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Број/Broj: 03/1-50-1-9-12-4/08
Сарајево/Sarajevo, 23.1.2008. године
На основу члана 60 (2) Пословника Представничког дома и члана 54 (2) Пословника Дома
народа Парламентарне скупштине БиХ, Заједничка комисија за одбрану и безбједност БиХ,
на 12. сједници, одржаној 23.01.2008. године, утврдила је
ОРИЈЕНТАЦИОНИ РАДНИ ПЛАН
Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ
за 2008. годину
Предвиђена активност Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ (у даљем
тексту: Заједничка комисија) у 2008. години заснива се на јасно израженом опредјељењу за
испуњавање свих услова који стоје пред нашом земљом као новопримљеном чланицом
Партнерства за мир, као и услова за пуноправно чланство у НАТО-у, Европској унији,
досадашњем и будућем чланству у ОЕБС-у и другим асоцијацијама, те бављењем
специфичним питањима из надлежности ове комисије регулисаним чланом 54. Пословника
Представничког дома и чланом 48. Пословника Дома народа Парламентарне скупштине
БиХ.
Оријентациони план садржи преглед најзначајних активности Заједничке комисије,
како слиједи:
ЈАНУАР 2008. године
а) Законодавна активност
1. Разматрање Предлога закона о допунама Закона о одбрани
(предлагачи: посланик и делегат Момчило Новаковић и Слободан Шараба);
2. Разматрање Предлога закона о учешћу припадника ОСБиХ, полицијских службеника,
државних службеника и осталих запосленика у операцијама подршке миру у
иностранству - II комисијска фаза (предлагач: Савјет министара БиХ);
3. Разматрање Предлога закона о полицијској структури у БиХ (предлагачи: посланици
Драго Калабић и Бранко Докић) - поновно разматрање у I комисијској фази по одлуци
Представничког дома ПСБиХ.
б) Остале активности
1. Разговор са представницима Министарства одбране БиХ и Заједничког штаба ОСБиХ
(генералског кора) ради сагледавања тренутног стања у процесу имплементације
усвојених закона о одбрани и служби у ОСБиХ;
2. Сусрет са представницима Комисије за одбрану, министром одбране и сенаторима из
Чилеа.
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ФЕБРУАР 2008. године
а) Законодавна активност
1. Континуирано разматрање осталих законских пројеката из надлежности Комисије.
б) Остале активности
1.Континуирано разматрање осталих аката из надлежности Комисије (извјештаја,
информација, аутентичних тумачења и сл.);
2.Посјета Служби за послове са странцима, у оквиру демократског парламентарног
надзора безбједносних структура БиХ;
3. Разговор са командантом ЕУПМ-а у БиХ;
4. Презентација рада Омбудсмена за војна питања СР Њемачке;
5. Посјета Команди 4. пјешадијске бригаде ОСБиХ у Чапљини, као и Теренској канцеларији
Граничне полиције Југ-Чапљина, у оквиру демократског парламентарног надзора.
МАРТ 2008. године
а) Законодавна активност
1. Континуирано разматрање законских пројеката из надлежности Комисије.
б) Остале активности
1. Континуирано разматрање осталих аката (информација, извјештаја и сл.) из
надлежности Комисије;
2. Регионална радионица о прекограничној сарадњи у области цивилне заштите и заштите
од пожара у Требињу, у саорганизацији Заједничке комисије и Мисије ОЕБС-а у БиХ;
3. Разговор са представницима Министарства безбједности БиХ о стању и плановима тог
министарства у 2008. години;
4. Презентација рада Заједничке комисије у области парламентарног надзора за полазнике
семинара о Безбједносној политици у организацији Министарства безбједности и ОЕБС
Мисије у БиХ.
АПРИЛ 2008. године
а) Законодавна активност
1. Континуирано разматрање законских пројеката из надлежности Комисије.
б) Остале активности
1. Разматрање Извјештаја о учешћу Оружаних снага, полицијских и државних службеника
БиХ у операцијама подршке миру за одређени период одређен законским прописом;
2. Континуирано разматрање осталих аката (информација, извјештаја и сл.) из
надлежности Комисије;
3. Разговор са командантом ЕУФОР-а у БиХ и презентација улоге и задатака Мисије
ЕУФОР-а у 2008. години (Бутмир или ПСБиХ);
4. Семинар о организацији парламентарног надзора и парламентарном раду на
безбједносним питањима у Бундестагу СР Њемачке, у саорганизацији ОЕБС Мисије у
БиХ и Конрад Аденауер Фондације.
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МАЈ 2008. године
а) Законодавна активност
1. Континуирано разматрање законских пројеката из надлежности Комисије.
б) Остале активности
1. Континуирано разматрање осталих аката (информација, извјештаја и сл.) из
надлежности Комисије;
1. Разговор са представницима Штаба НАТО-а у БиХ о улози и даљим активностима које
БиХ мора предузимати као чланица програма «Партнерство за мир»;
2. Разговор са припадницима ротације ОСБиХ која се вратила из мировне мисије „Ирачка
слобода“ у Ираку.
ЈУНИ 2008. године
а) Законодавна активност
1. Континуирано разматрање законских пројеката из надлежности Комисије.
б) Остале активности
1. Разматрање Извјештаја о увозу/извозу оружја и муниције за 2007. годину;
2. Континуирано разматрање осталих аката (информација, извјештаја и сл.) из
надлежности Комисије;
3. Презентација улоге Заједничке комисије у области парламентарног надзора за полазнике
курса о безбједносној политици у организацији Министарства безбједности и
Мисије ОЕБС-а у БиХ;
4. Разговор са представницима СИПА-е о актуелном стању и задацима у 2008. години.
ЈУЛИ 2008. године
а) Законодавна активност
1. Континуирано разматрање законских пројеката из надлежности Комисије.
б) Остале активности
1. Разматрање извјештаја о ревизији пословања институција одбране и безбједности за
2007. годину;
2. Континуирано разматрање осталих аката (информација, извјештаја и сл.) из
надлежности Комисије.
3. Разговор са представницима БХМАЦ-а о стању и плановима у 2008. години.
АВГУСТ 2008. године
а) Законодавна активност
1. Континуирано разматрање законских пројеката из надлежности Комисије.
б) Остале активности
1. Континуирано разматрање осталих аката (информација, извјештаја и сл.) из надлежности
Комисије.

4

СЕПТЕМБАР 2008. године
а) Законодавна активност
1. Континуирано разматрање законских пројеката из надлежности Комисије.
б) Остале активности
1. Континуирано разматрање осталих аката (информација, извјештаја и сл.) из надлежности
Комисије.
ОКТОБАР 2008. године
а) Законодавна активност
1.Разматрање Предлога закона о Буџету институција БиХ за 2008. годину у дијелу који се
односи на институције одбране и безбједности БиХ;
2. Континуирано разматрање законских пројеката из надлежности Комисије.
б) Остале активности
1.Континуирано разматрање осталих аката (информација, извјештаја и сл.) из надлежности
Комисије;
2. Разматрање Извјештаја о учешћу Оружаних снага, полицијских и државних службеника
БиХ у операцијама подршке миру за одређени период одређен законским прописом, са
предлогом учешћа за 2009. годину;
3.Разматрање Извјештаја о увозу/извозу оружја и муниције за првих шест мјесеци 2008.
године;
4.Радионица о нацртима буџета одбране и безбједности за 2009. годину са извјештајима о
извршењу Буџета за 2007.годину.
НОВЕМБАР 2008. године
а) Законодавна активност
1. Континуирано разматрање законских пројеката из надлежности Комисије;
б) Остале активности
Континуирано разматрање осталих аката (информација, извјештаја и сл.) из
надлежности Комисије.
ДЕЦЕМБАР 2008. године
а) Законодавна активност
1. Континуирано разматрање законских пројеката из надлежности Комисије.
б) Остале активности
1. Континуирано разматрање осталих аката (информација, извјештаја и сл.) из
надлежности Комисије;
2. Презентација улоге Заједничке комисије у области парламентарног надзора за
полазнике курса о Безбједносној политици у организацији Министарства безбједности и
Мисије ОЕБС-а у БиХ.
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Заједничка комисија ће континуирано и досљедно пратити активности које се предузимају на
реформи полиције у БиХ.
МЕЂУНАРОДНЕ АКТИВНОСТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ
(Посјете и термини посјета биће коначно одређени у сарадњи са представницима земаља
домаћина)
Заједничка комисија имаће потребне сусрете са највишим представницима ПфП-а, НАТО-а,
ОЕБС-а, ДЦАФ-а, УНДП-ја, ЕУПМ-а, ПСОТЦ-а, парламентарним тијелима других земаља,
те другим међународним организацијама надлежним за праћење области одбране и
безбједности.
У организацији и у сједишту ПСОТЦ-а из Бутмира-Сарајево, планирано је одржавање два
годишња семинара из области превенирања катастрофа, док је у организацији Штаба НАТОа у Сарајеву планирано одржавање осам семинара. Представници Заједничке комисије узели
би учешће на три семинара-радионице, као што је ПфП-НАТО СОФА семинар и двије
буџетске радионице .
Заједничка комисија такође планира посјете одређеном броју парламената, ресорних
министарстава и војних структура неких земаља из нашег региона и шире, ради сагледавања
њихових искустава у области реформе одбрамбеног и безбједносног сектора, те искустава у
спровођењу демократског надзора над овим областима.
Планиране су посјете:
- Румунији- Парламенту, надлежној комисији, ресорним министарствима и војним
структурама (оријентационо-март 2008. године), у организацији ОЕБС-а;
-Швајцарској- посјета Министарству одбране, цивилне заштите и спорта, ДЦАФ-у,
Женевском центру за безбједносну политику, Женевском центру за хуманитарно
деминирање(оријентационо-март или април 2008. године), у организацији наведеног
швајцарског министарства и ДЦАФ-а;
- Аустрији – посјета Министарству одбране и структурама цивилне заштите, у организацији
Министаства одбране Аустрије и ОЕБС-а;
- Великој Британији- Парламенту и надлежној комисији из области одбране и безбједности,
ресорним министарствима, војним и полицијским структурама, у организацији ОЕБС-а;.
- У организацији УНДП-ја присуство одређеног броја представника (до четири) Заједничке
комисије радионици о стању SALWA у региону- земљу домаћина одредиће наведена
организација;
-У сарадњи са Штабом НАТО-а у Сарајеву, по ИПАП-у, аплициран је предлог посјете
Заједничке комисије Команди јужног крила НАТО-а у Напуљу и бази Авиано.
Планирани семинари (конференције):
- Четири семинара (конференције) у организацији RACVIAC-Загреб. Први семинар о
„Одбрамбеном планирању, програмирању и буџетирању“ од 14. до 17.01.2008. године
(упућен предсједавајући Заједничке комисије), док ће термине за остала три накнадно
одредити организатор;
-„11. европски полицијски конгрес“ у Берлину-СР Њемачка, 29. и 30.01.2008. године (упућен
Слободан Шараба, други замјеник предсједавајућег),
-Састанак представника комисија за одбрану и безбједност и комисија за спољну политику
земаља чланица НАТО-а, ПфП-а и Јадранског партнерства, у Македонији-Скопље, од 17. до
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19.02.2008. године, о теми: „Улога парламентарних комисија за спољну политику и одбрану
у имплементацији циљева и политике НАТО-а“ (предсједавајући Заједничке комисије и,
евентуално, особље);
-Пета министарска конференција о прекограничној безбједносној сарадњи на западном
Балкану“, Црна Гора-Будва- у организацији ДЦАФ-а, од 21. до 23.02.2008. године
(предсједавајући Заједничке комисије);
-Четири тренинг семинара у организацији ДЦАФ-а из Женеве за особље комисија из области
одбране и безбједности земаља југоисточне Европе;
-Тренинг семинар у организацији Политичког одјела Амбасаде САД-а у БиХ за особље
Комисије о искуствима у раду парламентарних тијела и служби у Конгресу и Сенату САД-а.
О наведеним активностима бићемо коначно обавијештени након одлучивања
наведених институција и организација , након чега ће, уколико не дође до измјена, и
наведени предлог посјета бити коначан.
Треба нагласити чињеницу да је Заједничка комисија планирала све посјете ван БиХ
у сарадњи са наведеним међународним организацијама и институцијама и уз плаћање
трошкова наведених путовања од стране тих организација. Такође, и један дио активности
Заједничке комисије у БиХ (као што је планирана регионална радионица у Требињу или
буџетска радионица, највећим дијелом финансираће Мисија ОЕБС-а у БиХ).
Резиме
Заједничка комисија настојаће у потпуности реализовати планиране активности. При томе ће
и даље бити потпуно отворена за сарадњу са свим домаћим и међународним институцијама и
организацијама.
Комисија ће континуирано радити на усклађивању законодавства са међународним
конвенцијама и интеграционим процесима, а посебно с обзиром на тренутну позицију БиХ
као чланице ПфП-а и жељу за што бржи пријем у чланство НАТО-а, на Самиту у Букурешту
ове године.
Заједничка комисија задржава право да у фази расправе о Оријентационом радном плану
утврди и друге предлоге закона и аката, када буду достављени у парламентарну процедуру.

Предсједавајући
Заједничке комисије
Бранко Зрно

