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ZAPISNIK
33. sjednice Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH
Parlamentarne skupštine BiH,
održane 10. 3. 2009, u vremenu od 13 do 13.45 sati
Sjednici su nazočili sljedeći članovi Zajedničkog povjerenstva: Branko Zrno, Šefik Džaferović,
Slobodan Šaraba, Drago Kalabić, Vinko Zorić, Jozo Križanović, Hazim Rančić, Dušanka Majkić i
Adem Huskić.
Sjednici nisu nazočili: Sulejman Tihić, Mirko Okolić i Ivo Miro Jović.
Sjednici su bili nazočni i gosti, predstavnici medija te zaposleni u Tajništvu Parlamentarne
skupštine BiH:
- Marina Pendeš i Muhamed Smajić, Ministarstvo obrane BiH,
- Tarik Sadović, Ministarstvo sigurnosti BiH,
- Dragiša Mekić i Midhat Izetbegović, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih
odnosa BiH,
- Zoran Jovanović, Ured predsjedatelja Vijeća ministara BiH,
- Jasna Dragičević, Misija OESS-a u BiH,
- Christian Haupt, Projekt podrške Parlamentu „SUNY“,
- Amel Fako, Veleposlanstvo SAD-a u BiH,
- Zoran Brkić, Sektor za odnose s javnošću PSBiH,
- Dragica Hinić, tajnica Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH, Željko
Grubešić, stručni savjetnik, i Jovica Katić, stručni suradnik u Zajedničkom povjerenstvu
za obranu i sigurnost BiH.
Sjednicom je predsjedao Branko Zrno, predsjedatelj Zajedničkog povjerenstva za obranu i
sigurnost BiH. Članove Zajedničkog povjerenstva upoznao je s predloženim dnevnim redom.
Napomenuo je da je na zahtjev članova Povjerenstva iz RS-a, a zbog zasjedanja NSRS, promijenjen
prvotni termin održavanja sjednice, odnosno njeno je održavanje pomjereno za 11 dana. U tom
vremenu je Tajništvu Povjerenstva dostavljen i određeni broj dodatnih materijala. Stoga je
predložio da u predloženi dnevni red budu uvršteni i razmatrani:
- Izvješće o radu Vijeća ministara BiH za 2008. godinu, u dijelu nadležnosti Zajedničkog
povjerenstva za obranu i sigurnost BiH, a po zahtjevu Kolegija Zastupničkog doma
PSBiH;
- Informativno razmatranje Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na
naknadu za prijevoz na posao i s posla u institucijama BiH (podnositelj: Upravni odbor
Sindikata Granične policije BiH);
- Poziv za sudjelovanje u obuci iz područja Europske sigurnosne i obrambene politike
(ESDP).
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Dušanka Majkić predložila je s dnevnog reda skinuti točke 3. i 4. koje se odnose na razmatranje
Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani BiH i Prijedloga zakona o izmjenama
i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, dok ne dobije mišljenje Vlade RS-e o ovim
zakonima.
Članovi Povjerenstva su nakon kraće rasprave prihvatili navedeni prijedlog izmjena i dopuna
dnevnog reda, te je za 33. sjednicu Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH konstatiran
sljedeći
DNEVNI RED
1. Verificiranje Zapisnika 32. sjednice Zajedničkog povjerenstva;
2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji naoružanja i
vojne opreme - druga faza u povjerenstvu (predlagatelj: Vijeće ministara BiH);
3. Razmatranje Izvješća o radu Ministarstva obrane BiH za 2008. (predlagatelj: Ministarstvo
obrane BiH);
4. Razmatranje Informacije o izvođenju vježbe „Združeni napor 2009.“ (sačinitelj:
Ministarstvo obrane BiH);
5. Razmatranje Informacije o rješavanju viška naoružanja i streljiva Oružanih snaga BiH povjerljivo (sačiniTELJ: Ministarstvo obrane BiH);
6. Razmatranje Informacije o uhićenju Vjekoslava Vukovića i poduzetim aktivnostima nakon
tog događaja (sačinitelj: Ministarstvo sigurnosti BiH);
7. Razmatranje Izvješća o održavanju političkih konzultacija između Ministarstva vanjskih
poslova BiH i IR Iran, Teheran, 15 – 19. studeni 2008. (predlagatelj: Ministarstvo vanjskih
poslova BiH);
8. Razmatranje Informacije o realiziranom regionalnom seminaru: „Integrirano upravljanje
rizicima – izazovi i perspektive razvoja“, Ilidža, 19.- 23. siječnja 2009. (sačinitelj:
Ministarstvo sigurnosti BiH);
9. Razmatranje dopunjene Informacije o realiziranju zaključaka sa sastanka članova
Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH s članovima Odbora za sigurnost i
obranu Skupštine Crne Gore (sačinitelj: Ministarstvo sigurnosti BiH);
10. Tekuća pitanja:
a. Poziv Skupštine Zapadnoevropske unije za sudjelovanje predsjedatelja Zajedničkog
povjerenstva na kolokviju o temi: „EU/NATO odnosi“, Prag, 11. 3. 2009,
b. Poziv Skupštine Zapadnoevropske unije za sudjelovanje predsjedatelja Zajedničkog
povjerenstva na kolokviju o temi: „Civilno-vojna suradnja u upravljanju krizama“,
Berlin, 2. 4. 2009,
c. Poziv Ministarstva vanjskih poslova za sudjelovanje članova Zajedničkog
povjerenstva na okruglom stolu o temi: „Poboljšanje poštivanja vojnopolitičkih
obveza BiH“, Ilidža, 11. i 12. ožujka 2009,
d. Informacija o nazočenju Godišnjoj analizi protuminskih akcija Oružanih snaga BiH za
2008., Sarajevo, 21. 1. 2009,
e. Informacija o sudjelovanju na regionalnoj ekspertnoj konferenciji o temi: „Partnerstvo
za mir - pogodnosti i izazovi za susjedne zemlje“, Tuzla, 22. i 23. siječnja 2009,
f. Informacija o održanom sastanku s generalom Erricom Sabatom, zapovjednikom
Stožera NATO-a u BiH, Sarajevo, 2. 2. 2009,
g. Informacija o inauguracijskoj svečanosti uništenja naoružanja, Vitez, 4. 2. 2009,
h. Informacija o održanom sastanku s predstavnicima vojnodiplomatskog zbora u BiH,
Sarajevo, 5. 2. 2009,
i. Informacija o raspravi o Nacrtu procjene planiranja i revizije (PARP) i razvoju
partnerskih ciljeva za BiH, Sarajevo, 9. 2. 2009;

11. Izvješće o radu Vijeća ministara BiH za 2008. godinu, u dijelu nadležnosti Zajedničkog
povjerenstva za obranu i sigurnost BiH, a po zahtjevu Kolegija Zastupničkog doma PSBiH;
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12. Informativno razmatranje Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu
za prijevoz na posao i s posla u institucijama BiH (podnositelj: Upravni odbor Sindikata
Granične policije BiH);
13. Poziv za sudjelovanje u obuci iz područja Europske sigurnosne i obrambene politike
(ESDP).
Ad-1. Verificiranje Zapisnika 32. sjednice Zajedničkog povjerenstva
Povjerenstvo je bez rasprave, jednoglasno, s devet glasova „za“, usvojilo Zapisnik 32. sjednice
Zajedničkog povjerenstva.
Ad-2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji
naoružanja i vojne opreme - druga faza u povjerenstvu (predlagatelj: Vijeće
ministara BiH)
Branko Zrno konstatirao je da je članica Povjerenstva Dušanka Majkić podnijela tri amandmana
na Prijedlog zakona i da je Vijeće ministara dostavilo mišljenje o tim amandmanima. Zamolio je
predstavnika nadležnog ministarstva za obrazloženje mišljenja.
Dragiša Mekić, predstavnik Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, istaknuo je
da je Vijeće ministara BiH, na prijedlog nadležnog ministarstva, utvrdilo svoje mišljenje o
podnesenim amandmanima. Tako je predloženo da ne bude prihvaćen Amandman I, koji se odnosi
na brisanje članka 2. Prijedloga zakona, zatim prihvaćanje Amandmana II. koji se odnosi na
izmjenu članka 3. Prijedloga zakona, u dijelu koji se odnosi na brisanje uvođenja suglasnosti
Ministarstva obrane BiH, te u cijelosti prihvaćanje Amandmana III.
Dušanka Majkić prihvatila je obrazloženje predstavnika Ministarstva vanjske trgovine i
ekonomskih odnosa, te je u skladu s njim odustala od Amandmana I.
Odlučivanje u drugoj fazi u povjerenstvu
Zajedničko povjerenstvo se, nakon odustajanja gđe Majkić od Amandmana I, izjasnilo o preostala
dva amandmana.
Amandmani II. i III. usvojeni su s osam glasova „za“, bez glasova „protiv“ i jednim „suzdržanim“
glasom.
Povjerenstvo se potom izjasnilo o Prijedlogu zakona u cjelini, s usvojenim amandmanima.
S osam glasova „za“, bez glasova „protiv“ i jednim „suzdržanim“ glasom, Zajedničko povjerenstvo
je u drugoj fazi u povjerenstvu usvojilo Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
proizvodnji naoružanja i vojne opreme i uputilo ga u daljnju parlamentarnu proceduru.
Ad-3. Razmatranje Izvješća o radu Ministarstva obrane BiH za 2008.
(predlagatelj: Ministarstvo obrane BiH)
Branko Zrno dao je uvodne napomene o Izvješću radu Ministarstva obrane BiH za 2008.
Nakon kraće rasprave o ovoj točki dnevnoga reda članovi Zajedničkog povjerenstva jednoglasno su,
s devet glasova „za“, usvojili navedeno Izvješće.

Ad-4. Razmatranje Informacije o izvođenju vježbe „Združeni napor 2009.“
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(sačinitelj: Ministarstvo obrane BiH)
Članovi Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH su, bez rasprave, primili k znanju
Informaciju o izvođenju vježbe „Združeni napor 2009.“, koju je sačinilo Ministarstvo obrane BiH.
Ad. 5. Razmatranje Informacije o rješavanju viška naoružanja i streljiva Oružanih snaga
BiH - povjerljivo (sačinitelj: Ministarstvo obrane BiH)
Branko Zrno naglasio je da je Informacija o rješavanju viška naoružanja i streljiva Oružanih snaga
BiH označena stupnjem „povjerljivo“ te je, s obzirom na takav karakter, zamolio za isključenje
javnosti.
Nakon kraće stanke Povjerenstvo je obavilo raspravu o ovoj točki, u kojoj je Adem Huskić
predložio i određene zaključke.
Povjerenstvo je potom odlučilo da se na ovoj sjednici ne izjašnjava o Informaciji, te da Adem
Huskić dostavi prijedlog svojih zaključaka u pisanom obliku Tajništvu Povjerenstva, kako bi ih
mogli dostaviti svim članovima Povjerenstva do sljedeće sjednice, na kojoj će se Povjerenstvo
izjasniti o njima, kao i o Informaciji u cjelini.
Ad-6. Razmatranje Informacije o uhićenju Vjekoslava Vukovića i poduzetim aktivnostima
nakon tog događaja (sačinitelj: Ministarstvo sigurnosti BiH)
Branko Zrno u uvodnim je napomenama istaknuo da je Zastupnički dom PSBiH, budući da je u
međuvremenu odgođena sjednica Povjerenstva, razmatrao ovu Informaciju prije Zajedničkog
povjerenstva. Stoga je predložio da Zajedničko povjerenstvo prihvati zaključke koje je usvojio
Zastupnički dom u vezi s Informacijom, a kojima se ne prihvaća Informacija te obvezuje Vijeće
ministara BiH da je dopuni sukladno zaključku Zastupničkog doma s 45. sjednice. On je dalje
predložio da Vijeće ministara proslijedi dopunjenu Informaciju i Zajedničkom povjerenstvu za
obranu i sigurnost BiH, kako bi je razmatralo prije Zastupničkog doma.
Dušanka Majkić zamolila je članove Povjerenstva iz Zastupničkog doma da ukratko upoznaju
ostale članove Povjerenstva o raspravi vođenoj u Zastupničkom domu o ovome slučaju.
Jozo Križanović pojasnio je da Informacija koja je dostavljena Zastupničkom domu sardržajno nije
odražavala zaključke s 45. sjednice Doma, te je Zastupnički dom dobio samo jedan segment od
onoga što je zaključeno na toj sjednici. U tom smislu je Informacija vraćena Vijeću ministara BiH
na dopunu. Nadalje je pojasnio kako je Informaciju dostavilo samo Ministarstvo sigurnosti BiH,
dok je Zastupnički dom zaključcima obvezao Vijeće ministara da sakupi sve relevantne informacije
o uhićenju Vjekoslava Vukovića od Ministarstva pravde, Ministarstva vanjskih poslova i
Ministarstva sigurnosti BiH. Zastupnički dom je dobio Informaciju koju je za Vijeće ministara
sačinilo Ministarstvo sigurnosti BiH, ali je postojalo nezadovoljstvo odnosom Vijeća ministara
prema toj Informaciji. Vjekoslav Vuković, osim što je pomoćnik ministra sigurnosti za borbu protiv
terorizma, organiziranog kriminala i zloporabe narkotika, član je još nekoliko domaćih i
međunarodnih tijela, te je zaključio da je Ministarstvo sigurnosti pokrenulo određenu mjeru
suspenzije, dok se Vijeće ministara o tome uopće nije očitovalo i samo ju je proslijedilo Domu na
razmatranje.
Tarik Sadović, ministar sigurnosti BiH, kazao je da je Ministarstvo sigurnosti BiH sačinilo ovu
informaciju i nakon toga ju je Vijeće ministara BiH usvojilo, zaključivši kako stoga to više nije
informacija Ministarstva sigurnosti nego Vijeća ministara BiH. Pri izradi Informacije, ovo
Ministarstvo objedinilo je sva raspoloživa saznanja koja je dobilo od Ministarstva vanjskih poslova
i Ministarstva pravde BiH, te je tako objedinjene informacije dostavilo Vijeću ministara BiH.

Branko Zrno potom je na glasovanje stavio svoj prijedlog zaključaka.
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Članovi Zajedničkog povjerenstva su, s osam glasova „za“, bez glasova „protiv“ i jednim
„suzdržanim“ glasom, usvojili zaključke koje je u vezi s Informacijom predložio Branko Zrno.
Ad-7. Razmatranje Izvješća o održavanju političkih konzultacija između Ministarstva
vanjskih poslova BiH i IR Iran, Teheran, 15 – 19. studenog 2008.
(predlagatelj: Ministarstvo vanjskih poslova BiH)
Članovi Zajedničkog povjerenstva su bez rasprave, jednoglaso, s devet glasova „za“, usvojili
Izvješće o održavanju političkih konzultacija između Ministarstva vanjskih poslova BiH i IR Iran,
predlagatelja Ministarstva vanjskih poslova BiH.
Ad-8. Razmatranje Informacije o realiziranom regionalnom seminaru: „Integrirano
upravljanje rizicima – izazovi i perspektive razvoja“, Ilidža, 19- 23. siječnja 2009.
(sačinitelj: Ministarstvo sigurnosti BiH)
Članovi Zajedničkog povjerenstva su bez rasprave primili k znanju Informaciju o realiziranom
regionalnom seminaru: „Integrirano upravljanje rizicima – izazovi i perspektive razvoja“, koju je
sačinilo Ministarstvo sigurnosti BiH.
Ad-9. Razmatranje dopunjene Informacije o realiziranju zaključaka sa sastanka članova
Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH s članovima Odbora za sigurnost i
obranu Skupštine Crne Gore (sačinitelj: Ministarstvo sigurnosti BiH)
Slobodan Šaraba predložio je Zajedničkom povjerenstvu da od predlagatelja zatraži dodatne
podatke o ovoj Informaciji na prvoj sljedećoj sjednici, kada bi se trebalo i konačno izjasniti o
Informaciji u cjelini.
Članovi Povjerenstva prihvatili su prijedlog Slobodana Šarabe.
Ad-10. Tekuća pitanja:
a. Poziv Skupštine Zapadnoeuropske unije za sudjelovanje predsjedatelja Zajedničkog
povjerenstva na kolokviju o temi: „EU/NATO odnosi“, Prag, 11. 3. 2009.
Zajedničko povjerenstvo odlučilo je da nitko od njegovih članova neće sudjelovati na ovome
kolokviju.
b. Poziv Skupštine Zapadnoeuropske unije za sudjelovanje predsjedatelja Zajedničkog
povjerenstva na kolokviju o temi: „Civilno-vojna suradnja u upravljanju krizama“,
Berlin, 2. 4. 2009.
Zajedničko povjerenstvo odlučila je da nitko od njegovih članova neće sudjelovati na ovome
kolokviju.
c. Poziv Ministarstva vanjskih poslova za sudjelovanje članova Zajedničkog povjerenstva
na okruglom stolu o temi: „Poboljšanje poštivanja vojnopolitičkih obveza BiH“, Ilidža,
11. i 12. ožujka 2009.
Zajedničko povjerenstvo odlučilo je da na ovom okruglom stolu sudjeluje Slobodan Šaraba.
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d. Informacija o nazočenju Godišnjoj analizi protuminskih akcija Oružanih snaga BiH
za 2008., Sarajevo, 21. 1. 2009.
Zajedničko povjerenstvo primilo je k znanju Informaciju o nazočenju Godišnjoj analizi
protuminskih akcija Oružanih snaga BiH za 2008.
e. Informacija o sudjelovanju na regionalnoj ekspertnoj konferenciji o temi:
„Partnerstvo za mir - pogodnosti i izazovi za susjedne zemlje“, Tuzla, 22. i 23. siejčnja
2009.
Zajedničko povjerenstvo primilo je k znanju Informaciju o sudjelovanju na regionalnoj ekspertnoj
konferenciji o temi: „Partnerstvo za mir - pogodnosti i izazovi za susjedne zemlje“.
f. Informacija o održanom sastanku s generalom Erricom Sabatom, zapovjednikom
Stožera NATO-a u BiH, Sarajevo, 2. 2. 2009.
Zajedničko povjerenstvo primilo je k znanju Informaciju o održanom sastanku s generalom Erricom
Sabatom, zapovjednikom Stožera NATO-a u BiH.
g. Informacija o inauguracijskoj svečanosti uništenja naoružanja, Vitez, 4. 2. 2009.
Zajedničko povjerenstvo primilo je k znanju Informaciju o inauguracijskoj svečanosti uništenja
naoružanja.
h. Informacija o održanom sastanku s predstavnicima vojnodiplomatskog zbora u BiH,
Sarajevo, 5. 2. 2009.
Zajedničko povjerenstvo primilo je k znanju Informaciju o održanom sastanku s predstavnicima
vojnodiplomatskog zbora u BiH.
i. Informacija o raspravi o Nacrtu procjene planiranja i revizije (PARP) i razvoju
partnerskih ciljeva za BiH, Sarajevo, 9. 2. 2009.
Zajedničko povjerenstvo primilo je k znanju Informaciju o raspravi o Nacrtu procjene planiranja i
revizije (PARP) i razvoju partnerskih ciljeva za BiH.
Ad-11. Izvješće o radu Vijeća ministara BiH za 2008. godinu, u dijelu nadležnosti
Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH, a po zahtjevu Kolegija
Zastupničkog doma PSBiH
Dragica Hinić pojasnila je da Izvješće sadrži dio koji se odnosi na Ministarstvo obrane BiH, a koji
je Povjerenstvo praktično već razmatralo, zatim dio koji se odnosi na Ministarstvo sigurnosti BiH, u
sklopu Ministarstva vanjskih poslova BiH dio koji se odnosi na NATO i Partnerstvo za mir, te u
sklopu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa dio koji se odnosi na proizvodnju i
promet naoružanja i vojne opreme.
Dušanka Majkić zaključila je da je ovo prvi puta kako se u nadležnost povjerenstava PSBiH
stavlja razmatranje dijelova ovoga Izvješća.
Branko Zrno potom je predložio da Zajedničko povjerenstvo i na sljedećoj sjednici razmatra
Izvješće.
Članovi Povjerenstva jednoglasno su, s devet glasova „za“, prihvatili prijedlog Branka Zrne.
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Ad-12. Informativno razmatranje Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na
naknadu za prijevoz na posao i s posla u institucijama BiH (podnositelj: Upravni
odbor Sindikata Granične policije BiH)
Dušanka Majkić predložila je odgodu razmatranja ove Odluke do sljedeće sjednice, na koju će biti
pozvani predstavnici Ministarstva financija i trezora BiH kako bi članovima Zajedničkog
povjerenstva dali pojašnjenja o tome što bi podržavanje ovakve odluke u Zajedničkom povjerenstvu
značilo za proračun BiH.
Branko Zrno predložio je da Zajedničko povjerenstvo primi k znanju Informaciju i kao takvu je
proslijedi Ministarstvu financija i trezora BiH.
Članovi Zajedničkog povjerenstva potom su prihvatili prijedlog Branka Zrne i primili k znanju
Informaciju.
Ad-13. Poziv za sudjelovanje u obuci iz područja Europske sigurnosne i obrambene politike

(ESDP), Modul 1- Beograd, 23. 27. ožujka 2009.
Zajedničko povjerenstvo predložilo je da obuku pohađa Željko Grubešić.
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