Број: 03/1-50-14-7-30/13
Сарајево, 08. 10. 2013.

ПРЕДМЕТ: ИЗВЈЕШТАЈ СА РАДИОНИЦЕ О РЕАЛИЗОВАЊУ АКТИВНОСТИ
НА УТВРЂИВАЊУ И РЈЕШАВАЊУ СТАЊА МУНИЦИЈЕ И МИНСКОЕКСПЛОЗИВНИХ СРЕДСТАВА (МиМЕС) У ОРУЖАНИМ СНАГАМА БОСНЕ
И ХЕРЦЕГОВИНЕ И ПОСЈЕТА ТРОМ ДОБОЈ, 16. и 17. 09. 2013.

У организацији Министарства одбране Босне и Херцеговине и Развојног програма
Уједињених нација (УНДП), уз подршку Мисије ОЕБС-а у БиХ, а у оквиру пројекта
уништавања експлозивних убојитих средстава (EXPLODE) који финансира Европска
унија, 16. 09. 2013. године у Добоју је одржана радионица са члановима Заједничке
комисије за одбрану и безбједност Босне и Херцеговине.
Радионици су присуствали чланови Заједничке комисије: Душанка Мајкић предсједавајућа, Мехмед Брадарић и Крунослав Врдољак - чланови, Љиљана
Милићевић - секретар и Жељко Грубешић - стручни савјетник у Канцеларији
секретара ЗК.
У име Министарства одбране БиХ присуствовали су: Марина Пендеш - замјеница
министра и бригадир Далибор Перић.
У име ОСБиХ присуствовали су: бригадни генерали Сенад Машовић и Мирко Тепшићзамјеници начелника ЗШОСБиХ, бригадни генерал Хусеин Турсуновић - командант
Команде за подршку ОСБиХ, бригадир Ступар Драган, бригадир Маринко Пејић,
пуковник Саво Аничић - командант локације ТРОМ Добој.
У име УНДП-а радионици су присуствовали: Амела Медић Ћосовић и Јасмин
Поробић, менаџери пројекта са сарадницима. Мисију ОЕБС-а у БиХ представљали су
Вера Орлоф и Јасна Драгићевић.
Циљ ове радионице био је упознавање чланова Заједничке комисије за одбрану и
безбједност БиХ са тренутним резултатима у реализовању пројекта EXPLODE,
презентација новоуспостављених технолошких линија за делаборацију, упознавање са
процесом инспекције складишта наоружања, муниције и минско-експлозивних
средстава (МиМЕС) Оружаних снага Босне и Херцеговине, као и упознавање са
резултатима у процесу уништавања муниције и МЕС-а у 2013. години.
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Представници Министарства одбране и Заједничког штаба Оружаних снага БиХ
упознали су чланове Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ са процесом
подизања способности Оружаних снага БиХ у управљању складиштима МиМЕС-а и
100% инспекцијама и уништавањем високоризичног МиМЕС-а.
Циљеви пројекта EXPLODE су:
-

Развити војно-логистичке операције,
Унаприједити стопу уништавања МиМЕС-а,
Уништити опасну муницију и МЕС и комплексне системе наоружања,
Спровести обуку за високе официре из области руковођења залихама МиМЕС-а,
Извршити побољшање услова безбједности складиштења у војним
складиштима.

Пројекат је почео 1. јуна 2013. године и траје 28 мјесеци - до краја 2015. године.
То подразумијева реализацију сљедећих компонената:
Компонента I: уништавање МиМЕС-a (РЗО ТРОМ Добој и полигон Гламоч),
Компонента II: развој капацитета за контролу безбједности МиМЕС-a (обука
персонала за контролно-техничке прегледе и управљање залихама МиМЕС-a),
Компонента III: унапређење безбједности и стандарда
инфраструктуре складишта за МиМЕС и наоружање).

МиМЕС-a (унапређење

Кроз пројекат EXPLODE приоритетно је предвиђено да се унаприједе технолошки
капацитети на уништењу путем делаборације МиМЕС-a те у складу с тим
Министарство одбране и Оружане снаге БиХ треба да:
сагледају потребу за проширењем персоналне формације ТРОМ Добој што
подразумијева да до краја децембра 2013. године треба јасно дефинисати
потребе за измјенама персоналне формације која би имала за циљ подизање
нивоа продуктивности капацитета за уништавање. То подразумијева, поред
осталог, и регулисање посебног додатка на плату војним цивилним лицима
запосленим у ТРОМ Добој.
Заједничкој комисији за одбрану и безбједност БиХ презентовани су током радионице
сљедећи извјештаји:
-

-

Процес подизања способности ОСБиХ у процесу управљања складиштима
МиМЕС-а у ОСБиХ, бригадни генерал Сенад Машовић,

-

Реализоване активности по извјештају Заједничке комисије за одбрану и
безбједност БиХ приликом посјете ТРОМ Добој, новембар 2011. године са
тежиштем на проширењу персоналне формације и рјешавању статусних питања
припадника Радионице за одржавање и уништавање муниције, мајор Драган
Пејовић,

-

Тренутни капацитети и изазови радионице ТРОМ Добој , бригадир Маријан
Пејић,

-

Пројекат EXPLODE, резултати и планови, Јасмин Поробић, пројекат менаџер
УНДП,

-

Пројекат EXPLODE, резултати и планови са позиције Оружаних снага БиХ,
бригадир Драган Ступар,

-

Операције рјешавања вишака наоружања и МиМЕС-а у ОСБиХ,
Далибор Перић,

-

Операције са МиМЕС-а у 2013. години и 100% инспекције, бригадни генерал
Хусеин Турсуновић.

бригадир

Чланови Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ упознати су и са
формирањем заједничких тијела МО и ОСБиХ, међународних организација у БиХ те
земаља донатора, за процес рјешевања МиМЕС-а:
-

Стратешки комитет,
Координациони комитет,
Радна група Гламоч,
Радна група Крупа 2017. и
Радна група ТРОМ Добој.

Све презентације су дате Заједничкој комисији у електронској форми.
О реализацији пројекта EXPLODE, Заједничку комисију ће информисати
тромјесечно Управни одбор EXPLODE.
О реализацији активности на 100% инспекцији квантитета и квалитета стања
МиМЕС-а и уништавања МиМЕС-а, Заједничку комисију ће тромјесечно
извјештавати МО и ЗШОСБиХ.
Присутни чланови Заједничке комисије су након исцрпног информисања дали
пуну подршку започетим активностима МОБиХ, ОСБиХ и УНДП/ЕУ/ОЕБС на
плану утврђивања и рјешавања стања МиМЕС-а те су дали пуну подршку успјешном
окончању овог пројекта.
Прилог: Презентације (1- 7)
Душанка Мајкић - предсједавајућа, Крунослав Врдољак и Махмед Брадарић чланови
Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ су 17. 09. 2013. године обишли
Радионицу за одржавање муниције и минско-експлозивних средстава Оружаних снага
БиХ - ТРОМ Добој.
Из Министарства одбране БиХ чланове Заједничке комисије дочекао је Мирко Околић,
замјеник министра са сарадницима, а из Заједничког штаба ОСБиХ бригадни генерали

Сенад Машовић и Хусеин Турсуновић, као и командант локације пуковник Саво
Аничић са сарадницима.
Током радне посјете, чији је циљ био сагледавање стања и оперативност опреме и
машина у ТРОМ Добој, разговарано је о резултатима и проблемима у раду као и стању
опреме која се користи у процесу делаборације муниције и минско-експлозивних
средстава.
Констатован је видан напредак у испуњавању планираних обавеза и задатака
радионице ТРОМ Добој. Препоруке и закључци Заједничке комисије из новембра 2011.
године су реализоване, а напредак у сарадњи ОСБиХ и УНДП/ЕУ/ОЕБС у процесу
делаборације муниције и минско-експлозивних средстава је видљив, посебно кроз
побољшање услова рада и оперативност опреме која се користи на локацији ОСБиХ
ТРОМ Добој. Препознат је и значај финансијске подршке Европске уније.
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА КОМИСИЈЕ
Душанка Мајкић

Прилози:
-

Презентовани извјештаји током радионице:

-

Процес подизања способности ОСБиХ у процесу управљања складиштима
МиМЕС-а у ОСБиХ, бригадни генерал Сенад Машовић,

-

Реализоване активности по извјештају Заједничке комисије за одбрану и
безбједност БиХ приликом посјете ТРОМ Добој, новембар 2011. године са
тежиштем на проширењу персоналне формације и рјешавању статусних питања
припадника Радионице за одржавање и уништавање муниције, мајор Драган
Пејовић,

-

Тренутни капацитети и изазови радионице ТРОМ Добој, бригадир Маријан
Пејић,

-

Пројекат EXPLODE, резултати и планови, Јасмин Поробић, пројектни менаџер
УНДП-a,

-

Пројекат EXPLODE, резултати и планови са позиције Оружаних снага БиХ,
бригадир Драган Ступар,

-

Операције рјешавања вишака наоружања и МиМЕС-а у ОСБиХ, бригадир
Далибор Перић,

-

Операције са МиМЕС-ом у 2013. години и 100% инспекције, бригадни генерал
Хусеин Турсуновић,
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