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ПРЕДМЕТ: Извјештај о посјети 6. пјешадијској бригади, Команди подршке и
Команди логистике ОСБиХ, 2. и 3. новембар 2011. године
веза: акт бр. 03/1-50-19-1084/11

Чланови Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ (ЗК) посјетили су 2. и 3.
новембра 2011. године 6. пјешадијску бригаду, Команду подршке, Команду логистике
ОСБиХ и Радионицу за одржавање и уништавање муниције и минско-експлозивних
средстава (ТРОМ).
У делегацији ЗК били су: Душанка Мајкић, предсједавајућа, Шефик Џаферовић, други
замјеник предсједавајућег, Нермина Заимовић-Узуновић, Мехмед Брадарић, Крунослав
Врдољак и Борислав Бојић чланови ЗК, Жељко Грубешић, стручни савјетник, и Јовица
Катић, стручни сарадник.

02.11.2011.
Посјета 6. пјешадијској бригади ОСБиХ
Чланове ЗК, у чијој су пратњи били генерал-мајори Ризво Плех и Анто Јелеч, у касарни
“Козара” дочекао је бригадни генерал Стаменко Новаковић са члановима уже команде.
Након уводних обраћања Душанке Мајкић, бригадни генерал Новаковић одржао је
брифинг у којем је нагласио мисију, структуру, размјештај и тежишне активности 6.
пјешадијске бригаде ОСБиХ.
Истичући тежишне активности, посебно се осврнуо на обуку, обезбјеђење и уређење
локација, спортске активности и физичку припрему.
Осврћући се на проблеме у раду истакао је тренутно стање и тешкоће у обезбјеђењу
локација, застој у спровођењу операција, проблеме у нормативној регулативи и
пријему у професионалну војну службу, оцјењивање, непоштовање прописа,
међуљудске односе, колективно осигурање, реформу пукова, пензионисање, опремање
и исхрану.

Када је у питању обезбјеђење локација, истакао је да недостају подзаконски акти иако
је то борбени задатак који се изводи у миру. Застој у спровођењу операција
карактеришу проблем у складиштењу муниције, смањење локација и немогућност да се
до краја заврше активности те рјешавање вишкова покретне имовине.
Недостатак битних нормативних аката, међу којима су Правило службе ОСБиХ,
Правило о одијевању, Правилник о накнадама за цивилна лица, Споразум о архиви,
Упутство и програм гађања, упутство о јединственој дисциплинској политици су, по
ријечима генерала Новаковића, недопустиви, јер се на тај начин бројне активности не
спроводе по процедурама.
Пријем у професионалну војну службу карактеришу површне и некомплетне
безбједносне провјере, пропусти у критеријумима за способност за службу у ОСБиХ те
непостојање ефикасног система отпуста лица која су спорна. Систем оцјењивања није у
функцији управљања каријером. Евидентно је и противзаконито понашање надлежних
лица током упућивања на рад, манипулација премјештајима лица против којих се води
дисциплински поступак те још увијек није ријешена процедура постављања лица на
формацијска мјеста нижег чина.
Сложене међуљудске односе карактеришу самовоља појединаца, разна подметања,
појава национализма која углавном сеже до ратне заоставштине. Професионална војна
лица нису колективно осигурана, осим када су на извршењу задатака ван БиХ.
Када су у питању пукови ОСБиХ, евидентан је застој у спровођењу реформи.
Регулатива није комплетна, музеји нису завршени, није јасна линија командовања, акти
се не доносе на вријеме, а није уређена ни област финансирања. Процес пензионисања
карактерише неусклађеност ентитетских закона и колективно кршење људских права.
Систем опремања у ОСБиХ је некоректан јер се не врши по материјалној формацији,
нису дефинисани комплети, недостаје стандардизација и модернизација.
Велики су проблеми у исхрани и снабдијевању јер се касни са испоруком артикала,
снабдијевање се врши по принципу “чишћења складишта”, евидентне су привилегије
приликом избора добављача, а носиоци исхране су на ниском (батаљонском) нивоу.
Кантине не раде.
Генерал Новаковић је своје излагање завршио констатацијом да се у 6. пјешадијској
бригади реализује велики број планираних али и много непланираних задатака,
снагама и средствима којих нема у потребном обиму те у условима који су доста
сложени.
Након уводног излагања генерала Новаковића, чанови ЗК: Шефик Џаферовић,
Борислав Бојић, Нермина Заимовић-Узуновић и Крунослав Врдољак коментарисали су
дијелове излагања и поставили питања која се односе на проблеме у раду бригаде.
Приликом планирања посјете 6. пјешадијској бригади, договорено је да чланови ЗК
обаве посебне разговоре са војницима, подофицирима и официрима.

Војници ОСБиХ су током разговора са члановима ЗК истакли сљедеће проблеме:
-

-

-

-

-

-

неуједначеност критеријума за пензионисање између припадника ОСБиХ са
простора ФБиХ и Републике Српске. Закони ФБиХ и РС по питању
пензионисања су различити, што повлачи и различите могућности у
напредовању у војној служби и каријери. То се посебно односи на припаднике
ОСБиХ из српског народа јер се на њих посебно односе неповољна законска
рјешења,
немогућност додатне едукације војничког састава те ограничење које се тиче
старосне структуре војника од 35 година. Сматрају да то није реално и да то
вријеме треба помјерити за бар 5 година,
велике разлике у накнадама за одвојени живот, станарину, разлика у
коефицијенту плата за војнике и официре. Цијена закупнине стана и режија за
стан су исте, а војници су по садашњим рјешењима у подређеном положају,
велика ангажованост на стражарском обезбјеђењу војних објеката (од 350 до
400 сати мјесечно). У то вријеме војници губе дио накнада за топли оброк и
превоз. Стражарска служба их оптерећује јер губе вријеме за обуку и
усавршавање, одвојени су од породица, а нису задовољни ни исхраном у
издвојеним објектима,
квалитет исхране, одјеће и чизама које се дају на коришћење је забрињавајући.
Недостаје опрема као што су кабанице, вреће за спавање. Шатори и цераде на
возилима прокишњавају, а исправност возила је упитна јер им је просјек
старости 25-30 година,
у процесу унапређења војника присутан је непотизам и крше се основна људска
права,
за одлазак у мировне мисије, осим способности, потребна је и веза и познанство,
што није добро.

Подофицири ОСБиХ су у разговору са члановима ЗК истакли сљедеће:
-

-

-

недостаје транспарентности у процесу унапређења јер немају сви исту шансу за
упућивање на курсеве усавршавања. Због већ изнесеног проблема у вези са
различитим законима којима се регулише пензионисање, подофицири из
српског народа су ускраћени за један број курсева и школовање јер је сужена
пирамида напредовања,
велика је одговорност на подофицирском кадру када су у питању бројне
обавезе, а посебно су незадовољни чињеницом да су на стражи мјесечно од 350
до 400 радних сати. Губе накнаде као и војници и то им је велико оптерећење,
нису задовољни одржавањем опреме и средстава, при чему су посебно истакли
проблем старости моторних возила и нерентабилност у одржавању,
бројни су примјери непотизма и протекције приликом слања на обуку, посебно
ону ван БиХ. На усавршавање се шаљу људи који нису на својим формацијским
мјестима.

-

-

-

-

Има доста опреме која се не користи јер је онеспособљена. Возила стара више
од 35 година превозе људство на разне и сложене задатке. Велика је разлика у
коефицијентима између подофицира и официра, а обим задатака је често пуно
већи код ове категорије лица. Велики је број подофицира са завршеним
факултетом који не могу напредовати.
Проблем безбједности локација на којима се чува муниција је евидентан и
ништа се не улаже да буде боље.
Новац за опремање се не даје по приоритетима, а одсуство из касарни током
вршења стражарске службе ремети цјелокупан живот и рад колектива.
Објекти који се реновирају су лошег квалитета и врло брзо се опрема која је
постављена квари и отпада са зидова и плафона. Најновији примјер је касарна
“Жарко Згоњанин” у Приједору, гдје је стање забрињавајуће.
Траже да се поново актуелизује извјештај Генералног инспектората из 2007.
године у којем је јако добро објашњено стање у ОСБиХ и предложене мјере за
отклањање слабости. Питају се ко то скрива и бјежи од реалне слике стања у
ОСБиХ која је тада представљена.
Незадовољни су коефицијентима плата, а чули су да доприноси за ПИО/МИО
током 2009. и 2010. нису уплаћени, што их забрињава.

Након активности у 6. пјешадијској бригади одржан је састанак чланова ЗК са
припадницима Команде 6. пјешадијске бригаде на којем је анализирано затечено
стање.
Душанка Мајкић је констатовала да је стање лошије него што се могло замислити.
Велику одговорност за садашње проблеме сносе МО и Заједнички штаб ОСБиХ.
Заједничка комисија има врло амбициозан план и неће одустати у реализацији
закључака који су усвојени на 6. сједници ЗК, одржаној 18. 10. 2011. године.
Очигледно је да су МО и ЗШОСБиХ посебан свијет у одбрамбеној структури.
Запуштено стање се мора ријешити, треба увести ред и транспарентност у раду и
доношењу одлука, посебно оних које се које се односе на персонал.
Шефик Џаферовић је нагласио да је чуо бројне корисне ствари, али да га највише
забрињавају проблеми који карактеришу стање персонала и напредовања у служби.
Различити приступи и стандарди нас одвлаче од правих и законских рјешења.
Нермина Заимовић-Узуновић закључила је да бројне наведене проблеме треба да
ријеше МО и ЗШОСБиХ. Ако хоће, они то могу ријешити, а посебно су забрињавајући
проблеми који се односе на персонал. Немогућност напредовања и различита законска
рјешења у поступку пензионисања војних лица могу изазвати проблем који ће
попримити и неке друге карактеристике које нас могу коштати и у овом моменту нам
нису потребни.
Борислав Бојић је рекао да се ништа не дешава случајно у ОСБиХ. Јавне набавке су
очигледно велики проблем. Исхрана, нормативи, закон о пуковима само су дио

проблема који већ дуже вријеме оптерећују стање у ОСБиХ. Потребно је далеко више
акције и спремности да се проблеми повољно ријеше.
Крунослав Врдољак је констатовао да је ангажман људства на стражи нерационалан и
да су неједнака рјешења о пензионисању војних лица недопустива и могу произвести
велике проблеме.
Мехмед Брадарић је позвао представнике Команде да буду до краја упорни у
рјешавању проблема персонала и њихове исхране.
У завршној расправи учествовао је и један број припадника Команде 6. пјешадисјке
бригаде који су тражили од чланова ЗК подршку у рјешавању проблема који су
истакнути током презентације и разговора.

Посјета Команди подршке ОСБиХ
Чланове ЗК, у чијој је пратњи био генерал-мајор Ризво Плех, у Команди подршке, у
касарни “Козара”, дочекали су генерал-мајор Гутић и бригадни генерал Драган
Вуковић са члановима ужег дијела Команде.
Након уводних обраћања Душанке Мајкић, генерал-мајор Гутић одржао је брифинг у
којем је нагласио мисију, структуру, размјештај, тежишне активности Команде
подршке ОСБиХ.
Истичући тежишне активности, посебно се осврнуо на надлежности, реализоване
задатке у 2011. проблеме и предлоге за њихово рјешавање.
Наглашавајући проблеме у раду, посебно је истакао сљедеће проблеме:
-

-

-

застој у рјешавању вишка покретне имовине,
застој у рјешавању нагомилане секундарне сировине из ТРОМ-а Добој,
рјешавање проблема на полигону Гламоч током уништавања МиМЕС методом
отворене детонације гдје су евидентни проблем са локалним становништом и
локалним представницима власти,
није почела у пуном капацитету реализација Споразума из Добоја, потписаног
2008. године, а којим су прецизиране обавезе ентитетских влада у рјешавању
проблема покретне имовине. Влада Републике Српске почела је са дијелом
активности, а представници Владе Федерације БиХ нису у досадашњем периоду
показали интерес за реализацију обавеза које су јасно дефинисане. На основу
Споразума из Добоја потпуно је јасно да Министарство одбране БиХ не може
ништа продавати, што ствара додатне проблеме у рјешавању питања вишка
покретне имовине.
Чување муниције у складиштима је и даље проблем с обзиром на услове под
којим се извршава тај врло захтјеван задатак.

-

-

-

-

-

Чињеница је да МОБиХ има искључиву надлежност за располагање средствима
буџета, а потребе на терену су другачије. Пракса је показала да се средства из
буџета морају по неким ставкама спуштати на терен, а самим тим и на нижи,
али адекватан ниво у систему руковођења и командовања.
Привремено финансирање усложњава процес набавки и ствара механизме који
дају оправдање представницима МОБиХ за неурађени посао.
Управљање персоналом, с обзиром на постојећа законска рјешења, веома је
сложено. То се посебно односи на припаднике ОСБиХ из српског народа јер
нису усаглашени закони ПИО/МИО, што ствара низ нелогичности,
незадовољство, а самим тим и статус припадника ОСБиХ није једнак.
Неопходно је изједначити статус припадника ОСБиХ јер садашње стање изазива
незадовољство и гаси једну логичну пирамиду напредовања у служби.
Обезбјеђење неперспективних војних локација, које нису запосједнуте, посебно
је оптерећење, тако да је дневно ангажовано 405 људи само на том послу.
Евидентна је дотрајалост и неисправност опреме која се користи у јединицама и
командама. Сервисирање и поправак се не раде на адекватан начин те се
поставља питање сврсисходности коришћења неких врло важних донираних
средстава.
Здравствена заштита је ријешена према мјесту становања, а не по принципу
распореда јединица и команди те се поставља питање здравствене заштите
припадника ОСБиХ.
Недостају маневарска муниција и артифиције за извођење планираних
наставних активности и вјежби.

Када су у питању реализовани задаци Команде за подршку ОСБиХ, генерал Гутић
се посебно осврнуо на спровођење споразума о располагању покретном војном
имовином који се реализује са институцијама Владе Републике Српске, чиме је
завршена прва фаза враћања остале покретне војне имовине. Укупно је предато око
14.700 ставки, односно око 30% расположиве количине материјалних средстава. У
првој фази предавана су моторна возила, интендантска материјална средства,
санитетска средства, резервни дијелови, инжењеријске машине и прикључци,
техничка средства (агрегати, компресори, претакачи, разни алати).
Генерал-мајор Мирсад Гутић посебно је инсистирао на рјешавању вишка покретне
војне имовине. Тражио је од чланова Заједничке комисије помоћ у успостављању
контакта са Владом Федерације БиХ, гдје још увијек није почела реализација
споразума о располагању покретном војном имовином. Инсистирао је на покретању
активности предаје неперспективних локација у надлежности Команде подршке
ОСБиХ. За рјешавање овог проблема потребно је веће и конкретније ангажовање
Министарства одбране БиХ и ентитетских влада.
На крају свог излагања генерал-мајор Мирсад Гутић нагласио је проблем у
рјешавању секундарних сировина на локацији ТРОМ Добој, гдје Министарство
одбране БиХ на надлежним институцијама треба што прије изнаћи рјешење јер у

противном биће заустављен цјелокупан процес уништавања муниције и минскоексплозивних средстава.
Инсистирао је и на хитном рјешавању проблема и немогућности пензионисања по
Закону о служби у ОС БиХ лица која су осигурана у ПИО Републике Српске.
Проблеми снабдијевања артиклима исхране, горивом, мазивом и канцеларијским
материјалом су висе него очигледни те је рјешење у далеко тјешњој и адекватнијој
сарадњи на релацији Заједнички штаб ОСБиХ и Министарство одбране БиХ.
Након презентације и излагања команданта Команде за подршку ОСБиХ, чланови
Заједничке комисије поставили су низ питања из области која је у њиховој
надлежности.
Чланови Заједничке комисије обавили су разговор са војницима, подофицирима и
официрима Команде за подршку ОСБиХ. Том приликом изнесени су потпуно
идентични проблеми као и током разговора са припадницима 6. пјешадијске
бригаде ОСБиХ.
03. 11. 2011.
Посјета Команди логистике ОСБиХ
Дана 03. 11. 2011. године, другог дана посјете, чланови Заједничке комисије посјетили
су Команду логистике Оружаних снага БиХ, која се налази у Добоју.
У име Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ, у овој посјети су
учествовали: Душанка Мајкић, предсједавајућа, Мехмед Брадарић, Нермина ЗаимовићУзуновић, Крунослав Врдољак, чланови Комисије, Жељко Грубешић, стручни
савјетник, и Јовица Катић, стручни сарадник. Активности Комисије приликом ове
посјете пратио је и Бошко Шиљеговић, парламентарни војни повјереник БиХ.
Бригадир Фахрудин Агић, командант Команде логистике, презентовао је члановима
Комисије мисију, организацијско-формацијску структуру, распоред јединица, затим
перспективне и неперспективне локације, операције са муницијом и минскоексплозивним средствима (МиМЕС), те на крају проблеме с којима се сусрећу у свом
раду.
Говорећи о мисији, навео је да Команда логистике планира, организује и пружа
логистичку подршку јединицама ОСБиХ на локацијама размјештаја и употребе
јединица, локалним полигонима за обуку с циљем обезбјеђења претпоставки за
извршење задатака из додијељене мисије јединица ОСБиХ. Као главне функције
логистике навео је: снабдијевање, одржавање, саобраћај и транспорт, логистичке
услуге, логистичку инфраструктуру и здравствену заштиту. Члановима Комисије
надаље су презентовани ланац командовања и организацијско-формацијска структура
Команде логистике, те распоред јединица ове команде.

Говорећи о локацијама, бригадир Агић представио је стање 18 перспективних и 31
неперспективне локације које се налазе у надлежности Команде.
Када су у питању операције са МиМЕС-ом, навео је да је укупна количина МиМЕС-а
на перспективним и неперспективним локацијама Команде логистике на дан 31. 10.
2011. износила 27.489 тона. Од тог броја, за реалне потребе по формацији и за обуку
Оружаних снага БиХ потребно је 8.068 тона. Од ове количине на располагању је 5.875
тона. За уништење у ТРОМ-у и на полигону Гламоч чека 398,5 тона, затим за
уништење са неперспективних локација, за које постоји одлука Министарства одбране,
предвиђено је 2713,5 тона, док остали вишак износи 18.502 тоне МиМЕС-а.
Бригадир Агић навео је да је укупна количина за уклањање 21.614 тона. Тренутни
годишњи капацитет ТРОМ-а у Добоју износи 800 тона, док се на полигону Гламоч
годишње уништи око 500 тона. Према овој динамици, за уништавање у властитим
капацитетима Оружаним снагама БиХ по садашњем темпу и капацитетима треба
укупно 16 и по година.
Истичући предлоге и могућности за брже рјешавање вишкова МиМЕС-а, бригадир
Бегић је предложио:
-

отварање другог полигона за уништење МиМЕС-а методом отворене
детонације,
укључивање цивилних фирми намјенске индустрије или других привредних
капацитета који се могу користити на уништењу МиМЕС;
продају или донирање дијела вишка МиМЕС-а
проширење капацитета РзОиУ – проширење персоналне формације,
помоћ међународних организација и донатора у процесу уништења МиМЕС-а
(као што су у првом реду УНДП, итд.).

На крају свог излагања бригадир Бегић навео је основне проблеме с којима се Команда
логистике сусреће у свом раду, а нарочито је нагласио:
-

-

-

неусклађеност организацијско-формацијске структуре са обимом и структуром
задатака које изврашава Команда логистике (велики број неперспективних
локација, спорост у поврату материјалних средстава ентитетима, велики обим
задатака пружања помоћи цивилним структурама изван мисије ОСБиХ...);
застарјелост МТС-а, посебно моторних возила чија просјечна старост од преко
25 година узрокује велике трошкове горива и одржавања;
недостатак финансијских средстава за редовно одржавање МТС-а, објеката и
инфраструктуре (нпр. трошкови воде увећани због већег броја кварова на
застарјелим инсталацијама, велики број локација...);
велико оптерећење због неперспективних локација (ангажовање већег броја
лица на обезбјеђењу, трошкови комуналних услуга - електрична енергија, вода,
одвоз смећа нпр. за девет мјесеци износили су 304.325,00 КМ).

Душанка Мајкић, предсједавајућа Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ,
навела је да се Комисија током ове дводневне посјете јединицама ОСБиХ упознала са
бројним проблемима с којима се ове јединице сусрећу у свом раду, те да ће на основу
тога у наредном периоду тачно дефинисати рјешења за поједине приоритете. Када је у
питању проблематика уништавања МиМЕС-а, у наредном периоду ће Комисија бити
иницијатор заједничког састанка руководства ОСБиХ са представницима локалне
заједнице на подручју гдје се ово уништавање врши, како би се нашла заједничка
корист од овог процеса за обје стране. Појаснила је да је основни проблем у овом
процесу то што Министарство одбране БиХ није завршило са прописивањем процедура
по питању уништења МиМЕС-а, те навела да ће уништење МиМЕС-а моћи вршити
свака фирма која законито буде прошла кроз јасно дефинисану и транспарентну
тендерску процедуру. Навела је да је Комисија прије овог састанка имала и посјету
ТРОМ-у у Добоју, те да је на том састанку закључено да ће ОСБиХ покушати у
наредном периоду додатно проширити људске капацитете, с циљем још ефикаснијег
коришћења ове радионице за процес уништења МиМЕС-а. Такође, навела је још и
проблем одржавања постојеће опреме ОСБиХ, која се дефинише као перспективна
војна имовина, као и проблем нерационалног коришћења људских капацитета ОСБиХ
код осигурања објеката.
Током разговора са подофицирима и војницима који се налазе у служби у Команди
логистике, разговарано је о статусним питањима ових лица, а нарочито оних која се
тичу година службе у ОСБиХ, различитим законским основама која се односе на
пензионисање војних лица у ФБиХ и РС, као и принадлежностима за одвојени живот,
које се огледају у различитим издвајањима за изнајмљивање простора за становање за
војнике, подофицире и официре. И овдје је потенциран проблем прекомјерног
ангажовања професионалних војних лица на стражи, са закључком да лица која иду на
стражу своју мјесечну норму испуне практично за седам дана, те да након тога уопште
не добију никакву накнаду за прековремени рад. Ово се такође рефлектује и на процес
обуке војника, с обзиром да сва ПВЛ1 прођу тек кроз основну обуку, док већина њих
уопште не прође кроз специјалистичку обуку, у зависности од тога који ВЕС2 служе.
Војници су нарочито указали на некоректне одредбе Закона о платама и накнадама у
институцијама БиХ, истичући проблем изразитог дисбаланса у платама код граничних
чинова двије категорије (подофицира и официра), наводећи примјер да заставник I
класе, са 35 година радног стажа за свој ангажман добија 940 КМ плате, док
потпоручник, који је тек почео своју службу у ОСБиХ, има стартну плату 1.300 КМ.
На крају, чланови Комисије су обавили и разговор са официрима Команде логистике.
Било је говора о проблемима који се тичу повећаног броја локација које спадају под
одговорност појединих официра. Наведено је да неки од њих под својом командом
имају и по 17 локација, док је према важећој одлуци Предсједништва БиХ дозвољено
да тај број буде максимално 10. Том приликом изнесен је и податак да припадници ове
команде ОСБиХ чак 50,57 % свог укупног радног времена троше на осигурање војних
1
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Професионална војна лица;
Војно евиденцијска специјалност;

објеката. Такође, разговарано је и о проблему процеса напредовања професионалних
војних лица у ОСБиХ, у смислу једнаких могућности за прекатегоризацију и
унапређење уз поштовање принципа транспарентности. Коментаришући примјену
закона о јавним набавкама, официри су указали на проблем нерезонског наручивања
резервних дијелова за МТС3, што проистиче из обавезе примјене члана 54. Закона, у
којем је утврђено да се унапријед, на годишњој основи, морају правити спецификације
опреме која ће затребати ОСБиХ током те календарске године.
Нелогичност се огледа у чињеници да за многа средства, која захтијевају замјену усљед
дотрајалости или неисправности, према Закону не постоји могућност за поправак, док с
друге стране резервни дијелови за које се претпоставља да ће их бити потребно
замијенити током године остану потпуно неискоришћени. Логично рјешење које се
намеће било би да се постојећи Закон измијени на начин којим би се омогућило да се
врши требовање само оних резервних дијелова које у датом тренутку потребно
замијенити, чиме би се олакшао и учинио ефикаснијим укупан рад ОСБиХ, а и
оствариле значајне уштеде. До краја састанка официри ОСБиХ су још указали и на
проблеме у вези са дотрајалом опремом за гашење пожара, те на проблеме на које
наилазе у примјени ентитетских законодавстава која дефинишу заштиту лица на раду,
нарочито потенцирајући проблем изостанка колективног уговора за припаднике
ОСБиХ.
ЗАКЉУЧАК:
1. Посјета 6. пјешадијској бригади ОСБиХ, Команди подршке ОСБиХ и Команди
логистике ОСБиХ обављена је 02. и 03. 11. 2011. године у складу са Оријентационим
планом рада Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ за 2011. годину и
закључцима са радионице одржане 18. и 19. септембра 2011. године у Теслићу.
2. Током посјете стечен је увид у тренутно стање, проблеме и могући начин њиховог
рјешавања у наведеним јединицама и командама. Извјештај о уоченом стању биће
прослијеђен Министарству одбране БиХ и Заједничком штабу ОСБиХ с циљем
њиховог укључивања у рјешавање проблема са којим се суочавају припадници
Оружаних снага БиХ.
3. Чланови Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ ће током наредне
планиране посјете Министарству одбране БиХ разговарати са челним људима
Министарства о уоченом стању и проблемима током посјета обављених 02. и 03. 11.
2011. године и тражити предлог мјера и активности за неодложно рјешавање уочених
проблема, при чему је више него очигледно да Министарство одбране БиХ треба да
предузме кораке и рјешења у области гдје је непосредно носилац обавеза и активности.
Предсједавајућа Заједничке комисије
Душанка Мајкић
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