Број/Broj: 03/1-50-1-7-54/09
Сарајево/Sarajevo, 28. 06. 2010.
ЧЛАНОВИМА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОДБРАНУ И БЕЗБЈЕДНОСТ
ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ЗАПИСНИК
са 54. сједнице Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ
Парламентарне скупштине БиХ,
одржане 28. 06. 2010. године, у времену од 11.00 до 12.00 часова
Сједници су присуствовали сљедећи чланови Заједничке комисије: Бранко Зрно,
Шефик Џаферовић, Слободан Шараба, Иво Миро Јовић, Селим Бешлагић, Драго
Калабић, Хазим Ранчић и Адем Хускић.
Сједници од чланова Заједничке комисије нису присуствовали: Винко Зорић, Мирко
Околић, Душанка Мајкић, и Сулејман Тихић.
Сједници су присуствовали и гости, представници медија, као и представници
Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ:
- Бошко Шиљеговић, парламентарни војни повјереник БиХ,
- Мухамед Смајић, Министарство одбране БиХ,
- генерал-мајор Славко Пуљић, Заједнички штаб ОСБиХ,
- Амел Фако, Амбасада САД у БиХ,
- Марија Бунтић, Ирхам Чечо и Маја Рибар, ОХР,
- Кристијан Хаупт и Недим Хогић, УСАИД ПсП у БиХ,
- Кенан Ћосић, БХТ 1,
- Аријана Сарачевић, ФТВ,
- Аида Ковач, ФЕНА,
- Санита Рожајац, „Дневни аваз“,
- Лана Ризвановић, „Дневни лист“,
- Медина Делалић, Сектор за односе са јавношћу ПСБиХ и
- Јовица Катић, стручни сарадник у Заједничкој комисији за одбрану и
безбједност БиХ.
Сједници је предсједавао Бранко Зрно, предсједавајући Заједничке комисије за
одбрану и безбједност БиХ.
У оквиру расправе о дневном реду напоменуо је чланове Комисије да је сједница
заказана првенствено због обавезе Комисије према Представничком дому ПСБиХ у

вези са изјашњавањем о Предлогу закона о допунама Закона о служби у ОСБиХ,
предлагача посланика Клуба СДА. Такође је подсјетио чланове Комисије на немили
догађај који се дан раније десио у Бугојну, те нагласио да Заједничка комисија мора
заузети став у вези с тим. С тим у вези предложио је да Комисија у оквиру ове сједнице
отвори иницијалну расправу о овом питању.
Адем Хускић сагласио се са предлогом предсједавајућег да се на данашњој сједници,
због важности овог питања, о њему отвори расправа, након које би Комисија требало
да заузме одређени став, те предложио да се о њему расправља након 2. тачке дневног
реда.
Како није било даље расправе о предложеном дневном реду, чланови Заједничке
комисије сагласили су се са допуном коју су у својој дискусији предложили Бранко
Зрно и Адем Хускић, након чега је закључено да 54. сједница Заједничке комисије за
одбрану и безбједност БиХ има сљедећи
ДНЕВНИ РЕД:
1. Верификовање Записника са 53. сједнице Заједничке комисије;
2. Разматрање Предлога закона о допунама Закона о служби у Оружаним снагама
БиХ - друга комисијска фаза (предлагач: посланици Клуба СДА);
3. Расправа о терористичком нападу на полицијску станицу у Бугојну, 27. 06. 2010.
године;
4. Текућа питања.
Ад. 1. Верификовање Записника са 53. сједнице Заједничке комисије
Чланови Комисије су без расправе, једногласно, са осам гласова „за“, усвојили
Записник са 53. сједнице Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ.

Ад. 2. Разматрање Предлога закона о допунама Закона о служби у Оружаним
снагама БиХ - друга комисијска фаза (предлагач: посланици Клуба СДА)
Бранко Зрно напоменуо је да се ради о разматрању Предлога закона у другој
комисијској фази, те констатовао да на Закон нису подношени амандмани у року који
је предвиђен пословницима домова ПСБиХ. Навео је да сједници присуствују
представници Министарства одбране и Оружаних снага БиХ, те их замолио да се и они
изјасне о овом предлогу закона.
Мухамед Смајић, секретар Министарства одбране БиХ, навео је да је ужи колегијум
Министарства одбране БиХ, који чине челни људи овог министарства и Оружаних
снага БиХ, разматрао овај предлог закона. Упознао је чланове Комисије да је
Министарство одбране БиХ, након добијања захтјева од Генералног секретаријата
Савјета министара БиХ да се изјасни о Закону, упутило Министарству финансија БиХ
захтјев за одређење по одређеним елементима наведеним у процјени финансијских
средстава потребних за његово спровођење, али да до одржавања ове сједнице нису

добили наведени став. Истакао је да је Министарство одбране заузело свој став, којим
се подржавају допуне овог закона, цијенећи да се овим допунама не нарушава концепт
Оружаних снага БиХ, уз напомену да средства која су потребна за спровођење Закона
не умањују буџет Министарства одбране. Ипак је навео да Министарство одбране БиХ
у свом буџету за 2010. није планирало средства за исплату отпремнина војника чији је
отпуст планиран у овој години, а која се крећу у износу од око 6,5 милиона КМ, као и
износ везан за рефундацију трошкова према ентитетским заводима за ПИО/МИО.
Своју дискусију закључио је чињеницом да је став Министарства одбране БиХ да ова
институција подржава предложене допуне овог закона, уз резерву када је у питању
његов финансијски аспект, у складу са раније наведеним елементима у дискусији.
Генерал-мајор Славко Пуљић, представник Заједничког штаба ОСБиХ, потврдио је
да су сви челни људи Министарства одбране БиХ и ОСБиХ били присутни на састанку
овог колегијума, на којем је истакнут став да ово питање треба ријешити, али не на
основу законских рјешења која у пракси није могуће спровести. Закључио је да
Министарство одбране подржава предложене допуне Закона, али уз ограничење у
погледу финансијског аспекта, о којем је говорио секретар Министарства одбране.
Слободан Шараба оцијенио је да кључно питање представљају средства за
реализацију овог закона, односно да ли ће она бити обезбијеђена из буџетских резерви
или оног дијела буџета који је предвиђен за Министарство одбране БиХ. Стога је рекао
да о овом питању прије свега треба да се изјасни Министарство финансија и трезора
БиХ, нарочито због чињенице да је за његово рјешавање заинтересован велики број
припадника ОСБиХ.
Шефик Џаферовић навео је да је у образложењу Предлога закона велика пажња
посвећена тачки 5, која се односи на процјену финансијских средстава потребних за
његово спровођење. На више од четири странице анализирана су потребна финансијска
средства. Напоменуо је да овим законским рјешењем пензиони фондови не сносе
трошкове пензионисања, већ ће ти трошкови бити покривени разликом у тренутном
коштању државе БиХ ангажовања младог и старог војника. Послије одбитка ових
трошкова, остаје потреба за додатном буџетском интервенцијом државе БиХ у износу
од 1,65 милиона КМ. Закључио је да је према томе јасно видљиво колико би допуне
овог закона коштале, те оцијенио да у буџету БиХ постоје финансијска средства за
његово спровођење. Позвао је чланове Комисије да подрже ове допуне, с обзиром да се
у БиХ већ дуже вријеме покушава ријешити ово питање.
Бранко Зрно констатовао је да нема више пријављених за дискусију. Закључујући
расправу, предложио је да се Комисија изјасни о Предлогу закона у другом читању, уз
предлагање закључка Представничком дому који је произашао из расправе о овој
тачки дневног реда, а који гласи:
„Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ захтијева од Министарства
финансија и трезора БиХ да достави мишљење у вези са процјеном финансијских
средстава, којим би се појаснило да ли у оквиру Буџета институција БиХ за 2010.
годину постоје финансијска средства потребна за спровођење овог закона.“
Одлучивање у другој комисијској фази

Чланови Заједничке комисије су једногласно, са осам гласова „за“, подржали Предлог
закона о допунама Закона о служби у Оружаним снагама БиХ у другој комисијској
фази, заједно са наведеним закључком проистеклим из расправе, те га прослиједили
Представничком дому ПСБиХ у даљу парламентарну процедуру.

Ад. 3. Расправа о терористичком нападу на полицијску станицу у Бугојну,
27. 06. 2010.
Адем Хускић оцијенио је да је добро што је Заједничка комисија у оквиру данашње
сједнице отворила расправу о овом питању, с обзиром да цијени да ће овај догађај
имати далекосежне посљедице по државу БиХ. Напоменуо је да је овим терористичким
актом изгубљен један млади живот, док се једна особа налази у изузетно тешком
стању. У вези са свим наведеним предложио је члановима Заједничке комисије четири
закључка, те их замолио да се изјасне након расправе о овој тачки дневног реда.
Слободан Шараба истакао је да је овим чином извршен терористички напад на
институцију БиХ. Навео је да је његово мишљење да се у посљедњих неколико
мјесеци, од полицијске акције у Горњој Маочи до данас, могло предвидјети да ће се
десити нешто слично, што је нажалост и резултирало овим нападом у Бугојну.
Подсјетио је чланове Комисије да је заједничка сједница оба дома ПСБиХ, на којој је
разматрана Информација о изведеној акцији „Свјетлост“ прекинута, те да је тада
речено да ће она брзо бити настављена, али до наставка никада није дошло. Оцијенио
је да су најодговорнија лица у вези са овим догађајем министар безбједности БиХ и
директор СИПА-е, који су морали предузети све мјере како се ово уопште не би
догодило. Изнио је мишљење да Комисија треба да захтијева хитно достављање
информације од Министарства безбједности БиХ о овом догађају, која би била
разматрана на наредној сједници Комисије, а на којој би Комисија заузела јаснији став,
те усвојила закључке који би ишли у смјеру одржавања заједничке сједнице оба дома
ПСБиХ, и када би уједно била завршена и расправа о акцији „Свјетлост“. Нагласио је
да у наредних неколико дана треба радити ефикасно, како би се овај проблем ријешио
у старту и како се не би постављало питање гдје ће се поновити слична ситуација.
Шефик Џаферовић истакао је да се овдје ради тек о иницијалној расправи о овој теми,
те да ће се у наредном периоду водити шире расправе о овом питању. Нагласио је да
Заједничка комисија треба да осуди овај акт, те затражи информацију од надлежних
институција, првенствено ради анализе која би показала пропусте у безбједносном
апарату у БиХ. Оцијенио је да је ово дубоко непријатељски чин, с обзиром да се ради о
нападу на безбједносну институцију у БиХ. Стога је подржао све институције власти у
БиХ које раде на откривању починилаца овог кривичног дјела, како би они што прије
били приведени органима правде. Своју дискусију окончао је оцјеном да је очигледно
да није било довољно превентивног дјеловања, те да у том смислу у будућности треба
покренути читав сет мјера с циљем избјегавања понављања оваквих и сличних
ситуација.
Бранко Зрно подсјетио је да се Заједничка комисија оваквим проблемима бави доста
често, на основу информација које по одређеним специфичним питањима захтијева од

Министарства безбједности и агенција које дјелују у оквиру њега. Подсјетио је да је
овај догађај само један у низу оних који се десио у периоду од завршетка рата у БиХ до
данас, а који представљају напад на државу БиХ. Навео је да службену информацију о
овом терористичком акту треба затражити и од ОСАБиХ, цијенећи да је логичан
пропуст безбједносног сектора ако ове службе нису располагале ваљаним
обавјештајним подацима.
Иво Миро Јовић изразио је саучешће породици полицајца погинулог у терористичком
акту у Бугојну и истакао да је очигледно да су постојале индиције у вези са извршењем
овог кривичног дјела, те рекао да у наредном периоду треба одговорити на питање до
које мјере се уистину превентивно дјеловало у овом случају.
Драго Калабић рекао је да није потребно доносити било какве закључке без ранијег
достављања конкретних информација од надлежних институција о овом питању,
цијенећи да оне треба да буду достављене што прије. С друге стране, изразио је сумњу
у квалитет информација које ће бити достављене Парламентарној скупштини БиХ,
истичући да ће оне врло вјероватно бити потпуно супротне од оних које се очекују.
Напоменуо је да у БиХ постоји низ кривичних дјела тероризма која никад нису
расвијетљена.
Селим Бешлагић подсјетио је да је у оквиру Информације о стању безбједности у БиХ
за 2009. годину оцијењено да није било терористичких активности, што је у
потпуности демантовано посљедњим бомбашким нападом у Бугојну. Истакао је да су
обавјештајне и безбједносне агенције у БиХ међусобно повезане и да ради коректности
треба затражити информацију од представника обје ове институције. Закључио је да
посљедњи догађај представља само доказ да у БиХ има тероризма и с тим у вези
подржава у потпуности сву дискусију током ове тачке дневног реда, као и усвајање
закључака који иду у смјеру осуде овог акта и тражења конкретнијих информација о
њему. На крају је оцијенио да безвизни режим за грађане БиХ у наредном периоду неће
бити угрожен само ако се Комисија и Парламентарна скупштина БиХ поставе на такав
начин према овом проблему.
Хазим Ранчић придружио се осудама овог терористичког акта и изразио своје
саучешће породицама свих жртава. Подржао је захтјев за хитно достављање
информације у вези с овим Заједничкој комисији за одбрану и безбједност БиХ и
Заједничкој комисији за надзор на радом ОБАБиХ, како би свака у свом сегменту
могла дати оцјену стања и евентуално предложити мјере којим би се у будућности
спријечило извршење ових кривичних дјела. Стога је предложио да Комисија затражи
ефикасну реакцију свих безбједносно-обавјештајних агенција како би надлежни судови
и тужилаштва процесуирали починиоце овог кривичног дјела. Закључио је да борба
против ове врсте криминалитета лежи у ефикасном раду државних институција, као и
законодавне и судске власти, те да у тој борби врло значајно мјесто заузимају и
представници медија, као и сви грађани државе БиХ.
Бранко Зрно је, закључујући расправу, члановима Заједничке комисије предложио да
усвоје сљедеће закључке:
1. Заједничка комисија за одбрану и безбједност БиХ најоштрије осуђује
терористички напад на полицијску станицу у Бугојну, који се десио 27. 06. 2010.

2. Заједничка комисија за одбрану и безбједност БиХ тражи од свих институција
система да предузму све расположиве мјере из своје надлежности како би се у
најкраћем року расвијетлили сви аспекти овог терористичког акта, који је однио
један живот и нанио несагледиве штете држави БиХ.
3. Заједничка комисија захтијева ефикасну реакцију свих безбједносних и
обавјештајних агенција како би надлежна тужилаштва и судови процесуирали
починиоце овог кривичног дјела.
4. Заједничка комисија за одбрану и безбједност БиХ цијени да безбједноснообавјештајне структуре нису биле на висини задатка, те тражи да се у наредном
периоду пуно озбиљније посвете идентификовању и спречавању свих врста
криминалних активности, а посебно група које својим дјеловањем испољавају
мржњу према другим и другачијим вриједностима, те националној и вјерској
припадности.
5. Задужују се Министарство безбједности БиХ, Државна агенције за истраге и
заштиту - СИПА, Обавјештајно-безбједносна агенције БиХ (ОБАБиХ),
Федерално министарство унутрашњих послова, те Тужилаштво БиХ да, свако из
свог ресора, Заједничкој комисији за одбрану и безбједност БиХ доставе
ХИТНО, а најкасније у року од седам дана, информацију о терористичком
акту који се десио у Бугојну, која ће у себи садржавати и мјере које се
предузимају на расвјетљавању свих детаља у вези са овим терористичким
актом.
Чланови Заједничке комисије су једногласно, са осам гласова „за“, усвојили овај
предлог закључака.
Комисија је одлучила да све информације које јој доставе институције наведене у тачки
5. закључака буду разматране на њеној 55. сједници, која ће бити одржана 05. 07. 2010.
године.

Ад. 4. Текућа питања
О овој тачки дневног реда није вођена расправа.

Сједница је завршена у 12.00 часова.

Записник сачинио
Јовица Катић

Предсједавајући
Заједничке комисије
Бранко Зрно
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