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Сарајево/Sarajevo, 14. 03. 2012.

ПРЕДМЕТ: Информација о радној посјети руководства Заједничке комисије за
одбрану и безбједност БиХ Министарству одбране Босне и
Херцеговине, 07. 03. 2012.

Чланови руководства Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ (у даљем
тексту: ЗК) посјетили су Министарство одбране БиХ (у даљем тексту: МОБиХ) 07. 03.
2012. године.
У делегацији ЗК били су: Душанка Мајкић, предсједавајућа, Борјана Кришто, прва
замјеница предсједавајуће, Шефик Џаферовић, други замјеник предсједавајућег,
Жељко Грубешић, стручни савјетник, и Јовица Катић, стручни сарадник.
Из Министарства одбране БиХ састанку су присуствовали: Мухамед Ибрахимовић министар, Марина Пендеш и Мирко Околић - замјеници министра, Мухамед Смајић секретар Министарства, Миро Цабо, Сејо Муратовић, Ахмед Х. Омеровић и Трпимир
Ребац - помоћници министра.
Заједнички штаб ОСБиХ (у даљем тексту: ЗШОСБиХ) на састанку су представљали:
генерал-пуковник Миладин Милојчић, начелник, те генерал-мајори Ризво Плех и Анто
Јелеч - замјеници начелника.
Радна посјета Министарству одбране БиХ организована је с циљем припреме за
расправу ЗК о реализацији Акционог плана Министарства одбране БиХ (у даљем
тексту: Акциони план), акт МОБиХ број: 04-03-3-4905/11 од 29. 11. 2011. године, а који
је достављен ЗК по закључцима са радионице о теми: „Законодавни оквир,
надлежности и планови институција БиХ у области одбране и безбједности“, одржане
19. и 20. 09. 2011. године у Теслићу, а који су усвојени на 6. сједници Заједничке
комисије за одбрану и безбједност БиХ.
У уводном дијелу састанка министар Ибрахимовић поздравио је присутне и захвалио је
члановима ЗК на интересовању за рад МОБиХ и исказаној жељи да помогну у
реализовању задатака из Акционог плана. Изразио је наду да ће МО и ЗК у овом
мандатном периоду уско сарађивати на испуњавању заједничких циљева у сектору
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одбране у БиХ. Уједно је захвалио на информацијама које је доставила ЗК, које су
усвојене на ранијим сједницама Комисије, а које су показатељ заједничких активности
МО и ЗК у претходном периоду.
Душанка Мајкић, предсједавајућа ЗК, у уводном дијелу је захвалила руководству
МОБиХ и ЗШОСБиХ на пријему руководства ЗК и пожељела им успјешан рад у
наредном периоду. Нагласила је да је овај састанак само припремног карактера, како
би руководство ЗК са руководством МОБиХ укратко размотрило предложени Акциони
план. Након тога ЗК би анализирала сваку од тачака Акционог плана.
Прије почетка расправе о Акционом плану, као претходно питање навела је питање
финансијске накнаде локалној заједници општине Гламоч због уништавања МиМЕС-а.
Упознала је учеснике састанка са резултатима посјете чланова ЗК полигону за
уништавање МиМЕС-а отвореном детонацијом у Гламочу, као и са детаљима
разговора са руководством Општине Гламоч. Током те посјете предложен је сљедећи
закључак: ''Чланови ЗК, приликом разматрања Предлога буџета институција за 2012.
годину у домовима ПСБиХ, поднијеће амандмане у смислу да се из новчаних средстава
предвиђених за рад МОБиХ посебно издвоје средства за коришћење полигона за
уништавање нестабилног МиМЕС-а у Гламочу.'' Истакла је да је овај закључак усвојен
на 10. сједници ЗК, те да је на посљедњој сједници, одржаној 06. 03. 2012. године,
Комисија у оквиру текућих питања поново дискутовала о овом питању и том приликом
задужила МОБиХ да из планираних новчаних средстава у Предлогу буџета
институција БиХ, предвиђених за рад МОБиХ за 2012. години, издвоји износ од
1.000.000 конвертибилних марака као посебну буџетску ставку – „Накнада локалној
заједници Општине Гламоч за уништавање нестабилног МиМЕС-а на полигону
'Одлучна Барбара'.'' Уручила је руководству МОБиХ писмо са иницијативом за
рјешавање овог питања, о чему је непосредно пред посјету разговарала и са
Вјекославом Бевандом, предсједавајућим СМБиХ.
Генерал-мајор Ризво Плех истакао је да је био домаћин члановима ЗК у име
ЗШОСБиХ на полигону у Гламочу. Нагласио је да су му познати проблеми на терену
око Гламоча, те сугерисао изналажење рјешења ради помоћи локалној заједници
Гламоч. Чињенице о стању у овој општини не треба скривати јер постоје евиденције
надлежних команди ОСБиХ, као и надлежних општинских служби. Посјета чланова
ЗК Гламочу, по ријечима генерала Плеха, представља потврду опредјељења да се
помогне ОСБиХ у рјешавању актуелних проблема.
Генерал-пуковник Миладин Милојчић рекао је да је питање уништавања муниције и
МЕС-а на полигонима увијек осјетљиво питање, како за локалну заједницу тако и за
ОСБиХ. Навео је да су ОСБиХ управо на захтјев локалне заједнице завршиле на
локалитету гдје се налази полигон „Одлучна Барбара“, те да тај полигон припадницима
ОСБиХ представља посљедњу одступницу, с обзиром да су на основу ранијих захтјева
већ одступили из Калиновика и са Мањаче. Према сазнањима које је добио од
представника Амбасаде САД у БиХ, увјерен је да ће локално становништво у Општини
Гламоч изаћи на демонстрације поводом активности ОСБиХ на уништавању МиМЕС2

а, те је с тим циљем замолио да се нађе коначно рјешење за овај полигон. Уколико се
дјелатности на овом полигону угасе, ОСБиХ ће морати тражити нову локацију за
уништавање муниције у БиХ, или, пак, плаћати изнајмљивање неке од локација изван
БиХ, као што је понудила Македонија, чиме би трошкови уништавања нестабилног
МиМЕС-а били знатно већи. Од 2006. године ОСБиХ су исказале потребну
професионалност, али и осјетљивост за локалну заједницу на полигонима гдје се
радило на уништавању. ОСБиХ су максимално кооперативне и биће и убудуће јер то
локална заједница очекује.
Борјана Кришто нагласила је да ЗК има изражен сензибилитет за локалну заједницу.
Питање полигона Гламоч и свих других полигона у БиХ треба да ријеши МОБиХ.
Одлука за помоћ локалном становништву не треба да буде изолован случај. То треба да
буде принцип за све полигоне ОСБиХ.
Мирко Околић сугерисао је да је потребно урадити нешто за становништво Гламоча.
Навео је да не жели унапријед прејудицирати коначно рјешење, наглашавајући да ће
оно свакако бити резултат компромиса. Предлог предсједавајуће Комисије схватио је
као бригу за добробит становништва ове општине.
Шефик Џаферовић подсјетио је на надлежности ЗК у области парламентарног
надзора, јер оне дају простор за дјеловање ЗК на овом пољу. Изразио је свој
сензибилитет за проблеме с којима се сусреће локално становништво ове општине, те
нагласио да МОБиХ треба да дјелује на начин да понуди добра и рационална рјешења.
Министар Ибрахимовић је поводом расправе о начину изналажења могућности за
помоћ становништву Гламоча рекао да је то неупитно. Задужио је своје сараднике да
пронађу начин на који ће МОБиХ помоћи те да што прије припреме конкретне
предлоге. Тражио је да се то размотри као принцип. Када је у питању помоћ
становништву Гламоча, сугерисао је да МОБиХ и ЗК дјелују заједно те навео да ће
иницијатива предсједавајуће Комисије бити подржана у мјери у којој ће и
становништво Гламоча и ОСБиХ бити задовољни.
По окончању расправе у вези са иницијативом за помоћ локалном становништву
општине Гламоч, руководства ЗК, МОБиХ и ОСБиХ разговарала су о реализацији
Акционог плана МОБиХ, те укратко анализирали сваку од тачака предложеног
Акционог плана како слиједи:

1. Стање материјално-финансијског рачуноводства у МОБиХ
Душанка Мајкић навела је да је невјероватно да у оквиру МОБиХ још увијек, осам
година након успостављања овог министарства на државном нивоу и јединствених
оружаних снага, није успостављено материјално-финансијско рачуноводство. Његово
успостављање оцијенила је као ''задатак свих задатака''. Оцијенила је недопустивом
чињеницу да није устројен јединствен информациони систем за вођење материјалнофинансијског рачуноводства. Навела је да је важећи Правилник о финансијском и
3

материјалном пословању у МОБиХ и ОСБиХ документ који је донесен још почетком
2007. године и који је копија правилника којим се служила бивша ЈНА и није адекватан
за регулисање ове области, јер није усаглашен ни са друштвеним системом земље, а ни
са новим стандардима.
Миро Цабо, помоћник министра, истакао је да су проблеми материјално-финансијског
пословања далеко сложенији него што су описани у Акционом плану. Материјално
књиговодство формирано је у врло тешким околностима. Три војне компоненте и
сложеност у процесу евиденције створили су додатни проблем. Статус перспективне и
неперспективне имовине додатно усложњава проблем материјално-књиговодствене
евиденције. Помоћник министра Цабо осврнуо се и на проблем имовине ентитета као и
исказивање стварне вриједности јер скоро двије године траје израда новог концепта и
лиценцирање потребног кадра. Ентитети споро преузимају средства која им припадају,
с тим да треба истаћи чињеницу да су надлежни органи Владе Републике Српске
преузели око 33% припадајућих средстава за разлику од Федерације, гдје још увијек
није почела реализација. Изразио је увјерење да ће брзо бити инсталиран софтвер који
ће помоћи у раду овог дијела МОБиХ и ОСБиХ, те закључио да је у досадашњем
периоду ипак урађен велики посао који се огледа у успостављању именика средстава и
номенклатуре од 72.000 ставки.

2. План и рокови извршења пописа оружја и МиМЕС-а у свим складиштима
ОСБиХ
Душанка Мајкић указала је на значај пописа средстава у магацинима наоружања и
муниције, гдје су само након три прегледана складишта уочени бројни недостаци као и
да има одређен број кривичних дјела, о чему постоји и службена евиденција.
Представнике МОБиХ и ЗШОСБиХ упитала је када ће бити завршен попис свих
складишта.
Миро Цабо навео је да су формиране комисије за попис и да је попис почео 01. 11.
2011. године. Навео је да ће ЗК имати на располагању све записнике ових комисија за
попис. Резултати пописа биће обзнањени у извјештају централне пописне комисије.
Генерал-пуковник Миладин Милојчић навео је да је попис свих складишта ОСБиХ
и цјелокупног наоружања извршен у периоду од 01. 11. 2011. до 15. 01. 2012. године
Трпимир Ребац, помоћник министра за набавку и логистику, навео је да никада није
извршен попис складишта. Тек недавно, од 12 складишта пописано је стање у три и
том приликом утврђено је забрињавајуће стање и велики мањак. На расвјетљавању
уочених слабости ангажовани су надлежни истражни органи и Тужилаштво БиХ.
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3. Остала војна имовина
Душанка Мајкић укратко је указала на застој у рјешавању остале војне имовине.
Трпимир Ребац навео је да је Влада РС од 49.190 ставки преузела укупно око 15.500
ставки, што представља 30%, док је Влада ФБиХ у великом закашњењу и од 10.890
ставки преузели су само два агрегата, што представља велики проблем за ОСБиХ.

4. Испуњење процедура јавних набавки
Душанка Мајкић навела је уочене пропусте у поштовању процедура јавних набавки,
што је исказано у ревизорским извјештајима више година заредом.
Трпимир Ребац укратко је упознао Колегијум ЗК са детаљима који су битни за процес
јавних набавки у МОБиХ и ОСБиХ.
Када је у питању набавка униформи, изјавио је да су и ту уочене неправилности. И
процес набавке униформи за потребе ОСБиХ је предмет истраге.

5. Информација о стању персонала
Душанка Мајкић изразила је незадовољство чињеницом да су приликом
организовања посљедње двије конференције о стању персонала у МОБиХ и ОСБиХ
били позивани бројни гости, али никада и представници ЗК, те је у том смислу
замолила представнике МОБиХ да се та негативна пракса убудуће промијени.
Сеад Муратовић, помоћник министра за персонал, захвалио је представницима ЗК
на учешћу на конференцији о теми: „Процес напредовања професионалних војних лица
– једнаке могућности за прекатегоризацију и унапређење уз поштовање принципа
транспарентности“, чији је организатор био парламентарни војни повјереник БиХ.
Навео је да је конференција резултирала израдом новог Правилника о пријему
(професионалном развоју и управљању каријером) и Преднацрта правилника о
унапређењу и прекатегоризацији. Истакао је да има проблема у спровођењу
дефинисане политике вођења персонала, али да је стање добро. Сложио се са
чињеницом да представници ЗК треба да буду саставни дио будућих конференција о
стању персонала у МОБиХ и ОСБиХ, те обећао руководству ЗК да ће, заједно са свим
осталим члановима Комисије, бити позвани на 5. конференцију о анализи персонала у
МОБиХ и ОСБиХ. Још је навео да су урађени велики помаци у сређивању стања јер је
база података урађена по стандардима који су учинили систем вођења персонала
транспарентним и ефикасним.
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6. Информација са потребном документацијом о ремонту хеликоптера МИ-8 и
МИ-17, те набавци униформи за припаднике ОСБиХ
Душанка Мајкић изразила је незадовољство достављеним материјалима о питању
ремонта хеликоптера, нарочито због чињенице што су као прилози Комисији
беспотребно достављени бројни записници, закључци, елаборати и сл.
Трпимир Ребац, помоћник министра одбране БиХ, навео је да су стање и исправност
хеликоптера такви да њихова оперативност није упитна. Навео је да су хеликоптери
ОСБиХ у протеклој години имали укупно 2.290 сати лета, те да су сви хеликоптери
ваљано сервисирани. Гаранција за сервис сваког хеликоптера је 300 сати или 24
мјесеца (у зависности од тога шта прије истекне). Подсјетио је присутне на тешкоће с
којима се припадници ОСБиХ сусрећу код ремонта хеликоптера, а оне се углавном
односе на набавку резервних дијелова, МТС-а и мазива.
Генерал-пуковник Миладин Милојчић навео је да је протекле седмице завршен и
елаборат у вези са падом хеликоптера ОСБиХ приликом достављања хуманитарне
помоћи становништву општине Калиновик, усљед изразито неповољних
метеоролошких услова, те истакао да се тај елаборат чува у Команди ваздушних снага.
У елаборату је наведено да се не ради о грешци посаде, да се не ради о отказивању
технике, те да је хеликоптер изгубио контролу усљед јаког удара на његов управљачки
дио који се налази на репу хеликоптера. Сретна околност је чињеница да је у том
тренутку хеликоптером управљао командант 2. хеликоптерског есквадрона.

7. Информација о тренутном статусу израде „Прегледа одбране“
Душанка Мајкић оцијенила је да нико од представника ЗК не зна шта се дешава када
је у питању израда документа „Преглед одбране“. Изразила је незадовољство
чињеницом да су на посљедњу пленарну дискусију у вези са израдом документа
„Преглед одбране“ између представника Штаба НАТО-а у Бриселу и МОБиХ и ОСБиХ
били позвани представници Канцеларије секретара Комисије, а не и чланови ЗК.
Марина Пендеш навела је да је „Преглед одбране“ заједнички циљ, те да
Предсједништво БиХ треба што прије да размотри елементе који су битни за његову
израду. То ће бити олакшање за цјелокупан процес. Сматра да МОБиХ своје
активности треба да заснива на далеко осмишљенијој медијској презентацији. Често
добро урађене ствари остају незапажене. Обавезала се да учини далеко више са својим
сарадницима на презентовању и популаризовању активности МОБиХ и ОСБиХ, те
навела да ће „Преглед одбране у скорије вријеме бити презентован свим члановима ЗК.
Генерал-пуковник Миладин Милојчић истакао је да је ЗШОСБиХ послао своје
виђење „Прегледа одбране“ радној групи која ради на његовој изради. Оцијенио је да
ће се сви удаљити од постављених циљева уколико се не дају јасни политички ставови.
„Преглед одбране“ треба да садржи јасан и усаглашен политички став о правцима и
циљевима које он треба да садржава.
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Шефик Џаферовић навео је да БиХ не треба да буде изузетак у односу на државе у
окружењу када је у питању израда овог документа, те оцијенио да је добро да ЗК буде
упозната са свим елементима предложеног „Прегледа одбране“ на начин како је то
навела замјеница министра. Истакао је да се о величини и структури ОСБиХ не може
разговарати без јасних политичких ставова, при чему треба уважити Анекс 1Б
Дејтонског мировног споразума.

8. Информација о динамици предаје неперспективних локација цивилним
властима, рјешавања вишака МиМЕС-а и других средстава
Трпимир Ребац навео је да је са неперспективним локацијама ситуација таква да од 42
локације припадници ОС и даље обезбјеђују њих девет. То годишње Босну и
Херцеговину кошта око два милиона КМ. Седамнаест локација могуће је предати
локалној заједници одмах. Чека се да Влада ФБиХ преузме 15, а Влада РС још двије
локације, те у складу с тим замолио да се утиче на Владу ФБиХ с циљем што скоријег
преузимања ових локација. Још је навео да је тренутно у магацинима ускладиштено 18
400 тона МиМЕС-а и с тим податком треба располагати како у осигурању средстава за
чување тако и у процесу уништавања, коришћења и свега другог што утиче на то
стање.

9. Информација о степену реализације задатака који су дефинисани годишњим
планом МОБиХ и ЗШОСБиХ за 2011. годину (закључно са 30. септембром)
Ахмед Х. Омеровић, помоћник министра за планове, истакао је да Годишњи извјештај
о раду МОБиХ садржи бројне показатеље о којима треба дискутовати јер су подаци
егзактни и увјерљиви. Они нису у свему онакви какве су жељели него слика
стварности у којој осим субјективних има и слабости на које се није могло утицати.

10. Предлози потребних допуна законских и подзаконских аката
Мухамед Смајић, секретар МОБиХ, говорио је о законском оквиру за рад МОБиХ.
Бројни предлози рјешења су на чекању и потребно их је активирати с циљем да рад
МОБиХ буде ефикаснији.
На крају радног састанка и расправе о Акционом плану у складу са закључцима ЗК,
који је оцијењен корисним и на којем су одређени бројни токови у рјешавању
актуелних проблема МОБиХ, закључено је сљедеће:
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1. Министарство одбране БиХ треба да изради нови акциони план доводећи
га у реалне оквире са прецизним роковима, извршиоцима и дефинисаним
активностима који ће ефикасно ријешити нагомилане проблеме у МОБиХ.
2. Треба ургентно обезбиједити све оно што ће рад МОБиХ учинити
ефикасним. ЗК треба до краја 2012. године да анализира свако тематско
поглавље дефинисано у Акционом плану. Након што добије реалну слику
стања и предлоге рјешења, организоваће расправу уз присуство
најодговорнијих лица из руководства МОБиХ и ЗШОСБиХ.
3. Праксу међусобних сусрета и посјета треба наставити с циљем отклањања
тренутних проблема и испуњавања обавеза које су дефинисане на
радионици о теми: „Законодавни оквир, надлежности и планови
институција БиХ у области одбране и безбједности“, одржаној 19. и 20. 09.
2011. године у Теслићу.
4. Тематске сједнице ЗК по појединим тачкама новог акционог плана треба
припремати у сарадњи са представницима МОБиХ.
5. Позивање чланова ЗК на све будуће активности које буде организовао
МОБиХ, а на којима се расправља о питањима која проистичу из
Акционог плана МОБиХ и ОСБиХ треба да буде пракса у којој треба
развити веће повјерење и партнерски однос с циљем рјешавања отворених
питања.
6. Рад у секторима МОБиХ и ЗШОСБиХ треба учинити дјелотворнијим и
ефикаснијим, те на тај начин ријешити проблеме који су изнесени током
овог састанка.
7. Охрабрује став новог руководства МОБиХ да се нагомилани проблеми
морају системски рјешавати у доброј сарадњи са ЗК. С новим акционим
планом треба почети реализовати активности којима цјелокупно стање у
МОБиХ и ОСБиХ треба значајно побољшати.
Предсједавајућа Заједничке комисије
Душанка Мајкић
Достављено:
-

наслову,
а/а
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