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ЗАПИСНИК
са 33. сједнице Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ
Парламентарне скупштине БиХ,
одржане 10. 03. 2009. године, у времену од 13.00 до 13.45 часова
Сједници су присуствовали сљедећи чланови Заједничке комисије: Бранко Зрно, Шефик
Џаферовић, Слободан Шараба, Драго Калабић, Винко Зорић, Јозо Крижановић, Хазим
Ранчић, Душанка Мајкић и Адем Хускић.
Сједници нису присуствовали: Сулејман Тихић, Мирко Околић и Иво Миро Јовић.
Сједници су присуствовали и гости, представници медија, као и представници Секретаријата
Парламентарне скупштине БиХ:
- Марина Пендеш и Мухамед Смајић, Министарство одбране БиХ,
- Тарик Садовић, Министарство безбједности БиХ,
- Драгиша Мекић и Мидхат Изетбеговић, Министарство спољне трговине и
економских односа БиХ,
- Зоран Јовановић, Кабинет предсједавајућег Савјета министара БиХ,
- Јасна Драгичевић, Мисија ОЕБС-а у БиХ,
- Кристијан Хаупт, Пројекат подршке Парламенту „SUNY“,
- Амел Фако, Амбасада САД у БиХ,
- Зоран Бркић, Сектор за односе с јавношћу ПСБиХ,
- Драгица Хинић, секретар Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ,
Жељко Грубешић, стручни савјетник, и Јовица Катић, стручни сарадник у
Заједничкој комисији за одбрану и безбједност БиХ.
Сједницом је предсједавао Бранко Зрно, предсједавајући Заједничке комисије за одбрану и
безбједност БиХ. Након што је упознао чланове Заједничке комисије са предложеним
дневним редом, напоменуо је да је на захтјев чланова Комисије из РС-а, а због засједања
Народне скупштине РС-а, промијењен првобитни термин одржавања сједнице, односно да је
њено одржавање помјерено за 11 дана. За то вријеме Секретаријату Комисије достављен је и
одређени број додатних материјала, те је стога предложио да се у предложени дневни ред
уврсти и разматрање:
- Извјештаја о раду Савјета министара БиХ за 2008. године у дијелу надлежности
Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ, а на захтјев Колегијума
Представничког дома ПСБиХ;
- Информативно разматрање Одлуке о висини, начину и поступку остваривања
права на накнаду за превоз на посао и са посла у институцијама БиХ (подносилац:
Управни одбор Синдиката Граничне полиције БиХ;
- Позив за учешће у обуци из области Европске безбједносне и одбрамбене
политике (ЕСДП).
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Душанка Мајкић предложила је да се тачке 3. и 4, које се односе на разматрање Предлога
закона о измјенама и допунама Закона о одбрани БиХ и Предлога закона о измјенама и
допунама Закона о служби у Оружаним снагама БиХ скину са дневног реда, док не добије
мишљење Владе РС-е o њима.
Чланови Комисије након краће расправе прихватили су наведени предлог измјена и допуна
дневног реда, те је констатовано да 33. сједница Заједничке комисије за одбрану и
безбједност има сљедећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање Записника са 32. сједнице Заједничке комисије;
2. Разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о производњи
наоружања и војне опреме - друга комисијска фаза (предлагач: Савјет министара
БиХ);
3. Разматрање Извјештаја о раду Министарства одбране БиХ за 2008. (предлагач:
Министарство одбране БиХ);
4. Разматрање Информације о извођењу вјежбе „Здружени напор 2009.“ (сачинилац:
Министарство одбране БиХ);
5. Разматрање Информације о рјешавању вишка наоружања и муниције Оружаних снага
БиХ - повјерљиво (сачинилац: Министарство одбране БиХ);
6. Разматрање Информације о хапшењу Вјекослава Вуковића и активностима
предузетим након тог догађаја (сачинилац: Министарство безбједности БиХ);
7. Разматрање Извјештаја о одржавању политичких консултација између Министарства
вањских послова БиХ и Исламске Републике Иран, Техеран, 15 – 19. 11. 2008.
(предлагач: Министарство иностраних послова БиХ);
8. Разматрање Информације о регионалном семинару „Интегрисано управљање
ризицима – изазови и перспективе развоја“, Илиџа, 19 - 23. 01. 2009. (сачинилац:
Министарство безбједности БиХ);
9. Разматрање Допуњене информације о реализовању закључака са састанка чланова
Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ са члановима Одбора за
безбједност и одбрану Скупштине Црне Горе (сачинилац: Министарство безбједности
БиХ);
10. Текућа питања:
a. Позив Скупштине Западноевропске уније за учешће предсједавајућег Заједничке
комисије на колоквијуму о теми: „ЕУ/НАТО односи“, Праг, 11. 03. 2009. године;
б. Позив Скупштине Западноевропске уније за учешће предсједавајућег Заједничке
комисије на колоквијуму о теми: „Цивилно-војна сарадња у управљању
кризама“, Берлин, 02. 04. 2009. године;
ц. Позив Министарства иностраних послова за учешће чланова Заједничке
комисије на округлом столу о теми: „Побољшање поштовања војнополитичких
обавеза БиХ“, Илиџа, 11. и 12. 03. 2009. године;
д. Информација о присуству Годишњој анализи противминских акција Оружаних
снага БиХ за 2008. годину, Сарајево, 21. 01. 2009. године;
е. Информација о учешћу на регионалној експертној конференцији о теми:
„Партнерство за мир - погодности и изазови за сусједне земље“, Тузла, 22. и 23.
01. 2009. године;
ф. Информација о састанку са генералом Ериком Сабатом, командантом
Штаба НАТО-а у БиХ, Сарајево, 02. 02. 2009. године;
г. Информација о инаугуралној свечаности уништења наоружања, Витез, 04. 02.
2009. године;
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х. Информација о састанку одржаном са представницима војнодипломатског кора
у БиХ, Сарајево, 05. 02. 2009. године;
и. Информација о дискусији о Нацрту процјене планирања и ревизије
(ПАРП) и развоју партнерских циљева за БиХ, Сарајево, 09. 02. 2009. године;
11. Извјештај о раду Савјета министара БиХ за 2008. у дијелу надлежности Заједничке
комисије за одбрану и безбједност БиХ, а на захтјев Колегијума Представничког дома
ПСБиХ;
12. Информативно разматрање Одлуке о висини, начину и поступку остваривања права
на накнаду за превоз на посао и са посла у институцијама БиХ (подносилац: Управни
одбор Синдиката Граничне полиције БиХ);
13. Позив за учешће у обуци из области Европске безбједносне и одбрамбене политике
(ЕСДП).
Ад. - 1. Усвајање Записника са 32. сједнице Заједничке комисије
Комисија је без расправе, једногласно, са девет гласова „за“, усвојила Записник са 32.
сједнице Заједничке комисије.
Ад. - 2. Разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о
производњи наоружања и војне опреме - друга комисијска фаза (предлагач:
Савјет министара БиХ)
Бранко Зрно констатовао је да је члан Комисије Душанка Мајкић поднијела три амандмана
на Предлог закона, да је Савјет министара доставио мишљење о овим амандманима, те
замолио представника надлежног министарства да образложи мишљење.
Драгиша Мекић, представник Министарства спољне трговине и економских односа БиХ,
истакао је да је Савјет министара, на предлог надлежног министарства, утврдио своје
мишљење везано за ове амандмане. Тако је предложено да се Aмандман I, који се односи на
брисање члана 2. Предлога закона, не прихвати, затим да се Aмандман II, који се односи на
измјену члана 3. Предлога закона прихвати у дијелу који се односи на брисање увођења
сагласности Министарства одбране БиХ, те да се Aмандман III у потпуности прихвати.
Душанка Мајкић прихватила је дато образложење представника Министарства спољне
трговине и економских односа, те је у складу с њим одустала од Aмандмана I.
Одлучивање у другој комисијској фази
Заједничка комисија се, након одустајања гђе Мајкић од Амандмана I, изјаснила о преостала
два амандмана.
Амандмани II и III усвојени су са осам гласова „за“, без гласова „против“ и једним гласом
„уздржан“.
Комисија се потом изјаснила о Предлогу закона у цјелини са усвојеним амандманима.
Са осам гласова „за“, без гласова „против“ и једним гласом „уздржан“, Заједничка комисија
је у другој комисијској фази усвојила Предлог закона о измјенама и допунама Закона о
производњи наоружања и војне опреме и упутила га у даљу парламентарну процедуру.
Ад. - 3. Разматрање Извјештаја о раду Министарства одбране БиХ за 2008.
(предлагач: Министарство одбране БиХ)
Бранко Зрно дао је уводне напомене о Извјештају о раду Министарства одбране БиХ за
2008.
Након краће расправе о овој тачки дневног реда чланови Заједничке комисије једногласно су,
са девет гласова „за“, усвојили наведени извјештај.
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Ад. - 4. Разматрање Информације о извођењу вјежбе „Здружени напор 2009.“
(сачинилац: Министарство одбране БиХ)
Чланови Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ су, без расправе, примили к
знању Информацију о извођењу вјежбе „Здружени напор 2009.“, коју је сачинило
Министарство одбране БиХ.
Ад. - 5. Разматрање Информације о рјешавању вишка наоружања и муниције
Оружаних снага БиХ - повјерљиво (сачинилац: Министарство одбране БиХ)
Бранко Зрно нагласио је да је Информација о рјешавању вишка наоружања и муниције
Оружаних снага БиХ означена степеном „Повјерљиво“, те је замолио да се ова тачка
разматра само у присуству чланова Комисије.
Након краће паузе Комисија је обавила расправу о овој тачки, у оквиру које је Адем Хускић
предложио и одређене закључке.
Комисија је затим одлучила да се на овој сједници не изјашњава о Информацији, те да Адем
Хускић достави предлог својих закључака у писаној форми Секретаријату Комисије, како би
они могли бити достављени свим члановима Комисије до наредне сједнице, када би се
Комисија изјаснила о њима, као и о Информацији у цјелини.
Ад. - 6. Разматрање Информације о хапшењу Вјекослава Вуковића и активностима
предузетим након тог догађаја (сачинилац: Министарство безбједности БиХ)
Бранко Зрно у уводним напоменама истакао је да је, с обзиром да је у међувремену
одгођено одржавање ове сједнице Комисије, Представнички дом ПСБиХ ову информацију
већ разматрао. Стога је предложио да Заједничка комисија прихвати закључке које је у вези с
Информацијом усвојио Представнички дом, а којим се не прихвата Информација, те
обавезује Савјет министара БиХ да је допуни у складу са закључком Представничког дома са
45. сједнице. Предложио је и да Савјет министара допуњену информацију прослиједи и
Заједничкој комисији за одбрану и безбједност, која би је потом разматрала прије
Представничког дома.
Душанка Мајкић замолила је чланове Комисије из Представничког дома да укратко
упознају остале чланове Комисије о расправи на Представничком дому о овом случају.
Јозо Крижановић појаснио је да Информација која је достављена Представничком дому
није садржајно одражавала закључке са 45. сједнице Дома, те да је Представнички дом добио
само један сегмент од онога што је закључено на тој сједници. У том смислу Информација је
враћена Савјету министара БиХ, који је обавезан да је допуни. Даље је појаснио да је ова
информација достављена само од Министарства безбједности БиХ, а Представнички дом је
првобитним закључцима обавезао Савјет министара да, осим од овог министарства, све
релевантне информације поводом хапшења Вјекослава Вуковића сакупи и од Министарства
правде и Министарства иностраних послова БиХ. Представнички дом је, дакле, добио
Информацију коју је за Савјет министара сачинило Министарство безбједности БиХ, али је
постојало незадовољство односом Савјета министара према тој информацији. Он је навео да
је Вјекослав Вуковић, осим што је помоћник министра безбједности за борбу против
тероризма, организованог криминала и злоупотребе наркотика, члан још неколико домаћих и
међународних тијела, те је закључио да је Министарство безбједности покренуло одређену
мјеру суспензије, док се Савјет министара о томе уопште није изјаснио и само је
прослиједио Информацију Дому на разматрање.
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Тарик Садовић, министар безбједности БиХ, навео је да је Министарство безбједности
БиХ сачинило ову информацију и да ју је након тога Савјет министара БиХ усвојио, те
закључио да то више није информација Министарства безбједности него Савјета министара
БиХ. Надаље је рекао да је ово министарство, када је израђивало Информацију, објединило
сва расположива сазнања од Министарства иностраних послова, као и од Министарства
правде, те је тако обједињене информације доставио Савјету министара БиХ.
Бранко Зрно је потом дао на гласање свој предлог закључака.
Чланови Заједничке комисије су са осам гласова „за“, без гласова „против“ и једним гласом
„уздржан“ усвојили закључке које је по овој информацији предложио Бранко Зрно.
Ад. - 7. Разматрање Извјештаја о одржавању политичких консултација између
Министарства иностраних послова БиХ и Исламске Републике Иран, Техеран,
15 – 19. 11. 2008. године (предлагач: Министарство иностраних послова БиХ)
Чланови Заједничке комисије без расправесу једногласо, са девет гласова „за“, усвојили
Извјештај о одржавању политичких консултација између Министарства вањских послова
БиХ и ИР Иран, предлагача Министарства вањских послова БиХ.
Ад. 8. Разматрање Информације о реализираном Регионалном семинару „Интегрирано
управљање ризицима – изазови и перспективе развоја“, Илиџа, 19.- 23. 01. 2009.
(сачинилац: Министарство безбједности БиХ)
Чланови Заједничке комисије без расправе су примили к знању Информацију о регионалном
семинару „Интегрисано управљање ризицима – изазови и перспективе развоја“, коју је
сачинило Министарство безбједности БиХ.
Ад. - 9. Разматрање Допуњене информације о реализовању закључака са састанка
чланова Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ са члановима
Одбора за безбједност и одбрану Скупштине Црне Горе
(сачинилац: Министарство безбједности БиХ)
Слободан Шараба предложио је да Заједничка комисија на првој наредној сједници добије
од предлагача додатне податке о овој информацији, када би требало и дефинитивно да се
изјасни о Информацији у цјелини.
Чланови Комисије су прихватили предлог Слободана Шарабе.
Ад. - 10. Текућа питања
a. Позив Скупштине Западноевропске уније за учешће предсједавајућег Заједничке
комисије на колоквијуму о теми: „ЕУ/НАТО односи“, Праг, 11. 03. 2009.
Заједничка комисија одлучила је да нико од њених чланова неће учествовати на овом
колоквијуму.
б. Позив Скупштине Западноевропске уније за учешће предсједавајућег Заједничке
комисије на колоквијуму о теми: „Цивилно-војна сарадња у управљању
кризама“, Берлин, 02. 04. 2009.
Заједничка комисија одлучила је да нико од њених чланова неће учествовати на овом
колоквијуму.
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ц. Позив Министарства иностраних послова за учешће чланова Заједничке комисије
на округлом столу о теми: „Побољшање поштовања војнополитичких обавеза
БиХ“, Илиџа, 11. и 12. 03. 2009.
Заједничка комисија одлучила је да на овом округлом столу учествује Слободан Шараба.
д. Информација о присуству Годишњој анализи противминских акција Оружаних
снага БиХ за 2008, Сарајево, 21. 01. 2009.
Заједничка комисија је примила к знању Информацију о присуству Годишњој анализи
противминских акција Оружаних снага БиХ за 2008.
е. Информација о учешћу на регионалној експертној конференцији о теми:
„Партнерство за мир - погодности и изазови за сусједне земље“, Тузла, 22. и 23. 01.
2009.
Заједничка комисија примила је к знању Информацију о учешћу на регионалној експертној
конференцији о теми: „Партнерство за мир - погодности и изазови за сусједне земље“.
ф. Информација о одржаном састанку са генералом Ериком Сабатом, командантом
Штаба НАТО-а у БиХ, Сарајево, 02. 02. 2009.
Заједничка комисија примила је к знању Информацију о одржаном састанку са генералом
Ериком Сабатом, командантом Штаба НАТО-а у БиХ.
г. Информација о инаугуралној свечаности уништења наоружања, Витез, 04. 02.
2009.
Заједничка комисија примила је к знању Информацију о инаугуралној свечаности уништења
наоружања.
х. Информација о састанку одржаном са представницима војнодипломатског кора у
БиХ,
Сарајево, 05. 02. 2009.
Заједничка комисија примила је к знању Информацију о састанку одржаном са
представницима војнодипломатског кора у БиХ.
и. Информација о дискусији о Нацрту процјене планирања и ревизије (ПАРП) и
развоју партнерских циљева за БиХ, Сарајево, 09. 02. 2009.
Заједничка комисија примила је к знању Информацију о дискусији о Нацрту процјене
планирања и ревизије (ПАРП) и развоју партнерских циљева за БиХ.
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Ад. - 11. Извјештај о раду Савјета министара БиХ за 2008. у дијелу надлежности
Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ, а на захтјев Колегијума
Представничког дома ПСБиХ
Драгица Хинић појаснила је да Извјештај садржи дио који се односи на Министарство
одбране, а који је Комисија практично већ одрадила, потом дио који се односи на
Министарство безбједности БиХ, затим у оквиру Министарсва иностраних послова БиХ дио
који се односи на НАТО и Партнерство за мир, те у оквиру Министарства спољне трговине и
економских односа дио који се односи на производњу и промет наоружања и војне опреме.
Душанка Мајкић закључила је да је ово први пут да се у надлежност комисија ПСБиХ
стављају разматрања дијелова овог извјештаја.
Бранко Зрно потом је предложио да Заједничка комисија и на наредној сједници разматра
овај извјештај.
Чланови Комисије су једногласно, са девет гласова „за“, прихватили предлог Бранка Зрне.
Ад. - 12. Информативно разматрање Одлуке о висини, начину и поступку остваривања
права на накнаду за превоз на посао и са посла у институцијама БиХ
(подносилац: Управни одбор Синдиката Граничне полиције БиХ)
Душанка Мајкић предложила је да се разматрање ове одлуке одгоди за наредну сједницу, те
да се позову представници Министарства финансија и трезора који ће члановима Заједничке
комисије дати појашњење шта би подржавање овакве одлуке значило за буџет БиХ.
Бранко Зрно предложио је да Заједничка комисија прими к знању ову информацију и да је
као такву прослиједи Министарству финансија и трезора.
Чланови Заједничке комисије потом су прихватили предлог Бранка Зрне и примили к знању
Информацију.
Ад. - 13. Позив за учешће у обуци из области Европске безбједносне и одбрамбене

политике (ЕСДП), Модул 1- Београд, 23-27. 03. 2009.
Заједничка комисија предложила је да овој обуци присуствује Жељко Грубешић.

Записник сачинила
Драгица Хинић

Предсједавајући
Заједничке комисије
Бранко Зрно

