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Сарајево, 08. 10. 2013.

ПРЕДМЕТ: Информација о посјети чланова Заједничке комисије за одбрану и
безбједност БиХ Команди 4. пјешадијске бригаде и 2. батаљону 4.
пбр. ОСБиХ, 10. 09. 2013.

Чланови Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ (у даљем тексту: ЗК)
посјетили су, 10. 09. 2013. године, Команду 4. пјешадијске бригаде ОСБиХ, лоцирану у
Чапљини и 2. батаљон 4. пјешадијске бригаде лоциран у Билећи.
У делегацији ЗК били су: Душанка Мајкић, предсједавајућа, Мехмед Брадарић,
Крунослав Врдољак и Бериз Белкић - чланови ЗК, Љиљана Милићевић - секретар,
Жељко Грубешић - стручни савјетник, те Бошко Шиљеговић, парламентарни војни
повјереник БиХ.
Састанку са члановима ЗК у Команди 4. пјешадијске бригаде присуствовали су
бригадни генерал Ивица Јеркић замјеник команданта Оперативне команде ОСБиХ и
бригадни генерал Томо Коленда, командант Бригаде са ужим дијелом Команде и
командантима непосредно потчињених јединица.
У уводном обраћању Душанке Мајкић, предсједавајуће ЗК, истакнут је циљ радне
посјете и хронологија догађања која говори о детаљима везаним за припрему посјете.
Бригадни генерал Томо Коленда, командант бригаде, у уводном дијелу је информисао
чланове ЗК о сљедећем:
1. МИСИЈА, СТРУКТУРА И РАЗМЈЕШТАЈ БРИГАДЕ
2. ПЕРСОНАЛНА ПОПУНА И ПЕРСОНАЛНИ ПОСЛОВИ
3. ОБАВЈЕШТАЈНО-БЕЗБЈЕДНОСНИ ПОСЛОВИ
4. ОПЕРАЦИЈЕ И ОБУКА
5. ЛОГИСТИКА
6. ЦИВИЛНО-ВОЈНА САРАДЊА
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7. ВЈЕРСКЕ АКТИВНОСТИ
8. ИЗАЗОВИ

Када је у питању стање локација, генерал Коленда је нагласио сљедеће:
-

бригада тренутно обезбјеђује 22 локације (14 непрспективних и 8
перспективних);
дневно је на обезбјеђењу 4. пбр. ангажовано 181 професионално војно лице;
локације “Брадина” Коњиц, “Златар” Коњиц, “Горица” Мостар и “Мирвићи”
Горажде су празне и спремне су за предају цивилним структурама.
Генерал Коленада је нагласио да недостаје напреднија техничка заштита
(видеонадзор) када је у питању обезбјеђење објеката, што би умањило садашње
трошкове.

Евидентни су изазови у снабдијевању класом I, II, III и VI. Недопустиво је одгађање
неких догађаја обуке у задња два квартала због недостатка класе III.
Одржавање је оптерећено недостатком резервних дијелова, алата, а велики су изазови
у непостојању или кашњењу уговора из МО, наруџбеница, слаба могућност контроле
радова спољних сарадника, објективности и рентабилности поправке.
Има великих проблеми и са инфраструктуром јер је велики број објеката углавном
изграђен у вријеме бивше ЈНА. Урађени су дугорочни планови приоритетних улагања
у инфраструктуру, са предлогом смањења свеукупних трошкова.
Присутан је и проблем немогућности исхране професионалних војних лица на
локацијама.
Оперативност возила се креће око 60%, а евидентна је застарјелост возног парка,
некомплетности возила, економичност одржавања.
Када су у питању кључни изазови са којим се суочава 4. пјешадијска бригада ОСБиХ,
генерал Коленда је нагласио сљедеће:
-

попуњавање кадром 4. пбр, недостатак 246 професионалних војних лица
категорије војника. Укупно недостаје 253 ПВЛ и 1 цивилно лице;
неадекватана је и недовољна логистичка попуна средствима класе I, III и
VI;
некомплетност, неоперативност МТС (застарјела војна опрема) и
несистемско занављање војне опреме и МТС (према стандардима НАТО-а);
неријешен
статус неперспективних локација (предати, изнајмити,
продати);
под хитно ријешити питање отварања кантина на локацијама;

-

неадекватна материјална формација јединица декларисаних по OCC E&F
и PARPU (недостатак м/в, заштитне опреме и новијег наоружања).

Након разговора са челним људима Команде 4. пјешадијске бригаде ОСБиХ, чланови
ЗК су обишли локацију на којој је смјештена Команда.
Послије овог састанка чланови Заједничке комисије посјетили су 2. пјешадијски
батаљон из састава ове бригаде, који је стациониран у Билећи, те разговорали са
војницима, подофицирима и официрима овог батаљона.
Током разговора у Команди 2. батаљона чланови ЗК су информисани о томе да има
проблема у обезбјеђењу локација, за шта је ангажован велики број припадника.
Присутни су и проблеми у постављању на формацијска мјеста, у обрачуну и исплати
службених дневница, као и у одабиру људства за пријем у Оружане снаге БиХ.
Логистички проблеми су евидентни током расписивању тендера и потписивању
уговора те примјени члана 9. Споразума о коначном располагању над покретном
имовином.
Током посјете Команди 4. пјешадијске бригаде и 2. пјешадијском батаљону из састава
бригаде чланови ЗК су се увјерили да припадници ове бригаде врло одговорно
извршавају постављене задатке. Истакнуте проблеме требало би рјешавати далеко
оперативнијим и осмишљенијим логистичком снабдијевањем, што је посао
Министарства одбране БиХ и Заједничког штаба ОСБиХ.
Предсједавајућа
Заједничке комисије
Душанка Мајкић
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