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-Члановима Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ
ПРЕДМЕТ: Информација о посјети Команди обуке и доктрине ОСБиХ, разговору са
генералским кором ОСБиХ и посјети 6. пјешадијској бригади ОСБиХ 2. и 3. јуни 2009. године
Веза, акт број:03/1-50-3-614/09
Чланови Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ (у даљем тексту: ЗК) посјетили
су 2. и 3. јуна 2009. Команду обуке и доктрине ОСБиХ (у даљем тексту: КОиД ОСБиХ) у
Травнику и 6. пјешадијску бригаду ОСБиХ (у даљем тексту: 6. пј. бр.) у Бањој Луци.
Другог јуна, након службене посјете КОиД ОСБиХ, одржан је састанак чланова ЗК са
генералским кором ОСБиХ, предвођеним генерал-мајором Миладином Милојчићем,
начелником Заједничког штаба ОСБиХ.
У саставу ЗК били су: Бранко Зрно, предсједавајући, Слободан Шараба, замјеник
предсједавајућег, Мирко Околић, Јозо Крижановић и Адем Хускић, чланови ЗК, Драгица
Хинић, секретар, Жељко Грубешић, стручни савјетник, и Јовица Катић, стручни сарадник.
Трећег јуна, у посјети 6. пј. бр. ОСБиХ у Бањој Луци, били су: Бранко Зрно, предсједавајући,
Слободан Шараба, замјеник предсједавајућег, Мирко Околић и чланови Секретаријата ЗК.
Оба дана састанцима је присуствовала и Јасна Драгићевић из Мисије ОЕБС-а у БиХ.
02.06.2009.
Посјета Команди обуке и доктрине ОСБиХ
Састанку у КОиД ОСБиХ у Травнику присуствовали су: министар одбране БиХ Селмо
Цикотић, генерал-мајор Миладин Милојчић, начелник Заједничког штаба, бригадни генерал
Мирсад Гутић, командант Команде за подршку ОСБиХ, бригадир Роберт Сушац, командант
Команде обуке и доктрине старјешине Команде, у својству домаћина у сједишту у Травнику.
- Министар одбране Селмо Цикотић у уводном дијелу поздравио је чланове ЗК
изражавајући добродошлицу и задовољство посјетом командама и јединицама ОСБиХ.
Констатовао је да је сарадња МОБиХ са ЗК врло добра, те да је резултирала успјешно
реализованим активностима у протеклим годинима.
Информисао је потом чланове ЗК о:
- статусу покретне војне имовине и изразио очекивања да Предсједништво БиХ донесе
одлуку о статусу ове имовине почетком јуна 2009. године,
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- улагању додатних напора МОБиХ у коначном рјешењу статуса непокретне имовине,
- плановима за одлазак делегације МОБиХ у Авганистан и упознавању са безбједносном
ситуацијом, те доношењу одлуке о слању новог контингента официра и војника у мисију
НАТО-а ''ИСАФ'',
- плановима и непосредним активностимау вези с формирањем колеџа ОСБиХ у Рајловцу.
Колеџ би био регистрован у НАТО-овој мрежи колеџа,
- даљим активностима у вези с формирањем школе за деминирање ОСБиХ, за шта је посебно
заинтересована Влада Француске, као и БХМАЦ,
- даљем устројавању школе страних језика (енглески, француски, њемачки, турски и грчки),
- резултатима обиласка 4, 5. и 6. бригаде ОСБиХ, статусу професионалних војних лица и
послу који чека МОБиХ и ЗШОСБиХ у процесу отпуштања војника којима истиче уговор о
професионалној војној служби,
- повратку војника и официра с војне вјежбе НАТО-а у Грузији,
- изради Стратешког одбрамбеног прегледа, те активностима МО и ЗШОСБиХ у припреми
војне вјежбе “Здружени напор 2009”.
Након излагања министра Цикотића, чланови ЗК: Мирко Околић, Јозо Крижановић, Адем
Хускић и Слободан Шараба поставили су низ питања посебно се интересујући за припрему
активности око отпуштања прекобројних војника.
Потом је бригадни генерал Мирсад Гутић упознао чланове ЗК о стању у Команди подршке
ОСБиХ (у даљем тексту: КПОСБиХ), у чијем саставу се налази и Коид ОСБиХ.
Бригадни генерал Гутић информисао је чланове ЗК о сљедећим питањима:
•
•
•
•
•
•
•

Организацијско-формацијској структури ОСБиХ и
КПОСБиХ
Мисији КОМАНДЕ ЗА ПОДРШКУ ОСБиХ
Шеми распореда КПОСБиХ с потчињеним
Анализи персонала
Реализованим тежишним активностима
Активностима планираним за наредни период
Проблемима и предлозима.

У вези с реализованим активностима, нагласио је да је:
•
•
•
•

преузета надлежност над 23 неперспективне локације
реализована обука III класе новопримљених војника
успјешно реализују планирани курсеви страних језика
у току реализација специјалистичких курсева
у току реализација активности “НА ПУТУ ДО РОТАЦИЈЕ”.

Посебно је нагласио да је у оквиру реализованих активности урађено сљедеће:
•
•
•
•
•
•

ГАШЕЊЕ ТИМОВА ЗА РАСФОРМИРАЊЕ ЕНТИТЕТСКИХ ВОЈСКИ
ОПЕРЦИЈА “ЖЕТВА”
ПОПУЊАВАЊЕ КОМАНДИ ЈЕДИНИЦА ПО МАТЕРИЈАЛНОЈ ФОРМАЦИЈИ
КОНТРОЛНО-ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД МУНИЦИЈЕ КЛАСЕ V СВИХ
РАСПОЛОЖИВИХ КОЛИЧИНА
ДИСЛОКАЦИЈА МУНИЦИЈЕ КЛАСЕ V КОЈА ЈЕ НЕСТАБИЛНА И НЕИСПРАВНА
НА УНИШТЕЊЕ ПУТЕМ ДЕЛАБОРАЦИЈЕ И ДЕТОНАЦИЈЕ
ПРЕРЕГИСТРАЦИЈА МОТОРНИХ ВОЗИЛА
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У вези с активностима планираним за наредни период, нагласио је да је у току:
• Обука новопримљених војника
• Реализација војних и специјалистичких курсева
• Реализација курсева страних језика
• Реализација ротација
• Прерасподјела и попуна расположивих материјалних средстава (МС), а која следују
команде и јединице по материјалној формацији
• Рјешавање статуса нестабилне минско-експлозивних средстава (МиМЕС)
• Формирање сљедујућих борбених комплета /бк/ класе V на одобреним локацијама
ОСБиХ
• Контролно-технички преглед класе V муницијe на пет локација ОСБиХ
• Пружање подршке у припреми и реализацији вјежбе “ЗДРУЖЕНИ НАПОР 2009”
• Подршка у опремању и обуци јединица за мировне мисије
Генерал Гутић истакао је и проблеме и предлоге за њихово рјешавање на сљедећи начин:
• ВИШАК НЕПЕРСПЕКТИВНЕ МУНИЦИЈЕ
¾ Извршити набавку опреме за аутоматизацију и осавремењавање процеса уништења
класе V у РЗОУ МиМЕС Добој(Ремонтни завод опреме за уништење Добој)
¾ Извршити набавку опреме за паковање и манипулацију за класу V на складиштима
• ВИШАК НЕПЕРСПЕКТИВНЕ ОПРЕМЕ И ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ
¾ Неопходно је и хитно рјешавања статуса неперспективних материјалних средства
чији су титулар власништва ентитети, а које нису предвиђена за попуну јединица
ОСБиХ,
•

ВЕЛИКЕ КОЛИЧИНЕ ФУРДЕ КОЈА СЕ НАЛАЗИ У РЗОУ МиМЕС

•

ВЕЛИКИ БРОЈ НЕПЕРСПЕКТИВНИХ ЛОКАЦИЈА У НАДЛЕЖНОСТИ
КПОСБиХ
¾ Убрзати предају неперспективних локација надлежним цивилним
институцијама
О стању у КОиД ОСБиХ чланове ЗК информисао је бригадир Роберт Сушац, командант
КОиД ОСБиХ.
У својој презентацији говорио је о сљедећим темама:
•
•
•
•
•
•

Организациона структура
Организационе цјелине
Мисија КОиД
Подређене јединице
Тренутне активности
Будуће активности – 2009/2010.

ТРЕНУТНЕ АКТИВНОСТИ КОиД-а:
• спровођење, праћење и координација активности обуке и изобразбе из ГПО за 2009. у
средиштима КОиД-а,
• израда тактичких приручника, правилника и упутстава ОСБиХ,
• израда предлога модела за управљање временом за обуку ОСБиХ,
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•
•
•

израда предлога Главног плана обуке ОСБиХ за 2010. годину,
пресељење на перспективне локације у складу с одлукама Предсједништва БиХ,
опремање локација и јединица у складу с одобреном структуром и формацијом

Када је у питању 2008. година, бригадир Сушац дао је сљедећи РЕЗИМЕ:
ИНДИВИДУАЛНА ОБУКА И ОБРАЗОВАЊЕ
• Основна обука војника ..................... 587
• Институтионални курсеви ........................ 470
• Специалистички курсеви ........................ 287
• Курсеви страних језика ...................... 184
КОЛЕКТИВНА ОБУКА
• Обука у средишту за симулације ........ 309
• Обука у средишту за борбену обуку. 1050
СВЕУКУПНО:
2887
Потом је истакао сљедеће планове КОиД-а у будућности:
- ПЕРСПЕКТИВА
• Испуњење додијељене мисије и Годишњег плана обуке за 2009,
• Завршетак изградње објекта и пресељење СБС на локацију Мањача,
• Кроз обуку вршити подршку реализацији НАТО партнерских циљева,
• Усмјерење на достизање компатибилности и операбилности са НАТО савезом.
•
У Годишњем плану обуке ОСБиХ за 2010. истакао је:
КЉУЧНЕ ДОГАЂАЈЕ, и то вјежбе:
• 3 x РОТАЦИЈЕ/LIVEX
• 3 x ББС ВЈЕЖБЕ/SIMEX
• 3 x ЈАНУС ВЈЕЖБЕ/SIMEX
• 2 x обука кандидата за професионалне војнике
• Инситуционални војни курсеви
• Курсеви страних језика
• Специјалистички курсеви
Након састанака који су одржани у КОиД ОСБиХ одржан је планирани састанак са
генералским кором ОСБиХ.
Састанак са генералским кором ОСБиХ
Састанку су присуствовали генерал-мајори: Миладин Милијчић, начелник Заједничког
штаба ОСБиХ (ЗШОСБиХ), Славко Пуљић и Ризво Плех, бригадни генерали: Анто Јелеч,
Мирко Тепшић, Стаменко Новаковић, бригадири: Ивица Јеркић, Марко Стојчић и Сенад
Машовић.
Оправдано одсутни били су бригадни генерали Сакиб Форић и Драган Вуковић.
У уводном дијелу присутним генералима се обратио Бранко Зрно, предсједавајући ЗК.
Поздравио је присутне генерале, подсјетио их на закључке са састанка од 23.01.2008. године,
када је први пут одржан састанак са генералским кором ОСБиХ, те истакао проблеме који по
запажањима чланова ЗК оптерећују рад у ОСБиХ.
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Након уводног излагања Бранка Зрне, члановима ЗК обратио се генерал-мајор Миладин
Милојчић, начелник Заједничког штаба ОСБиХ.
Генерал Милојчић је у свом излагању нагласио сљедеће:
- проблеме са неперспективним локацијама ОСБиХ и потребу убрзаног рјешавања ситуације,
јер се дневно исцрпљује између 700 и 800 војника, а тиме се не реализује планирана обука и
не рјешавају питања која су својствена добро устројеној војној структури,
- проблеме са складиштем минско-експлозивних средстава у складишту Бризјак,
- планове отпуштања и попуне припадника ОСБиХ у периоду 2009-2011. година,
- напоре који се улажу у рјешавању статуса 2750 прекобројних војника којима ове и наредне
године истиче професионални уговор о служби у ОСБиХ,
- ефикасност и резултате обуке за новопримљене војнике,
- стање и резултате припадника ОСБиХ у мисијама мира УН-а и НАТО-а,
- актуелно стање у операцијама деминирања,
- проблеме у набављању потребне опреме за деминирање, гдје су пропали тендери довели до
блокаде у процесу деминирања на терену,
-стање локација ОСБиХ и проблеме који оптерећују рад команди и јединица ОСБиХ, при
чему је истакао да се одмах може предати 20 локација, за наредна три мјесеца нових 11
локација, а до краја 2009. године могу се предати све неперспективне локације,
- стање складишта убојних средстава, гдје је од садашњих 21 свега 5 перспективно. До краја
2009. године може се испразнити 16 војних складишта,
- политику и проблеме уништавања вишка наоружања, муниције и војне опреме, гдје се
недопустиво касни са реализацијом постојећих одлука. Исто тако бројни су проблеми са
доношењем нових одлука и запошљавањем капацитета намјенске индустрије,
- статус и реализација програма који се реализују са НАТО-ом, с оцјеном да се партнерски
циљеви реализују са око 80% од програмираног и планираног,
- ток припреме вјежбе “Здружени напор 2009”, гдје се планирани задаци, када су у питању
ОСБиХ, успјешно реализују,
- активности и помоћ ОСБиХ цивилним структурама, гдје су резултати врло добри. Посебно
су успјешно дјеловале хеликоптерске јединице ОСБиХ и деминери ОСБиХ који су током
2008. године од укупно деминиране површине у БиХ очистили скоро 20% простора,
- проблеми са улагањима у модернизацију ОСБиХ, гдје је у 2008. години уложено свега
1,86% од буџета за одбрану, а НАТО стандард је око 20%.
Након презентације генерала Милојчића чланови ЗК водили су разговор са генералима о
актуелним проблемима.
03. 06. 2009. године
Након радне посјете КоиД ОСБиХ и разговора са генералским кором 02. 06. 2009. године,
чланови ЗК посјетили су Команду 6. пјешадијске бригаде ОСБиХ са сједиштем у Бањој
Луци 03. 06. 2009. године.
Чланове ЗК, у пратњи бригадног генерала Анте Јелеча, у касарни “Козара”, дочекао је
бригадни генерал Стаменко Новаковић са члановима уже Команде.
Након уводних обраћања Бранка Зрне и генерала Јелеча, бригадни генерал Новаковић
одржао је презентацију која је садржала сљедеће цјелине:
- Мисија 6. пј. бригаде ОСБиХ
- Структура 6.пј. бригаде ОСБиХ
- Размјештај команде и јединица ОСБиХ
- Проблеми
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Након осврта на мисију и структуру бригаде којом руководи, посебно се осврнуо на
тематске цјелине наведене у наставку.
Тежишне активности-вјежбе:
 „MAPEX“
 Симулацијска вјежба-Центар борбених симулација Жуновница
 Припреме за ротацију 2. пј. бригаде
 Друга фаза обуке новопримљених војника
 Спортска такмичења
 Обезбјеђење локација
 Припрема јединица и касарне “Козара” у подршци вјежбе “Здружени напор
2009”.
Генерал Новаковић нагласио је да ће посебно говорити о проблемима, те да су они:
‐
‐
‐
‐

Прилагођени нивоу презентирања
О њима ће бити упознати сви надлежни за њихово рјешавање
Већину углавном сами рјешавају, што је посебан проблем
Проблеми који имају негативан утицај у бригади.

Проблеме са којима се сусреће Команда 6. пј. бригаде ОСБиХ подијелио је на сљедеће:
1. Нормативно-правни
2. Социјално-политички
3. Материјално-финансијски
4. Војно-стручни
5. Персонално-кадровски
6. Организациони
7. Информациони
8. Демагошко-прагматични
9. Издвојени.
Нормативно-правни проблеми:
‐ Неусклађеност ентитетских закона са Законом о одбрани и Законом о служби
у ОСБиХ (посебно закони о ПИО/МИО)
‐ Недостајућа регулатива
‐ Правило службе ОСБиХ
‐ Правилник о накнадама
‐ Правилник о одијевању
‐ Споразум о имовини
‐ Судски поступци због различитих плата припадника ОСБиХ
‐ Различито тумачење прописа (ОЖ – ТС, превоз) и споран квалитет
‐ Пријем инвалида у професионалну војну службу
‐ Привремени рад у тимовима и наставак
Социјално-политички проблеми:
‐ Спорна социјална политика
‐ Повећан значај новца
‐ Небезбједност запослења
‐ Политичко тумачење битних војних питања
‐ Политички утицај на кретање у служби
‐ Преливање политичке ситуације на војску
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Материјално-финансијски проблеми:
‐ Конфузно опремање
‐ Стање инфраструктуре
(с посебним освртом на магацине и објекте у Приједору, Гладним брдима,
Крчмарицама)
‐ Споран квалитет инвентарисања
‐ Неуредно снабдијевање
‐ Фурда и вишак технике
‐ Благајничко пословање
‐ Кредитна задуженост
Војно-стручни проблеми:
‐ Незнање
‐ Недостатак литературе
‐ Диспропорција динамике у окружењу и нашег прилагођавања
‐ Стручна спрема
‐ непосједовање
‐ деградирање професије
‐ махинације
Персонално-кадровски проблеми:
‐ Непопуњеност
‐ Старосна структура
‐ Попуњавање кадром без критеријума
‐ Производња кадра у непознатој функцији
Организациони проблеми:
‐ “Одвојеност “ штабова од трупа
‐ Лош статус трупе
‐ Бирократија
‐ Јачање повлашћених структура (персонал, ВОР) у вријеме смањења
‐ Организационо-формацијска структура неприлагођена општим кретањима
‐ Мало операција и пројеката
‐ Неоспособљеност свих којима је то неопходно за организацију рада
Информациони проблеми:
‐ Лоша подршка информисању војника
‐ Различит приступ догађајима
‐ Компликовано формирање и преношење ставова
‐ Споран квалитет коришћених медија
Демагошко-прагматични проблеми:
‐ Видљива доминација демагогије због које се проблеми не рјешавају
‐ Видљиво изражавање тежишта на састанке, планирање и слично, док се не
уважавају тежишне активности и кључни догађаји
‐ Састав тимова, комисија и гостију мање битним страним пријемима
импресивнији је од посматрача кључних догађаја обуке и операција јединице
Издвојени проблеми:
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6. пј. бригада реализује велики број планираних и доста непланираних задатака, снагама и
средствима којих нема у потребном обиму, у условима који су доста сложени, али које се
понекад беспотребно компликују.
Бригадни генерал Новаковић говорио је о наведеним проблемима у раду 6. пј. бригаде
ОСБиХ ради упознавања чланова ЗК са стварним стањем, те с циљем да се њиховом
рјешавању приступи цјеловито и програмски.
Након излагања генерала Новаковића присутним члановима Команде 6. пј. бригаде обратили
су се Бранко Зрно и Слободан Шараба, а потом су присуствовали показним вјежбама које су
припремиле јединице 6. пј. бригаде.
Чланови ЗК присуствовали су вјежби „MAPEX“, коју су припадници бригаде организовали у
сарадњи са ПСОТЦ из Бутмира.
Вјежби је присуствовао и генерал Михаел Лолесгард, командант ПСОТЦ из Бутмира, који је
у разговору са члановима ЗК нагласио да је импресиониран знањем и професионалним
вјештинама припадника 6. пј. бригаде ОСБиХ.
З А К Љ У Ч Ц И:
1. Посјета јединицама и командама ОСБиХ, која је реализована 2. и 3. јуна 2009. године,
резултирала је реалним увидом у стање у ОСБиХ;
2. Професионалност, потпуна отвореност за разговор и спремност за рјешавање
актуелних проблема карактеристика је садашњег стања у ОСБиХ, као и генералског
кора ОСБиХ;
3. Изванредна организација посјете, стварање услова за потпун увид у проблеме на
терену, највиши ниво присутних команданата са генералом Милојчићем и министром
Цикотићем на челу, показује спремност за рјешавање актуелних проблема, као и
висок респект према члановима Заједничке комисије и Парламентарној скупштини
БиХ у цјелини;
4. Потребно је наставити с континуираним праћењем и анализом реализације
планираних активности ОСБиХ и МОБиХ, те помоћи у рјешавању проблема који
превазилазе њихове могућности. Ту се мисли, прије свега, на проблеме који су
истакнути током излагања челних људи ОСБиХ и МОБиХ, а који су политичке
природе и не могу их рјешавати војне структуре.

Предсједавајући
Заједничке комисије
Бранко Зрно
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