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Сарајево, 03.11.2015.

ПРЕДМЕТ: Информација о посјети чланова Заједничке комисије за одбрану и
безбједност БиХ Главном сједишту Граничне полиције БиХ,
01.10.2015.

Чланови Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ (у даљем тексту: ЗК)
посјетили су, 01.10.2015. године, Главно сједиште Граничне полиције БиХ (ГПБиХ) из
састава Министарства безбједности БиХ.
У делегацији ЗК били су: Сифет Поџић-предсједавајући, Хазим Ранчић, Бариша
Чолак, Ханка Вајзовић, Марио Караматић, чланови ЗК, Љиљана Милићевић –
секретарка и Жељко Грубешић, стручни савјетник.
Састанку са члановима ЗК у Главном сједишту Граничне полиције БиХ присуствовали
су: Зоран Галић-директор и Зијад Срабовић –замјеник директора.
Радна посјета Главном сједишту Граничне полиције БиХ обављена је у складу са
Годишњим планом рада за 2015. годину те у оквиру припреме 5. безбједносне
конференције која ће у организацији Заједничке комисије за одбрану и безбједност
БиХ бити држана 4. и 5. новембра 2015. године.
Зоран Галић-директор и Зијад Срабовић - замјеник директора Граничне полиције БиХ
информисали су чланове Заједничке комисије о актуелном стању у ГПБиХ.
У својим излагањима истакли су да су по пријему дужности обишли све регионалне
канцеларије ГПБиХ и увјерили се у актуелно стање на границама БиХ.Током својих
посјета констатовали су да су евидентне тешкоће у функционисању у ГПБиХ јер су
очекивали више професионалности у раду, више резултата и више организованих
акција на спречавању прекограничног криминалитета.
Након што су сагледали ситуацију, а будући да су обојица новоименовани руководећи
људи, покренули су активности за сређивање кадровске ситуације, што је резултирало
прерасподјелом радних мјеста за око 150 људи. На томе нису стали тако да је и даље у
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току прерасподјела мјеста, а све с циљем веће ефикасности у раду и постизања бољих
резултата.
По ријечима Галића и Срабовића, ГПБиХ је материјално-технички добро опремљена,
али су констатовали да је на појединим граничним прелазима изузетно лоша
инфраструктура, да се пуно новца издваја за изнајмљивање објеката за смјештај
регионалних канцеларија, те да желе граничну линију учинити далеко безбједнијом.
Планирају да преструктурирају капацитете и даље унаприједе сарадњу са локалним
заједницама које су на граничној линији као и са кантоналним и ентитетским
структурама МУП-ова. Свјесни су значаја безбједних граница и јачања елемената који
неће угрозити садашњи безвизни режим. Апелују на представнике извршне и
законодавне власти за улагање додатних напора на побољшању инфраструктуре на
границама БиХ, за шта Управа за индиректно опорезивање БиХ има велику
одговорност.
Када је у питању попуњеност људством, констатовали су да недостаје 480 полицајаца
по садашњој систематизацији. ГПБиХ озбиљно приступа процесу пријема у службу, а
изразили су увјеравање да преструкурирање кадрова у регионалним канцеларијама даје
добре почетне резултате.
Посебно су вођени разговори о актуелној мигрантској кризи, капацитетима ГПБиХ и
спремности њених регионалних канцеларија да одговоре изазовима које је мигрантска
криза проузроковала у региону и шире. Истакли су и значај добре сарадње са
сусједним земљама и њиховим надлежним и комплементарним службама. Такође,
потврдили су неколико пута током разговора да је координација у раду са свим
полицијским агенцијама из састава Министарства безбједности БиХ добра и ефикасна.
У разговору са челним људима ГПБиХ, чланови Заједничке комисије били су у
прилици да се увјере у озбиљан приступ проблемима које производи мигрантска
криза. С тим у вези, разговарано је о безбједносном аспекту кризе с којом би се наша
држава евентуално могла суочити те значају безбједних граничних линија.
Галић и Србовић објаснили су са колико озбиљности ГПБиХ учествује у раду
новоименованог Координационог тијела Савјета министара БиХ за управљање
актуелном мигрантском кризом као и о координацији у раду полицијских и
безбједносних агенција из састава Министарства безбједности БиХ, као и сарадње са
надлежним ентитетским и кантоналним МУП-овима.
Чланови Заједничке комисије су након разуговора са директором и замјеником
директора ГПБиХ били у прилици да разговарају и са њиховим најближим
сарадницима из управе те добили увјеравања да се врло озбиљно прати сваки детаљ у
вези са мигрантском кризом, те да сви субјекти у сектору безбједности међусобно
сарађују с циљем изналажења адекватних рјешења. Инструкције које су добили
припадници ГПБиХ у оквиру оперативног плана доприносе побољшању контроле на
граничним прелазима.

Сарадња у региону по питању заштите граница је оцијењена добром. Учестали су
састанци на експертском нивоу, информације које се размјењују су поуздане и тзв.
сјеверни и јужни коридори за евентуалне мигрантске руте су свакодневни предмет
анализе ризика.
Чланови Заједничке комисије су на крају посјете добили чврста увјеравања директора
Галића и његовог замјеника Србовића да је стање на границама БиХ добро, да се
очекују још бољи резултати у откривању прекограничног криминалитета те да су
свјесни да се буџетска средства уложена у ГПБиХ морају оправдати искључиво
резултатима. По њиховим ријечима, они имају механизме да их сагледају и вреднују.
Предсједавајући Заједничке комисије
Сифет Поџић
Достављено:
- наслову
- а/а

