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Сарајево, 08. 10. 2013. године

ПРЕДМЕТ: Информација о радној посјети Теренској канцеларији Граничне полиције
Босне и Херцеговине ЈУГ, Чапљина
Чланови Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ (ЗК) били су 09. 09. 2013.
године у радној посјети Теренској канцеларији Граничне полиције Босне и
Херцеговине ЈУГ, Чапљина.
У саставу делегације били су: Душанка Мајкић - предсједавајућа, Борјана Кришто прва замјеница предсједавајуће, Бериз Белкић, Борислав Бојић, Мехмед Брадарић,
Крунослав Врдољак – чланови ЗК, Љиљана Милићевић- секретар и Жељко Грубешић –
стручни савјетник.
У Теренској канцеларији ГПБиХ чланове ЗК поздравио је Винко Думанчић – директор
и Роберт Перић - начелник ТК ЈУГ са сарадницима.
Заједничка комисија за одбрану и безбједност ПСБиХ, у оквиру радне посјете
Теренској канцеларији Граничне полиције БиХ ''Југ'' са сједиштем у Чапљини, обишла
је граничне прелазе Дољани и Бијача.
Током састанака на ГП Дољани и ГП Бијача разговарано је о босанскохерцеговачкој
граници и о изазовима који се налазе пред Граничном полицијом БиХ на контроли
граничног појаса. Такође су размијењени ставови о прекограничној сарадњи Граничне
полиције БиХ са сусједним државама.
На граничном прелазу Дољани евидентне су гужве и вишесатно задржавање, и то
готово сваки дан, као и лоша и неусловна инфраструктура, што је разлог слабе
проходности путника и робе. Грађани још увијек не користе ГП Бијача за улаз у
Хрватску. Промет је мањи од очекиваног, истакли су у Граничној полицији БиХ, те
додали да стално апелују на грађане да више користе прелаз на Бијачи.
ГП Бијача један је од два БИП-а, гранична прелаза на којима је дозвољен промет робе
животињског и биљног поријекла, након уласка Хрватске у Европску унију. Прелаз је
отворен 1. јула, а робни промет на овом прелазу одвија се без проблема.
Путнички промет на ГП Бијача још увијек је слабог интензитета. Проблем је у
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необавијештености грађана, поготово у окружењу, да могу користити овај гранични
прелаз као алтернативни за прелазак у Хрватску, или обрнуто. Додатни проблем је и
недовршена инфраструктура, као и лоша саобраћајна комуникација послије ГП Бијача
према унутрашњости БиХ, а није спојен ни приступни пут аутопуту Плоче-Вргорац у
Хрватској.
Промет робе преко ГП Бијача ипак се одвија без проблема и фреквентан је. Када је
ријеч о увозу, са 31. јулом евидентирано је 1.600 царинских пријава, 700 осталих
пријава, те 700 празних камиона, што чини укупно 3.000 камиона који улазе у БиХ.
Обрађено је 450 извозних царинских пријава, 550 осталих пријава, те 2.000 празних
камиона, што чини укупно 2.800 камиона који излазе из БиХ.
Укупно је 5.800 камиона прешло преко граничног прелаза Бијача. Заступљене су све
процедуре када је ријеч и о увозу и извозу. Царински службеници, без иједног застоја,
100 % су обавили очекивано царинско уредовање, те нису имали ниједан инцидент
при уласку или изласку робе.
Након састанка, чланови Заједничке комисије обишли су и Заједнички контактни
центар Граничне полиције БиХ и Граничне полиције Републике Хрватске, који се
налази на граничном прелазу Бијача.
Том приликом чланови Заједничке комисије информисани су о високом нивоу
међусобне сарадње припадника граничних полиција двије државе, као и о стварању
услова за додатно унапређење њиховог заједничког дјеловања на спречавању свих
облика прекограничног криминала.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА КОМИСИЈЕ
Душанка Мајкић

Достављено:
 наслову
 а/а

