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1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Рад Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ (у даљем тексту: Заједничка
комисија) заснован је на одредбама Пословника Представничког дома Парламентарне
скупштине БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 33/06, 41/06, 81/06, 91/06 и 91/07) и
Пословника Дома народа Парламентарне скупштине БиХ ("Службени гласник БиХ", бр.
33/06, 41/06, 91/06 и 91/07), а њена надлежност регулисана је чланом 54. Пословника
Представничког дома, односно чланом 48. Пословника Дома народа.
Заједничка комисија је од конституисања до данас активно радила на испуњавању обавеза
утврђених пословницима, као и обавеза које је сама утврдила, о чему подноси Извјештај о
раду за 2011. годину, у складу са чланом 50. Пословника Представничког дома и чланом 44.
Дома народа.

2. АКТИВНОСТИ
ГОДИНИ

ЗАЈЕДНИЧКЕ

КОМИСИЈЕ

У

2011.

Заједничка комисија за одбрану и безбједност БиХ у мандату 2010 – 2014. конституисана је
07. 07. 2011. године. За предсједавајућу Заједничке комисије именована је Душанка Мајкић,
док су за њене замјенике изабрани Борјана Кришто (прва замјеница) и Шефик Џаферовић
(други замјеник).
За чланове Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ именовани су: Божо Љубић,
Сташа Кошарац, Нермина Замовић-Узуновић, Огњен Тадић, Крунослав Врдољак, Бериз
Белкић, Сулејман Тихић, Мехмед Брадарић и Борислав Бојић.
Од периода конституисања па до истека 2011, у периоду од непуних шест мјесеци,
Заједничка комисија за одбрану и безбједност БиХ је:
-

-

одржала 9 сједница Комисије, на којима је разматрано укупно 45 тачака дневног реда,
или просјечно 5 тачака по сједници;
одржала 13 радних састанака са представницима домаћих и међународних
институција у Босни и Херцеговини;
учествовала на 11 конференција, семинара, презентација, радионица и округлих
столова у БиХ, од чега је и сама била организатор два скупа:
1. Радионице о теми: "Законодавни оквир, надлежности и планови институција
БиХ у области одбране и безбједности", која је одржана у Теслићу, 19. и 20. 09.
2011. године, те
2. Конференције о теми: „Актуелно стање безбједности у БиХ“, одржане у
Сарајеву, 20. и 21. 12. 2011. године;
учествовала у двије студијске посјете и једном програму професионалног
усавршавања у иностранству;
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-

реализовала двије билатералне посјете, у оквиру којих је одржала низ састанака са
представницима парламената и институција одбране Републике Србије и Републике
Пољске.

Током извјештајног периода представници Заједничке комисије редовно су пратили рад
парламентарног војног повјереника, присуствујући у једном наврату и конференцији коју је
организовао парламентарни војни повјереник.
Заједничка комисија разматрала је различит спектар активности. Најзначајније од њих су
законодавне, те активности које се односе на разматрање и усвајање осталих аката (у првом
реду извјештаја и информација), као и активности које је Заједничка комисија сама
иницирала или учествовала у њима на иницијативу других организација.

a. Законодавне активности
Заједничка комисија је током 2011. године разматрала укупно два предлога закона. Од тога,
један предлог закона подржан је у обје комисијске фазе, те на сједницама домова ПСБиХ,
док је други предлог закона добио негативно мишљење Заједничке комисије за одбрану и
безбједност БиХ, које је подржано и на сједници Представничког дома, чиме је закон пао.
Овлашћени предлагач оба закона у извјештајном периоду био је Савјет министара БиХ.

Предлог закона усвојен у обје комисијске фазе
-

Предлог закона о измјенама Закона о полицијским службеницима (предлагач: Савјет
министара БиХ).

Предлог закона који није усвојени у првој комисијској фази и чије је негативно мишљење
прихватио Представнички дом ПСБиХ
-

Предог закона о измјенама и допунама Закона о спречавању прања новца и
финансирања терористичких активности (предлагач: Савјет министара БиХ);

б. Активности у вези са разматрањем и усвајањем осталих аката
Током 2011. године Заједничка комисија је разматрала низ аката који немају законодавни
карактер. Заједничка комисија је у извјештајном периоду разматрала, усвојила, примила к знању и,
у зависности од карактера акта, по потреби, упутила у даљу парламентарну процедуру сљедеће акте:
1. Извјештај о раду Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ за 2010. годину;
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2. Предлог оријентационог плана рада Заједничке комисије за одбрану и безбједност
БиХ за 2011. (подносилац: Заједничка комисија за одбрану и безбједност БиХ);
3. Одлуку о продужењу мандата и измјени мисије пјешадијске јединице Оружаних снага
БиХ у операцији Снага међународне безбједносне помоћи (ИСАФ) у Исламској
Републици Авганистан (сачинилац: Предсједништво БиХ);
4. Одлуку о учешћу групе инструктора Оружаних снага БиХ у операцији Снага
међународне безбједносне помоћи у Исламској Републици Авганистан (предлагач:
Предсједништво БиХ);
5. Извјештај о раду Савјета министара БиХ у дијелу надлежности Заједничке комисије
за одбрану и безбједност БиХ (сачинилац: Савјет министара БиХ), и то:
a. Министарства одбране БиХ;
б. Министарства безбједности БиХ;
i. Државне агенција за истраге и заштиту – СИПА;
ii. Граничне полиције;
iii. Службе за послове са странцима;
iv. Дирекције за координацију полицијских тијела;
v. Агенције за полицијску подршку;
vi. Агенције за школовање и стручно усавршавање;
vii. Агенције за форензичка испитивања и вјештачења;
ц. Министарство спољне трговине и економских односа БиХ (дио извјештаја који
се односи на увоз и извоз наоружања и војне опреме);
д. Министарство цивилних послова БиХ (дио извјештаја који се односи на
БХМАК);
6. Извјештај о раду Независног одбора као независног тијела полицијске структуре БиХ
за 2010. годину
7. План рада Независног одбора као независног тијела полицијске структуре БиХ за
2011. годину (сачинилац: Независни одбор ПСБиХ);
8. Извјештај о раду Одбора за жалбе грађана ПСБиХ за 2010. годину (сачинилац: Одбор
за жалбе грађана ПСБиХ);
9. Извјештај о раду парламентарног војног повјереника за 2010. годину (сачинилац:
парламентарни војни повјереник БиХ);
10. Извјештај о раду Министарства одбране БиХ за 2010. годину (сачинилац:
Министарство одбране БиХ);
11. Извјештај о реализованим дозволама за промет оружја, војне опреме и производа
двојне намјене за 2008. годину (сачинилац: Министарство спољне трговине и
економских односа БиХ);
12. Извјештај о издатим дозволама за промет оружја, војне опреме и производа двојне
намјене за 2009. годину (сачинилац: Министарство спољне трговине и економских
односа БиХ);
13. Информацију о рјешавању вишка наоружања, муниције и минско-експлозивних
средстава Оружаних снага БиХ (сачинилац: Министарство одбране БиХ);
14. Информацију о стању безбједности у БиХ у 2010. години (сачинилац: Министарство
безбједности БиХ);
15. Информацију о стању безбједности у БиХ за период јануар – март 2011. године
(сачинилац: Министарство безбједности БиХ);
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16. Ревидирану информацију о нестанку 11.530 кг ТНТ и од 7 до 8 хиљада тромблонских
мина приликом уништавања вишка наоружања, муниције и минско-експлозивних
средстава (сачинилац: Министарство одбране БиХ);
17. Информацију и предлог закључака са радионице о теми: „Законодавни оквир,
надлежности и планови институција БиХ у области одбране и безбједности“
(сачинилац: Заједничка комисија за одбрану и безбједност БиХ);
18. Информацију о радној посјети Главној канцеларији Граничне полиције, Сарајево, 20.
07. 2011. (сачинилац: Заједничка комисија за одбрану и безбједност БиХ);
19. Информацију о састанку колегијума Заједничке комисије за одбрану и безбједност
БиХ са директором Одјела за безбједносну сарадњу Мисије ОЕБС-а у БиХ Виктором
фон Вилкеном, Сарајево, 07. 09. 2011. године;
20. Информацију о учешћу на Регионалној конференцији представника кризног
менаџмента ради јачања регионалне сарадње и координације у области смањења
ризика од катастрофа у ЈИ Европи, Сарајево, 12. и 13. 09. 2011. године;
21. Информацију о учешћу представника Заједничке комисије за одбрану и безбједност
на округлом столу о теми: "НАТО и европске интеграције - одвојени или паралелни
процеси", Бања Лука, 13. 09. 2011. године;
22. Информацију о учешћу представника Заједничке комисије за одбрану и безбједност
на радионици о теми: "Грађење интегритета у одбрамбеним пословима и
активностима", Сарајево, 15. и 16. 09. 2011. године;
23. Информацију о посјети чланова Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ
Републици Србији, 28. и 29. 09. 2011. године;
24. Информацију о састанку с амбасадором Републике Албаније у БиХ, 13. 10. 2011.
године;
25. Информацију о одржаном састанку са командантом и замјеником команданта Штаба
НАТО-а у Сарајеву, 18. 10. 2011. године;
26. Информација о одржаном састанку са представницима бх. институција које учествују
у противминским акцијама у БиХ (сачинилац: Заједничка комисија за одбрану и
безбједност БиХ);
27. Информацију о посјети Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ Радионици
за одржавање и уништавање муниције и минско-експлозивних средстава (ТРОМ),
Добој, 03. 11. 2011. (сачинилац: Заједничка комисија за одбрану и безбједност БиХ);
28. Извјештај о посјети Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ 6. пјешадијској
бригади, Команди за подршку и Команди за логистику ОСБиХ, Бања Лука и Добој,
02. и 03. 11. 2011. године (сачинилац: Заједничка комисија за одбрану и безбједност
БиХ);
29. Извјештај са службеног пута, Лондон и Талин, 10 - 14. 10. 2011. године (сачинилац:
Мехмед Брадарић, члан Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ);
30. Извјештај са семинара о сајбер безбједности, Теслић, 09 – 11. 11. 2011. године
(сачинилац: Мехмед Брадарић, члан Заједничке комисије за одбрану и безбједност
БиХ);
31. Информацију о обуци припадника Оружаних снага БиХ у Савезној Републици
Њемачкој (сачинилац: Министарство одбране БиХ);
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32. Закључке са Треће прегледне конференције о поштовању ОЕБС/УН безбједносних
обавеза БиХ, Коњиц, 14. и 15. 04. 2011. (сачинилац: Министарство иностраних
послова БиХ);
33. Захтјев за израду пречишћених текстова закона (сачинилац: Заједничка комисија за
одбрану и безбједност БиХ).

Заједничка комисија разматрала је и усвојила 8 записника са својих сједница.

2.1.

ПРИСУСТВО РАДИОНИЦАМА, ОКРУГЛИМ СТОЛОВИМА, СЕМИНАРИМА
И КОНФЕРЕНЦИЈАМА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Чланови Заједничке комисије били су организатори једне радионице и једне конференције, а
присуствовали су и неколицини других семинара, конференција, округлих столова,
радионица, студијских посјета и програма професионалног усавршавања у Босни и
Херцеговини и иностранству, који су наведени у наставку:
1. Радионица о теми: “Законодавни оквир, надлежности и планови институција
БиХ у области одбране и безбједности”, Теслић, 19. и 20. 09. 2011. (организатор:
Заједничка комисија за одбрану и безбједност БиХ);
2. 3. конференција о теми: „Актуелно стање безбједности у БиХ“, Сарајево, ПСБиХ,
20. и 21. 12. 2011. (организатор: Заједничка комисија за одбрану и безбједност
БиХ);
3. Регионална конференција о управљању ванредним ситуацијама за јачање регионалне
сарадње и координације у области смањења ризика од катастрофа за југоисточну
Европу (организатор: Министарство безбједности БиХ), Сарајево, ПСБиХ, од 11. до
13. 09. 2011. године;
4. Округли сто: "НАТО и европске интеграције - одвојени или паралелни процеси", Бања
Лука, 13. 09. 2011. године;
5. Радионица о теми: „Изградња интегритета у процесу набавки у одбрамбеном сектору“
(организатор: Тренинг центар за подршку у мировним операцијама - ПСОТЦ и
Центар за постдипломско усавршавање Војске САД-а из Монтереија, Калифорнија),
Бутмир, Сарајево, 15. и 16. 09. 2011. године;
6. Семинар о теми: “Правни аспекти управљања у катастрофама у југоисточној Европи“,
Сарајево, од 02. до 04. 11. 2011. године;
7. Семинар о теми: “Сајбер безбједност”, Теслић, од 09. до 11. 11. 2011. године;
8. Семинар о теми: „Законска легислатива о оружју у Босни и Херцеговини“, Сарајево,
ПСБиХ, 29. 11. 2011.
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ПРИСУСТВО
СТУДИЈСКИМ
ПОСЈЕТАМА
И
ПРОГРАМИМА
ПРОФЕСИОНАЛНОГ УСАВРШАВАЊА У ИНОСТРАНСТВУ

2.2.

1. Студијска посјета представника институција БиХ Великој Британији и Естонији о
теми „Развој капацитета БиХ за успостављање ЦЕРТ-а и везаних програма сајбер
безбједности“, Лондон, Енглеска и Талин, Естонија, 10 – 14. 10. 2011. године
(организатор: Министарство безбједности БиХ);
2. НАТО-ов програм професионалног усавршавања за чланове Парламентарне
скупштине БиХ – Посјета Парламентарној скупштини НАТО-а, Штабу НАТО-а и
Парламенту Краљевине Белгије, Брисел, Белгија, 14 - 16. 11. 2011. године
(организатор: Парламентарна скупштина НАТО-а);
3. Студијска посјета Центру за цивилну контролу оружаних снага (DCAF) и Федералној
канцеларији за цивилну заштиту Швајцарске Конфедерације, Женева, Швајцарска, 15.
и 16. 12. 2011. (Организатор: DCAF);

БИЛАТЕРАЛНЕ ПОСЈЕТЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОДБРАНУ И
БЕЗБЈЕДНОСТ БиХ

2.3.

Заједничка комисија је у извјештајном периоду боравила у двије билатералне посјете, и то:
1. Билатералној посјети Народној скупштини и Министарству одбране Републике
Србије, Београд, 28. и 29. 09. 2011.
2. Билатералној посјети Парламенту Републике Пољске, Министарству одбране,
Генералштабу и Оперативној команди Војске Републике Пољске, Варшава, Пољска,
29. и 30. 11. 2011.
Обје радне посјете Заједничка комисија је реализовала уз финансијску помоћ Мисије ОЕБС-а
у БиХ.

САРАДАЊА СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ИНСТИТУЦИЈА ВЛАСТИ БиХ

2.4.

У извјештајном периоду Заједничкој комисији су се од представника институција власти БиХ
обраћали:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

министар и замјеник министра безбједности БиХ,
министар и замјеници министра одбране БиХ,
начелник и замјеници начелника Заједничког штаба Оружаних снага БиХ,
директор Државне агенције за истраге и заштиту – СИПА,
директор Граничне полиције БиХ;
директор Службе за послове са странцима,
директор Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ,
директор Агенције за полицијску подршку,
директорица Агенције за форензичка испитивања и вјештачења,
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10. директор Агенције за школовање и стручно усавршавање кадрова
11. директор Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ;
12. директор Центра за деминирање – БХМАК;
13. чланови Комисије за деминирање Министарства цивилних послова БиХ;
14. министар унутрашњих послова Федерације БиХ
15. директор Управе полиције Републике Српске,
16. директор Федералне управе полиције;
17. замјеник шефа полиције Брчко Дистрикта;
18. тужилац Тужилаштва БиХ;
19. чланови Комисије за безбједност Парламента Федерације БиХ;
20. чланови Одбора за безбједност Народне скупштине Републике Српске.

САРАДЊА СА ПРЕДСТАВНИЦИМА МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
У БиХ

2.5.

Заједничкој комисији су се од представника међународних институција обраћали:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

командант ЕУФОР-а у БиХ, бригадни генерал Бернард Бер,
командант Штаба НАТО-а у БиХ, бригадни генерал Гери Хофман,
замјеник команданта Штаба НАТО-а у БиХ, Џон Андреас Олсен,
војно-политички савјетник Штаба НАТО-а у БиХ, Роан Максвел,
шеф Мисије ОЕБС-а у БиХ, господин Ричард Бартон,
директор Одјела за безбједносну сарадњу Мисије ОЕБС-а у БиХ, бригадни генерал у
пензији, г. Виктор фон Вилкен.

Заједничка комисија је и у 2011. години блиско сарађивала са представницима међународних
организација у БиХ с којима на партнерској основи сарађује већ низ година, а то су, прије
свега:
1. Штаб НАТО-а у БиХ;
2. Мисија ОЕБС-а у БиХ;
3. Женевски центар за цивилну контролу оружаних снага – DCAF;
4. УСАИД-ов Пројекат јачања парламената у БиХ;
5. ИЦИТАП - Међународни програм помоћи у криминалистичкој обуци Министарства
правде Сједињених Америчких Држава.

2.6.

ПОСЈЕТЕ СТРАНИХ ДЕЛЕГАЦИЈА И ПРЕДСТАВНИКА ДИПЛОМАТСКОКОНЗУЛАРНИХ ПРЕДСТАВНИШТАВА ЗАЈЕДНИЧКОЈ КОМИСИЈИ ЗА
ОДБРАНУ И БЕЗБЈЕДНОСТ

У извјештајном периоду чланови заједничке комисије за одбрану и безбједност су у
просторијама Парламентарне скупштине БиХ угостили и:
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1. чланове Сталног комитета за цивилну димензију безбједности, Поткомитета за
економску сарадњу Исток – Запад и Поткомитета за приближавање Парламентарне
скупштине НАТО-а, Сарајево, ПСБиХ, 25. 10. 2011. године;
2. амбасадора Републике Албаније у БиХ, Њ.е. господина Фламура Гашија, 13. 10. 2011.

2.7.

ТЕРЕНСКЕ ПОСЈЕТЕ
БЕЗБЈЕДНОСТ БиХ

ЗАЈЕДНИЧКЕ

КОМИСИЈЕ

ЗА

ОДБРАНУ

И

Заједничка комисија за одбрану и безбједност БиХ је у извјештајном периоду обавила и __
теренских посјета институција из сектора одбране и безбједности. Током 2011. чланови
Заједничке комисије обишли су:
1. Главну канцеларију Граничне полиције БиХ у Сарајеву;
2. Имиграциони центар Службе за послове са странцима БиХ у Источном Сарајеву;
3. Команду ЕУФОР-а у БиХ у Бутмиру;
4. Тренинг центар за подршку у мировним операцијама – ПСОТЦ у Бутмиру,
5. Команду 6. пјешадијске бригаде ОСБиХ у Бањалуци,
6. Команду подршке ОСБиХ у Бањалуци,
7. Команду логистике ОСБиХ у Добоју;
8. Радионицу ОСБиХ за одржавање и уништавање муниције и минско-експлозивних
средстава – ТРОМ у Добоју;
9. Полигон за уништавање муниције и минско-експлозивних средстава методом
отворене детонације у Гламочу.

3.

РЕЗИМЕ

На основу наведених активности, може се закључити да је Заједничка комисија у домену
законодавних и осталих активности током 2011. године реализовала највећим дијелом
задатке утврђене Оријентационим радним планом.
Заједничка комисија настојала је да континуирано дјелује у правцу побољшања свих
сегмената одбране и безбједности у БиХ. Предлагањем одређених закључака Заједничка
комисија настојала је да, директно на сједницама Комисије и индиректно предлажући
закључке домовима Парламентарне скупштине БиХ, утиче на Савјет министара БиХ и
његова ресорна министарства у правцу рјешавања питања значајних за даље напредовање
БиХ ка НАТО-у и ЕУ.
Тако се овдје може споменути стална иницијатива и утицај Заједничке комисије у правцу
напретка по питању:
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1. рјешавања вишака муниције и минско-експлозивних средстава,
2. ефикасније примјене законских рјешења по питању увоза и извоза наоружања и војне
опреме,
3. статуса перспективне и неперспективне покретне и непокретне војне имовине,
4. остваривања адекватног статуса припадника Оружаних снага БиХ (ОСБиХ), као и
припадника полицијских агенција на нивоу БиХ,
5. израде адекватнијих годишњих информација о стању безбједности у БиХ,
6. борбе против тероризма и организованог криминала у БиХ,
7. стања материјално-финансијског рачуноводства у ОСБиХ,
8. процедура јавних набавки у Министарству одбране БиХ (МОБиХ) и ОСБиХ и израде
правилника којим ће дефинитивно бити утврђене ове процедуре,
9. стања персонала у ОСБиХ;
10. ремонта хеликоптера МИ-8 и МИ-17, те набавци униформи за припаднике ОСБиХ,
11. статуса израде документа „Преглед одбране“,
12. израде предлоге потребних допуна законских и подзаконских акта која ће рад МОБиХ
и Заједничког штаба ОСБиХ учинити ефикаснијим и оперативнијим,
13. реализације Стратешког плана Министарства безбједности БиХ 2011 – 2013, по
дефинисаним циљевима,
14. стања и степена реализације дефинисаних обавеза по секторима унутар Министарства
безбједности са јасно дефинисаним проблемима, могућим предлозима рјешења и
носиоцима у извршењу задатака,
15. дефинисања безбједносних изазова у БиХ и стратегије за њихово рјешавање,
16. стања персонала у Министарству безбједности БиХ, са прецизним подацима о
руководећим државним службеницима, националној структури и предлозима за
отклањање постојећег дебаланса,
17. одржавања састанака министра безбједности, замјеника министра безбједности и
секретара Министарства безбједности БиХ са директорима безбједносних агенција у
2010. и 2011. години,
18. реализовања закључака оба дома Парламентарне скупштине БиХ по питању
лабораторије за анализу ДНК, из маја 2010. године,
19. унапређења законских рјешења на основу којих раде поједине полицијске агенције у
БиХ,
20. осигурања трајног смјештаја и јачања људских и техничких капацитета Дирекције за
координацију полицијских тијела, нарочито када је у питању инсталирање централног
сервера за електронску размјену података између полицијских тијела и тужилаштава,
21. потписивања меморандума о сарадњи, пружању међусобне помоћи и координацији
послова из области обавјештавања и заштите VIP особа и објеката, те реализације
твининг пројекта,
22. континуиране подршке редовном одржавању састанака Координације директора
полицијских агенција за спровођење закона у БиХ и главног тужиоца Тужилаштва
БиХ,
23. побољшања координације и сарадње између полицијских агенција с циљем
коришћења капацитета којима располажу;
24. израде новог текста предлога закона о противминским акцијама у БиХ, као и предлога
акционог плана за отклањање тренутних проблема у функционисању БХМАК-а,
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25. пописивања имовине и опреме за деминирање, сагледавања стања персонала,
активности Међународног траст фонда (ИТФ-а) и његових односа са БХМАК-ом, те
сагледавања стања на радилиштима и спровођења стратегије за деминирање у пракси.

Посебно треба истаћи улогу Заједничке комисије у организацији:
1. Радионице о теми: “Законодавни оквир, надлежности и планови институција
БиХ у области одбране и безбједности”, Теслић, 19. и 20. 09. 2011. (организатор:
Заједничка комисија за одбрану и безбједност БиХ);
2. 3. конференције о теми: „Актуелно стање безбједности у БиХ“, Сарајево, ПСБиХ,
20. и 21. 12. 2011. (организатор: Заједничка комисија за одбрану и безбједност
БиХ).
На ова два скупа било је укупно 165 учесника, представника институција власти БиХ из
сектора одбране и безбједности, те предаставника међународних организација у БиХ и
невладиних организација с којима Заједничка комисија за одбрану и безбједност БиХ у свом
раду најуже сарађује.
Радионица и Конференција резултирале су сачињавањем низа закључака, који су касније
разматрани на сједницама Заједничке комисије за одбрану и безбједност, те упућивани
институцијама на које се односе, а који треба да допринесу напретку и бољој међусобној
сарадњи у будућности.
Стални контакти и сусрети са представницима Мисије ОЕБС-а, Штаба НАТО-а у БиХ,
ЕУФОР-а, УСАИД-а, дипломатско-конзуларних представништава у БиХ и других
међународних организација и институција, те представницима парламената већег броја
земаља и њихових радних тијела који се баве питањем одбране и безбједности, резултирају
стварањем односа истинског повјерења према Заједничкој комисији, а тиме и према
Парламентарној скупштини БиХ у цјелини. Стога Заједничка комисија и даље представља
препознатљивог чиниоца у области за коју је надлежна и међу земљама чланицама
партнерства за мир, НАТО-а и ЕУ, што је врло важно за промоцију наше земље на даљем
путу ка придруживању европским и евроатлантским асоцијацијама.
Заједничка комисија ће и у наредном периоду настојати да континуираним и максималним
ангажовањем даље доприноси побољшању цјелокупне ситуације у областима за које је
надлежна.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА КОМИСИЈЕ
Душанка Мајкић
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У прилогу:
I
II
III
IV
V

Преглед присуства чланова сједницама Заједничке комисије у 2011. години;
Сједнице Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ са тачкама дневног
реда;
Присуство конференцијама, радионицама, презентацијама, семинарима и округлим
столовима у Босни и Херцеговини;
Присуство радним посјетама институцијама власти БиХ и састанцима са домаћим и
међународним представницима у Босни и Херцеговини;
Одласци чланова Заједничке комисије у службене билатералне посјете и учешће у
студијским посјетама и програмима професионалног усавршавања у иностранству.

Достављено:
 наслову
 а/а
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