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Сарајево/Sarajevo, 31. 08. 2009.
Члановима Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ:
Шефик Џаферовић, Винко Зорић, Драго Калабић, Мирко Околић, Јозо Крижановић,
Сулејман Тихић, Хазим Ранчић, Бранко Зрно, Иво Миро Јовић, Душанка Мајкић,
Слободан Шараба и Адем Хускић
ПРЕДМЕТ: Информација о посјети чланова Заједничке комисије за одбрану и безбједност
БиХ Центру за уклањање мина у БиХ
Веза: акт број: 03/1-50-3-719/09 од 24. 06. 2009.
Чланова Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ посјетили су 7. јула 2009. године
Центар за уклањање мина у БиХ (БХМАК).
Из Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ састанку у Главној канцеларији
БХМАК-а присуствовали су: Бранко Зрно, предсједавајући, Шефик Џаферовић, замјеник
предсједавајућег, Јозо Крижаановић, Иво Миро Јовић, Мирко Околић - чланови Заједничке
комисије, Драгица Хинић, секретар, Жељко Грубешић, стручни савјетник, и Јовица Катић,
стручни сарадник.
Овом састанку присуствовали су и Драгиша Мекић и Мустафа Аликадић, чланови Комисије
за деминирање.
Теренској посјети на локацији Мачак, општина Вареш, нису присуствовали Бранко Зрно и
Мирко Околић због раније преузетих обавеза.
Душан Гавран, у уводној презентацији, дао је преглед структуре, активности, те говорио о
Стратегији БХМАК-а.
Посебно је презентовао:
- минску ситуацију у 2009. години
- статистику жртава од мина 1996-2009. године
- бх. програм противминских дјеловања
- резултате деминирања у периоду 1996 - 2009. година
- резултате чишћења и техничког извиђања 1996-2009.
- капацитете за чишћење и техничко извиђање
- финансирање (домаћа и страна средства)
- активности Центра за уклањање мина у БиХ
- Стратегију противминског дјеловања у БиХ 2009-2019.
- планове и структуру финансирања плана по врсти извора
- Акциони план и програм за спровођење Стратегије противминског дјеловања у БиХ
2009-2019. година
- пројекте који се реализују током 2009. године.
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Након излагања директора Душана Гаврана, у име чланова ЗК руководству БХМАК-а
обратили су се Бранко Зрно и Шефик Џаферовић, а потом су у расправи учествовали и
присутни чланови ЗК и чланови Комисије за деминирање. У расправи су дотакнута питања
везана за актуелну ситуацију и пројекте који се реализују током 2009. године.
Након састанка у Главној канцеларији БХМАК-а, представници ЗК посјетили су локацију
ИД 12644 МАЧАК, општина Вареш, на којој програм деминирања реализују припадници
Оружаних снага БиХ.
Генерал-мајор Анто Јелеч, командант Оперативне команде ОСБиХ, бригадир Есад Шејтанић,
командант Бригаде за подршку ОСБиХ, и припадници Батаљона за деминирање ОСБиХ,
били су домаћини члановима ЗК на поменутој локацији.
Након уводних обраћања, бригадир Шејтанић презентовао је програм деминирања и
активности Бригаде за подршку и Батаљона за деминирање ОСБиХ. Током презентације је,
осим конкретних показатеља, нагласио и проблеме с којима се суочава Батаљон за
деминирање.
Евидентно је да је старосна структура припадника Батаљона за деминирање неповољна, те да
би током 2010. године, када истиче уговор за преко 60% војника деминера, то могао бити
проблем. Наиме, ради се о веома захтјевној обуци и искуству које је у тој области веома
важно. Истакао је и проблеме у вези с набавком опреме за деминирање, тендерима, као и
друге околности које утичу на рад Батаљона за деминирање.
На поменутој локацији чланови ЗК били су у прилици да се упознају са практичним радом
деминера. У разговору са деминерима уочљиво је да се обавезама прилази врло озбиљно, али
су изразили забринутост за статус у ОСБиХ, с обзиром да постојећи закони јасно дефинишу
старосну структуру војника преко 35 година.
Закључци:
1. Посјета Центру за уклањање мина у БиХ била је добро организована и омогућила је
саагледавање актуелног стања у области деминирања у БиХ;
2. Постојећи проблеми у БХМАК-у познати су члановима Заједничке комисије. У
потпуности подржавају напоре БХМАК-а у реализацији Акционог плана и програма
за спровођење Стратегије противминског дјеловања Босне и Херцеговине (20092019);
3. Припадници Оружаних снага БиХ у потпуности извршавају задатке деминирања из
одобрених годишњих планова и имају добру сарадњу са БХМАК-ом, те их је
потребно подржати у реализацији задатака за које су оспособљени мисијом и
постојећом структуром;
4. Стратегија противминског дјеловања Босне и Херцеговине (2009-2019) представља
реалан приступ који се заснива на уклањању мина са свих површина I категорије
приоритета и трајном обиљежавању локација II и III категорије.
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Предсједавајући
Заједничке комисије
Бранко Зрно

