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- Члановима Заједничког повјеренства за обрану и безбједност БиХ

ПРЕДМЕТ: Извјештај о посјети Теренској канцеларији Граничне полиције
СЈЕВЕРОЗАПАД – Градишка/Бос. Градишка
Осамнаестог децембра 2007. чланови Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ
(ЗК) посјетили су Теренску канцеларију Граничне полиције – СЈЕВЕРОЗАПАД
Градишка/Бос. Градишка. Делегацију су чинили чланови и особље Заједничке комисије:
Бранко Зрно - предсједавајући, Слободан Шараба - други замјеник предсједавајућег, Винко
Зорић, Мирко Околић, Драго Калабић, Јозо Крижановић, Душанка Мајкић, Иво Миро Јовић
– чланови, Драгица Хинић – секретар, и Жељко Грубешић - стручни савјетник.
Са делегацијом су путовали: Кристијан Хаупт и Маја Зозоллy из Мисије ОЕБС-а у БиХ и
Лејла Хаџихасановић из Штаба НАТО-а у БиХ.
У Теренској канцеларији (ТК) СЈЕВЕРОЗАПАД чланове ЗК поздравио је Нијаз Софтићначелник ТК, са сарадницима Миленком Вицом, Жељком Антешевићем и Звонком
Бановићем.
Господа Софтић и Вицо у својој презентацији изнијели су:
- опште податке о ТК СЈЕВЕРОЗАПАД и јединицама ГП Градишка, Добрљин, Велика
Кладуша и јединици за подршку и контролу Градишка;
- податке о зони одговорности ТК СЈЕВЕРОЗАПАД;
- организацију ТК СЈЕВЕРОЗАПАД;
- попуњеност кадром ТК СЈЕВЕРОЗАПАД, са припадајућим јединицама.
У општим подацима истакнуто је сљедеће:
•

ТЕРЕНСКА КАНЦЕЛАРИЈА ГРАНИЧНЕ ПОЛИЦИЈЕ СЈЕВЕРОЗАПАД
УСПОСТАВЉЕНА ЈЕ И ПОЧЕЛА ЈЕ РАДИТИ 30.04.2002.ГОДИНЕ.

•
•
•

КОНТРОЛИШУ И НАДЗИРУ ДРЖАВНУ ГРАНИЦУ У ДУЖИНИ ОД 310
КИЛОМЕТАРА.
ЦЈЕЛОКУПНА ГРАНИЦА НАСЛОЊЕНА ЈЕ НА РЕПУБЛИКУ ХРВАТСКУ.
ОД 310 КИЛОМЕТАРА ГРАНИЦЕ У ЗОНИ ОДГОВОРНОСТИ , 201
КИЛОМЕТАР ЈЕ ПЛАВА ГРАНИЦА, А ЗЕЛЕНА ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПОЈАС
ОД ОКО 109 КИЛОМЕТАРА.

•

У САСТАВУ ТЕРЕНСКЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ СЈЕВЕРОЗАПАД ОФОРМЉЕНЕ СУ И
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ФУНКЦИОНИШУ ЧЕТИРИ ЈЕДИНИЦЕ ГРАНИЧНЕ ПОЛИЦИЈЕ, И ТО:
ЈГП ГРАДИШКА, СА СЈЕДИШТЕМ У ГРАДИШЦИ, надзире 153,2 км
границе.
ЈГП ДОБРЉИН, СА СЈЕДИШТЕМ У ДОБРЉИНУ, надзире 69,93 км границе.
ЈГП ВЕЛИКА КЛАДУША, СА СЈЕДИШТЕМ У В. КЛАДУШИ, надзире 86,8 км
границе.
ЈЕДИНИЦА ЗА ПОДРШКУ И КОНТРОЛУ ГРАДИШКА У ГРАДИШЦИ.
У свом излагању посебно су се осврнули на актуелне проблеме, као што су:
- кадровска непопуњеност на свим нивоима у организацији Теренске канцеларије и
припадајућих јединица (тренутно недостаје 79 полицијских службеника);
- прелазак полицијских службеника у друге полицијске агенције, а нарочито у СИПА-у,
што великим дијелом повећава кадровску непопуњеност (89 људи напустило ТКГП у
2007. години);
- недостатак опреме за ноћно мотрење и надзирање државне границе;
- дотрајалост намјенских превозних средстава ( крос-мотори, лака теренска возила,
мали чамци итд.), помоћу којих би квалитетније надзирали и контролисали државну
границу;
- велико шаренило у техничкој опремљености средствима везе;
- ГП Градишка је малог техничког капацитета. ГП Доња Градина/Јасеновац је
новосаграђени прелаз који већ годину дана припадници ГП Хрватске нису посјели.
Ради се о новом објекту и инфраструктури која би ријешила бројне проблеме у тој ТК,
посебно када је у питању саобраћај за теретна возила. Чека се потписивање
међудржавног уговора између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске да би се
ријешио тај проблем;
- за зграду сједишта ТК плаћа се мјесечна најамнина од око 3.000 КМ, што није добро
рјешење с обзиром на зацртане циљеве.
Потом су истакнути циљеви којима ТК тежи у наредном периоду:
-

даље уређење граничних прелаза и сједишта ЈПК-а;
стављање у пуну функцију новизграђеног и потпуно технички опремљеног ГП Доња
Градина/Јасеновац;
физичко запречавање потенцијалних илегалних граничних прелаза;
умрежење граничних прелаза (интранет),унутрашњи систем везе који омогућава разне
врсте комуникација само за кориснике система, нпр. заштићена веза за све полиције;
инсталирање савремене опреме са високооперативном базом података на граничним
прелазима;
инсталирање аутоматских читача регистарских ознака, те њихова провјера у базама
украдених возила;
набавка софистициране опреме;
попуњавање слободних радних мјеста;
едукација, професионализација и специјализација особља.

Челни људи ТК СЈЕВЕРОЗАПАД очекују резултате у сљедећим областима и активностима:
-

бржем и ефикаснијем протоку информација међу агенцијама за спровођење закона;
ефикаснијој борби против свих врста прекограничног криминала;
подизању професионалних стандарда за полицијске службенике на виши ниво;
бржи прекогранични проток људи, робе и услуга, као и њихова контрола;
квалитетнију обавјештајну анализу, те анализу фактора ризика;
кроз одређене пројекте са локалном заједницом, приближавање рада полиције
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-

грађанима те стварање партнерског односа;
борба против корупције и корупцијског понашања полицијских службеника.

Након излагања начелника Софтића, чланови ЗК разговарали су са челним људима ТК
Сјеверозапад.
Предмет разговора били су бројни подаци изнесени у презентацијама начелника, а који иду у
прилог констатацији да су успјеси у раду све бољи, али да постојећи услови за рад не могу
бити фактор на који се припадници ТК Сјеверозапад могу ослањати у идућем периоду.
Чланови ЗП-а обишли су гранични прелаз Доња Градина/Јасеновац и увјерили се у детаље
који су истакнути у презентацији.
Из реализоване посјете произлазе сљедећи закључци:
1. Потребно је посебну пажњу посветити рјешавању проблема и заустављању одласка
стручног особља из ГПБиХ;
2. Даје се пуна подршка реализацији постављених циљева ТК СЈЕВЕРОЗАПАД;
3. О проблемима у раду ТК СЈЕВЕРОЗАПАД чланови ЗК упознаће Министарство
безбједности БиХ и Савјет министара БиХ, те инсистирати на стварању бољих услова
за још ефикаснији рад, а прије свега адекватног рјешења смјештаја, изградњи и
опремању граничних прелаза;
4. Проблем са граничним прелазом Доња Градина/Јасеновац треба што прије ријешити
потписивањем међудржавног уговора између БиХ и Хрватске, а иницијативу за
његово рјешавање треба да покрене директор ГПБиХ, преко Министарства
безбједности БиХ и Савјета министара БиХ.
Предсједавајући
Заједничке комисије
Бранко Зрно

