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ЗАПИСНИК
са 40. сједнице Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ
Парламентарне скупштине БиХ,
одржане 06. 07. 2009. године, у времену од 10.00 до 11.45 часова
Сједници су присуствовали сљедећи чланови Заједничке комисије: Бранко Зрно, Шефик Џаферовић,
Слободан Шараба, Винко Зорић, Јозо Крижановић, Иво Миро Јовић, Драго Калабић, Хазим Ранчић и
Адем Хускић.
Сједници од чланова Заједничке комисије нису оправдано присуствовали: Мирко Околић, Душанка
Мајкић и Сулејман Тихић.
Сједници су присуствовали и гости, представници медија, као и представници Секретаријата
Парламентарне скупштине БиХ:
-

Миладин Милојчић, Заједнички штаб ОСБиХ,
Мухамед Смајић, Министарство одбране БиХ,
Раденко Станић и Нермина Кадић, Министарство безбједности БиХ,
Асим Фазлић и Тања Поповић, Интерпол,
Јово Ђурица и Мустафа Овчина, Гранична полиција БиХ,
Смајил Мухић, СИПА,
Кристијан Хаупт, УСАИД ПСП у БиХ,
Јасна Драгичевић и Шејла Бекташевић, Мисија ОЕБС-а у БиХ,
Амел Фако, Амбасада САД у БиХ,
Јасмин Рамовић, ЕУПМ,
Санита Рожајац, ''Дневни аваз'',
Аида Ковач, ФЕНА,
Игор Петковић, савјетник замјеника предсједавајућег Дома народа ПСБиХ,
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.

Сједници је предсједавао Бранко Зрно, који је чланове Заједничке комисије упознао с предложеним
дневним редом. Предложио је да се дневни ред у тачки 4. допуни Информацијом о извођењу
припрема за вјежбу „Здружени напор“, наводећи да су чланови овај материјал добили раније.
Чланови Заједничке комисије прихватили су предлог Бранка Зрне.
Како није било даље расправе о предлогу дневног реда, констатовано је да 40. сједница Заједничке
комисије за одбрану и безбједност има сљедећи
ДНЕВНИ РЕД:

1. Усвајање Записника са 39. сједнице Заједничке комисије;
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2. Извјештај о учешћу припадника Оружаних снага, полицијских и државних
службеника БиХ у операцијама подршке миру за период 01.07-31.12.2008.
(предлагачи: Предсједништво БиХ и Савјет министара БиХ);
3. Разматрање:
a. Информације о реализацији Труст фонда НАТО-а за БиХ и активностима
Министарства одбране у области транзиције и збрињавања персонала,
б. Програма транзиције и збрињавања отпуштеног персонала МОБиХ и ОСБиХ
„Перспектива“(сачинилац: Министарство одбране БиХ);
4. Разматрање:
a. Информације о активностима на изради документа „Преглед одбране“
(сачинилац: Министарство одбране БиХ);
б. Информације о извођењу припрема за вјежбу “Здружени напор 2009”;
5. Утврђивање Предлога аутентичног тумачења члана 102. Закона о полицијским
службеницима БиХ;
6. Предлог рјешавања питања управљања граничним прелазима (предлагач: Гранична
полиција БиХ);
7. Информација НЦБ Интерпола за БиХ о потјерницама НЦБ Интерпола Београд
расписаним против одређеног броја грађана БиХ у случају тзв. Добровољачка улица
(сачинилац: НЦБ Интерпол Сарајево);
8. Текућа питања:
a) Информација о одржаној радионици о SALW-u, Међугорје, 13-15. 05.2009;
б) Информација о одржаном састанку с делегацијом Министарства иностраних
послова Краљевине Шведске, 27. 05. 2009;
ц) Информација о обављеној посјети Команди обуке и доктрине ОСБиХ,
разговору са генералским кором ОСБиХ и посјети 6. пјешадијској бригади
ОСБиХ, Травник и Бања Лука, 2. и 3. јуни 2009;
д) Информација о одржаном састанку представника Заједничке комисије за
одбрану и безбједност БиХ с представницима Одбора за безбједност НСРС,
Бања Лука, 03. 06. 2009;
е) Извјештај о учешћу на церемонији на војничком гробљу Лебринг, Грац
(Република Аустрија), 05. 06. 2009;
ф) Предлози Фондације за истраживање Државног универзитета Њујорк-Центар
за међународни развој, Пројект јачања паралемената у БиХ за сарадњу са
Заједничком комисијом за одбрану и безбједност БиХ.
Ад. - 1. Усвајање Записника са 39. сједнице Заједничке комисије
Чланови Заједничке комисије су једногласно, са седам гласова „за“, усвојили Записник са 39.
сједнице.
Ад. - 2. Извјештај о учешћу припадника Оружаних снага, полицијских и државних

службеника БиХ у операцијама подршке миру за период од 01. 07. до 31. 12. 2008.
(предлагачи: Предсједништво БиХ и Савјет министара БиХ)
Бранко Зрно, отварајући расправу о овом извјештају, оцијенио је коректно урађеним његов дио који
је везан за учешће ОСБиХ, али је навео да постоје одређене нелогичности када је у питању учешће
полицијских службеника. Оне се односе на број учесника и закључио је да се по раније прихваћеном
извјештају зна колико тачно људи учествује у овим мисијама. Тај број људи може бити мањи, али
никако већи, како је то предложено у конкретном случају. У том смислу навео је да би Комисија
требалo да добије једну додатну информацију о учешћу припадника ОСБиХ у операцијама подршке
миру, која би разјаснила ову и све друге нејасноће које из ње произлазе.
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Слободан Шараба навео је да Извјештај који се разматра на овој сједници Комисије није актуелан,
с обзиром да је достављен Комисији с великим закашњењем. Стога је замолио да ови извјештаји у
будућности буду актуелнији. Даље, с обзиром да учешће припадника ОСБиХ, полицијских и
државних службеника, обухваћено овим извјештајем, кошта БиХ око 12 милиона КМ сваке године,
навео је да би било добро приказати расподјелу тих финансијских средстава као и анализу шта БиХ
добија улагањима у ове мисије.
Адем Хускић сагласио се са ставом да материјал треба да буде ажурнији, али је навео да он лично
има разумијевање за овакво кашњење, с обзиром да у његовој изради учествују Министарство
одбране, Министарство безбједности и Министарство иностраних послова, након чега оно иде на
усвајање у Савјету министара, те Предсједништву БиХ, које га даље посљеђује Парламентарној
скупштини на усвајање. Навео је да је мисија припадника ОСБиХ, полицијских и државних

службеника БиХ у Ираку успјешно окончана, те закључио да ПСБиХ треба дати позитивну
оцјену о овој мисији. Разлози за ово леже првобитно у чињеници да није било жртава из БиХ
за вријеме трајања ове мисије, као и да мисију нису обиљежиле никакве велике афере.
Оцијенио је да су сви припадници адекватно представљали државу БиХ и за то им треба
одати дужно признање. Овакви позитивни учинци доводе до закључка да БиХ и убудуће
треба да учествује у оваквим мисијама, те закључио да стога није потребно доводити у
питање будуће мировне мисије припадника БиХ у иностранству.
Јозо Крижановић закључио је да је Извјештај сачињен доста информативно и да даје
одговоре на питања ангажмана припадника ОСБиХ, полицијских и државних службеника у
операцијама подршке миру, те да би га као таквог могао подржати. Као врло важну навео је
чињеницу да ПСБиХ на вријеме треба да одобрава слање ових припадника у мировне мисије
и с тим у вези треба знати да ли је ПСБиХ на вријеме доносила одлуке о слању ових
припадника у мировне мисије које су наведене на посљедњој страници Извјештаја.
Иво Миро Јовић изнио је примједбу да Извјештај није прегледан, те предложио да у
будућим извјештајима буду наведене мисије са свим пратећим аналитичким подацима,
односно да све што је наведено за мисије у овом извјештају буде приказано на другачији
начин.
Бранко Зрно се, сумирајући расправу, најприје осврнуо на дискусију Слободана Шарабе,
наводећи да је Комисија приликом разматрања посљедњег оваквог извјештаја донијела и
закључак да треба бити достављен Комисији у року од 60 дана од истека извјештајног рока.
Такође се сагласио са мишљењем г. Шарабе да извјештај треба садржавати аналитичку
финансијску структуру мисије. У вези с предлогом Иве Мире Јовића, закључио је да треба
предложити нову методологију израде ако ће то допринијети прегледности извјештаја.
Затим је позвао чланове Комисије да се изјасне о Извјештају.
Заједничка комисија је затим једногласно, са девет гласова „за“, усвојила Извјештај о учешћу
припадника Оружаних снага, полицијских и државних службеника БиХ у операцијама
подршке миру за период од 01. 07. до 31. 12. 2008. године, са закључком да дио број 10
Закључци-Одобравање продужетка учешћа припадника током 2009 - треба ускладити са већ
раније, у претходно усвојеном извјештају, одобреним нивоом учешћа полицијских
службеника у мировним мисијама УН-а у Либерији (UMIL), у Судану (UNMIS) и Кипру
(UNFICYP).
Ад. - 3. Разматрање:

a. Информације о реализацији Труст фонда НАТО-а за БиХ и активностима
Министарства одбране у области транзиције и збрињавања персонала,
б. Програма транзиције и збрињавања отпуштеног персонала МОБиХ и
ОСБиХ „Перспектива“ (сачинилац: Министарство одбране БиХ)
Бранко Зрно у уводним напоменама навео је да се ради о разматрању два нивоа једног истог
проблема. Истакао је да је изузетно важно што су Министарство одбране БиХ и ОСБиХ овај
процес покренули прије почетка реализације Програма „Перспектива“, с обзиром да су у том
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периоду могући и социјални потреси усљед отпуштања око 3.000 лица из активне војне
службе наредне године због њихове животне доби. Још је навео да је ова тема због своје
специфичности заинтересовала цјелокупну босанскохерцеговачку јавност.
Јозо Крижановић констатовао је да је Труст фонд НАТО-а при крају, те је закључио да би
било добро да се прикажу досадашњи резултати. Изразио је чуђење због чињенице да је
путем активности Труст фонда било могуће осигурати осам милиона евра, а у Информацији
је приказано да је утрошено 5,8 милиона евра, те као разлог наведено да је смањен број
прекобројног особља са 6.000 на 3.000 лица, у чему су значајан допринос дале Влада ФБиХ и
Влада РС-а, преузимањем дијела персонала и пензионисањем одређеног броја лица под
повољним условима. С тим у вези упитао је представнике Министарства одбране зашто није
искориштено свих осам милиона евра, ако су били на располагању?
Мухамед Смајић, представник Министарства одбране БиХ, навео је да се у Информацији о
реализацији Труст фонда НАТО-а за БиХ и активностима Министарства одбране у области
транзиције и збрињавања персонала могу видјети укупни ефекти и начин на који је
реализован Труст фонд. Одговарајући на питање г. Крижановића, навео је да се укупна
средства нису могла у потпуности искористити, јер су била лимитирана укупним бројем
прекобројних лица. Тај број је, дакле, био лимитиран бројем прекобројног персонала, као и
одзивом земаља које су биле спремне уплатити новчана средства у овакав фонд.
Миладин Милојчић, начелник Заједничког штаба ОСБиХ, одговарајући такође на питање
г. Крижановића, навео је да се овдје конкретно радило о пројекту с одређеним роком од три
године, те да процес одабира персонала, на жалост, није ишао у жељеном смјеру. Владе
ентитета донијеле су законе о повољности пензионисања, којима су апсорбовале један дио
лица која су у складу с тим стекла услове за пензионисање. Друго питање, које је примарно,
јесте отпуштање 2750 људи почетком наредне године. Навео је да је он лично дао први ту
информацију у медије, након чега је био критикован. Још је навео да су ОСБиХ овакав потез
могле направити и 2007. године, не продужавајући уговоре са војницима, али је оцијенио да
је добро што је људство тада задржано, с обзиром да је управо од овог броја људи у овом
периоду осигурано чување вишка локација и складишта. Надаље је навео да ће се ОСБиХ, у
периоду од 01. 03. до 30. 06. 2010. године, суочити са мањком војника који се отпуштају, те
ће проценат попуњавања износити 58%. Нагласио је да се постављају основна питања, као
што су питања како помоћи овим људима, те на који начин и у којем проценту попунити
структуру ОСБиХ новим војницима. Замолио је Комисију за подршку у заједничком
рјешавању ових проблема. Још је навео податак да је тренутна попуњеност људством ОСБиХ
98,5%, те закључио да треба одлучити да ли ће се одржавати овај проценат попуне и убудуће
или ће се на рачун овог отпуста смањити ниво попуне на нивоу батаљона и бригада, чиме би
овај проценат био нижи.
Бранко Зрно констатовао је да је расправа о овом проблему на вријеме отворена, те навео да
подршка Комисије ОСБиХ не смије доћи у питање.
Слободан Шараба упитао је за могућност да се утврђени рок 01. 03. 2010. продужи, те ако
постоји та могућност, каква би била процедура и шта би се тиме добило? Појаснио је да ово
питање поставља јер се и БиХ налази у рецесији. Закључио је да је документ Програма
транзиције и збрињавања отпуштеног персонала МОБиХ и ОСБиХ „Перспектива“ добро
сачињен, али и нагласио да је урађен у тренутку када није било економске кризе, те изразио
сумњу да он неће дати исте резултате какве би дао да нема рецесије.
Хазим Ранчић упитао је за разлоге који спречавају редован процес замјене кадра у ОСБиХ,
односно шта је алтернатива овом процесу?
Винко Зорић предложио је да се предлог 4. закључка, који је Министарство одбране БиХ
предложило ПСБиХ у оквиру Информације о реализацији Труст фонда НАТО-а за БиХ и
активностима Министарства одбране у области транзиције и збрињавања персонала, у
потпуности брише, те да се предложени 5. и 6. закључак споје у један закључак, и да се не
тражи од Савјета министара БиХ да обезбиједи, већ да покуша обезбиједити подршку
ентитетких и свих других нивоа власти, као и међународне заједнице.
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Иво Миро Јовић поздравио је израду оваквог материјала и одао признање предлагачу што
је похвалио мировинске фондове. Навео је да га веселе принципи изнесени у Информацији:
јединство напора свих структура, законитост у поштовању прописа и критеријума,
равноправност, принцип рангирања итд. Навео је да је у посљедњих неколико мјесеци више
од 300 људи имало могућност да оствари једно од својих права по основу отпуста из војне
службе, али је Влада ФБиХ доносила уредбе умјесто закона, а опште је познато да је уредбе
могуће доносити само у вријеме ратног стања. Таквим односом неки људи су прихватили
нека за њих изузетно неповољна рјешења, тражећи данас своја права и тужећи ФБиХ. Стога
је замолио да сви аспекти до краја буду сагледани, како у будућности не би поново искрсли
исти проблеми. Било би добро добити квалитетне програме на предложеним принципима.
Закључио је да би ови људи могли бити препознати и као квалитетни кадрови у
безбједносном сегменту, прије свега у Граничној полицији, борби против наркоманије и
организованог криминала и сл. Са малом оспособљеношћу, они би се могли искористити у
попуњавању безбједносног сектора.
Шефик Џаферовић закључио је да су основни разлози отпуста 2750 лица из ОСБиХ године
старости и наставак реформе одбране у БиХ. Констатовао је да је БиХ каснила са процесом
транзиције ОСБиХ, не предузимајући потребне мјере, те навео да нико не би требало да
сноси посљедице због тог кашњења. Он није за то да држава одједном остане без 58%
војника, већ да попуњеност ОСБиХ буде 100%, како би могли вршити своју мисију. Рекао је
да је проблем озбиљан и да завређује расправу на оба дома ПСБиХ. Такође је рекао да о овом
питању треба обавити разговоре и са Штабом НАТО-а у БиХ, с обзиром да се ОСБиХ
устројава по стандардима НАТО-а. И он је навео да је потребно пронаћи модалитете да се
помогне људима који ће бити отпуштени наредне године. Зато је предложио да се ове
информације приме к знању, а комплетан материјал упути на расправу домовима ПСБиХ,
како би они током јула још једном расправљали о овим проблемима. Од Заједничког штаба
ОСБиХ и Министарства одбране затражио је допуну информације о до сада постављеним
питањима, а нарочито колики је број планираног отпуста војника у односу на старост и у
односу на захтјев реформе.
Бранко Зрно сагласио се са дискусијом Шефика Џаферовића и закључио да би Комисија
требало да затражи допуњену информацију, расправља о њој и тек након те расправе
прослиједи је домовима на даљу расправу.
Јозо Крижановић оцијенио је да је БиХ већ ушла у доба свеопште кризе. Навео је да се у
Програму транзиције „Перспектива“ претпоставља да се очекује пуни ангажман ПСБиХ како
би се за наредну годину пронашла средства, као и да ће се склапати споразуми и са
ентитетима како би се и из њихових буџета обезбиједила одређена новчана средства.
Оцијенио је да ће све ово бити проблем с обзиром да ће БиХ наредне године финансијски
стајати још лошије него ове. Нагласио је да је и он за то да се збрину лица која ће бити
отпуштена из војне службе наредне године, али и да из овога произлази и ново питање које
се односи на попуну персонала. Надаље, констатовао је да данас 860 војника није укључено у
процес обуке, већ раде као стражари на чувању неперспективне непокретне и покретне војне
имовине, те је упитао да ли се одређена финансијска средства за покривање једног дијела
трошкова отпуштеног прекобројног персонала могу тражити у приходима које би ОСБиХ
оствариле уколико се наредне године ријеши ово питање? Закључио је да би добро било да
неко каже да неће бити проблем за БиХ уколико попуњеност ОСБиХ буде око 80%.
Драго Калабић није се сагласио с мишљењем Шефика Џаферовића да ове информације
треба да разматрају домови ПСБиХ, наводећи да се, с обзиром на познати начин рада
домова, неће постићи никакав прогрес. Сагласио се да цјелокупни систем треба посматрати у
оквиру постојеће кризе, те навео да ОСБиХ не могу бити издвојени сегмент тог система.
Оцијенио је да је очигледно да БиХ тренутно нема тај новац и да ће бити изузетно тешко
издвојити та средства за ОСБиХ. Такође је потврдио да нема потребе за апсолутном
попуњеношћу ОСБиХ ако за то не постоје финансијски услови. Ову реформу БиХ треба
радити у координацији са НАТО-ом, и од њега тражити разумијевање за овакав пут, с
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обзиром на специфичност БиХ као државе. Закључио је да се у будућим разговорима о
уставним реформама у БиХ може сасвим сигурно очекивати расправа и по овим питањима.
Шефик Џаферовић, одговорајући на дискусију Драге Калабића, навео је да није у питању
буџетска ставка, него хоће ли умјесто ових 2750 лица доћи нових 2750, или ће бити
одређених помјерања.
Бранко Зрно оцијенио је да је Комисија расправом ушла у озбиљну расправу, не говорећи
само о социјалној осјетљивости овог питања, те је стога подржао ставове изнесене у
дискусији Драге Калабића да се ова информација не шаље домовима ПСБиХ на расправу,
већ да њен достављач треба да упути Комисији додатне одговоре, са елементима који нису
били укључени у првобитну информацију.
Иво Миро Јовић навео је да је Информација добра полазна основа за доградњу пројекта као
што је „Перспектива“. Констатовао је да у њој нису наведена искуства земаља које су
недавно приступиле НАТО-у, као и искуство држава које су раније постале чланице, у вези с
рјешавањог овог проблема. Предложио је да Заједничка комисија почетком септембра закаже
јавну расправу, на којој би били разматрано оно што је наведено у овој информацији, као и
искуства држава чланица НАТО-а у вези с овим питањима.
Адем Хускић изразио је бојазан да ће се Комисија усвајањем закључака о примјени оваквог
програма довести у ситуацију да овим лицима да лажну наду. Оцијенио је добром чињеницу
да је генерал Милојчић благовремено јавности презентирао овај проблем, истичући да би се
у супротном ова структура сигурно суочила са шоком, те навео да не треба правити додатне
проблеме с продужавањем уговора. Војска у БиХ је стара и овим програмом је предвиђено да
старе војнике замјењују млађи. Стога је предложио да Комисија подржи Министарство
одбране БиХ у спровођењу овог процеса, не продужавајући додатно рокове. Сугерисао је
Министарству одбране БиХ да омогући одређену едукацију људима који ће бити отпуштени,
како би били што спремнији за живот у цивилу.
Хазим Ранчић оцијенио јда Комисија може примити к знању Информацију о реализацији
Труст фонда НАТО-а за БиХ и активностима Министарства одбране БиХ у области
транзиције и збрињавања персонала, са закључком да од Министарства одбране затражи да
након реализације ових средстава у износу од 5.833.000 евра достави коначну информацију о
њиховом утрошку. Када је у питању Информација у вези са отпустом персонала, замолио је
да она у себи садржи и податке о будућој попуњености структуре официрима и
подофицирима, као и цивилним лицима, у односу на садашње стање.
Миладин Милојичић одговорио је на одређена питања упућена током расправе о овим
информацијама. Навео је да је једини пут даљег пролонгирања предвиђеног рока измјена
постојећег закона. Упозорио је да се сваким даљим помјерањем рокова ОСБиХ шаље
неозбиљна порука ка НАТО-у по питању приступа МАП-у. Сложио се са дискусијом неких
од чланова Комисије да је овај материјал, који је оцијенио полазном основом, потребно
надоградити и навео да ће ОСБиХ извршити њихову надопуну. Одговарајући на питање на
који начин извршити попуну, одговорио је да је капацитет Центра за обуку ОСБиХ у
Пазарићу 300 лица и да обука траје три мјесеца, те према томе прогнозирао да ће у периоду
од 15 мјесеци, до краја 2010, ОСБиХ тим темпом обучити 1500 лицаа. Надаље је навео да су
ОСБиХ расписале интерне огласе за 671 лице на позицији цивилних лица у ОСБиХ, којим би
се могао ријешити проблем једног дијела од ових 2750 лица, уз услов да за та лица њихов
непосредни руководилац да препоруке да се ради о стручним лицима. Као други начин
рјешавања овог проблема навео је и могућност да се одређени број преведе у категорију
официра или подофицира, али је истакао да се овдје ради о изузетно лимитираном броју
радих мјеста. Закључио је да ОСБиХ води рачуна о свакој позицији и о сваком појединцу.
Надаље је у напоменуо да су ОСБиХ запосјеле 54 неперспективне локације, од којих на њих
20 постоји само стража, а чији режијски трошкови износе од 3.000.000 до 5.000.000 КМ
годишње. Када би се ове локације предале властима ентитета, онда би се озбиљно могло
говорити о нивоу попуне ОСБиХ и мисијама које би БиХ требала преузети.
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Бранко Зрно захвалио се генералу Милојчићу и позвао потом чланове Комисије да се
изјасне о Информацији.
Заједничка комисија за одбрану и безбједност БиХ примила је к знању Информацију о
реализацији Труст фонда НАТО-а за БиХ и активностима Министарства одбране у области
транзиције и збрињавања персонала, као и Информацију о Програму транзиције и
збрињавања отпуштеног персонала МОБиХ и ОСБиХ „Перспектива“, са закључком да се од
Министарства одбране и ОСБиХ затражи да у што краћем року доставе нову комплетну
Информацију о активностима у области транзиције и збрињавања отпуштеног персонала,
која ће бити предмет нове расправе у Комисији.
Ад. 4. Разматрање:

a. Информације о активностима на изради документа „Преглед одбране“
(сачинилац: Министарство одбране БиХ);
б. Информације о извођењу припрема за вјежбу “Здружени напор 2009.”
Слободан Шараба Информацију о активностима на изради документа „Преглед одбране“
оцијенио је врло коректном, те закључио да у једном њеном дијелу Министарство одбране
БиХ позива Заједничку комисију да заједно са овим министарством узме учешће у изради
овог документа. Представницима Министарства одбране поставио је питање да ли то значи
да ће у једној фази израде овог документа Комисија добити документ у форми радног
материјала како би на њега давала одређене примједбе, те потом обавити расправу, или то,
пак, значи неки други вид сарадње.
Мухамед Смајић навео је да се овдје претпоставља управо овакав вид сарадње који је навео
г. Шараба у својој дискусији.
Како није било даље расправе о овој тачки дневног реда, Заједничка комисија за одбрану и
безбједност БиХ примила је к знању Информацију о активностима на изради документа
„Преглед одбране“, као и Информацију о извођењу припрема за вјежбу “Здружени напор
2009.”
Ад. - 5. Утврђивање Предлога аутентичног тумачења члана 102. Закона о полицијским

службеницима БиХ
Слободан Шараба навео је да он не прихвата мишљење које су о овом предлогу дали ПИО
РС и ПИО/МИО ФБиХ, закључујући да се ради о рестриктивном тумачењу Закона, а да је
његово мишљење да Закон треба тумачити шире. Потписивањем уговора о раду, лице које је
тај уговор потписало стиче сва права предвиђена Законом, без обзира да ли се у одређеном
моменту налазило на годишњем одмору или не. Стога је закључио да он лично не жели да
тумачи Закон на штету људи.
Шефик Џаферовић навео је да је Комисија приликом посљедњег разматрања овог предлога
аутентичног тумачења тражила између осталог и информацију о томе како је ово питање
рјешавано у посљедњих 20 година, а на што није добила одговор. Закључио је стога да
Комисија треба да инсистира на том питању, те након добијања одговора на њега
размотрити и могућност евентуалне измјене Закона. Стога је предложио да Заједничка
комисија одгоди даљу расправу по овој тачки, те да до сљедеће сједнице од Савјета
министара и Министарства безбједности БиХ поново затражи одговор на питање каква је
била претходна пракса у призавању бенефицираног радног стажа полицијским
службеницима, као и преглед рјешења овог питања у праксама сусједних земаља.
Заједничка комисија потом је једногласно је прихватила предлог Шефика Џаферовића.
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Ад. - 6. Предлог рјешавања питања управљања граничним прелазима
(предлагач: Гранична полиција БиХ)
Слободан Шараба истакао је да су Гранична полиција и Министарство безбједности у
дописима предложили двије варијанте рјешавања овог проблема, и то да се оснује посебна
агенција за управљање граничним прелазима или да се изврше измјене и допуне постојећег
Закона о УИО којима би у овој институцији било формирано засебно одјељење које би
вршило ове послове. Како Комисија на овој сједници, на захтјев Министарства безбједности,
треба да се изјасни која од ове двије опције је прихватљивија, навео је да је његово лично
мишљење да је због природе проблематике оперативнији први предлог рјешења, односно
формирање нове агенције.
Јозо Крижановић навео је да је кључни проблем који постоји читав низ година, због којег је
и граница неуређена, непостојање задужене институције која се бави рјешавањем
најосновнијих ствари на граничним прелазима. Забрињавајућа је чињеница да Комисија за
управљање границама ради на овом проблему већ годину дана, а Савјет министара БиХ се не
изјашњава о томе. Дакле, битно је да се што прије дође до уређеног рјешења, без обзира на
коју од понуђених варијанти ће се до њега доћи.
Ад. - 7. Информација НЦБ Интерпол за БиХ о потјерницама НЦБ Интерпола Београд
расписаним против одређеног броја БХ грађана у случају тзв. Добровољачка
улица (сачинилац: НЦБ Интерпол Сарајево)
Асим Фазлић, представник Интерпола, упознао је чланове Комисије да је Интерпол
Заједничкој комисији, осим информације од 16. 60. 2009., коју су чланови Комисије добили у
материјалима за ову сједницу, сачинио још једну допуњену информацију, коју је 02. 07. 2009.
упутио ка Парламентарној скупштини БиХ.
Чланови Заједничке комисије, као и секретаријата Комисије, констатовали су да још нису
добили наведену информацију, чиме је даља расправа о овој тачки дневног реда одгођена до
достављања нове допуњене информације.
Ад. - 8. Текућа питања:
a) Информација о одржаној радионици о SАLW-u, Међугорје, 13.-15. 05.2009.
Заједничка комисија је примила к знању Информацију о одржаној радионици о SАLW-u,
одржану у Међугорју, од 13. до 15. 05. 2009, уз корекцију која се односи на брисање другог
дијела закључка број 2, те брисање закључка број 5. у потпуности.
b) Информација о одржаном састанку с делегацијом Министарства иностраних
послова Краљевине Шведске, 27. 05. 2009.
Заједничка комисија примила је к знању Информацију о одржаном састанку с делегацијом
Министарства иностраних послова Краљевине Шведске.
c) Информација о обављеној посјети Команди обуке и доктрине ОСБиХ,
разговору са генералским кором ОСБиХ и посјети 6. пјешадијској бригади
ОСБиХ, Травник и Бања Лука, 2. и 3. јуни 2009.
Заједничка комисија примила је к знању Информацију о обављеној посјети Команди обуке и
доктрине ОСБиХ, разговору са генералским кором ОСБиХ и посјети 6. пјешадијској
бригади ОСБиХ, Травник и Бања Лука, 2. и 3. јуни 2009.
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d) Информација о одржаном састанку представника Заједничке комисије за
одбрану и безбједност БиХ с представницима Одбора за безбједност НСРС,
Бања Лука, 03. 06. 2009.
Заједничка комисија примила је к знању Информацију о одржаном састанку представника
Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ с представницима Одбора за безбједност
НСРС, Бања Лука, 03. 06. 2009.
e) Извјештај о учешћу на церемонији на војничком гробљу Лебринг, Грац
(Аустрија), 05. 06. 2009.
Заједничка комисија је једногласно, са девет гласова „за“, усвојила Извјештај о учешћу на
церемонији на војничком гробљу Лебринг, Грац, 05. 06. 2009., са закључком да се у
наредном периоду води рачуна о равноправној заступљености представника сва три народа
на овој церемонији.
f) Предлози Фондације за истраживање Државног универзитета Њујорк-Центар
за међународни развој, Пројект јачања паралемената у БиХ за сарадњу са
Заједничком комисијом за одбрану и безбједност БиХ.
Заједничка комисија једногласно је усвојила Приједлог Фондације за истраживање Државног
универзитета Њујорк-Центар за међународни развој, Пројект јачања паралемената у БиХ за
сарадњу са Заједничком комисијом за одбрану и безбједност БиХ.

Записник сачинила
Драгица Хинић

Предсједавајући
Заједничке комисије
Бранко Зрно

