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-члановима Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ

ПРЕДМЕТ: Извјештај о посјети 5. пјешадијској бригади ОСБиХ и Команди логистике
ОСБиХ - 17. децембар 2007. године
Веза, акт број: 03/1-50-9-10г/07, од 22.11.2007.године
Чланови Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ (ЗК) посјетили су 17.12. 2007.
године Пету пјешадијску бригаду ОСБиХ у Тузли и Команду логистике ОСБиХ у Добоју.
У делегацији ЗК били су: Бранко Зрно, предсједавајући, Слободан Шараба, замјеник
предсједавајућег, Мирко Околић, Хазим Ранчић, Јозо Крижановић, Иво Миро Јовић,
чланови ЗК, Драгица Хинић, секретар, и Жељко Грубешић, стручни савјетник за војна и
безбједносна питања.
Састанку са Командом и официрима 5. пјешадијске бригаде присуствовао је бригадни
генерал Анто Јелеч –в.д. команданта ОКОСБиХ.
Састанку у 5. пјешадијској бригади и Команди логистике ОСБиХ присуствовали су:
Кристијан Хаупт и Маја Зозоллy из Мисије ОЕБС-а у БиХ и Лејла Хаџихасановић – из
Штаба НАТО-а у БиХ.
5. пјешадијска бригада ОСБиХ - Тузла
Бригадни генерал Мирсад Гутић, командант бригаде, у уводном дијелу поздравио је чланове
ЗК изражавајући добродошлицу и задовољство посјетом 5.пјешадијској бригади ОСБиХ.
Бранко Зрно истакао је да је циљ посјете непосредна размјена мишљења о проблемима
транзиције, персонала и буџета, о чему треба разговарати отворено ради налажења рјешења
која ће ОСБиХ и Босну и Херцеговину довести до зацртаних циљева који су дефинисани у
конкретним програмима који се реализују кроз програм Партнерство за мир.
Након уводног дијела, бригадни генерал Гутић упознао је чланове ЗК са стањем у
5.пјешадијској бригади. Посебно се осврнуо на кључне одлуке у вези са реформом ОСБиХ,
резултатима спроведених активности у ОСБиХ у 2007. години, те проблемима у спровођењу
организационих промјена у ОСБиХ. Одржао је брифинг и нагласио сљедеће:
-

организацијско-формацијску структуру 5. пјешадијске бригаде,
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-

распоред Команде и јединица 5. пјешадијске бригаде,
стање персонала,
тежишне активности 5. пјешадијске бригаде,
проблеми у раду,
могућности ВБ „Орао“ Дубраве.

Образложио је потом тежишне задатке 5. пјешадијске бригаде, који се односе на:
-

формирање команди и јединица 5. пјешадијске бригаде,
успостављање ланца командовања и контроле у бригади,
развијање календара главних догађаја обуке као и смјернице команданта 5.
пјешадијске бригаде за обуку до краја 2007.године те смјернице за обуку за први
квартал 2008. године,
ток израде нових и ажурирање постојећих СОП-а и инструктивних аката за
организацију живота и рада у команди и јединицама,
успостављање и одржавање стања безбједности на нивоу који омогућава извршавање
постављених задатака,
функционисање логистичке подршке у складу са Концептом логистичке подршке
ОСБиХ, важећим инструкцијама МОБиХ и надређене команде,
рјешавање статусних питања припадника 5.пјешадијске бригаде,
обезбјеђење локација и МТС-а,
реализација плана попуне МТС-ом по књизи материјалне формације,
извођење обуке.

Истакнуо је и сљедеће проблеме у раду:
-

-

-

-

Сложена процедура за остваривање права на новчану накнаду за трошкове станарина.
Поједини припадници бригаде чекају на уплату ове накнаде више од пет мјесеци.
Прековремено ангажовање припадника бригаде на извршавању додијељених задатака.
Један број војника на стражи проведе и до 330 сати мјесечно, али им се по важећим
прописима плата обрачунава на бази 176 сати, а чак остају ускраћени и за накнаду за
топли оброк, јер им је број дана на послу због 24-сатног ангажовања мањи.
Сугерисано је надлежним да се ово питање евентуално ријеши увођењем неке врсте
стражарског, односно теренског додатка.
Није у потпуности имплементиран нови концепт логистичке подршке.
Бригада функционише ослонцем на нови Концепт логистичке подршке ОСБиХ, који
не може у потпуности задовољити логистичке потребе 5. пјешадијске бригаде, али јој
омогућава реализацију свих задатака у комбинацији са ранијим начином логистичке
подршке.
Велики број лица ангажован је на обезбјеђењу локација,
што значајно отежава извођење планиране обуке, а посебно колективне обуке 5.
пјешадијске бригаде која тренутно обезбјеђује 25 локација, од чега је 15
неперспективних и дневно се на обезбјеђивању ангажује 217 припадника. Команда
рјешење види у што бржем рјешавању питања предаје неперспективних локација.
Није регулисан начин коришћења услуга правних субјеката за потребе ОСБиХ.
Ово се посебно односи на рјешавање одређених комуналних услуга, а за потребе
стварања услова за живот и рад јединица на локацијама размјештаја.
Недостатак средстава за текуће одржавање инфраструктуре и инсталација на
локацијама размјештаја.
Јединица нема могућности да изведе основне грађевинске радове из домена текућег
одржавања инфраструктуре.
(Примјер: Систем централног гријања просторија на локацији „Хусеин-капетан
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-

-

-

Градашчевић”)
Тузла не функционише због неисправности котловских постројења чија поправка
захтијева знатна финансијска улагања).
Неадекватна попуна јединице информатичком опремом, како по квалитету тако и по
квантитету.
Неплаћање заосталих рачуна из ранијег периода за извршене комуналне услуге,
утрошену електричну енергију и услуге телеком оператора.
Због неизмирених дуговања према правним субјектима бригада се често нађе у
позицији да јој се ускрати могућност коришћења телеком услуга, а честа су и
упозорења о искључењу напајања електричном енергијом и снабдијевања водом
одређених локација.
Нередовна попуна 5.пјешадијске бригаде материјалним средствима свих класа.
Евидентно је отежано снабдијевање интендантском опремом, артиклима исхране,
потрошним канцеларијским материјалом и основним потрошним средствима за
одржавање хигијене.
Нацрт Закона о платама и новчаним накнадама запослених у институцијама БиХ не
третира јединствено припаднике ОСБиХ и остале запослене у институцијама БиХ.
Предвиђено је да професионални војник ОСБиХ има полазни коефицијент за обрачун
основне плате 1,10, док је за цивилног полицајца предвиђено да полазни коефицијент
износи 1,27 (или да има основну плату већу за око 15% у односу на војника). Слично
се третира и школска спрема припадника ОСБиХ.

Након излагања бригадног генерала Гутића, отворена је дискусија о актуелним проблемима
које је неопходно рјешавати у наредном периоду. Од бригадних генерала Гутића и Јелеча
затражено је да се и својим предлозима максимално ангажују у превазилажењу актуелних
проблема, те да заједно са министром одбране предложе Предсједништву БиХ и Савјету
министара БиХ начин рјешавања актуелних проблема. При томе ће од ЗК добити сву
потребну подршку.
Након презентације, чланови ЗК обишли су дио објеката 5. пјешадијске бригаде у војној бази
„Орао“, те присуствовали показној вјежби „Дјеловање снага обезбјеђења у ВБ „Орао“, коју
су припремили припадници ове бригаде.
Команда логистике Оружаних снага БиХ - Добој
Бригадир Смајил Оштраковић, командант Команде логистике ОСБиХ, у уводном дијелу
поздравио је чланове ЗК те изразио добродошлицу и задовољство посјетом.
У име Команде за подршку ОСБиХ, чланове ЗК поздравио је бригадни генерал Југослав
Брдар.
Бранко Зрно нагласио је потом да посјета треба да буде искоришћена за отворени разговор
о актуелним проблемима транзиције, персонала и буџета.
Након уводног дијела, бригадир Оштраковић упознао је чланове ЗК са стањем у Команди
логистике ОСБиХ. Посебно се осврнуо на организацију, структуру Команде, преглед
размјештаја и тренутне попуне, тежишне задатке у 2008. години, цивилно-војну сарадњу те
статусна питања војних и цивилних лица. Нагласио је да су објекти Команде, лоцирани у
Добоју, у фази реконструкције, адаптације и санације. Команда, између осталог, има веома
одговорне задатке у рјешавању статуса вишка војне опреме, попуне команди и јединица
ОСБиХ са припадајућим средствима, те успостављању материјално-књиговодствене
евиденције ОСБиХ.
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Током разговора чланова Заједничке комисије са ужим дијелом Команде, говорило се о
статусу професионалних војних лица, Правилнику о платама и новчаним накнадама које
немају карактер плате. Проблеми који су наглашени током разговора су исте природе као и
они који су истакнути током посјете 5.пјешадијској бригади у Тузли.
З А К Љ У Ч Ц И:
1. Заједничка комисија за одбрану и безбједност БиХ даје пуну подршку напорима које
улажу Команда 5. пјешадијске бригаде и Команда логистике ОСБиХ у рјешавању
актуелних проблема;
2. Потребно је што прије рјешавати актуелне проблеме, као што су проблем постојања
неперспективних локација, проблем исплате новчаних накнада и других статусних
питања припадника ОСБиХ која су истакнута у Команди 5. пјешадијске бригаде и
Команди логистике ОСБиХ.
3. Министарство одбране БиХ обавезно је да једном мјесечно информише Заједничку
комисију за одбрану и безбједност БиХ о спровођењу Закона о одбрани БиХ и Закона
о служби у ОСБиХ. У тим информацијама треба да буде истакнуто на који начин се
рјешавају бројни проблеми садашње фазе транзиције, а који су истакнути у
информативним брифинзима приликом обављених посјета.
4. Министар одбране БиХ обавезан је да извијести Заједничку комисију за одбрану и
безбједност БиХ о предузетим мјерама на рјешавању наведених проблема у 5.
пјешадијској бригади ОСБиХ и Команди логистике ОСБиХ до 1. марта 2008. године,
како би ЗК и Парламентарна скупштина БиХ, сходно својим надлежностима, помогле
у њиховом рјешавању.
5. Заједничка комисија за одбрану и безбједност БиХ ће најкасније до 1. марта 2008.
године одржати тематску сједницу на којој ће анализирати запажања током обиласка
команди и јединица ОСБиХ током 2007. године. На тематску сједницу ће позвати
министра одбране и његове замјенике, те надлежне генерале ОСБиХ.
Предсједавајући
Заједничке комисије
Бранко Зрно

