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INSTRUKCIJA
o postupku izrade odgovora Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine o davanju ili
odbijanju davanja prethodne saglasnosti za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne
opreme i robe posebne namjene

Sarajevo, juli 2018. godine

Босна и Херцеговина
Министарство одбране

Bosna i Hercegovina
Ministarstvo odbrane/obrane

Na osnovu člana 16. i 61. Zakona o upravi (“Službeni glasnik BiH”, br. 32/02, 102/09 i
72/17), člana 13. stav (1) tačka e) Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik
BiH", br. 88/05) i člana 9. tačka c) Zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa oružja,
vojne opreme i robe posebne namjene ("Službeni glasnik BiH", br. 53/16), d o n o s i m
INSTRUKCIJU
o postupku izrade odgovora Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine o davanju ili
odbijanju davanja prethodne saglasnosti za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne
opreme i robe posebne namjene
Član 1.
(Predmet)
Ovom Instrukcijom utvrđuju se nosilac, postupak izrade, elementi za izradu, sadržaj, dostava,
vođenje evidencije i odgovornosti u postupku izrade odgovora Ministarstva odbrane Bosne i
Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo odbrane) o davanju ili odbijanju davanja
prethodne saglasnosti za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe posebne
namjene (u daljem tekstu: prethodna saglasnost) na osnovu obaveze Ministarstva odbrane u
skladu sa članom 8. stav (1) tačka c) i članom 9. tačka c) Zakona o kontroli
vanjskotrgovinskog prometa oružja, vojne opreme i robe posebne namjene ("Službeni glasnik
BiH", br. 53/16).
Član 2.
(Rodna jednakost)
Izrazi koji su u ovoj Instrukciji radi preglednosti dati u jednom gramatičkom rodu bez
diskriminacije se odnose i na muškarce i na žene.
Član 3.
(Definicije)
Pojmovi izvoz, uvoz, oružje i vojna oprema, roba posebne namjene, usluga, brokering,
vanjskotrgovinski promet, dozvola, prethodna saglasnost i drugi vezani pojmovi korišteni u
ovoj Instrukciji definirani su Zakonom o kontroli vanjskotrgovinskog prometa oružja, vojne
opreme i robe posebne namjene ("Službeni glasnik BiH", br. 53/16).
Član 4.
(Nosilac izrade odgovora)
(1) Sektor za nabavku i logistiku je nosilac izrade odgovora Ministarstva odbrane o davanju
ili odbijanju davanja prethodne saglasnosti (u daljem tekstu: odgovor Ministarstva
odbrane o prethodnoj saglasnosti), u saradnji sa organizacijskim jedinicama Ministarstva
odbrane i Zajedničkim štabom Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:
Zajednički štab).
(2) Odgovor Ministarstva odbrane o prethodnoj saglasnosti izrađuje se na zatraženu
prethodnu saglasnost od Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i
Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa) u
postupku izdavanja dozvole za:
a) izvoz, uvoz i brokering oružja i vojne opreme,
b) dozvole za izvoz robe posebne namjene,
c) dozvole za izvoz i uvoz usluga u vezi s oružjem i vojnom opremom.
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Član 5.
(Postupak izrade odgovora)
(1) Ministar odbrane signira primljeni akt Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih
odnosa kojim je od Ministarstva odbrane zatražena prethodna saglasnost na:
a) Sektor za nabavku i logistiku, kao nosioca aktivnosti izrade odgovora Ministarstva
odbrane o prethodnoj saglasnosti,
b) Sektor za politiku i planove, Sektor za međunarodnu saradnju, Sektor za obavještajnosigurnosne poslove, Sektor za komandu, kontrolu i komunkacije, kompjutere i
upravljanje informacijama (u daljem tekstu: sektori Ministarstva odbrane), Odjeljenje
za opće i zajedničke poslove i Zajednički štab, kao dodatne primaoce akta i davaoce
mišljenja o zatraženoj prethodnoj saglasnosti (u daljem tekstu: mišljenje o prethodnoj
saglasnosti).
(2) Sektori Ministarstva odbrane, Odjeljenje za opće i zajedničke poslove i Zajednički štab iz
svoje nadležnosti dostavljaju Sektoru za nabavku i logistiku mišljenje o prethodnoj
saglasnosti najkasnije u roku od 7 dana od dana kada je na iste signiran akt iz stava (1)
ovog člana.
(3) Sektor za nabavku i logistiku izrađuje odgovor Ministarstva odbrane o prethodnoj
saglasnosti na osnovu razmatranja zatražene prethodne saglasnosti iz svoje nadležnosti i
dostavljenih mišljenja o prehodnoj saglasnosti iz stava (2) ovog člana, najkasnije u roku
od 14 dana od dana kada je na isti signiran akt iz stava (1) ovog člana.
Član 6.
(Kriterij za izradu mišljenja i odgovora)
Osnovni kriterij za izradu mišljenja o prethodnoj saglasnosti i odgovora Ministarstva odbrane
o prethodnoj saglasnosti je razmatranje uticaja davanja prethodne saglasnosti na elemente
odbrambene politike Bosne i Hercegovine sadržane u članu 4., 6. i 13. Zakona o odbrani
Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 88/05) i Odbrambenoj politici Bosne i
Hercegovine, broj: 01-011-2978-51/08 od 26.11.2008. godine, u dijelu izazova i rizika u
oblasti odbrane, političkih ciljeva Bosne i Hercegovine u oblasti odbrane i načela odbrambene
politike Bosne i Hercegovine.
Član 7.
(Elementi odbrambene politike i davaoci mišljenja)
Elementi odbrambene politike Bosne i Hercegovine u odnosu na koje se vrši razmatranje
uticaja davanja prethodne saglasnosti isključivo iz oblasti odbrane i davaoci mišljenja o
prethodnoj saglasnosti vezano za uticaj iste na elemente odbrambene politike su:
a) učešće u operacijama kolektivne sigurnosti, u operacijama za podršku miru i samoodbrani,
uključujući i borbu protiv terorizma - davaoci mišljenja sektori Ministarstva odbrane i
Zajednički štab,
b) pomoć civilnim organima u reagiranju na prirodne i druge katastrofe i nesreće - davaoci
mišljenja Sektor za politiku i planove i Zajednički štab,
c) protuminsko djelovanje u Bosni i Hercegovini - davaoci mišljenja Sektor za politiku i
planove i Zajednički štab,
d) stvaranje i održavanje odbrambenog kapaciteta kako bi se osigurala zaštita suvereniteta,
teritorijalnog integriteta, političke nezavisnosti i međunarodnog subjektiviteta Bosne i
Hercegovine, uključujući organiziranje, opremanje, snabdijevanje i obuku Oružanih snaga
- davaoci mišljenja sektori Ministarstva odbrane i Zajednički štab,
e) provođenje mjera sigurnosti i zaštite odbrambenog sistema i vojno-obavještajna podrška
misijama Oružanih snaga - davaoci mišljenja Sektor za obavještajno-sigurnosne poslove i
Zajednički štab,
__________________________________________________________________________________________
Hamdije Kreševljakovića 98, Sarajevo, tеl: (00387 33) 285592 Fax (00387 33) 206 094

f) osiguranje da Bosna i Hercegovina poštuje međunarodne obaveze koje se tiču pitanja
odbrane - davaoci mišljenja Sektor za međunarodnu saradnju i Zajednički štab,
g) planiranje i organiziranje naučnoistraživačkog rada značajnog za odbranu - davaoci
mišljenja Sektor za politiku i planove i Zajednički štab,
h) asimetrične prijetnje i terorizam u svim pojavnim oblicima - davaoci mišljenja Sektor za
obavještajno-sigurnosne poslove i Zajednički štab,
i) uravnoteženost snaga i mogućnosti unutar regije u kontekstu sigurnosnih rizika- davaoci
mišljenja Sektor za politiku i planove, Sektor za obavještajno-sigurnosne poslove i
Zajednički štab,
j) saradnja u oblasti kontrole naoružanja, razoružanja, spriječavanja širenja oružja za
masovno uništenje i jačanja mjera izgradnje sigurnosti i povjerenja - davaoci mišljenja
Sektor za međunarodnu saradnju i Zajednički štab,
k) pitanja koja imaju uticaj na oblast odbrane, kao što su:
1) postojanje sporova o neizmirenim obavezama prema Ministarstvu odbrane,
2) izvršenje zadataka i nadležnosti u skladu sa Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine,
3) pojava izazova i rizika, ispunjavanje ciljeva i opredjeljenja i poštivanje načela u skladu
sa Odbrambenom politikom Bosne i Hercegovine,
- davaoci mišljenja sektori Ministarstva odbrane, Odjeljenje za opće i zajedničke poslove u
dijelu postojanja sporova iz alineje 1) ove tačke i Zajednički štab.

(1)

(2)

(3)

(4)

Član 8.
(Sadržaj mišljenja i odgovora)
Mišljenje o prethodnoj saglasnosti dostavlja se Sektoru za nabavku i logistiku na obrascu
za dostavu mišljenja o prethodnoj saglasnosti iz Priloga 1. koji je sastavni dio ove
Instrukcije.
Obrazac iz Priloga 1. dostavlja se Sektoru za nabavku i logistiku uz službeni akt potpisan
od strane rukvodioca organizacijske jedinice Ministarstva odbrane, odnosno načelnika
Zajedničkog štaba.
Ukoliko nije utvrđen negativni uticaj davanja prethodne saglasnosti na bilo koji element
iz člana 7. ove Instrukcije:
a) u obrascu za dostavu mišljenja o prethodnoj saglasnosti iz Priloga 1. u koloni
„Negativni uticaj davanja prethodne saglasnosti“ iskazuje se jasan stav navođenjem
riječi „NE“,
b) u odgovoru Ministarstva odbrane o prethodnoj saglasnosti iskazuje se jasan stav
navođenjem riječi „Ministarstvo odbrane daje prethodnu saglasnost u skladu sa
odbrambenom politikom Bosne i Hercegovine“.
Ukoliko je utvrđen negativni uticaj davanja prethodne saglasnosti na bilo koji element iz
člana 7. ove Instrukcije:
a) u obrascu za dostavu mišljenja o prethodnoj saglasnosti iz Priloga 1. u koloni
„Negativni uticaj davanja prethodne saglasnosti“ iskazuje se jasan stav navođenjem
riječi „DA“, uz obavezno obrazloženje utvrđenog negativnog uticaja davanja
prethodne saglasnosti na elemente odbrambene politike u odnosu na koje je razmatran
uticaj,
b) u odgovoru Ministarstva odbrane o prethodnoj saglasnosti iskazuje se jasan stav o
odbijanju davanja prethodne saglasnosti navođenjem riječi „Ministarstvo odbrane ne
daje prethodnu saglasnost“, uz obavezno obrazloženje razloga odbijanja davanja
prethodne saglasnosti u odnosu na elemente odbrambene politike.
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(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

Član 9.
(Odobravanje i dostava odgovora)
Sektor za nabavku i logistiku dostavlja odgovor Ministarstva odbrane o prethodnoj
saglasnosti na razmatranje ministru odbrane i zamjenicima ministra odbrane.
Uz odgovor iz stava (1) ovog člana, Sektor za nabavku i logistiku dostavlja ministru
odbrane i zamjenicima ministra odbrane na uvid Pregled negativnih mišljenja o davanju
prethodne saglasnosti iz Priloga 2. koji je sastavni dio ove Instukcije.
Odgovor Ministarstva odbrane o prethodnoj saglasnosti odobrava ministar odbrane, a isti
se dostavlja Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u roku od 15 dana od
dana kada je u pisarnicu Ministarstva odbrane zaprimljen akt Ministarstva vanjske
trgovine i ekonomskih odnosa kojim je zatražena prethodna saglasnost.
Ukoliko je u postupku izdavanja prethodne saglasnosti potrebno izvršti dodatne provjere
na prijedlog sektora Ministarstva odbrane, Odjeljenja za opće i zajedničke poslove i
Zajedničkog štaba, odgovor Ministarstva odbrane o prethodnoj saglasnosti dostavlja se
Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa najkasnije u roku od 30 dana od dana
kada je u pisarnicu Ministarstva odbrane zaprimljen akt Ministarstva vanjske trgovine i
ekonomskih odnosa kojim je zatražena prethodna saglasnost.
U slučaju iz stava (4) ovog člana, Sektor za nabavku i logistiku izrađuje akt Ministarstva
odbrane koji odobrava ministar odbrane, a kojim se Ministarstvo vanjske trgovine i
ekonomskih odnosa obavještava o potrebi izvršenja dodatnih provjera, najkasnije u roku
od 10 dana od dana kada je u pisarnicu Ministarstva odbrane zaprimljen akt Ministarstva
vanjske trgovine i ekonomskih odnosa kojim je zatražena prethodna saglasnost.

Član 10.
(Vođenje evidencije)
Sektor za nabavku i logistiku vodi evidenciju o zatraženim prethodnim saglasnostima i
odgovorima Ministarstva odbrane o davanju ili odbijanju davanja prehodne saglasnosti.
Član 11.
(Odgovornosti)
Za realizaciju ove Instrukcije odgovorni su zamjenici ministra odbrane, rukovodioci sektora
Ministarstva odbrane iz ove Instrukcije, načelnik Odjeljenja za opće i zajedničke poslove i
načelnik Zajedničkog štaba.
Član 12.
(Stupanje na snagu)
Ova Instukcija stupa na snagu danom donošenja.
Prilozi:
- Prilog 1.Obrazac za dostavu mišljenja o pretodnoj saglasnosti
- Prilog 2. Pregled negativnih mišljenja o davanju prethodne saglasnosti
Broj: 06-02-3-1724-18/18
Sarajevo, 10.07.2018. godine
MINISTRICA
Marina Pendeš
Dostavljeno:
- organizacijskim jedinicama Ministarstva odbrane BiH
- Zajedničkom štabu Oružanih snaga BiH
- a/a
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Prilog 1.

MIŠLJENJE O PRETHODNOJ SAGLASNOSTI
Akt Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH kojim je zatražena prethodna saglasnost, broj: _______________ od _________. godine
Naziv subjekta za koji se traži pretodna saglasnost: ____________________
Aktivnost (izvoz/uvoz/brokering/dozvole) i sredstva za koja se traži pretodna saglasnost: ________________________

Element odbrambene politike BiH

-

-

-

Učešće u operacijama kolektivne
sigurnosti, u operacijama za podršku
miru i samoodbrani, uključujući i borbu
protiv terorizma
Stvaranje i održavanje odbrambenog
kapaciteta kako bi se osigurala zaštita
suvereniteta, teritorijalnog integriteta,
političke nezavisnosti i međunarodnog
subjektiviteta BiH, uključujući
organiziranje, opremanje, snabdijevanje i
obuku Oružanih snaga BiH
Pitanja koja imaju uticaj na oblast
odbrane, kao što su:
- postojanje sporova o neizmirenim
obavezama prema Ministarstvu
odbrane BiH,
- izvršenje zadataka i nadležnosti u
skladu sa Zakonom o odbrani BiH,
- pojava izazova i rizika,
ispunjavanje ciljeva i opredjeljenja
i poštivanje načela u skladu sa
Odbrambenom politikom BiH

Davaoci mišljenja

Sektor za politiku i
planove
Sektor za međunarodnu
saradnju
Sektor za obavještajnosigurnosne poslove
Sektor za nabavku i
logistiku
Sektor za K4 i UI
Odjeljenje za opće i
zajedničke poslove (samo
u dijelu postojanja
sporova)

Zajednički štab OS BiH

Negativan
uticaj davanja
prethodne
saglasnosti
(DA/NE)

Obrazloženje negativnog uticaja davanja prethodne
saglasnosti po elementima odbrambene politike BiH

-

Pomoć civilnim organima u reagiranju na
Sektor za politiku i
prirodne i druge katastrofe i nesreće
planove
Protuminsko djelovanje u BiH

-

Planiranje i organiziranje
naučnoistraživačkog rada značajnog za
odbranu

-

Provođenje mjera sigurnosti i zaštite
odbrambenog sistema i vojnoobavještajna podrška misijama Oružanih
snaga BiH

-

Asimetrične prijetnje i terorizam u svim
pojavnim oblicima

-

Uravnoteženost snaga i mogućnosti
unutar regije u kontekstu sigurnosnih
rizika

Zajednički štab OS BiH

Sektor za obavještajnosigurnosne poslove

Zajednički štab OS BiH

Sektor za politiku i
planove
Sektor za obavještajnosigurnosne poslove
Zajednički štab OS BiH

-

Osiguranje da BiH poštuje međunarodne
obaveze koje se tiču pitanja odbrane

-

Saradnja u oblasti kontrole naoružanja,
razoružanja, spriječavanja širenja oružja
za masovno uništenje i jačanja mjera
izgradnje sigurnosti i povjerenja

Sektor za međunarodnu
saradnju

Zajednički štab OS BiH
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Prilog 2.

PREGLED NEGATIVNIH MIŠLJENJA O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI
Akt Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH kojim je zatražena prethodna saglasnost, broj: _______________ od _________. godine
Naziv subjekta za koji se traži pretodna saglasnost: ____________________
Aktivnost (izvoz/uvoz/brokering/dozvole) i sredstva za koja se traži pretodna saglasnost: ________________________

R.br

Element odbrambene politike BiH

Davaoci mišljenja

Negativan
uticaj davanja
prethodne
saglasnosti
(DA/NE)

Obrazloženje negativnog uticaja davanja prethodne
saglasnosti po elementima odbrambene politike BiH
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Босна и Херцеговина
Министарство одбране

Bosna i Hercegovina
Ministarstvo odbrane/obrane

ИНСТРУКЦИЈА
о поступку израде одговора Министарства одбране Босне и Херцеговине о давању
или одбијању давања претходне сагласности за спољнoтрговински промет оружја,
војне опремe и робе посебне намјене

Сарајево, јули 2018. године

Босна и Херцеговина
Министарство одбране

Bosna i Hercegovina
Ministarstvo odbrane/obrane

На основу члана 16. и 61. Закона о управи (“Службени гласник БиХ”, бр. 32/02, 102/09 и
72/17), члана 13. став (1) тачка е) Закона о одбрани Босне и Херцеговине ("Службени
гласник БиХ", бр. 88/05) и члана 9. тачка ц) Закона о контроли спољнотрговинског
промета оружја, војне опреме и робе посебне намјене ("Службени гласник БиХ", бр.
53/16), д о н о с и м
ИНСТРУКЦИЈУ
о поступку израде одговора Министарства одбране Босне и Херцеговине о давању
или одбијању давања претходне сагласности за спољнотрговински промет оружја,
војне опреме и робе посебне намјене
Члан 1.
(Предмет)
Овом Инструкцијом утврђују се носилац, поступак израде, елементи за израду, садржај,
достава, вођење евиденције и одговорности у поступку израде одговора Министарства
одбране Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Министарство одбране) о давању или
одбијању давања претходне сагласности за спољнотрговински промет оружја, војне
опреме и робе посебне намјене (у даљем тексту: претходна сагласност) на основу обавезе
Министарства одбране у складу са чланом 8. став (1) тачка ц) и чланом 9. тачка ц) Закона
о контроли спољнотрговинског промета оружја, војне опреме и робе посебне намјене
("Службени гласник БиХ", бр. 53/16).
Члан 2.
(Родна једнакост)
Изрази који су у овој Инструкцији ради прегледности дати у једном граматичком роду без
дискриминације се односе и на мушкарце и на жене.
Члан 3.
(Дефиниције)
Појмови извоз, увоз, оружје и војна опрема, роба посебне намјене, услуга, брокеринг,
спољнотрговински промет, дозвола, претходна сагласност и други везани појмови
кориштени у овој Инструкцији дефинисани су Законом о контроли спољнотрговинског
промета оружја, војне опреме и робе посебне намјене ("Службени гласник БиХ", бр.
53/16).
Члан 4.
(Носилац израде одговора)
(1) Сектор за набавку и логистику је носилац израде одговора Министарства одбране о
давању или одбијању давања претходне сагласности (у даљем тексту: одговор
Министарства одбране о претходној сагласности), у сарадњи са организацијским
јединицама Министарства одбране и Заједничким штабом Оружаних снага Босне и
Херцеговине (у даљем тексту: Заједнички штаб).
(2) Одговор Министарства одбране о претходној сагласности израђује се на затражену
претходну сагласност од Министарства спољне трговине и економских односа Босне
и Херцеговине (у даљем тексту: Министарство спољне трговине и економских
односа) у поступку издавања дозволе за:
a) извоз, увоз и брокеринг оружја и војне опреме,
b) дозволе за извоз робе посебне намјене,
c) дозволе за извоз и увоз услуга у вези с оружјем и војном опремом.
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Члан 5.
(Поступак израде одговора)
(1) Министар одбране сигнира примљени акт Министарства спољне трговине и
економских односа којим је од Министарства одбране затражена претходна
сагласност на:
a) Сектор за набавку и логистику, као носиоца активности израде одговора
Министарства одбране о претходној сагласности,
b) Сектор за политику и планове, Сектор за међународну сарадњу, Сектор за
обавјештајно-безбједносне послове, Сектор за команду, контролу и комункације,
компјутере и управљање информацијама (у даљем тексту: сектори Министарства
одбране), Одјељење за опште и заједничке послове и Заједнички штаб, као додатне
примаоце акта и даваоце мишљења о затраженој претходној сагласности (у даљем
тексту: мишљење о претходној сагласности).
(2) Сектори Министарства одбране, Одјељење за опште и заједничке послове и
Заједнички штаб из своје надлежности достављају Сектору за набавку и логистику
мишљење о претходној сагласности најкасније у року од 7 дана од дана када је на
исте сигниран акт из става (1) овог члана.
(3) Сектор за набавку и логистику израђује одговор Министарства одбране о претходној
сагласности на основу разматрања затражене претходне сагласности из своје
надлежности и достављених мишљења о преходној сагласности из става (2) овог
члана, најкасније у року од 14 дана од дана када је на исти сигниран акт из става (1)
овог члана.
Члан 6.
(Критериј за израду мишљења и одговора)
Основни критериј за израду мишљења о претходној сагласности и одговора
Министарства одбране о претходној сагласности је разматрање утицаја давања претходне
сагласности на елементе одбрамбене политике Босне и Херцеговине садржане у члану 4.,
6. и 13. Закона о одбрани Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 88/05) и
Одбрамбеној политици Босне и Херцеговине, број: 01-011-2978-51/08 од 26.11.2008.
године, у дијелу изазова и ризика у области одбране, политичких циљева Босне и
Херцеговине у области одбране и начела одбрамбене политике Босне и Херцеговине.
Члан 7.
(Елементи одбрамбене политике и даваоци мишљења)
Елементи одбрамбене политике Босне и Херцеговине у односу на које се врши
разматрање утицаја давања претходне сагласности искључиво из области одбране и
даваоци мишљења о претходној сагласности везано за утицај исте на елементе
одбрамбене политике су:
a) учешће у операцијама колективне безбједности, у операцијама за подршку миру и
самоодбрани, укључујући и борбу против тероризма - даваоци мишљења сектори
Министарства одбране и Заједнички штаб,
b) помоћ цивилним органима у реаговању на природне и друге катастрофе и несреће даваоци мишљења Сектор за политику и планове и Заједнички штаб,
c) противминско дјеловање у Босни и Херцеговини - даваоци мишљења Сектор за
политику и планове и Заједнички штаб,
d) стварање и одржавање одбрамбеног капацитета како би се обезбједила заштита
суверенитета, територијалног интегритета, политичке независности и међународног
субјективитета Босне и Херцеговине, укључујући организовање, опремање,
снабдијевање и обуку Оружаних снага - даваоци мишљења сектори Министарства
одбране и Заједнички штаб,
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e) провођење мјера безбједности и заштите одбрамбеног система и војно-обавјештајна
подршка мисијама Оружаних снага - даваоци мишљења Сектор за обавјештајнобезбједносне послове и Заједнички штаб,
f) обезбјеђење да Босна и Херцеговина поштује међународне обавезе које се тичу питања
одбране - даваоци мишљења Сектор за међународну сарадњу и Заједнички штаб,
g) планирање и организовање научноистраживачког рада значајног за одбрану - даваоци
мишљења Сектор за политику и планове и Заједнички штаб,
h) асиметричне пријетње и тероризам у свим појавним облицима - даваоци мишљења
Сектор за обавјештајно-безбједносне послове и Заједнички штаб,
i) уравнотеженост снага и могућности унутар регије у контексту безбједносних ризикадаваоци мишљења Сектор за политику и планове, Сектор за обавјештајно-безбједносне
послове и Заједнички штаб,
j) сарадња у области контроле наоружања, разоружања, спрјечавања ширења оружја за
масовно уништење и јачања мјера изградње безбједности и повјерења - даваоци
мишљења Сектор за међународну сарадњу и Заједнички штаб,
k) питања која имају утицај на област одбране, као што су:
1) постојање спорова о неизмиреним обавезама према Министарству одбране,
2) извршење задатака и надлежности у складу са Законом о одбрани Босне и
Херцеговине,
3) појава изазова и ризика, испуњавање циљева и опредјељења и поштивање начела у
складу са Одбрамбеном политиком Босне и Херцеговине,
- даваоци мишљења сектори Министарства одбране, Одјељење за опште и заједничке
послове у дијелу постојања спорова из алинеје 1) ове тачке и Заједнички штаб.

(1)

(2)

(3)

(4)

Члан 8.
(Садржај мишљења и одговора)
Мишљење о претходној сагласности доставља се Сектору за набавку и логистику на
обрасцу за доставу мишљења о претходној сагласности из Прилога 1. који је саставни
дио ове Инструкције.
Образац из Прилога 1. доставља се Сектору за набавку и логистику уз службени акт
потписан од стране рукводиоца организацијске јединице Министарства одбране,
односно начелника Заједничког штаба.
Уколико није утврђен негативни утицај давања претходне сагласности на било који
елемент из члана 7. ове Инструкције:
a) у обрасцу за доставу мишљења о претходној сагласности из Прилога 1. у колони
„Негативни утицај давања претходне сагласности“ исказује се јасан став
навођењем ријечи „НЕ“,
b) у одговору Министарства одбране о претходној сагласности исказује се јасан став
навођењем ријечи „Министарство одбране даје претходну сагласност у складу са
одбрамбеном политиком Босне и Херцеговине“.
Уколико је утврђен негативни утицај давања претходне сагласности на било који
елемент из члана 7. ове Инструкције:
a) у обрасцу за доставу мишљења о претходној сагласности из Прилога 1. у колони
„Негативни утицај давања претходне сагласности“ исказује се јасан став
навођењем ријечи „ДА“, уз обавезно образложење утврђеног негативног утицаја
давања претходне сагласности на елементе одбрамбене политике у односу на које
је разматран утицај,
b) у одговору Министарства одбране о претходној сагласности исказује се јасан став
о одбијању давања претходне сагласности навођењем ријечи „Министарство
одбране не даје претходну сагласност“, уз обавезно образложење разлога одбијања
давања претходне сагласности у односу на елементе одбрамбене политике.
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(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

Члан 9.
(Одобравање и достава одговора)
Сектор за набавку и логистику доставља одговор Министарства одбране о претходној
сагласности на разматрање министру одбране и замјеницима министра одбране.
Уз одговор из става (1) овог члана, Сектор за набавку и логистику доставља министру
одбране и замјеницима министра одбране на увид Преглед негативних мишљења о
давању претходне сагласности из Прилога 2. који је саставни дио ове Инстукције.
Одговор Министарства одбране о претходној сагласности одобрава министар
одбране, а исти се доставља Министарству спољне трговине и економских односа у
року од 15 дана од дана када је у писарницу Министарства одбране запримљен акт
Министарства спољне трговине и економских односа којим је затражена претходна
сагласност.
Уколико је у поступку издавања претходне сагласности потребно извршити додатне
провјере на приједлог сектора Министарства одбране, Одјељења за опште и
заједничке послове и Заједничког штаба, одговор Министарства одбране о претходној
сагласности доставља се Министарству спољне трговине и економских односа
најкасније у року од 30 дана од дана када је у писарницу Министарства одбране
запримљен акт Министарства спољне трговине и економских односа којим је
затражена претходна сагласност.
У случају из става (4) овог члана, Сектор за набавку и логистику израђује акт
Министарства одбране који одобрава министар одбране, а којим се Министарство
спољне трговине и економских односа обавјештава о потреби извршења додатних
провјера, најкасније у року од 10 дана од дана када је у писарницу Министарства
одбране запримљен акт Министарства спољне трговине и економских односа којим је
затражена претходна сагласност.

Члан 10.
(Вођење евиденције)
Сектор за набавку и логистику води евиденцију о затраженим претходним сагласностима
и одговорима Министарства одбране о давању или одбијању давања преходне
сагласности.
Члан 11.
(Одговорности)
За реализацију ове Инструкције одговорни су замјеници министра одбране, руководиоци
сектора Министарства одбране из ове Инструкције, начелник Одјељења за опште и
заједничке послове и начелник Заједничког штаба.
Члан 12.
(Ступање на снагу)
Ова Инстукција ступа на снагу даном доношења.
Прилози:
- Прилог 1.Образац за доставу мишљења о претодној сагласности
- Прилог 2. Преглед негативних мишљења о давању претходне сагласности
Број: 06-02-3-1724-18/18
Сарајево, 10.07.2018. године

Достављено:
- организацијским јединицама Министарства одбране БиХ
- Заједничком штабу Оружаних снага БиХ
- а/а

МИНИСТAР
Марина Пендеш
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Прилог 1.
МИШЉЕЊЕ О ПРЕТХОДНОЈ САГЛАСНОСТИ
Акт Министарства спољне трговине и економских односа БиХ којим је затражена претходна сагласност, број: __________ од _____. године
Назив субјекта за који се тражи претодна сагласност: ____________________
Активност (извоз/увоз/брокеринг/дозволе) и средства за која се тражи претодна сагласност: ________________________

Елемент одбрамбене политике БиХ

-

-

-

Учешће у операцијама колективне
безбједности, у операцијама за
подршку миру и самоодбрани,
укључујући и борбу против тероризма
Стварање и одржавање одбрамбеног
капацитета како би се обезбједила
заштита суверенитета, територијалног
интегритета, политичке независности
и међународног субјективитета БиХ,
укључујући организовање, опремање,
снабдијевање и обуку Оружаних снага
БиХ
Питања која имају утицај на област
одбране, као што су:
- постојање спорова о
неизмиреним обавезама према
Министарству одбране БиХ,
- извршење задатака и
надлежности у складу са
Законом о одбрани БиХ,
- појава изазова и ризика,
испуњавање циљева и
опредјељења и поштивање
начела у складу са Одбрамбеном
политиком БиХ

Даваоци мишљења

Сектор за политику и
планове
Сектор за међународну
сарадњу
Сектор за обавјештајнобезбједносне послове
Сектор за набавку и
логистику
Сектор за К4 и УИ
Одјељење за опште и
заједничке послове (само
у дијелу постојања
спорова)

Заједнички штаб ОС БиХ

Негативан
утицај давања
претходне
сагласности
(ДА/НЕ)

Образложење негативног утицаја давања претходне
сагласности по елементима одбрамбене политике БиХ

-

Помоћ цивилним органима у
реаговању на природне и друге
катастрофе и несреће

-

Противминско дјеловање у БиХ

-

Планирање и организовање
научноистраживачког рада значајног
за одбрану

Заједнички штаб ОС БиХ

-

Провођење мјера безбједности и
заштите одбрамбеног система и
војно-обавјештајна подршка мисијама
Оружаних снага БиХ

Сектор за обавјештајнобезбједносне послове

-

Асиметричне пријетње и тероризам у
свим појавним облицима

Заједнички штаб ОС БиХ

-

Уравнотеженост снага и могућности
унутар регије у контексту
безбједносних ризика

Сектор за политику и
планове

Сектор за политику и
планове
Сектор за обавјештајнобезбједносне послове
Заједнички штаб ОС БиХ

-

Обезбјеђење да БиХ поштује
међународне обавезе које се тичу
питања одбране

Сектор за међународну
сарадњу

-

Сарадња у области контроле
наоружања, разоружања, спрјечавања
ширења оружја за масовно уништење
и јачања мјера изградње безбједности
и повјерења

Заједнички штаб ОС БиХ
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Прилог 2.
ПРЕГЛЕД НЕГAТИВНИХ МИШЉЕЊА О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ
Акт Министарства спољне трговине и економских односа БиХ којим је затражена претходна сагласност, број: _______________ од _________. године
Назив субјекта за који се тражи претодна сагласност: ____________________
Активност (извоз/увоз/брокеринг/дозволе) и средства за која се тражи претодна сагласност: ________________________

Р.бр

Елемент одбрамбене политике БиХ

Даваоци мишљења

Негативан
утицај давања
претходне
сагласности
(ДА/НЕ)

Образложење негативног утицаја давања претходне
сагласности по елементима одбрамбене политике БиХ
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Босна и Херцеговина
Министарство одбране

Bosna i Hercegovina
Ministarstvo odbrane/obrane

INSTRUKCIJA
o postupku izrade odgovora Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine o davanju ili
odbijanju davanja prethodne suglasnosti za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne
opreme i robe posebne namjene

Sarajevo, srpanj 2018. godine

Босна и Херцеговина
Министарство одбране

Bosna i Hercegovina
Ministarstvo odbrane/obrane

Temeljem članka 16. i 61. Zakona o upravi (“Službeni glasnik BiH”, br. 32/02, 102/09 i
72/17), članka 13. stavak (1) točka e) Zakona o obrani Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik
BiH", br. 88/05) i članka 9. točka c) Zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa oružja,
vojne opreme i robe posebne namjene ("Službeni glasnik BiH", br. 53/16), d o n o s i m
INSTRUKCIJU
o postupku izrade odgovora Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine o davanju ili
odbijanju davanja prethodne suglasnosti za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne
opreme i robe posebne namjene
Članak 1.
(Predmet)
Ovom Instrukcijom utvrđuju se nositelj, postupak izrade, elementi za izradu, sadržaj, dostava,
vođenje evidencije i odgovornosti u postupku izrade odgovora Ministarstva obrane Bosne i
Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo obrane) o davanju ili odbijanju davanja prethodne
suglasnosti za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme i robe posebne namjene (u
daljem tekstu: prethodna suglasnost) temeljem obveze Ministarstva obrane sukladno članku 8.
stavak (1) točka c) i članku 9. točka c) Zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa oružja,
vojne opreme i robe posebne namjene ("Službeni glasnik BiH", br. 53/16).
Članak 2.
(Rodna jednakost)
Izrazi koji su u ovoj Instrukciji radi preglednosti dati u jednom gramatičkom rodu bez
diskriminacije se odnose i na muškarce i na žene.
Članak 3.
(Definicije)
Pojmovi izvoz, uvoz, oružje i vojna oprema, roba posebne namjene, usluga, brokering,
vanjskotrgovinski promet, dozvola, prethodna suglasnost i drugi vezani pojmovi korišteni u
ovoj Instrukciji definirani su Zakonom o kontroli vanjskotrgovinskog prometa oružja, vojne
opreme i robe posebne namjene ("Službeni glasnik BiH", br. 53/16).
Članak 4.
(Nositelj izrade odgovora)
(1) Sektor za nabavu i logistiku je nositelj izrade odgovora Ministarstva obrane o davanju ili
odbijanju davanja prethodne suglasnosti (u daljem tekstu: odgovor Ministarstva obrane o
prethodnoj suglasnosti), u saradnji sa organizacijskim jedinicama Ministarstva obrane i
Zajedničkim stožerom Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zajednički
stožer).
(2) Odgovor Ministarstva obrane o prethodnoj suglasnosti izrađuje se na zatraženu prethodnu
suglasnost od Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine (u
daljem tekstu: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa) u postupku izdavanja
dozvole za:
a) izvoz, uvoz i brokering oružja i vojne opreme,
b) dozvole za izvoz robe posebne namjene,
c) dozvole za izvoz i uvoz usluga u vezi s oružjem i vojnom opremom.
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Članak 5.
(Postupak izrade odgovora)
(1) Ministar obrane signira primljeni akt Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
kojim je od Ministarstva obrane zatražena prethodna suglasnost na:
a) Sektor za nabavu i logistiku, kao nositelja aktivnosti izrade odgovora Ministarstva
obrane o prethodnoj suglasnosti,
b) Sektor za politiku i planove, Sektor za međunarodnu suradnju, Sektor za obavještajnosigurnosne poslove, Sektor za komandu, kontrolu i komunkacije, kompjutere i
upravljanje informacijama (u daljem tekstu: sektori Ministarstva obrane), Odjeljenje za
opće i zajedničke poslove i Zajednički stožer, kao dodatne primatelje akta i davatelje
mišljenja o zatraženoj prethodnoj suglasnosti (u daljem tekstu: mišljenje o prethodnoj
suglasnosti).
(2) Sektori Ministarstva obrane, Odjeljenje za opće i zajedničke poslove i Zajednički stožer iz
svoje mjerodavnosti dostavljaju Sektoru za nabavu i logistiku mišljenje o prethodnoj
suglasnosti najkasnije u roku od 7 dana od dana kada je na iste signiran akt iz stavka (1)
ovog članka.
(3) Sektor za nabavu i logistiku izrađuje odgovor Ministarstva obrane o prethodnoj suglasnosti
temeljem razmatranja zatražene prethodne suglasnosti iz svoje mjerodavnosti i
dostavljenih mišljenja o prehodnoj suglasnosti iz stavka (2) ovog članka, najkasnije u roku
od 14 dana od dana kada je na isti signiran akt iz stavka (1) ovog članka.
Članak 6.
(Kriterij za izradu mišljenja i odgovora)
Osnovni kriterij za izradu mišljenja o prethodnoj suglasnosti i odgovora Ministarstva obrane o
prethodnoj suglasnosti je razmatranje utjecaja davanja prethodne suglasnosti na elemente
obrambene politike Bosne i Hercegovine sadržane u članku 4., 6. i 13. Zakona o obrani Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 88/05) i Obrambenoj politici Bosne i Hercegovine,
broj: 01-011-2978-51/08 od 26.11.2008. godine, u dijelu izazova i rizika u oblasti obrane,
političkih ciljeva Bosne i Hercegovine u oblasti obrane i načela obrambene politike Bosne i
Hercegovine.
Članak 7.
(Elementi obrambene politike i davatelji mišljenja)
Elementi obrambene politike Bosne i Hercegovine u odnosu na koje se vrši razmatranje
utjecaja davanja prethodne suglasnosti isključivo iz oblasti obrane i davatelji mišljenja o
prethodnoj suglasnosti u svezi sa utjecajem iste na elemente obrambene politike su:
a) sudjelovanje u operacijama kolektivne sigurnosti, u operacijama za potporu miru i
samoobrani, uključujući i borbu protiv terorizma - davatelji mišljenja sektori Ministarstva
obrane i Zajednički stožer,
b) pomoć civilnim organima u reagiranju na prirodne i druge katastrofe i nesreće - davatelji
mišljenja Sektor za politiku i planove i Zajednički stožer,
c) protuminsko djelovanje u Bosni i Hercegovini - davatelji mišljenja Sektor za politiku i
planove i Zajednički stožer,
d) stvaranje i održavanje obrambenog kapaciteta kako bi se osigurala zaštita suvereniteta,
teritorijalnog integriteta, političke neovisnosti i međunarodnog subjektiviteta Bosne i
Hercegovine, uključujući organiziranje, opremanje, snabdijevanje i obuku Oružanih snaga davatelji mišljenja sektori Ministarstva obrane i Zajednički stožer,
e) provedba mjera sigurnosti i zaštite obrambenog sustava i vojno-obavještajna potpora
misijama Oružanih snaga - davatelji mišljenja Sektor za obavještajno-sigurnosne poslove i
Zajednički stožer,
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f) osiguranje da Bosna i Hercegovina poštuje međunarodne obveze koje se tiču pitanja obrane
- davatelji mišljenja Sektor za međunarodnu suradnju i Zajednički stožer,
g) planiranje i organiziranje naučnoistraživačkog rada značajnog za obranu - davatelji
mišljenja Sektor za politiku i planove i Zajednički stožer,
h) asimetrične prijetnje i terorizam u svim pojavnim oblicima - davatelji mišljenja Sektor za
obavještajno-sigurnosne poslove i Zajednički stožer,
i) uravnoteženost snaga i mogućnosti unutar regije u kontekstu sigurnosnih rizika - davatelji
mišljenja Sektor za politiku i planove, Sektor za obavještajno-sigurnosne poslove i
Zajednički stožer,
j) suradnja u oblasti kontrole naoružanja, razoružanja, sprječavanja širenja oružja za masovno
uništenje i jačanja mjera izgradnje sigurnosti i povjerenja - davatelji mišljenja Sektor za
međunarodnu suradnju i Zajednički stožer,
k) pitanja koja imaju utjecaj na oblast obrane, kao što su:
1) postojanje sporova o neizmirenim obavezama prema Ministarstvu odbrane,
2) izvršenje zadaća i mjerodavnosti sukladno Zakonu o obrani Bosne i Hercegovine,
3) pojava izazova i rizika, ispunjavanje ciljeva i opredjeljenja i poštivanje načela sukladno
Obrambenoj politici Bosne i Hercegovine,
- davatelji mišljenja sektori Ministarstva obrane, Odjeljenje za opće i zajedničke poslove u
dijelu postojanja sporova iz alineje 1) ove točke i Zajednički stožer.

(1)

(2)

(3)

(4)

Članak 8.
(Sadržaj mišljenja i odgovora)
Mišljenje o prethodnoj suglasnosti dostavlja se Sektoru za nabavu i logistiku na obrascu za
dostavu mišljenja o prethodnoj suglasnosti iz Privitka 1. koji je sastavni dio ove
Instrukcije.
Obrazac iz Privitka 1. dostavlja se Sektoru za nabavu i logistiku uz službeni akt potpisan
od strane rukvoditelja organizacijske jedinice Ministarstva obrane, odnosno načelnika
Zajedničkog stožera.
Ukoliko nije utvrđen negativni utjecaj davanja prethodne suglasnosti na bilo koji element
iz članka 7. ove Instrukcije:
a) u obrascu za dostavu mišljenja o prethodnoj suglasnosti iz Privitka 1. u koloni
„Negativni utjecaj davanja prethodne suglasnosti“ iskazuje se jasan stav navođenjem
riječi „NE“,
b) u odgovoru Ministarstva obrane o prethodnoj suglasnosti iskazuje se jasan stav
navođenjem riječi „Ministarstvo obrane daje prethodnu suglasnost sukladno
obrambenoj politici Bosne i Hercegovine“.
Ukoliko je utvrđen negativni utjecaj davanja prethodne suglasnosti na bilo koji element iz
članka 7. ove Instrukcije:
a) u obrascu za dostavu mišljenja o prethodnoj suglasnosti iz Privitka 1. u koloni
„Negativni utjecaj davanja prethodne suglasnosti“ iskazuje se jasan stav navođenjem
riječi „DA“, uz obvezno obrazloženje utvrđenog negativnog utjecaja davanja prethodne
suglasnosti na elemente obrambene politike u odnosu na koje je razmatran utjecaj,
b) u odgovoru Ministarstva obrane o prethodnoj suglasnosti iskazuje se jasan stav o
odbijanju davanja prethodne suglasnosti navođenjem riječi „Ministarstvo obrane ne
daje prethodnu suglasnost“, uz obvezno obrazloženje razloga odbijanja davanja
prethodne suglasnosti u odnosu na elemente obrambene politike.
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(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

Članak 9.
(Odobravanje i dostava odgovora)
Sektor za nabavu i logistiku dostavlja odgovor Ministarstva obrane o prethodnoj
suglasnosti na razmatranje ministru obrane i zamjenicima ministra obrane.
Uz odgovor iz stavka (1) ovog članka, Sektor za nabavu i logistiku dostavlja ministru
obrane i zamjenicima ministra obrane na uvid Pregled negativnih mišljenja o davanju
prethodne suglasnosti iz Privitka 2. koji je sastavni dio ove Instukcije.
Odgovor Ministarstva obrane o prethodnoj suglasnosti odobrava ministar obrane, a isti se
dostavlja Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u roku od 15 dana od dana
kada je u pisarnicu Ministarstva obrane zaprimljen akt Ministarstva vanjske trgovine i
ekonomskih odnosa kojim je zatražena prethodna suglasnost.
Ukoliko je u postupku izdavanja prethodne suglasnosti potrebito izvršti dodatne provjere
na prijedlog sektora Ministarstva obrane, Odjeljenja za opće i zajedničke poslove i
Zajedničkog stožera, odgovor Ministarstva obrane o prethodnoj suglasnosti dostavlja se
Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa najkasnije u roku od 30 dana od dana
kada je u pisarnicu Ministarstva obrane zaprimljen akt Ministarstva vanjske trgovine i
ekonomskih odnosa kojim je zatražena prethodna suglasnost.
U slučaju iz stavka (4) ovog članka, Sektor za nabavu i logistiku izrađuje akt Ministarstva
obrane koji odobrava ministar obrane, a kojim se Ministarstvo vanjske trgovine i
ekonomskih odnosa izvješćuje o potrebi izvršenja dodatnih provjera, najkasnije u roku od
10 dana od dana kada je u pisarnicu Ministarstva obrane zaprimljen akt Ministarstva
vanjske trgovine i ekonomskih odnosa kojim je zatražena prethodna suglasnost.

Članak 10.
(Vođenje evidencije)
Sektor za nabavu i logistiku vodi evidenciju o zatraženim prethodnim suglasnostima i
odgovorima Ministarstva odbrane o davanju ili odbijanju davanja prehodne suglasnosti.
Članak 11.
(Odgovornosti)
Za realizaciju ove Instrukcije odgovorni su zamjenici ministra obrane, rukovoditelji sektora
Ministarstva obrane iz ove Instrukcije, načelnik Odjeljenja za opće i zajedničke poslove i
načelnik Zajedničkog stožera.
Članak 12.
(Stupanje na snagu)
Ova Instukcija stupa na snagu danom donošenja.
Privitci:
- Privitak 1.Obrazac za dostavu mišljenja o pretodnoj suglasnosti
- Privitak 2. Pregled negativnih mišljenja o davanju prethodne suglasnosti
Broj: 06-02-3-1724-18/18
Sarajevo, 10.07.2018. godine
MINISTRICA
Marina Pendeš
Dostavljeno:
- organizacijskim jedinicama Ministarstva obrane BiH
- Zajedničkom stožeru Oružanih snaga BiH
- a/a
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Privitak 1.

MIŠLJENJE O PRETHODNOJ SUGLASNOSTI
Akt Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH kojim je zatražena prethodna suglasnost, broj: _______________ od _________. godine
Naziv subjekta za koji se traži pretodna suglasnost: ____________________
Aktivnost (izvoz/uvoz/brokering/dozvole) i sredstva za koja se traži pretodna suglasnost: ________________________

Element obrambene politike BiH

-

-

-

Sudjelovanje u operacijama kolektivne
sigurnosti, u operacijama potpore miru i
samoobrani, uključujući i borbu protiv
terorizma
Stvaranje i održavanje obrambenog
kapaciteta kako bi se osigurala zaštita
suvereniteta, teritorijalnog integriteta,
političke neovisnosti i međunarodnog
subjektiviteta BiH, uključujući
organiziranje, opremanje, snabdijevanje i
obuku Oružanih snaga BiH
Pitanja koja imaju uticaj na oblast
obrane, kao što su:
- postojanje sporova o neizmirenim
obvezama prema Ministarstvu
obrane BiH,
- izvršenje zadaća i mjerodavnosti
sukladno Zakonu o obrani BiH,
- pojava izazova i rizika,
ispunjavanje ciljeva i opredjeljenja
i poštivanje načela sukladno
Odbrambenoj politici BiH

Davtelji mišljenja

Sektor za politiku i
planove
Sektor za međunarodnu
suradnju
Sektor za obavještajnosigurnosne poslove
Sektor za nabavu i
logistiku
Sektor za K4 i UI
Odjeljenje za opće i
zajedničke poslove (samo
u dijelu postojanja
sporova)

Zajednički stožer OS BiH

Negativan
utjecaj davanja
prethodne
suglasnosti
(DA/NE)

Obrazloženje negativnog utjecaja davanja prethodne
suglasnosti po elementima obrambene politike BiH

-

Pomoć civilnim organima u reagiranju na
Sektor za politiku i
prirodne i druge katastrofe i nesreće
planove
Protuminsko djelovanje u BiH

-

Planiranje i organiziranje
naučnoistraživačkog rada značajnog za
odbranu

Zajednički stožer OS BiH

-

Provedba mjera sigurnosti i zaštite
obrambenog sustava i vojno-obavještajna
potpora misijama Oružanih snaga BiH

Sektor za obavještajnosigurnosne poslove

-

Asimetrične prijetnje i terorizam u svim
pojavnim oblicima

Zajednički stožer OS BiH

-

Uravnoteženost snaga i mogućnosti
unutar regije u kontekstu sigurnosnih
rizika

Sektor za politiku i
planove
Sektor za obavještajnosigurnosne poslove
Zajednički stožer OS BiH

-

Osiguranje da BiH poštuje međunarodne
obveze koje se tiču pitanja odbrane

-

Suradnja u oblasti kontrole naoružanja,
razoružanja, sprječavanja širenja oružja
za masovno uništenje i jačanja mjera
izgradnje sigurnosti i povjerenja

Sektor za međunarodnu
suradnju

Zajednički stožer OS BiH
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Privitak 2.

PREGLED NEGATIVNIH MIŠLJENJA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI
Akt Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH kojim je zatražena prethodna suglasnost, broj: _______________ od _________. godine
Naziv subjekta za koji se traži pretodna suglasnost: ____________________
Aktivnost (izvoz/uvoz/brokering/dozvole) i sredstva za koja se traži pretodna suglasnost: ________________________

R.br

Element obrambene politike BiH

Davatelji mišljenja

Negativan
utjecaj davanja
prethodne
suglasnosti
(DA/NE)

Obrazloženje negativnog utjecaja davanja prethodne
suglasnosti po elementima obrambene politike BiH

__________________________________________________________________________________________
Hamdije Kreševljakovića 98, Sarajevo, tеl: (00387 33) 285592 Fax (00387 33) 206 094

