Број: 03/1-50-14-7-31/13
Сарајево, 28. 10. 2013.

ПРЕДМЕТ: Информација о посјети чланова Заједничке комисије за одбрану и
безбједност БиХ Министарству одбране БиХ и Заједничком штабу
ОСБиХ, 09. 10. 2013.

Чланови Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ (у даљем тексту: ЗК)
посјетили су, 09. 10. 2013. године, Министарство одбране БиХ и Заједнички штаб
ОСБиХ (у даљем тексту: МОБиХ и ЗШОСБиХ).
У делегацији ЗК били су: Душанка Мајкић, предсједавајућа, Нермина ЗаимовићУзуновић, 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 МОБиХ присуствовали су Зекеријах Осмић-министар,
Марина Пендеш - замјеница министра, помоћници министра одбране, генерал-мајор
Анто Јелеч – в.д. начелника Заједничког штаба ОСБиХ са сарадницима.
Састанку са члановима ЗК у Заједничком штабу ОСБиХ присуствовали су генералмајор Анто Јелеч, замјеници начелника ЗШОСБиХ, бригадни генерали Сенад Машовић
и Мирко Тепшић, са сарадницима.
У уводном обраћању Душанке Мајкић, предсједавајуће ЗК, истакнут је циљ радне
посјете и хронологија догађања која говори о детаљима везаним за припрему посјете.
Предсједавајућа Мајкић је нагласила да са представницима МОБиХ и ОСБиХ жели
разговарати о бројним питањима, међу којима су:
1. Покретна војна имовина, статус и рјешења;
2. Активности на рјешавању вишка наоружања, муниције и МЕС-а
- Пројекат EXPLODE,
- Активности на попису у складиштима МиМЕС-а (два складишта),
- Ток процеса пописа оружја,
- Осврт на стање на полигону Гламоч (посланичка питања и посланичке
иницијативе) и ТРОМ Добој (могућности повећања капацитета ТРОМ-а);
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3. Информација о предузетим мјерама и активностима на рјешавању покретне
војне имовине, препоруке из Добоја, 05. и 06. 02. 2013. године;
4. Рјешавање питања непокретне војне имовине, и то:
- 46 неперспективних локација (ФБиХ-35 и РС -11), већина није спремна за
предају локалним властима и књижење у корист ентитета,
- Статус 63 перспективне локације (активности МОБиХ и Правобранилаштва
БиХ на рјешавању посједовних листова и земљишно-књижних извадака);
5. Информација о поступку и времену за окончање активности на рјешавању
питања остале покретне војне имовине (члан 9. став 3. споразума);
6. Предлог рјешења за извршење уговора бивших ентитетских војски, према
члану 11. споразума (ФБиХ-3 и РС -2)- посебан осврт на став 4;
7. Информација о стању и проблемима у вези са деминирањем у Оружаним
снагама БиХ;
8. Рјешавање питања архиве (члан 3. став 1. и 2. споразума);
9. Информација о плану активности на повећању ефикасности помоћи локалном
становништву у природним и другим катастрофама (елементарне непогоде, број
хеликоптера које је могуће ангажовати, људски и технички капацитети
МОБиХ, план ангажовања ОСБиХ у случају зимских неприлика);
10. Рок у којем ће се извршити поновна анализа перспективне војне имовине
(ослобађање од свега што није у формацији или што није у функцији – моторна
возила, покретне амбуланте, радионице за више нивое ремонта);
11. Информација о предузетим мјерама и радњама на успостављању и организацији
материјалног књиговодства (тренутно се воде двије одвојене књиге, једна за
МОБиХ, а друга за ОСБиХ, што је супротно закону о рачуноводству и ревизији
БиХ, Правилнику о рачуноводству буџета институција БиХ и контном плану
буџета институција БиХ)
- око 70.000 ставки није приказано вриједносно у пословним књигама, нити
раздвојено у складу са међународним рачуноводственим стандардима на
некретнине, постројења и опрему;
12. Активности које се предузимају на унапређењу процеса оцјењивања
припадника ОСБиХ;
13. Статус „Прегледа одбране“ (величина, структура и локације ОСБиХ);

14. Активности МОБиХ на плану отклањања недостатака из ревизорског
извјештаја;
15. Ставови МОБиХ о наводима у Информацији бригадног генерала Сакиба Форића
о актуелним дешавањима у ОСБиХ које је упутио члановима Предсједништва
БиХ;
16. Оперативност средстава и кључне опреме Оружаних снага БиХ
(инжењеријска опрема, моторна возила, опрема за деминирање).
Министар Осмић са сарадницима информисао је чланове Заједничке комисије о
актуелном стању у сектору обране. Посебно се разговарало о рјешавању питања
покретне и непокретне војне имовине, рјешавању питања архиве, повећању
ефикасности помоћи локалном становништву у природним и другим катастрофама, као
и низу других питања.
Генерал-мајор Анте Јелеч, в.д. начелника Заједничког штаба ОСБиХ, са својим
сарадницима, упознао је чланове Заједничке комисије са актуелним стањем у
Оружаним снагама БиХ, а разговарано је и о низу других питања од интереса за
ОСБиХ, а прије свега о процесу деминирања, стању персонала, оперативности опреме
и средстава које користе ОСБиХ, те повећању ефикасности у извршавању постављених
обавеза и задатака.
Током разговора констатован је напредак у реализовању Акционог плана
Министарства одбране БиХ за 2013. годину. Посебно је изражено задовољство по
питању уништавања муниције и минско-експлозивних средстава те изради плана
набавки за ОСБиХ за 2014. годину којом би се учинио додатни напор у благовременом
логистичком осигурању ОСБиХ.
На крају састанка закључено је да Министарство одбране БиХ и Заједнички штаб
ОСБиХ доставе Заједничкој комисији за одбрану и безбједност БиХ записник са
састанака који су одржани у Министарству одбране БиХ и Заједничком штабу ОСБиХ,
те да у писаној форми одговоре на питања која су постављена током разговора.
Одговори на постављена питања потребно је доставити до 15. новембра 2013. године с
циљем да се учесници радионице у Теслићу (9. и 10. децембар 2013. године) што
квалитетније припреме за раговор о стању у сектору одбране.

Предсједавајућа
Заједничке комисије
Душанка Мајкић

Прилог:
- Информација МОБиХ о радној посјети ЗКОС-а БиХ,

- Информација о активностима МОБиХ на прикупљању документације за
перспективне непокретности.

Достављено:
- наслову
- а/а

