Број/Broj: 03/1-50-14-7-5/11
Сарајево/Sarajevo, 18. 10. 2011.

ПРЕДМЕТ: Информација о посјети Народној скупштини и Министарству
одбране Републике Србије

Чланови Колегијума Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ (ЗК): Душанка
Мајкић - предсједавајућа, Борјана Кришто - прва замјеница предсједавајуће, Шефик
Џаферовић - други замјеник предсједавајућег и Жељко Грубешић – стручни савјетник
посјетили су 28. и 29. септембра 2011. године Народну скупштину и Министарство
одбране Репулике Србије.
Посјета је реализована уз подршку Мисије ОЕБС-а у БиХ. Шејла Бегташевић - правник
из Одјела за безбједносну сарадњу Мисије ОЕБС-а, боравила је са члановима ЗК у
Београду.

28. септембар 2011. године
Чланови Колегијума ЗК имали су сусрет са члановима Одбора за одбрану и
безбједност, заједнички састанак са члановима Одбора за уставна питања и
Законодавног одбора, заједнички састанак са члановима Одбора за иностране послове
и Одбора за европске интеграције Народне скупштине Републике Србије као и
предсједницом Народне скупштине Републике Србије, проф. др Славицом ЂукићДејановић.
Током разговора са руководством и члановима Одбора за одбрану и безбједност које
је предводио Душан Бајатовић – предсједник Одбора, размијењена су мишљења о раду
два одбора, о тренутним активностима као и могућностима унапређења билатералне и
регионалне сарадње.
Предсједавајући Бајатовић говорио је о буџету за потребе сектора одбране и
безбједности истакавши да новца нема довољно те да Републици Србији тренутно
треба још 14.000 полицајаца. Током разговора размијењена су мишљења о начину
израде и усвајања стратешких докумената, слању припадника оружаних снага у
мировне мисије, структури буџета за потребе одбране и безбједности, парламентарном
надзору и законским и подзаконским актима којима је регулисана та област те
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професионализацији оружаних снага и политичким изазовима који прате реформске
процесе. Састанку су присуствовали Константин Самофолов и Мехо Омеровић –
чланови Одбора.
Заједнички састанак са члановима Одбора за уставна питања и Законодавног одбора
протекли су у разговорима о питањима којима се та два одбора тренутно највише баве.
Влатко Ратковић - предсједник Одбора, Нада Кулунџија - замјеница предсједника, и
Бајрам Омерагић, упознали су чланове ЗК о садржају новог Пословника НС Републике
Србије који ће се почети примјењивати од наредног мандата Скупштине. Бројне су
измјене, а суштина је да парламентарне активности треба интензивирати у одборима,
што до сада није била пракса.
Разговарано је и о тзв. контролним механизмима у раду Скупштине, изборним
законима, контролној функцији парламената, ревизији, праксама саслушања влада,
хармонизацији закона са законима земаља ЕУ, односу Скупштине Републике Србије са
Уставним судом и многим другим питањима из парламентарне праксе.
Заједнички састанак са члановима Одбора за иностране послове и Одбора за
европске интеграције, које су представљали Ласло Варга - предсједавајући, Гордана
Ћомић - замјеница предсједавајућег, Наташа Вучковић – члан, протекли су у
разговорима о билателарним односима и регионалној сарадњи, при чему је
констатовано да је евидентан напредак и све боље разумијевање у бројним сферама
које иначе каракретишу односе двије сусједне земље.
Обострано је констатовано да је потребно организовати чешће разговоре радних тијела
парламента. Недвосмислено је подржан европски пут и Босне и Херцеговине и
Републике Србије те наглашена потреба изградње још већег повјерења јер за то има
простора и жеље на обје стране.
Проф. др Славица Ђукић-Дејановић, предсједница Скупштине, изразила је
задовољство сусретом са члановима ЗК. Нагласила је потребу чешћих сусрета јер
дијелимо многе цивилизацијске вриједности. Разговарано је о потреби комуникације са
грађанима и отворености парламента до просјечног човјека, о потреби да грађани буду
благовремено информисани о раду парламента, о усклађивању закона са ЕУ, припреми
и расправи о предлозима закона, улози жена у политичким и другим круговима, раду
одбора те потреби да се више и са правим показатељима говори о економијама двије
земље и могућностима сарадње у тој области.
Предсједница Ђукић-Дејановић изразила је жељу да посјети Босну и Херцеговину,
Парламентарну скупштину БиХ и њене институције с циљем унапређења билатералних
односа, сарадње парламената и сарадње региона у цјелини.
Чланови ЗК су након радних састанка у Скупштини Републике Србије посјетили
Амбасаду Босне и Херцеговине у Републици Србији, гдје су са особљем Амбасаде
разгововарали и информисали их о актуелним политичким збивањима у БиХ. Вођени
су разговори и о активностима службеника Амбасаде које је током сусрета
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представљао Радомир Богдановић – конзул, и бригадир Ивица Павић - војни аташе
БиХ у Републици Србији.

29. септембар 2011. године
Чланови Колегијума Заједничке комисије за одбрану и безбједност посјетили су
Министарство одбране Републике Србије, Генералштаб Војске Србије и Центар за
мировне операције.
У Министарству одбране Републике Србије, Игор Јовичић, државни секретар,
поздравио је чланове ЗК и информисао их о актуелном тренутку реформи у сектору
одбране Републике Србије. Посебно се осврнуо на процес професионализације Војске
Србије, структуру буџета за одбрану, врло добру билателарну сарадњу са МОБиХ,
јачање регионалне сарадње, посебно у војно-економском сектору, парламентарном
надзору сектора одбране и безбједности, слању трупа у мировне операције те
могућностима реалазиције заједничких пројеката. У свом излагању осврнуо се на
активности око израде тзв. Бијеле књиге, при чему је у цјелини презентовано стање и
перспективе у сектору одбране као и задаци МО и Генералштаба Војске Србије у
будућности.
Бригадни генерал Слађан Ђорђевић, начелник Управе за кадрове МО Србије,
презентовао је тему: “УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА У СИСТЕМУ
ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“. Посебно се осврнуо на организацију МО и Војске
Републике Србије те на питање: „Како трансформисати постојећи систем управљања
људским ресурсима, у складу са савременим стандардима и реалним могућностима, у
систем који би допринио успјешнијем функционисању система одбране Републике
Србије“.
Образложио је структуру кадра Војске Србије у систему одбране, областима
управљања људским ресурсима, међународним искуствима у управљању људским
ресурсима.
У разговору са члановима Колегијума Заједничке комисије посебно се осврнуо на
реформу система управљања људским ресурсима, што обухвата израду: стратешкодоктринарних докумената, нормативно-правних докумената којима ће се
институционализовати поступци и процеси ради остваривања дефинисаних циљева те
планова, програма, пројеката, правилника, упутстава и других докумената којима ће се
до краја уредити нови систем управљања људским ресурсима. Разговарано је и о
стандарду и статусу професионалних војних лица.
Представници Сектора за политику одбране МО Републике Србије презентовали су
СТРАТЕГИЈУ НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ И СТРАТЕГИЈУ ОДБРАНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ. Пуковник Петар Краљевић и Бранкица Поткоњак-Лукић
нагласили су да су усвајањем Устава Републике Србије 2006. године створени услови
за спровођење реформе система одбране у оквиру стратегијско-доктринарне и
нормативно-правне сфере.
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У процесу креирања одговарајућег стратегијско-доктринарног оквира за реформу
одбране, израђени су сљедећи документи:
• Стратегија националне безбједности,
• Стратегија одбране, и
• Доктрина Војске Србије, као основни доктринарни документ за припрему,
организацију, употребу и обезбјеђење Војске Србије.
Када је ријеч о нормативно-правној сфери, 2007. године донесени су основни
системски закони, прије свега Закон о одбрани и Закон о Војсци Србије, као и већи
број подзаконских аката који из њих проистичу.
У 2009. години усвојен је сет сљедећих закона: Закон о употреби Војске Србије и
других снага одбране у мултинационалним операцијама ван граница Републике Србије,
Закон о Војнобезбједносној и Војнообавјештајној агенцији, Закон о цивилној служби,
Закон о војној, радној и материјалној обавези, Закон о измјенама и допунама Закона о
одбрани, Закон о измјенама и допунама Закона о Војсци Србије.
Као документ годишњег планирања, у МО израђује се Министарско упутство.
Када је ријеч о националним интересима Републике Србије у области безбједности,
најзначајнији су:
• Очување суверенитета, независности и територијалне целовитости Републике
Србије;
• Очување унутрашње стабилности, владавина права и развој демократије,
• Интеграција у ЕУ и друге међународне структуре;
• Економски развој, уз очување животне средине и природних ресурса;
• Стварање мирног, стабилног и сигурног безбједносног окружења.
О регионалној сарадњи говорила је Радмила Веселиновић – руководилац Групе за
Европу. Споразум о сарадњи у области одбране са Босном и Херцеговином је примјер
за регион и успјешно се реализује у бројним сегментима, посебно у школовању.
Регионални капацитети МО Републике Србије су изузетно велики. Тежишне области
сарадње су: школовање и обука, војномедицинска сарадња и војноекономска сарадња.
О сарадњи Републике Србије са НАТО-ом говорила је мр Тања Ристић те нагласила да
је тежишни циљ достизање Циљева партнерства (42) под окриљем ПАРП-а ради
изградње способности декларисаних снага ВС, што подразумијева врло тијесну
сарадњу са НАТО-ом кроз Програм Партнерство за мир. На сједници одржаној 14.
јула 2011. године Влада је усвојила Презентациони документ ИПАП између РС и
НАТО. Припадници МО и ВС активно учествују у раду техничких панела у
организацији НАТО-ове Агенције за истраживање и развој (РТО) ради обезбјеђења
подршке на пољу науке и истраживања.
О структури буџета МО Републике Србије чланове ЗК упознао је мајор Дејан Крпић.
Говорио је о односу буџета за одбрану и ГДП-у Републике Србије, структури
одобреног финансијског плана, структури расхода и издатака одбране вез војних
пензија те чињеници да се за персоналне трошкове издваја 67,1% војног буџета. Око
1.41% ГДП-а издваја се за буџет за одбрану, а са издвојеним средствима за војне
пензије то достиже износ од 1.9% ГДП-а.
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У Центру за мировне операције Генералштаба Војске Србије чланове ЗК примио је
пуковник Саша Стефановић, замјеник команданта Центра. У самом уводу нагласио је
изузетно добру и професионалну сарадњу са Центром за мировне операције у Бутмиру,
са којим реализују врло успјешно бројне регионалне пројекте.
Пуковник Стефановић презентовао је рад Центра, гдје је евидентно да се војници
Војске Србије припремају за мировне мисије у оквиру УН-а. Развијају се програми
обуке за мисије ЕУ и програми обуке за декларисане снаге кроз НАТО-ов Програм
партнерство за мир.
Центар располаже изванредним капацитетима и кроз планове и процедуре ангажовања
постижу се високи стандарди.
Након презентација у МО Републике Србије, Генералштабу Војске Србије и Центру за
мировне опеарације, чланови Колегијума ЗК разговарали су са домаћинима о бројним
питањима која су била предмет презентација.

Закључак:
Посјета Народној скупштини Републике Србије, Министарству одбране, Генералштабу
Војске Србије и Центру за мировне операције протекао је у пријатељској и атмосфери
разумијевања. Разговарало се о бројним питањима с циљем јачања билатералне
сарадње парламентарних тијела, парламената и институција Босне и Херцеговине и
Републике Србије.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА
ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ
Душанка Мајкић
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