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ZAPISNIK
11. sjednice Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH
Parlamentarne skupštine BiH,
održane 11. 12. 2007, u vremenu od 11 do 13 sati
Sjednici su bili nazočni članovi Zajedničkog povjerenstva: Slobodan Šaraba, Šefik Džaferović, Jozo
Križanović, Hazim Rančić, Adem Huskić, Vinko Zorić, Mirko Okolić, Drago Kalabić, Ivo Miro
Jović i Dušanka Majkić.
Odsutnost sa sjednice opravdali su Branko Zrno i Sulejman Tihić.
Sjednici su bili nazočni i gosti te predstavnici Tajništva Parlamentarne skupštine BiH:
- Ranko Ninković, Predsjedništvo BiH;
- Marina Pendeš i Muhamed Smajić, Ministarstvo obrane BiH;
- Dragan Vukadin, Vedran Mulabdić i Lejla Solunović, Ministarstvo sigurnosti BiH;
- Stela Vasić, Ured predsjedatelja Vijeća ministara BiH;
- Dragiša Mekić, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH;
- Esad Suljić i Nijaz Čardaklija, Ministarstvo vanjskih poslova BiH;
- Lejla Hadžihasanović, Stožer NATO-a u Sarajevu;
- Christian Haupt i Sanja Ćatibović, Misija OESS-a u BiH;
- Dragica Hinić, tajnica Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH, Željko
Grubešić, savjetnik u Zajedničkom povjerenstvu za obranu i sigurnost BiH i Jovica Katić,
stručni suradnik.
Sjednicom je predsjedao drugi zamjenik predsjedatelja Zajedničkog povjerenstva Slobodan Šaraba.
Predlažući dnevni red, Slobodan Šaraba predložio je zbog važnosti i žurnosti rasprave pod točkom
3. uvrstiti Izvješće o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga, policijskih i državnih službenika
Bosne i Hercegovine u operacijama potpore miru za razdoblje od 1. 3. 2007. do 31. 8. 2007, s
prijedlogom sudjelovanja za 2008. godinu, te u sklopu tekućih pitanja, pod zadnjim trima točkama
razmatrati: Izvješće o posjetu Stožeru NATO-a u Bruxellesu i Glavnom vojnom zapovjedništvu
NATO SHAPE – Mons, Informaciju o održanoj radionici o temi: "Proračunski prijedlozi institucija
obrambenog i sigurnosnog sektora na razini Bosne i Hercegovine za 2008. godinu i Poziv Misije
OESS-a u BiH u radni posjet lokalnim strukturama Civilne zaštite u Trebinju, 21. 12. 2007.
Adem Huskić suglasio se s predloženim dopunama dnevnoga reda te sugerirao Povjerenstvu da na
današnjoj sjednici raspravlja i o temama što su bile aktuelne posljednjih dana u BiH. Konkretno,
predložio je da Povjerenstvo, ukoliko je moguće na ovoj sjednici, dobije odgovore od predstvanika
Ministarstva sigurnosti BiH o velikoj krađi novca u sarajevskoj zračnoj luci, te suspenzijama
službenika Granične policije na Graničnom prijelazu u Doljanima. Ukoliko to nije moguće, o ovim
bi pitanjima trebalo zatražiti informacije i o njima raspravljati na sljedećoj sjednici Povjerenstva.
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Također, zanimala ga je i informacija koju je na radionici u Vitezu izložio visoki dužnosnik
NATO-a o mogućnosti priključenja NATO-u, ako ne sljedeće godine u Bukureštu, onda 2009., te
što je BiH u međuvremenu učinila na tom planu. Na kraju, izrazio je i nezadovoljstvo činjenicom
što ministar sigurnosti BiH još niti jedanput nije nazočio sjednicama Zajedničkog povjerenstva.
Vinko Zorić predložio je u sklopu točke - Tekuća pitanja – skinuti s dnevnog reda podtočku a) Rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a o situaciji u Bosni i Hercegovini - budući da je materijal na
engleskom jeziku, bez prijevoda na jezike bh. naroda.
Ovaj je prijedlog prihvaćen s četiri glasa "za", jednim glasom "protiv i dva "suzdržana" glasa.
Slobodan Šaraba, rezimirajući prijedloge za izmjene dnevnog reda, predložio je od Ministarstva
sigurnosti BiH pismeno zatražiti informacije vezane uz pljačku u sarajevkoj zračnoj luci i
suspenzijama predstavnika GP u Doljanima, budući da su se predstavnici Ministarstva sigurnosti
BiH koji nazoče ovoj sjednici očitovali kako ne mogu dati odgovore na ta pitanja, te sve ove
informacije razmatrati na sljedećoj sjednici Zajedničkog povjerenstva.
Također, predložio je da se Ministarstvu sigurnosti BiH uputi zamjerka zbog učestalog nenazočenja
mjerodavnih osoba koje su, u skladu s poslovničkim odredbama, dužne nazočiti sjednicama
Zajedničkog povjerenstva, i to u najnižem rangu podrazumijeva pomoćnika ministra. Ministarstvu
sigurnosti BiH naznačit će se da Povjerenstvo ubuduće neće razmatrati materijale čiji je
predlagatelj Ministarstvo ukoliko ove odredbe Poslovnika ne budu ispoštovane.
Nakon završetka rasprave, članovi Zajedničkog povjerenstva jednoglasno su usvojili sljedeći
DNEVNI RED
1. Verificiranje Zapisnika 10. sjednice Zajedničkog povjerenstva;
2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o sudjelovanju pripadnika Oružanih
snaga Bosne i Hercegovine, policijskih službenika, državnih službenika i ostalih zaposlenika
u operacijama potpore miru i drugim aktivnostima u inozemstvu – prva faza u povjerenstvu
(predlagatelj: Vijeće ministara BiH);
3. Izvješće o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga, policijskih i državnih službenika Bosne
i Hercegovine u operacijama potpore miru za razdoblje od 1. 3. 2007. do 31. 8. 2007, s
prijedlogom sudjelovanja za 2008. (podnositelj: Predsjedništvo BiH);
4. Informacija o izdanim dozvolama za promet oružja, vojne opreme i proizvoda dvojne
namjene u 2006. godini (podnositelj: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
BiH);
5. Rasprava o dostavljenim odgovorima nadležnih ministarstava na pitanja postavljena na 7.
sjednici Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH, 8. 10. 2007.;
6. Tekuća pitanja:
a) Izvješće sa 7. cetinjskog parlamentarnog foruma, 18-20. 11. 2007.
b) Informacija o posjetu veleposlanika Švicarske u BiH, NJ.E. dr. Rolfa Lenza
c) Informacija o posjetu izaslanstva Potkomisije za sigurnost i obranu Europskog
parlamenta
d) Informacija o posjetu članova Komisije za obranu i sigurnost Parlamenta Slovačke
Republike
e) Izvješće o posjetu Stožeru NATO-a u Bruxellesu i Glavnom vojnom zapovjedništvu
NATO SHAPE – Mons
f) Informacija o održanoj radionici o temi: "Prijedlozi proračuna institucija obrambenog
i sigurnosnog sektora na razini Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
g) Poziv Misije OESS-a u BiH u radni posjet lokalnim strukturama Civilne zaštite u
Trebinju, 21. 12. 2007.
Članovi Zajedničkog povjerenstva jednoglasno su usvojili predloženi izmijenjeni dnevni red.
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Ad-1. Usvajanje Zapisnika 10. sjednice Zajedničkog povjerenstva
U raspravi o Zapisniku 10. sjednice Hazim Rančić osvrnuo se na dio Zapisnika u kojem se govori
o razlozima odbijanja Prijedloga zakona o izmjenema i dopunama Zakona o SIPA-i, ističući drugi
razlog iz Mišljenja da je organizacijsko premiještanje NCB Interpola iz Ministarstva sigurnosti BiH
u SIPA-u neustavno i kao takvo neprihvatljivo. Pobio je navod nesustavnosti kao razlog odbijanja,
pogotovo što su ustavnopravna povjerenstva obaju domova PSBiH utvrdila valjanu ustavnopravnu
osnovu i time ga uputila u daljnju proceduru. Stoga ovaj razlog ne smije stajati kao razlog odbijanja
Prijedloga zakona i predložio da za odbijanje Prijedloga zakona bude naveden samo prvi naznačeni
razlog.
Tajnica Povjerenstva Dragica Hinić objasnila je da je predsjedatelj Povjerenstva Branko Zrno, koji
trenutačno nije nazočan, bio mišljenja kako je i ovo bio jedan od razloga odbijanja predloženog
Zakona.
Jozo Križanović podržao je raspravu Hazima Rančića, navodeći kako na ovoj sjednici nije bio
razmatran razlog neustavnosti kao jedan od razloga odbijanja ovoga Prijedloga zakona. Za temeljni
razlog odbijanja naveo je stav Povjerenstva da je nužno sačekati donošenje Zakona o plaćama
zaposlenih u institucijama BiH, koji je bio vezan uz isplate određenih naknada, stimulacija i drugih
novčanih izdvajanja državnim službenicima u SIPA-i.
Vinko Zorić naglasio je kako u Zapisniku, u biti, ništa nije netočno konstatirano, jer je jasno
navedeno da jedan dio članova, a ne svi članovi, stoje iza navedenog razloga odbijanja.
Drago Kalabić konstatirao je da odluka Povjerenstva o predloženom Zakonu ni u kom slučaju nije
sporna, bez obzira na navedene razloge odbijanja. Predložio je odgodu usvajanja Zapisnika 10.
sjednice za sljedeću sjednicu, budući da će predsjedatelj Povjerenstva tada biti nazočan i moći će
dati eventualni odgovor.
Slobodan Šaraba potom je predložio odgodu očitovanja o Zapisniku 10. sjednice do sljedeće
sjednice Zajedničkog povjerenstva.
Ovaj su prijedlog članovi Povjerenstva prihvatili sa šest glasova "za" i dva "suzdržana glasa".
Ad-2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o sudjelovanju pripadnika
Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, policijskih službenika, državnih službenika i
ostalih zaposlenika u operacijama potpore miru i drugim aktivnostima u inozemstvu –
prva faza u povjerenstvu (predlagatelj: Vijeće ministara BiH)
I. Razmatranje Prijedloga zakona u prvoj fazi u povjerenstvu
Slobodan Šaraba informirao je da bi Povjerenstvo na ovoj sjednici trebalo razmatrati načela
Prijedloga zakona. Kako je konstatirano da na sjednici nema nazočnih ovlaštenih predstavnika
predlagatelja, predložio je skidanje ove točke s dnevnog reda.
Dušanka Majkić predložila je zaključak kojim bi se Stručna služba Zajedničkog povjerenstva za
obranu i sigurnost BiH zadužila za informiranje od nadležnih ministarstava o tome hoće li njihovi
predstavnici biti nazočni sjednici, i to prije održavanja svake sljedeće sjednice Povjerenstva, te
ubuduće nijednu točku dnevnog reda ne raspravljati ukoliko nema jasne potvrde nazočnosti od
strane predstavnika toga ministarstva. Razlog za donošenje ovakvoga zaključka je da se ubuduće ne
dolazi u slične situacije kada pri očitovanju o nekom prijedlogu zakona nemamo nazočnog
predlagatelja.
Ivo Miro Jović iznio je mišljenje kako je dovoljno da ministarstvo bude samo informirano o tome
da će prijedlog njihova akta biti točka dnevnog reda, čime su oni, suglasno svojim propisanim
obvezama, dužni pratiti njegovu sudbinu do kraja. Prioritetna je zadaća da ovi predstavnici budu na
sjednicama Povjerenstva, jer bi se nastavljanjem sadašnje prakse Povjerenstvo moglo sastajati
jedanput u pola godine.
Adem Huskić podržao je mišljenje g. Jovića i predložio Povjerenstvu da nakon ove sjednice o
nenazočnosti ovlaštenog predlagatelja obavjesti Kolegij obaju domova PSBiH.
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Vinko Zorić podržao je prijedlog zaključka Dušanke Majkić, ali i istaknuo da nije za skidanje
ovoga Zakona s dnevnog reda sjednice. Naveo je kako javnost često kritizira i proziva rad
Parlamentarne skupštine BiH glede njezine neučinkovitosti, ne njezinom krivnjom.
Slobodan Šaraba najprije je objasnio kako je i do sada bila praksa Povjerentva da postupa na
ovakav način i izrazio bojazan da bi, ukoliko bi Prijedlog zakona sada bio razmatran, mogli doći u
situaciju da predlagatelji ubuduće uopće neće imati obvezu dolaziti na sjednice Zajedničkog
povjerenstva. Potom je pozvao Povjerenstvo da se očituje o prijedlogu zaključka koji je iznijela
Dušanka Majkić. Povjerenstvo je, s pet glasova "za", dva glasa "protiv" i jednim
"suzdržanim"glasom, usvojilo navedeni zaključak.
Neposredno prije očitovanja Povjerenstva o prijedlogu Slobodana Šarabe za skidanje današnje
točke s dnevnog reda, na sjednicu su došli predstavnici Ministarstva obrane BiH. Članovi
Zajedničkog povjerenstva suglasili su se o razmatranju Prijedloga zakona na ovoj sjednici.
Muhamed Smajić ispričao se nazočnim članovima Povjerenstva za kašnjenje na sjednicu. On je u
kratkom izlaganju rekao kako se u Prijedlogu izmjena i dopuna ovoga Zakona radi o usklađivanju
Zakona o službi u Oružanim snagama BiH, te da su obrazloženja ovog Zakona jasna pa oni, u
svojstvu nadležnih predstavnika, stoje na raspolaganju za sva pitanja u vezi s ovim Zakonom.
Slobodan Šaraba konstatirao je da se nitko nije prijavio za daljnju raspravu i zamolio predlagatelje
zakona da ubuduće vode računa o vremenu održavanja sjednice Povjerenstva. Potom je pozvao
nazočne članove Povjerenstva da se očituju o načelima Prijedloga zakona.
Odlučivanje
Povjerenstvo je, sa šest glasova "za", dva "suzdržana i bez glasova "protiv", usvojilo načela
Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Bosne i
Hercegovine, policijskih službenika, državnih službenika i ostalih zaposlenika u operacijama
potpore miru i drugim aktivnostima u inozemstvu, te ga uputilo u daljnju parlamentarnu proceduru.
Ad-3. Izvješće o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga, policijskih i državnih službenika
Bosne i Hercegovine u operacijama potpore miru za razdoblje od 1. 3. 2007. do 31. 8.
2007., s prijedlogom sudjelovanja za 2008. (podnositelj: Predsjedništvo BiH)
Dragan Vukadin iz Ministarstva sigurnosti BiH dao je uvodne napomene o ovom Izvješću. On je
izrazio nadu da će broj ovih pripadnika u 2008. biti istovjetan broju iz 2007. godine.
Slobodan Šaraba osvrnuo se na zaključke što su sastavnim dijelom ovoga Izvješća. On je
konstatirao da članak 19. Zakona uopće ne razmatra pitanja navedena u posljednjem zaključku.
Također je u vezi s navedenim zaključkom upitao na koji se rok upućuju službenici u združenu
misiju UNAMID-a u Sudan? Naveo je i da su u ovom Izvješću, za razliku od prethodnih, dati samo
njegovi pozitivni aspekti, izražavajući nezadovoljstvo činjenicom što nisu navedeni i negativni
aspekti. Naposlijetku je konstatirao da je Izvješće Zajedničkog povjerenstva dostavljeno uz iznimno
veliko zakašnjenje, izražavajući svoje nezadovoljstvo tom činjenicom.
Vinko Zorić dotaknuo se pitanja ravnopravnosti spolova i zastupljenosti žena u misiji, prikazanog
na stranici 9, gdje se govori da su dvije pripadnice bile raspoređene u UNMIL-ovoj mirovnoj misiji,
te da je mandat bh. policijskih službenica završio u ovom izvještajnom razdoblju, tako da više nema
naših pripadnica u mirovnim misijama. On je, kao član ovoga Povjerenstva i kao predsjedatelj
Povjerenstva za ostvarivanje ravnopravnosti spolova, postavio pitanje zašto je to tako?
Jozo Križanović istaknuo je da Izvješće kasni u odnosu na odredbe Zakona koji regulira ova
pitanja, te upitao: koliko on kasni, zbog čega i koliko doista postoje objektivni razlozi za kašnjenje?
Ukoliko doista postoje objektivni razlozi za kašnjenje, a kako se ne bi ponavljala situacija sa
stalnim kršenjem zakonskih odredaba, sugerirao je eventualne promjene Zakona, u dijelu koji
definira obvezu Vijeća ministara i Predsjedništva BiH o izvješćivanju Parlamentarne skupštine BiH
u danim rokovima.
Ivo Miro Jović izrazio je nezadovoljstvo što se na ovoj sjednici stalno govori o mirovnoj misiji, a
nitko ne spominje ljudski faktor. Volio bi znati što se događa s ljudima koji su u sastavu mirovne
misije, jesu li dovoljno obučeni, opremljeni, kako se oni tamo osjećaju i kakva je suradnja s drugim
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pripadnicima misija. On je istaknuo da u ovom Izvješću ne stoji ništa o njima, a oni su najvažniji
njegov element.
Adem Huskić predložio je da prilikom sljedeće rotacije pripadnika Oružanih snaga BiH iz Iraka,
predstavnici Ministarstva obrane i Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH održe
zajednički sastanak s osobama koje su bile pripadnici ove misije, kako bi u izravnom razgovoru s
ljudima vidjeli jesu li tijekom njihova boravka u misiji imali bilo kakvih problema i o kojim se
problemima radi. Istaknuo je kako su se članovi Zajedničkog povjerenstva prilikom posjeta našim
trupama u Iraku mogli uvjeriti u dobro stanje i ozračje, ali nije siguranje li stanje ostalo isto sve do
završetka njihove misije. Zanimalo ga je i pod kojim oznakama idu u misije pripadnici entitetskih
policija, na što mu je odgovoreno da idu s entitetskim oznakama.
Mirka Okolića zanimalo je upućuju li se bh. pripadnici u mirovne misije po osnovi dobrovoljnosti
ili moraju u njih ići u sklopu službe? Istaknuo je kako je došao do saznanja da Ministarstvo obrane
raspolaže većim brojem kandidata od broja osoba koje trebaju biti upućene u inozemstvo, te
zamolio zamjenicu ministra da mu potvrdi istinitost tih tvrdnji.
Hazim Rančić naveo je kako su nedvojbena prva tri zaključka na posljednjoj stranici ovoga
Izvješća. Analizirajući posljednji, četvrti zaključak, postavio je pitanje ima li Vijeće ministara BiH
stav kojim je zadužilo Ministarstvo sigurnosti BiH da, u skladu s člankom 19. Zakona o
sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga BiH, policijskih službenika, državnih službenika i ostalih
zaposlenika u operacijama potpore miru i drugim aktivnostima u inozemstvu, pokrene proceduru za
odobrenje sudjelovanja i raspoređivanja policijskih službenika BiH u združenu misiju UNAMID-a
u Sudanu? Ukoliko ovaj stav Vijeća ministara BiH već postoji, onda nema razloga za donošenjem
ovakvoga zaključka. Ukoliko on, pak, ne postoji, onda bi Zajedničko povjerenstvo i Parlamentarna
skupština BiH trebali usvojiti i ovaj zaključak.
Marina Pendeš, zamjenica ministra obrane BiH, najprije se ispričala nazočnim članovima
Povjerenstva zbog kašnjenja, a potom pokušala sublimirati odgovore na sva pitanja i rasprave do
kojih je došlo pri razmatranju ovoga Izvješća. Odgovarajući na konstataciju Slobodana Šarabe o
negativnim aspekatima, istaknula je da Ministarstvo obrane, radeći na ovom Izvješću zajedno s
članovima Međuresorne skupine za izradbu redovitog izvješća, u kojoj su još i predstavnici
Ministarstva sigurnosti, Ministarstva financija i Ministarstva vanjskih poslova BiH, nije moglo
donijeti bilo kakav zaključak koji bi imao negativan kontekst sudjelovanja bh. pripadnika u
mirovnim misijama u inozemstvu. U vezi s pitanjem Vinka Zorića, istaknula je da je to rezultat
inače nedovoljne zastupljenosti u resornim ministarstvima, te u činjenici da se u mirovne misije
odlazi po osnovi dobrovoljnosti. Mišljenja je kako bi se ovakvo stanje moglo dijelom popraviti
nakon prpovedbe Odluke Predsjedništva BiH, te izrazila nadu da će kod žena ubuduće izazvati
zanimanje za ove misije. Dajući odgovor na pitanje Joze Križanovića, objasnila je primarni razlog
za kašnjenje ovoga Izvješća, koje iznosi dva i pol mjeseca, to što Ministarstvo obrane već nekoliko
posljednjih mjeseci neuspješno pokušava organizirati zajednički sastanak s Predsjedništvom BiH na
kojem bi se razgovaralo o eventualnom proširenju mirovnih misija u inozemnstvu. Za drugi razlog
navela je ostavku predsjedatelja Vijeća ministara BiH, koje je također trebalo usvojiti Izvješće. Na
pitanje Ive Mire Jovića odgovorila je da Ministarstvo svakodnevno dobiva izvješća s terena i do
sada u njima nisu bili evidentirani nikakvi problemi. Naglasila je i da predstavnici Ministarstva
tijekom misije nastoje posjetiti trupe na terenu, a za vrijeme posljedenjeg posjeta bili su i članovi
Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH. U vezi s raspravom Adema Huskića, rekla je
kako uopće nije problem organizirati zajednički sastanak u Ministarstvu obrane na kojem se može
razgovarati o eventualnim problemima s kojima se susreće osoblje u ovim misijama.
U odnosu na pitanje Mirka Okolića, istaknula je da su svi pripadnici do sada upućivani u mirovne
misije po dobrovoljnoj osnovi, a za to postoje dva razloga: svi su oni prošli specijalističku obuku
koja se traži za njihovo upućivanje u ove misije, te što su one financijski primamljive. Novina u
daljnjem upućivanju bh. pripadnika u mirovne misije je ta što će oni od sada biti upućivani, između
ostaloga, i na temelju rezultata testiranja koje će provoditi Ministarstvo obrane BiH. Zaključujući
odgovor na pitanje Mirka Okolića, potvrdila je njegove informacije da se Ministarstvo susreće s
većim brojem kandidata od broja ljudi koji se trebaju uputiti u mirovne misije.
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Jozo Križanović dao je kratku opasku da je potpuno razumljivo što je kod ovoga Izvješća bio
problem komunikacije između Ministarstva obrane BiH i Predsjedništva BiH te postavio pitanje razmatrajući ovo Izvješće, da li sada Parlamentarna skupština BiH ignorira Zakon.
Ratko Ninković naglasio je da i Predsjedništvo BiH ima velikih problema kada su u pitanju rokovi.
Izvješće na dnevnom redu današnje sjednice trebalo je dosta ranije biti razmatrano na sjednici
Vijeća ministara, a ono nije zasjedalo. To se nadalje odrazilo na rotacije u redovitim misijama, pa
Predsjedništvo BiH danas tako ima probleme s redovitom rotacijom u DR Kongu. Naposlijetku, g.
Ninković se suglasio s konstatacijom Slobodana Šarabe da je potrebno izbaciti zadnji zaključak u
Izvješću.
Nijaz Čardaklija, iz Ministarstva vanjskih poslova BiH, naglasio je kako prvi puta dolazi do
kašnjenja zbog Ministarstva obrane. Najčešći razlozi za kašnjenje dosada su bili posljedica
prikupljanja informacija s terena o policijskim službenicima, na entitetskim razinama, za što je bilo
zaduženo Ministarstvo sigurnosti BiH. Zaključio je da veliki broj subjekata sudjeluje u donošenju
ovakvog izvješća, te je to glavnim razlogom za ovoliko kašnjenje.
Slobodan Šaraba je, sublimirajući raspravu o ovome Izvješću, Zajedničkom povjerenstvu za obranu
i sigurnost predložio sljedeće
ZAKLJUČKE
1. Konstatirano je da je Izvješće ponovno dostavljeno uz znatno zakašnjenje, te je izraženo
nezadovoljstvo zbog nepoštivanja rokova za izvješćivanje od nadležnih institucija, što je
potrebno promijeniti u idućem razdoblju.
2. Od nadležnih ministarstava i predlagatelja Izvješća zahtijeva se da u idućem razdoblju
izvješća sadrže i relevantne informacije vezane uz svakodnevne uvjete rada i života
pripadnika mirovnih misija u inozemstvu.
3. Od Ministarstva obrane BiH zahtijeva se da u idućem razdoblju organizira sastanak na
kojem će pripadnici OSBiH koji su već sudjelovali u operaciji potpore Koalicijskim
snagama u Iraku izravno upoznati članove Zajedničkog povjerenstva o stvarnom stanju naše
postrojbe i njezinih pripadnika u ovoj misiji.
Povjerenstvo je jednoglasno prihvatilo navedene zaključke.
Uz konstataciju da se iz Izvješća treba isključiti zadnji, četvrti zaključak, na stranici 20, Zajedničko
povjerenstvo za obranu i sigurnost je, s osam glasova „za“ i jednim glasom „protiv“, usvojilo
Izvješće o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga, policijskih i državnih službenika BiH u
operacijama potpore miru za razdoblje od 1. 3. 2007. do 31. 8. 2007., s prijedlogom sudjelovanja za
2008. godinu, predlagatelja Predsjedništva BiH, te svoje mišljenje uputilo u daljnju parlamentarnu
proceduru.
Ad-4. Informacija o izdanim dozvolama za promet oružja, vojne opreme i proizvoda dvojne
namjene u 2006. godini (podnositelj: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih
odnosa BiH)
Dragiša Mekić iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, dao je uvodne
napomene, istaknuvši da se radi o redovitoj proceduri za izvješćivanje, prema kojoj Ministarstvo
dostavlja informacije na usvajanje Parlamentarnoj skupštini BiH, u skladu sa Zakonom o izvozu i
uvozu oružja i vojne opreme i nadzora prometa proizvoda dvojne namjene. Osim Parlamentu,
Ministarstvo je ovu Informaciju dostavilo i odgovarajućim predstavnicima međunarodne zajednice.
Svi podaci u Informaciji su konkretno i transparentno prikazani. Ono što karakterizira ovu
Informaciju u odnosu na ostale iz proteklih godina jeste bitan pad izvoza oružja i vojne opreme, čija
je ukupna vrijednost u 2006. iznosila 50.288.873 eura. Uvoz oružja i vojne opreme također je
zabilježio izvjestan pad i on je u 2006. godini iznosio 12.666.237 eura.
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U svojem izlaganju naglasio je i da će iduće godine Zajedničkom povjerenstvu ovakva informacija
biti dostavljena dosta ranije, jer je Ministarstvo za ove potrebe instaliralo novi softver te se već
redovito unose podaci koji će biti zastupljeni u budućim informacijama.
Slobodan Šaraba konstatirao je da nema prijavljenih za raspravu, te pozvao članove Povjerenstva
da se očituju o Informaciji.
Zajedničko povjerenstvo za obranu i sigurnost potom je jednoglasno usvojilo Informaciju o izdanim
dozvolama za promet oružja, vojne opreme i proizvoda dvojne namjene u 2006. godini.
Ad-5. Rasprava o dostavljenim odgovorima nadležnih ministarstava na pitanja postavljena
na 7. sjednici Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost, 8. 10. 2007.
Slobodan Šaraba otvorio je raspravu o dostavljenim odgovorima od nadležnih ministarstava.
Osvrnuo se na drugo pitanje koje se odnosi na potvrdu Odluke o utvrđivanju kandidata za
generalske položaje, konstatirajući da je Odlukom Predsjedništva BiH određeno sedam osoba na
ove položaje, a privremeno pobijeno imenovanje jednoga kandidata, s ciljem provedbe dodatnih
provjera. Naglasio je kako je neozbiljno da sedam osoba koje su ispunile zakonom predviđene
kriterije čekaju imenovanje na generalske položaje radi provjere samo jedne osobe.
Šefik Džaferović osvrnuo se na pitanje broj 5, koje se odnosi na nedostavljanje mjesečnog izvješća
o pretvorbi od ministra obrane BiH. Zamolio je za redovitu dostavu ovih informacija Zajedničkom
povjerenstvu, imajući u vidu njegovo opredjeljenje da bude redovito informirano o provedbi
Zakona o obrani BiH i Zakona o službi u oružanim snagama BiH, kako bi, na temelju dostavljenih
izvješća, mogli redovito pratiti i pomoći Ministarstvu u sferama u kojima se budu javljali problemi
po ovim pitanjima.
Jozo Križanović komentirao je odgovor Ministarstva obrane BiH na četvrto pitanje vezano uz
nezavršen prijenos pokretne i nepokretne imovine u području obrane. Konstatirao je da se
Ministarstvo potrudilo dati odgovor na ovo pitanje, budući da je to jedan od bitnijih problema s
kojim se ono susreće, ali je izrazio nezadovoljstvo njegovim sporim rješavanjem. Poznato je da je
Vijeće ministara u ostavci, ali ne postoji opravdanje za ignoriranjem rješavanja ovoga problema,
budući da pitanje ove imovine dodatno opterećuje troškove Ministarstva obrane. Zaključio je
potrebnim, bez obzira na trenutačno stanje u Vijeću ministara BiH, održati sastanak i zajedno s
nadležnim institucijama riješiti ova pitanja. Zamolio je nazočne predstavnike Ministarstva da mu
daju nešto više informacija o ovom pitanju od dostavljenog odgovora. Osvrćući se na pitanje Šefika
Džaferovića, konstatirao je da se, govoreći o Stručnom timu za provođenje pretvorbe, stvara dojam
suvišnosti toga tima jer od njega ima više štete nego koristi, te u tom smjeru inicirao izmjene
Zakona o obrani BiH, u dijelu koji tretira pitanje uspostave ovog stručnog tima.
Željko Grubešić istaknuo je da pitanje problema rješavanja imovine koči daljnje procese u BiH, te
upitao predstavnike Ministarstva obrane postoji li mogućnost da Vijeće ministara ubrza rješavanje
tih pitanja?
Mirko Okolić pridružio se raspravama prethodnih diskutanata i konstatirao da radna skupina koja
radi na rješavanju pitanja imovine u području obrane ima doista složen posao i nitko ne želi jasno
kazati za koliko će vremena on biti obavljen. Zatražio je odgovor na pitanje tko u tom lancu koči
ovaj proces, gdje leži problem i koja nam institucija, odnosno pojedinac radi smetnju u rješavanju
ovoga pitanja?
Marina Pendeš istaknula je kako očekuje da Sporazum o konačnom raspolaganju svim pravima i
obvezama na pokretnoj imovini, koja će i dalje služiti potrebama obrane, do kraja ove godine
potpišu predsjedatelj Vijeća ministara BiH i entitetski premijeri. Naglasila je da Ministarstvo obrane
čini maksimum napora glede ovih pitanja, te je dio odgovornosti prije svega na entitetskim vladama
i zaključila kako Ministarstvo ne raspolaže s više informacija od navedednih. Odgovarajući jednim
dijelom i na pitanje Željka Grubešića i Mirka Okolića, naglasila je kako je pitanje imovine jako
bitno pitanje za Ministarstvo obrane, jer iziskuje i financijska sredstva i ljude koji rade na ovim
pitanjima. Navela je da će u idućem razdoblju biti potrebna i veća politička podrška kako bi se
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riješila određena pitanja vezana uz ove probleme. Suglasila se s konstatacijom da je Stručni tim za
provođenje pretvorbe postao nepotreban, ali je navela da je njegovo postojanje predviđeno
prijelaznim i završnim odredbama Zakona, a ne samim Zakonom, te sukladno tome konstatirala da
nema potrebe za izmjenom Zakona. Odgovarajući na raspravu Šefika Džaferovića, Marina Pendeš
istaknula je da će Ministarstvo obrane pravodobno dostavljati ova izvješća Zajedničkom
povjerenstvu, s ciljem rješavanja eventualnih problema koji bi se mogli javljati u pitanjima
pretvorbe.
Ranko Ninković je, dajući odgovor na pitanje Slobodana Šarabe, istaknuo da će Predsjedništvo
BiH već na sljeećoj sjednici donijeti ili novu odluku o utvrđivanju kandidata na generalske položaje
u OSBiH ili će izmijeniti i dopuniti postojeću Odluku, kako bi se pitanje njihova imenovanja čim
prije konačno riješilo.
Slobodan Šaraba, zaključujući raspravu o ovim pitanjima, zahvalio se nadležnim ministarstvima
na dostavljenim odgovorima te datim dodatnim obrazloženjima na postavljena pitanja u raspravi.
Ad-6. Tekuća pitanja
a) Izvješće sa 7. cetinjskog parlamentarnog foruma, 18-20. 11. 2007.
Izvješće sa 7. cetinjskog parlamentarnog foruma, održanog između 18. i 20. 11. 2007., jednoglasno
je prihvaćeno.
b) Informacija o posjetu veleposlanika Švicarske u BiH, NJ.E. dr. Rolfa Lenza
Članovi Zajedničkog povjerenstva tijekom razmatranja ove Informacije vodili su raspravu o
njezinom zadnjem pasosu, u kojem se govori o spremnosti Švicarske vlade da i dalje daje značajnu
pomoć u tehničkom opremanju Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH kada mu budu
dodijeljene uvjetne prostorije za rad.
Slobodan Šaraba predložio je Zajedničkom povjerenstvu da uputi zaključak Vijeću ministara BiH
u smislu ubrzanja selidbe ministarstava u novu zgradu, jer to traje već pola godine.
Dušanka Majkić istaknula je kako ne treba upućivati bilo kakve molbe Vijeću ministara vezane uz
dobivanje prostorija koje svakako pripadaju Parlamentarnoj skupštini BiH. Naglasila je potrebnim
raspravljati o ovim pitanjima već na sljedećoj sjednici Zajedničkog povjerenstva za administrativne
poslove, te stoga treba sačekati rezultate rasprave u tom Povjerenstvu.
Mirko Okolić također je bio mišljenja kako treba sačekati da Zajedničko povjerenstvo za
administrativne poslove završi svoje zasjedanje po ovom pitanju i donese zaključke, te potom
eventualno postaviti zastupničko pitanje Vijeću ministara - zbog čega postoje toliki otpori
njihovom preseljenju u nove prostorije. Naglasio je da raspravu o ovom pitanju treba uputiti i prema
kolegijima obaju domova, jer se ovo pitanje neće riješiti sve dok ono ne bude točkom dnevnog reda
na sjednicama domova. Predložio je kolegijima uputiti dopis u kojem bi se, prilikom iseljenja
ministarstava iz ove zgrade, Zajedničkom povjerenstvu za obranu i sigurnost osigurao adekvatan
prostor za rad.
Hazim Rančić istaknuo je kako je Klub bošnjačkog naroda u Domu naroda PSBiH prije nešto više
od mjesec dana od kolegija obaju domova zatražio da se ovo pitanje nađe na dnevnim redovima
sjednica. Predložio je ovdje zastupljene stavove iznijeti i izglasati u klubovima zastupnika i
izaslanika obaju domova, kako bi Parlamentarna skupština jedinstveno nastupila po ovom pitanju.
Šefik Džaferović izrazio je zadovoljstvo što je otvoreno ovakvo pitanje, iako se o njemu raspravlja
pri razmatranju Informacije o posjetu veleposlanika Švicarske u BiH. Ipak je zabrinut zbog
mogućnosti da je Vijeće ministara, i pored svega, već donijelo određene odluke o ovom pitanju koje
bi mogle stvarati probleme u njegovom rješavanju. Naglasio je potrebnim provjeriti donošenje
takvih odluka. Prema informacijama s kojima on raspolaže, Vijeće ministara zadržat će 16 ureda u
zgradi Parlamentarne skupštine BiH. S takvom se odlukom ne slaže, jer sva ministarstva i resorni
ministri moraju preseliti i biti smješteni u istoj zgradi. Ovakav zaključak treba uputiti i prema
Zajedničkom povjerenstvu za administrativne poslove. Dmatra da u zgradi PSBiH, uz
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Parlamentarnu skupštinu BiH, mogu biti smješteni samo još Ured predsjedatelja Vijeća ministara i
eventualno Središnje izborno povjerenstvo BiH, kao institucija odgovorna za primjenu izbornih
rezultata. Zaključio je da Zajedničko povjerenstvo treba uputiti dopis kolegijima domova u kojem
će ih obavjestiti o postojećoj situaciji vezanoj uz uvjete rada Zajedničkog povjerenstva, te
obavijestiti Zajedničko povjerenstvo za administrativne poslove, koje bi trebalo povesti računa o
ovom pitanju i eventualno predložiti domovima zaključak o obvezi što hitnijeg preseljenja
ministarstava i ministara u svoju zgradu.
Navedeni prijedlog zaključaka g. Džaferovića su članovi Zajedničkog povjerenstva jednoglasno
usvojili.
c) Informacija o posjetu izaslanstva Potkomisije za sigurnost i obranu Europskog
parlamenta
Članovi Zajedničkog povjerenstva primili su k znanju Informaciju o posjetu izaslanstva Potkomisije
za sigurnost i obranu Europskog parlamenta.
d) Informacija o posjetu članova Komisije za obranu i sigurnost Parlamenta Slovačke
Republike
Članovi Zajedničkog povjerenstva primili su k znanju Informaciju o posjetu članova Komisije za
obranu i sigurnost Parlamenta Slovačke Republike
e) Izvješće o posjetu Stožeru NATO-a u Bruxellesu i Glavnom vojnom zapovjedništvu
NATO SHAPE – Mons
Izvješće o posjetu Stožeru NATO-a u Bruxellesu i Glavnom vojnom zapovjedništvu NATO
SHAPE – Mons jednoglasno je prihvaćeno.
f) Informacija o održanoj radionici o temi: "Prijedlozi proračuna institucija
obrambenog i sigurnosnog sektora na razini Bosne i Hercegovine za 2008. godinu
Članovi Zajedničke komisije su primili k znanju Informaciju o održanoj radionici o temi:
"Prijedlozi proračuna institucija obrambenog i sigurnosnog sektora na razini Bosne i Hercegovine
za 2008. godinu
g) Poziv Misije OESS-a u BiH u radni posjet lokalnim strukturama Civilne zaštite u
Trebinju, 21. 12. 2007.
Povjerenstvo je donijelo zaključak u radni posjet lokalnim strukturama Civilne zaštite u Trebinju
21. 12. 2007. uputiti: Slobodana Šarabu, Dragicu Hinić, Željka Grubešića i Jovicu Katića.

Zapisnik sačinila
Dragica Hinić
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