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1. UVODNE NAPOMENE
Rad Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH (u daljnjem tekstu: Zajedničko
povjerenstvo) utemeljen je na odredbama Poslovnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine
BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 33/06, 41/06, 81/06, 91/06 i 91/07) i Poslovnika Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 33/06, 41/06, 91/06 i 91/07), a njegova je
nadležnost propisana člankom 54. Poslovnika Zastupničkog doma, odnosno člankom 48.
Poslovnika Doma naroda.
Zajedničko povjerenstvo je od konstituiranja do danas aktivno radilo na provođenju obveza
utvrđenih poslovnicima, kao i obveza što ih je samo utvrdilo, o čemu podnosi Izvješće o radu za
2011. godinu, sukladno članku 50. Poslovnika Zastupničkog doma i članku 44. Doma naroda.

2. AKTIVNOSTI ZAJEDNIČKOG POVJERENSTVA U 2011.
GODINI
Zajedničko povjerenstvo za obranu i sigurnost BiH u mandatu 2010.–2014. konstituirano je
7. 7. 2011. godine, nakon okončanja konstituirajuće sjednice. Predsjedateljicom Zajedničkog
povjerenstva imenovana je Dušanka Majkić, dok su za njezine zamjenike izabrani Borjana Krišto
(prva zamjenica) i Šefik Džaferović (drugi zamjenik).
Članovima Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH imenovani su: Božo Ljubić, Staša
Košarac, Nermina Zamović-Uzunović, Ognjen Tadić, Krunoslav Vrdoljak, Beriz Belkić, Sulejman
Tihić, Mehmed Bradarić i Borislav Bojić.
Od vremena konstituiranja pa do isteka 2011. godine, u razdoblju od nepunih šest mjeseci,
Zajedničko povjerenstvo je:
-

-

održalo 9 sjednica na kojima je ukupno razmatrano 45 točaka dnevnog reda ili prosječno 5
točaka po sjednici;
održalo 13 radnih sastanaka s predstavnicima domaćih i međunarodnih institucija u Bosni i
Hercegovini;
sudjelovalo na 11 konferencija, seminara, prezentacija, radionica i okruglih stolova u Bosni i
Hercegovini, od čega je i samo bilo organizatorom dva skupa:
1. radionice o temi: "Zakonodavni okvir, nadležnosti i planovi institucija BiH u
području obrane i sigurnosti", održane 19. i 20. rujna 2011. u Tesliću, te
2. Treće konferencije posvećene temi: „Aktualno stanje sigurnosti u BiH“, održane 20.
i 21. prosinca 2011. u Sarajevu;
sudjelovalo u dva studijska posjeta i jednom programu profesionalnog usavršavanja u
inozemstvu;
realiziralo dva međunarodna bilateralna posjeta, u sklopu kojih je održalo niz sastanaka s
predstavnicima parlamenata i institucija obrane Republike Srbije i Republike Poljske.
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Tijekom izvještajnog razdoblja predstavnici Zajedničkog povjerenstva redovito su pratili rad
parlamentarnog vojnog povjerenika, sudjelujući i na konferenciji čiji je organizator bio
parlamentarni vojni povjerenik.
Zajedničko povjerenstvo razmatralo je različit spektar aktivnosti. Najznačajnije od njih su
zakonodavne, te aktivnosti koje se odnose na razmatranje i usvajanje ostalih akata (u prvom redu
izvješća i informacija), kao i aktivnosti koje je Zajedničko povjerenstvo samo iniciralo ili
sudjelovalo u njima na inicijativu drugih organizacija.

a. Zakonodavne aktivnosti
Zajedničko povjerenstvo je u 2011. godini razmatralo ukupno dva prijedloga zakona. Od toga, jedan
prijedlog zakona podržan je u obje faze u povjerenstvu i na sjednicama obaju domova PSBiH, dok
je drugi prijedlog zakona dobio negativno mišljenje Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost
BiH, koje je podržano i na sjednici Zastupničkog doma, a čime je zakon praktično pao.
Ovlašteni predlagatelj za oba prijedloga zakona u izvještajnom razdoblju bilo je Vijeće ministara
BiH.

Prijedlog zakona usvojen u obje faze u povjerenstvu
-

Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o policijskim službenicima (predlagatelj: Vijeće
ministara BiH).

Prijedlog zakona koji nije usvojeni u prvoj fazi u povjerenstvu i čije je negativno mišljenje
prihvatio Zastupnički dom PSBiH
-

Prijedog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja
terorističkih aktivnosti (predlagatelj: Vijeće ministara BiH).

b. Aktivnosti vezane uz razmatranje i usvajanje ostalih akata
Tijekom 2011. godine Zajedničko povjerenstvo razmatralo je niz akata koji nemaju zakonodavni
karakter. Zajedničko povjerenstvo u izvještajnom je razdoblju razmatralo, usvojilo, primilo k znanju i,
ovisno o karakteru akta po potrebi, uputilo u daljnju parlamentarnu proceduru sljedeće akte:
1. Izvješće o radu Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH za 2010. godinu;
2. Prijedlog orijentacijskog radnog plana Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH
za 2011. godinu (podnositelj: Zajedničko povjerenstvo za obranu i sigurnost BiH);
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3. Odluku o produljenju mandata i izmjeni misije pješačke jedinice Oružanih snaga BiH u
operaciji Snaga međunarodne sigurnosne pomoći (ISAF) u Islamskoj Republici Afganistan
(podnositelj: Predsjedništvo BiH);
4. Odluku o sudjelovanju skupine instruktora Oružanih snaga BiH u operaciji Snaga
međunarodne sigurnosne pomoći u Islamskoj Republici Afganistan (predlagatelj:
Predsjedništvo BiH);
5. Izvješće o radu Vijeća ministara BiH u dijelu nadležnosti Zajedničkog povjerenstva za
obranu i sigurnost BiH (podnositelj: Vijeće ministara BiH), i to:
a. Ministarstva obrane BiH,
b. Ministarstva sigurnosti BiH:
i. Državne agencije za istrage i zaštitu – SIPA
ii. Granične policije
iii. Službe za poslove sa strancima
iv. Direkcije za koordinaciju policijskih tijela
v. Agencije za policijsku potporu
vi. Agencije za školovanje i stručno usavršavanje
vii. Agencije za forenzična ispitivanja i vještačenja,
c. Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (dio Izvješća koji se odnosi
na uvoz i izvoz naoružanja i vojne opreme),
d. Ministarstva civilnih poslova BiH (dio Izvješća koji se odnosi na BHMAC);
6. Izvješće o radu Neovisnog odbora kao neovisnog tijela policijske strukture BiH za 2010.
godinu;
7. Plan rada Neovisnog odbora kao neovisnog tijela policijske strukture BiH za 2011. godinu
(podnositelj: Neovisni odbor PSBiH);
8. Izvješće o radu Odbora za žalbe građana PSBiH za 2010. godinu (podnositelj: Odbor za
žalbe građana PSBiH);
9. Izvješće o radu parlamentarnog vojnog povjerenika za 2010. godinu (podnositelj:
parlamentarni vojni povjerenik BiH);
10. Izvješće o radu Ministarstva obrane BiH za 2010. godinu (podnositelj: Ministarstvo obrane
BiH);
11. Izvješće o realiziranim dozvolama za promet oružja, vojne opreme i proizvoda dvojne
namjene za 2008. godinu (podnositelj: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
BiH);
12. Izvješće o izdanim dozvolama za promet oružja, vojne opreme i proizvoda dvojne namjene
za 2009. godinu (podnositelj: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH);
13. Informaciju o rješavanju višaka naoružanja, streljiva i minsko-eksplozivnih sredstava
Oružanih snaga BiH (podnositelj: Ministarstvo obrane BiH);
14. Informaciju o stanju sigurnosti u BiH u 2010. godini (podnositelj: Ministarstvo sigurnosti
BiH);
15. Informaciju o stanju sigurnosti u BiH za razdoblje siječanj – ožujak 2011. godine
(podnositelj: Ministarstvo sigurnosti BiH);
16. Revidiranu informaciju o nestanku 11.530 kg TNT-a i 7-8 tisuća tromblonskih mina
prilikom uništavanja višaka naoružanja, streljiva i minsko-eksplozivnih sredstava
(podnositelj: Ministarstvo obrane BiH);
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17. Informaciju i prijedlog zaključaka s održane radionice o temi: „Zakonodavni okvir,
nadležnosti i planovi institucija BiH u području obrane i sigurnosti“ (podnositelj:
Zajedničko povjerenstvo za obranu i sigurnost BiH);
18. Informaciju o radnom posjetu Glavnom uredu Granične policije, Sarajevo, 20. 7. 2011.
(podnositelj: Zajedničko povjerenstvo za obranu i sigurnost BiH);
19. Informaciju o sastanku kolegija Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH s
ravnateljem Odjela za sigurnosnu suradnju Misije OESS-a u BiH Viktorom von Wilckenom,
Sarajevo, 7. 9. 2011.;
20. Informaciju o sudjelovanju na „Regionalnoj konferenciji predstavnika kriznog menadžmenta
radi jačanja regionalne suradnje i koordinacije na području smanjenja rizika od katastrofa u
JI Europi“, Sarajevo, 12. i 13. 9. 2011.;
21. Informaciju o sudjelovanju predstavnika Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost
BiH na okruglom stolu o temi: "NATO i EU integracije - odvojeni ili paralelni procesi",
Banja Luka, 13. 9. 2011.;
22. Informaciju o sudjelovanju predstavnika Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost
BiH na radionici o temi: "Građenje integriteta u obrambenim poslovima i aktivnostima",
Sarajevo, 15. i 16. 9. 2011.;
23. Informaciju o posjetu članova Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH
Republici Srbiji, 28. i 29. 9. 2011.;
24. Informaciju o sastanku s veleposlanikom Republike Albanije u BiH, 13. 10. 2011.;
25. Informaciju o održanom sastanku sa zapovjednikom i zamjenikom zapovjednika Stožera
NATO-a u Sarajevu, 18. 10. 2011.;
26. Informaciju o održanom sastanku s predstavnicima bh. institucija koje sudjeluju u
protuminskim akcijama u BiH (podnositelj: Zajedničko povjerenstvo za obranu i sigurnost
BiH);
27. Informaciju o posjetu Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH Radionici za
održavanje i uništavanje streljiva i minsko-eksplozivnih sredstava (TROM), Doboj,
3. 11. 2011. (podnositelj: Zajedničko povjerenstvo za obranu i sigurnost BiH);
28. Izvješće o posjetu Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH 6. pješačkoj brigadi,
Zapovjedništvu za potporu i Zapovjedništvu za logistiku OSBiH, Banja Luka i Doboj, 2. i 3.
11. 2011.(podnositelj: Zajedničko povjerenstvo za obranu i sigurnost BiH);
29. Izvješće sa službenog puta, London i Tallinn, 10.-14. 10. 2011. (podnositelj: Mehmed
Bradarić, član Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH);
30. Izvješće sa seminara o cyber sigurnosti, Teslić, 9.-11. 11. 2011. (podnositelj: Mehmed
Bradarić, član Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH);
31. Informaciju o obuci pripadnika Oružanih snaga BiH u Saveznoj Republici Njemačkoj
(podnositelj: Ministarstvo obrane BiH);
32. Zaključke s 3. pregledne konferencije o poštivanju OESS/UN-ovih sigurnosnih obveza BiH,
Konjic, 14. i 15. 4. 2011. (podnositelj: Ministarstvo vanjskih poslova BiH);
33. Zahtjev za izradom pročišćenih zakonskih tekstova (podnositelj: Zajedničko povjerenstvo za
obranu i sigurnost BiH).

Zajedničko povjerenstvo razmatralo je i verificiralo osam zapisnika svojih sjednica.
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2.1.

NAZOČNOST RADIONICAMA, OKRUGLIM STOLOVIMA, SEMINARIMA I
KONFERENCIJAMA U BOSNI I HERCEGOVINI

Članovi Zajedničkog povjerenstva bili su organizatorima jedne radionice i jedne konferencije, a bili
su nazočni i nekolicini drugih seminara, konferencija, okruglih stolova, radionica, studijskih posjeta
i programa profesionalnog usavršavanja u Bosni i Hercegovini i inozemstvu navedenih u nastavku:
1. radionice o temi: “Zakonodavni okvir, nadležnosti i planovi institucija BiH u području
obrane i sigurnosti”, Teslić, 19. i 20. 9. 2011. (organizator: Zajedničko povjerenstvo za
obranu i sigurnost BiH);
2. Treće konferencije o temi: „Aktualno stanje sigurnosti u BiH“, Sarajevo, PSBiH, 20. i
21. 12. 2011. (organizator: Zajedničko povjerenstvo za obranu i sigurnost BiH);
3. Regionalne konferencije o upravljanju izvanrednim situacijama za jačanje regionalne
suradnje i koordinacije na području smanjenja rizika od katastrofa za jugoistočnu Europu
(organizator: Ministarstvo sigurnosti BiH), Sarajevo, PSBiH, 11.-13. 9. 2011.;
4. okruglog stola: "NATO i EU integracije - odvojeni ili paralelni procesi", Banja Luka,
13. 9. 2011.;
5. radionice o temi: „Izgradnja integriteta u procesu nabava u obrambenom sektoru“
(organizator: Trening centar za potporu u mirovnim operacijama - PSOTC i Centar za
poslijediplomsko usavršavanje Vojske SAD-a iz Montereya, Kalifornija), Butmir, Sarajevo,
15. i 16. 9. 2011.;
6. seminara o temi: “Pravni aspekti upravljanja u katastrofama u jugoistočnoj Europi“,
Sarajevo, 2.-4. 11. 2011.
7. seminara o temi: “Cyber sigurnost”, Teslić, 9.-11. 11. 2011.;
8. seminara o temi: „Zakonska legislativa o oružju u Bosni i Hercegovini“, Sarajevo, PSBiH,
29. 11. 2011.

2.2.

SUDJELOVANJE
U
STUDIJSKIM
POSJETIMA
PROFESIONALNOG USAVRŠAVANJA U INOZEMSTVU

I

PROGRAMIMA

1. Studijski posjet predstavnika institucija BiH Velikoj Britaniji i Estoniji, posvećen razvoju
kapaciteta BiH za uspostavu CERT-a i vezanih programa cyber sigurnosti, realiziran je
10.-14. 10. 2011. u Londonu, Velika Britanija, i Tallinnu, Estonija (organizator:
Ministarstvo sigurnosti BiH);
2. NATO-ov Program profesionalnog usavršavanja za članove Parlamentarne skupštine BiH –
posjet Parlamentarnoj skupštini NATO-a, Stožeru NATO-a i Parlamentu Kraljevine Belgije,
Bruxelles, Belgija, 14.-16. 11. 2011. (organizator: Parlamentarna skupština NATO);
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3. studijski posjet Centru za civilni nadzor oružanih snaga (DCAF) i Federalnom uredu za
civilnu zaštitu Švicarske Konfederacije, Ženeva, Švicarska, 15. i 16. 12. 2011. (organizator:
DCAF).

2.3.

BILATERALNI POSJETI) ZAJEDNIČKOG POVJERENSTVA ZA OBRANU I
SIGURNOST BIH INOZEMSTVU

Zajedničko povjerenstvo u izvještajnom je razdoblju boravilo u dva bilateralna posjeta u
inozemstvu, i to u:
1. bilateralnom posjetu Narodnoj skupštini i Ministarstvu obrane Republike Srbije, Beograd,
28. i 29. 9. 2011.,
2. bilateralnom posjetu Parlamentu Republike Poljske, Ministarstvu obrane, Glavnom stožeru i
Operativnom zapovjedništvu Vojske Republike Poljske, Varšava, Poljska, 29. i 30. 11.
2011. godine.

Oba radna posjeta Zajedničko povjerenstvo realiziralo je uz financijsku potporu Misije OESS-a u
BiH.

2.4.

SURADANJA S PREDSTAVNICIMA INSTITUCIJA VLASTI BIH

U izvještajnom razdoblju Zajedničkom povjerenstvu obraćali su se sljedeći predstavnici institucija
vlasti BiH:
1. ministar i zamjenik ministra sigurnosti BiH,
2. ministar i zamjenici ministra obrane BiH,
3. načelnik i zamjenici načelnika Zajedničkog stožera Oružanih snaga BiH,
4. ravnatelj Državne agencije za istrage i zaštitu – SIPA,
5. ravnatelj Granične policije BiH;
6. ravnatelj Službe za poslove sa strancima,
7. ravnatelj Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH,
8. ravnatelj Agencije za policijsku potporu,
9. ravnateljica Agencije za forenzična ispitivanja i vještačenja,
10. ravnatelj Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova
11. ravnatelj Obavještajno-sigurnosne agencije BiH;
12. ravnatelj centra za deminiranje – BHMAC;
13. članovi Povjerenstva za deminiranje Ministarstva civilnih poslova BiH;
14. federalni ministar unutarnjih poslova
15. ravnatelj Uprave policije Republike Srpske,
16. ravnatelj Federalne uprave policije;
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17. zamjenik voditelja Policije Brčko Distrikta;
18. tužitelj Tužiteljstva BiH;
19. članovi Povjerenstva za sigurnost Parlamenta Federacije BiH;
20. članovi Odbora za sigurnost Narodne skupštine Republike Srpske.

SURADANJA S PREDSTAVNICIMA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U BIH

2.5.

Zajedničkom povjerenstvu obraćali su se sljedeći predstavnici međunarodnih institucija:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

brigadni general Bernhard Bair, zapovjednik EUFOR-a u BiH,
brigadni general Garry Huffman, zapovjednik Stožera NATO-a u BiH,
John Andereas Olsen, zamjenik zapovjednika Stožera NATO-a u BiH,
Rohan Maxwell, vojno-politički savjetnik u Stožeru NATO-a u BiH,
Richard Burton, voditelj Misije OESS-a u BiH,
umirovljeni brigadni general Victor von Wilcken, ravnatelj Odjela za sigurnosnu suradnju
Misije OESS-a u BiH.

Zajedničko povjerenstvo je i u 2011. godini najuže surađivalo s predstavnicima međunarodnih
organizacija u BiH, s kojima na partnerskoj osnovi surađuje već dugi niz godina. To su prije svega:
1. Stožer NATO-a u BiH;
2. Misija OESS-a u BiH;
3. Ženevski cenatr za civilni nadzor oružanih snaga – DCAF;
4. USAID-ov projekt jačanja parlamenata u BiH;
5. ICITAP - Međunarodni program pomoći u kriminalističkoj obuci Ministarstva pravde
Sjedinjenih Američkih Država.

2.6.

POSJETI INOZEMNIH IZASLANSTAVA I DIPLOMATSKO–KONZULARNIH
PREDSTAVNIŠTAVA ZAJEDNIČKOM POVJERENSTVU ZA OBRANU I
SIGURNOST BIH

U izvještajnom razdoblju članovi Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH ugostili su u
prostorijama Parlamentarne skupštine BiH:
1. članove Stalnog odbora za civilnu dimenziju sigurnosti, Pododbora za ekonomsku suradnju
Istok – Zapad i Pododbora za približavanje Parlamentarne skupštine NATO-a, Sarajevo,
PSBiH, 25. 10. 2011.;
2. NJ.E. Flamura Gashia, veleposlanika Republike Albanije u BiH, 13. 10. 2011.
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2.7.

TERENSKI POSJETI ZAJEDNIČKOG POVJERENSTVA ZA OBRANU I
SIGURNOST BIH

Zajedničko povjerenstvo za obranu i sigurnost BiH u izvještajnom je razdoblju obavilo i __
terenskih posjeta institucijama iz obrambenog i sigurnosnog sektora. Tijekom 2011. godine članovi
Zajedničkog povjerenstva obišli su:
1. Glavni ured Granične policije BiH u Sarajevu;
2. Imigracijski centar Službe za poslove sa strancima BiH u Istočnom Sarajevu;
3. Zapovjedništvo EUFOR-a u BiH u Butmiru;
4. Trening centar za potporu u mirovnim operacijama – PSOTC u Butmiru,
5. Zapovjedništvo 6. pješačke brigade OSBiH u Banjoj Luci,
6. Zapovjedništvo za potporu OSBiH u Banjoj Luci,
7. Zapovjedništvo za logistiku OSBiH u Doboju;
8. Radionicu OSBiH za održavanje i uništavanje streljiva i minsko-eksplozivnih sredstava –
TROM u Doboju;
9. Poligon za uništavanje streljiva i minsko-eksplozivnih sredstava metodom otvorene
detonacije u Glamoču.

3.

SAŽETAK

Na temelju navedenih aktivnosti može se zaključiti da je Zajedničko povjerenstvo u domeni
zakonodavnih i ostalih aktivnosti tijekom 2011. godine najvećim dijelom realiziralo zadatke
utvrđene Orijentacijskim radnim planom.
Zajedničko povjerenstvo nastojalo je kontinuirano djelovati u smjeru poboljšanja svih segmenata
obrane i sigurnosti u BiH. Predlaganjem određenih zaključaka Zajedničko povjerenstvo nastojalo je,
izravno na sjednicama Povjerenstva i neizravno predlažući zaključke domovima Parlamentarne
skupštine BiH, utjecati na Vijeće ministara BiH i njegova resorna ministarstva u smjeru rješavanja
pitanja bitnih za daljnje napredovanje BiH k NATO-u i EU-u.
Tako se može spomenuti stalna inicijativa i utjecaj Zajedničkog povjerenstva u smjeru napretka po
pitanju:
1. rješavanja viška streljiva i minsko-eksplozivnih sredstava,
2. učinkovitije primjene zakonskih rješenja po pitanju uvoza i izvoza naoružanja i vojne
opreme;
3. statusa perspektivne i neperspektivne pokretne i nepokretne vojne imovine,
4. ostvarivanja primjerenog statusa pripadnika Oružanih snaga BiH (OSBiH), kao i pripadnika
policijskih agencija na razini BiH,
5. izrade primjerenijih godišnjih informacija o stanju sigurnosti u BiH,
6. borbe protiv terorizma i organiziranog kriminala u BiH,
7. stanja materijalno-financijskog računovodstva u OSBiH,
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8. postupaka javnih nabava u Ministarstvu obrane BiH (MOBiH) i OSBiH i izrade
pravilnika kojima će se konačno utvrditi ovi postupci,
9. stanja osoblja u OSBiH;
10. remonta helikoptera MI-8 i MI-17, te nabavi uniformi za pripadnike OSBiH,
11. statusa izrade dokumenta „Pregled obrane“,
12. izrade prijedloga potrebnih dopuna zakonskih i podzakonskih akta koja će rad MOBiH i
Zajedničkog stožera OSBiH učiniti učinkovitijim i operativnijim,
13. realizacije Strateškog plana Ministarstva sigurnosti BiH 2011. - 2013. godina po utvrđenim
ciljevima,
14. stanja i stupnja realizacije utvrđenih obveza po sektorima unutar Ministarstva sigurnosti s
jasno određenim problemima, mogućim prijedlozima rješenja i nositeljima izvršenja
zadataka,
15. određivanja sigurnosnih izazova u BiH i strategije za njihovo rješavanje,
16. stanja osoblja u Ministarstvu sigurnosti BiH, s preciznim podacima o rukovodećim
državnim službenicima, nacionalnoj strukturi i prijedlozima koji trebaju otkloniti postojeći
debalans,
17. održavanja sastanaka ministra sigurnosti, zamjenika ministra sigurnosti i tajnika
Ministarstva sigurnosti BiH s ravnateljima sigurnosnih agencija u 2010. i 2011. godini,
18. provođenja zaključaka obaju domova Parlamentarne skupštine BiH po pitanju laboratorija
za analizu DNK iz svibnja 2010. godine,
19. unapređenja zakonskih rješenja temeljem kojih rade pojedine policijske agencije u BiH,
20. osiguranja trajnog smještaja i jačanja ljudskih i tehničkih kapaciteta Direkcije za
koordinaciju policijskih tijela, naročito kada je u pitanju instaliranje središnjeg servera za
elektroničku razmjenu podataka između policijskih tijela i tužiteljstava,
21. potpisivanja memoranduma o suradnji, pružanju međusobne pomoći i koordinaciji poslova
iz područja obavještavanja i zaštite VIP osoba i objekata, te provođenja Twining projekta,
22. kontinuirane podrške redovitom održavanju sastanaka Koordinacije ravnatelja policijskih
agencija za provođenje zakona u BiH i glavnog tužitelja Tužiteljstva BiH,
23. poboljšanja koordinacije i suradnje između policijskih agencija s ciljem korištenja kapaciteta
s kojima raspolažu;
24. izrade novog teksta prijedloga zakona o protuminskim akcijama u BiH, kao i prijedloga
akcijskog plana za otklanjanje trenutačnih problema u funkcioniranju BHMAC-a,
25. popisa imovine i opreme za deminiranje, sagledavanja stanja osoblja, aktivnosti
Međunarodnog trust fonda (ITF-a) i njegovih odnosa s BHMAC-om, te sagledavanja stanja
na radilištima i provođenja strategije za deminiranje u praksi.

Posebice valja istaknuti ulogu Zajedničkog povjerenstva u organizaciji:
1. radionice o temi: “Zakonodavni okvir, nadležnosti i planovi institucija BiH u području
obrane i sigurnosti”, Teslić, 19. i 20. 9. 2011. (organizator: Zajedničko povjerenstvo za
obranu i sigurnost BiH),
2. Treće konferencije o temi: „Aktualno stanje sigurnosti u BiH“, Sarajevo, PSBiH, 20. i
21. 12. 2011. (organizator: Zajedničko povjerenstvo za obranu i sigurnost BiH).
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Na ova dva skupa bilo je nazočno 165 sudionika, predstavnika institucija vlasti BiH iz sektora
obrane i sigurnosti, te predastavnika međunarodnih organizacija u BiH i nevladinih organizacija s
kojima Zajedničko povjerenstvo za obranu i sigurnost BiH najuže surađuje u svome radu.
Radionica i konferencija rezultirale su nizom zaključaka, koji su kasnije razmatrani na sjednicama
Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost te upućivani institucijama na koje se odnose, a koji
trebaju doprinijeti napretku i boljoj međusobnoj suradnji u budućnosti.
Stalni kontakti i susreti s predstavnicima Misije OESS-a, Stožera NATO-a u BiH, EUFOR-a,
USAID-a, diplomatsko-konzularnih predstavništava u BiH i drugih međunarodnih organizacija i
institucija, te predstavnicima parlamenata većega broja zemalja i njihovih radnih tijela koja se bave
pitanjem obrane i sigurnosti rezultiraju stvaranjem odnosa istinskog povjerenja prema Zajedničkom
povjerenstvu, a time i prema Parlamentarnoj skupštini BiH u cjelini. Stoga Zajedničko povjerenstvo
i nadalje predstavlja prepoznatljivog činitelja na području za koje je nadležno i među zemljama
članicama Partnerstva za mir, NATO-a i EU, što je vrlo bitno za promociju naše zemlje na daljnjem
putu k pridruživanju europskim i euro-atlantskim udrugama.
Zajedničko povjerenstvo i u idućem će razdoblju nastojati kontinuiranim i maksimalnim
angažiranjem nadalje doprinositi poboljšanju cjelokupnog stanja na područjima za koje je nadležno.

PREDSJEDATELJICA POVJERENSTVA
Dušanka Majkić

U privitku:
I.
II.
III.
IV.
V.

Pregled nazočnosti članova sjednicama Zajedničkog povjerenstva u 2011. godini;
Sjednice Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH s točkama dnevnog reda;
Nazočnost konferencijama, radionicama, prezentacijama, seminarima i okruglim stolovima
u Bosni i Hercegovini;
Sudjelovanje u radnim posjetima institucijama vlasti BiH i sastancima s domaćim i
međunarodnim predstavnicima u Bosni i Hercegovini;
Odlasci članova Zajedničkog povjerenstva u službene bilateralne posjete i sudjelovanje u
studijskim posjetima i programima profesionalnog usavršavanja u inozemstvu.

Dostavljeno:
 naslovu
 a/a
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