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ПРЕДМЕТ: Информација о посјети Парламенту и Министарству одбране
Републике Аустије и Генералном Секретаријату ОЕБС Беч,
Аустрија

Чланови Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ (ЗК): Душанка Мајкић предсједавајућа, Борјана Кришто-прва замјеница предсједавајуће, Нермина ЗаимовићУзуновић-чланица ЗК и Жељко Грубешић – стручни савјетник посјетили су 20. и 21.
марта 2012. године Парламент и Министарство одбране Репулике Аустрије и
Генерални Секретаријат ОЕБС у Бечу, Аустрија .
Посјета је реализована уз подршку Мисије ОЕБС у БиХ. Душан Золлер, Сања
Чатибовић и Анела Карић из Одјела за безбједносну сарадњу Мисије ОЕБС боравили
су са члановима ЗК у Бечу.
20. март 2012. године
Чланови ЗК имали су сусрет са члановима Комисије за одбрану и безбједност
Парламента Републике Аустрије гдје су разговарали са Мариом Кунасеком-замјеником
и Раинером Видманом чланом Комисије.
Током сусрета размијењена су мишљења о бројним питањима из надлежности рада
комисија.
Посебно је разговарано о проблемима буџета за одбрану, искуствима у
парламентарном надзору као и активностима у изради безбједносне политике. Током
сусрета посебно је изражено задовољство билатералном сарадњом као и активношћу
Оружаних снага Републике Аустрије у Мисији ЕУ АЛТЕА гдје је њихов допринос
оцијењен изузетно високом оцјеном.
Делегација Заједничке комисије је посјетила и Министарство одбране
Аустрије. Том приликом је разговарано о бројним питањима.

Републике

Домаћини су представили садашњи степен развоја Оружаних снага Аустрије, процес
израде доктринарних докумената и учешћа цивилног друштва у том процесу.
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Разговарано је и о стању персонала, структури Оружаних снага и рјешавању проблема
вишкова наоружања и војне опреме.
Генерал Peter Resch, бригадир Josef Wimmer, пуковник Erich Simburger и Др. Rudolf
Logothetti помоћник министра, Alex-Bernd Jandesek, деск официр за ЈИ Европу су у
својим презентацијама говорили о активностима око промјене доктрине безбједности Р
Аустрије, промјени војне стратегије, расправи о промјени и доградњи безбједносне
политике.
Посебно су истакли активности Владе Аустрије и укључивању цивилног друштва у
израду нових доктринарних докумената Р Аустрије.
Буџет за одбрану Р Аустрије ће у периоду од 2013.-2016. године бити мањи за 600
милиона еура и та чињеница обавезује и МО и Генералштаб ОС Р Аустрије да се
озбиљно разговара о перспективи развоја ОС Аустрије. Тиме желе идентификовати
своје одбрамбене способности јер ангажовани су у пуно војних и мировних мисија и са
садашњим потенцијалом тешко одговарају свим добивеним захтјевима.
О безбједносној стратегији се расправља по фазама и нуде се варијанте које треба да
рационализирају употребу постојећих капацитета. То захтјева припрему нове
структуре, дефинисање нових изазова у којој до изражаја треба доћи реална политика.
О наставку професионализације ОС Р Аустрије расправља се и у Парламенту и у
Влади Р Аустрије. Приједлог одлуке тражи ставку приуштивости и о томе су велике
полемике гдје цивилно друштво има посебно мјесто.
Посебан блок презентација су представници МО Р Аустрије припремили о продаји и
увозу наоружања и војне опреме, о легислативи која прати тај цијели процес те
контроли и транспарентности процеса гдје је устројен јединствен логистички систем.
Представници МО Р Аустрије нуде помоћ МО и ОС Босне и Херцеговине. Ту нема
никакве резерве и спремни су додатно учинити све што им пружају садашње
могућности да обуче наше стручњаке и да то што науче врло ефикасно проведу у
праксу. Додатна погодност је што су представници ОС Р Аустрије најбројнији
контигент ЕУ Мисије Алтхеа.
Чланове Заједничке комисије је током посјете Министарству одбране Републике
Аустрије примио и генерал мајор Бернард Баир, бивши командант ЕУФОР-а у Босни и
Херцеговини. У веома срдачном разговору размијењена су мишљења о бројним
питањима.
Састанцима у Парламенту и Министарству одбране Републике Аустрије присуствовао
је Невен Куленовић, представник Амбасаде БиХ у Аустрији.
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21. март 2012. године
Чланови Заједничке комисије за одбрану и безбједност посјетили су Генерални
Секретаријат ОЕБС Беч.
Члановима ЗК је добродошлицу упутио Nuno Luzio, деск официр за ЈИ Европу.
Penny Satches Brohs, старија савјетница за питања прекограничне сарадње је говорила
оперативним активностима, билатералној и мултилатералној сарадњи у области којом
се бави. Посебно се осврнула на проблем илегалних миграција, обавезе граничних
комисија, процеса осмишљавања антикоруптивних кампања, заједничких обука у
управљању границом
Чланови делегације су посјетили Оперативни центар и Центар за превенцију
конфликта Главног секретаријата ОЕБС гдје су информисани о активностима центра те
су били у могућности да разговарају о релевантним питањима везаним за Босну и
Херцеговину и регион у цјелини. Шеф Центра Peter Winzenreid је упознао чланове ЗК о
задацима и мисији Центра, систему раног упозоравања, подршци у рјешавању
проблема у кризним подручјима. Тежиште у раду Центра су праћење политичке и
економске ситуације и стања људских права у земљама и регијама гдје се оцијени да
је могуће кризно жариште.
Reinhard Uhrig, Програм Ко-ординатор, Одјел за противтерористичке активности је
презентовао активности Одјела. Посебно је презентoвано стање по питањима
радикализације терористичких активности и изградњи капацитета за борбу против
тероризма. Превенција по питању безбједности грађана у саобраћају, пренос енергије,
безбједности комуникација, тзв. “Cyber security”, трансфер финансијских средстава,
екстремизми су теме о којима се посебно разговарало. Током разговора са члановима
ЗК су размијењена мишљења о бројним питањима те могућности организовања
регионалних скупова и конференција на којима би се о свим овим питањима
конкретније разговарало.
Mathew Geertsen, Форум за безбједносну сарадњу, Секција подршке говорио је о
питањима испуњавања политичко-војних обавеза сваке земље чланице ОЕБС. Посебно
је било разговора о испуњавању војно-политичких обавеза БиХ према ОЕБС Кодексу
понашња. Документ о о конвенционалном наоружању и муницији, редукији залиха
застарјеле муниције и изградња безбједних капацитета складиштења су била посебна
тема разговора. Разговарало се и о изградњи новог концепта мјера за јачање
међусобног повјерења.
Током разговора у сједишту ОЕБС Главног Секретаријата чланови ЗК су разговарали
са службеницима ОЕБС о темама које су презентоване. Размијењена су мишљења,
указано им је на проблематикуи гдје се oд њих очекује веће ангажовање те им је
сугерисано да је јако битно да организују регионалне скупове на којима би се далеко
више и са конкретнијим подацима и чињеницама разговарало о тематици коју обухвата
ОЕБС Кодекс понашања у испуњавању војно-политичких обавеза.
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Чланови ЗК су посјетили Амбасаду Босне и Херцеговине у Републици Аустрији гдје су
са особљем Амбасаде и Сталне Мисије БиХ при УН и ОЕБС разговарали о њиховом
раду и активностима.
Разговарало се и о активностима службеника Амбасаде и Сталне Мисије које су током
сусрета представљали Тања Милашиновић-Мартиновић, амбасадорица, Момо
Шеварика, шеф Конзуларног одјела, Невен Куленовић, Дарко Видовић из Сталне
Мисије БиХ при УН и ОЕБС и бригадир Михајло Вујовић- војни аташе БиХ у Р
Аустрији.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА
ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ
Душанка Мајкић
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