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Сарајево/Sarajevo, 15. 02. 2012.

ПРЕДМЕТ: Информација о студијској посјети у организацији Женевског центра за
контролу Оружаних снага - DCAF

Чланови Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ (ЗК), 13. и 14. 12. 2011.
године, посјетили су Женеву и Берн у оквиру студијске посјете коју је за чланове ЗК и
службенике из Канцеларије секретара организовао Женевски центар за контролу
Оружаних снага DCAF. У делегацији су били чланови и особље Канцеларије секретара
Заједничке комисије: Душанка Мајкић - предсједавајућа, Бериз Белкић, Борислав
Бојић, Нермина Заимовић-Узуновић, Крунослав Врдољак и Мехмед Брадарић чланови ЗК, Жељко Грубешић – стручни савјетник, Јовица Катић - стручни сарадник,
те Бошко Шиљеговић - парламентарни војни повјереник.
Женевски центар за цивилну контролу оружаних снага (у даљем тексту: DCAF)
организовао је дводневну студијску посјету Швајцарској за чланове Заједничке
комисије за одбрану и безбједност БиХ. Студијска посјета подразумијевала је
једнодневни програм професионалног усавршавања у Женеви, који се тиче надзора
сектора безбједности, те једнодневни семинар у Берну, гдје се разговарало о
швајцарским спољним и безбједносним политикама.
Циљ студијске посјете био је размјена знања заснованих на искуствима земаља у
примјени механизама надзора, као и разматрање најбоље праксе у управљању
безбједносним сектором и примјени његовог законодавства, те иницирање дискусије о
конкретним питањима значајним за парламентарце из Босне и Херцеговине.

13. 12. 2011. Женева
Уводне напомене о циљу студијске посјете дао је Дарко Станчић, помоћник директора
DCAF-a и шеф Одјела за операције у југоисточној Европи, који је сарадњу ЗК и
DCAF-a оцијенио јако добром, партнерском и обострано корисном. Нагласио је да у
наредне три године DCAF има обезбијеђена средства за рад у региону југоисточне
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Европе, а да ће пажња у дефинисању и реализацији заједничких пројеката бити
усмјерена на Босну и Херцеговину, Србију и Македонију.
Након уводних излагања одржана су три панела о темама из сектора безбједности.
Првим панелом о теми: “Национална безбједност под парламентарним надзором”
предсједавао је амбасадор Грегор Зоре, DCAF.
Др Вим ван Екелен, бивши министар одбране и бивши генерални секретар
Западноевропске уније, имао је презентацију о теми: '' Европска кретања у Холандији'',
а говорила је и Душанка Мајкић, предсједавајућа Заједничке комисије за одбрану и
безбједност БиХ.
О ризицима корупције у јавним набавкама у сектору одбране и добрим праксама у
обезбјеђивању интегритета говорио је др Тодор Тагарев, DCAF, спољни виши
сарадник за одбрамбени менаџмент, а о улози парламента у сузбијању корупције
говорио је проф. др Дамир Грубиша, директор Центра за европске студије и шеф
Одјела за компаративне политике, са Факултета политичких наука у Загребу, Хрватска.
О теми: „Вођење парламентарног надзора“ говорио је др Ханс Борн, виши сарадник у
Истраживачком одјелу, DCAF.

О теми: “Полицијска реформа и сарадња на Западном Балкану” говорио је Антон
Травнер, шеф DCAF-a у Љубљани, шеф ПЦЦ Секретаријата за југоисточну Европу и
виши сарадник за Програм граничне безбједности и полицијске реформе и сарадње на
Западном Балкану.
Током наведених панела разговарано је о темама које су уско везане за актуелно стање
и позитивна искуства у Босни и Херцеговини.

14. 12. 2011. посјета Берну
Током посјете Берну домаћин члановима ЗК био је министар Педро Зален, шеф
Међународне безбједносне секције и замјеник шефа за безбједносну политику и кризни
менаџмент.
Након уводног дијела и ријечи добродошлице одржана је панел-дискусија о теми:
“Швајцарска спољна и безбједносна политика”
Модератор панела био је Михаел Kодури – замјеник шефа Међународне безбједносне
секције, Одјел за безбједносну политику и кризни менаџмент.
О швајцарској безбједносној политици – процес успостављања, говорио је Бруно
Рoсли, замјеник шефа Одјела за безбједносну политику, а о теми: “Швајцарска

политика у југоисточној Европи” говорио је Рафаел Негели, регионални координатор
за југоисточну Европу.
У поподневним сатима чланови ЗК посјетили су Швајцарску федералну канцеларију за
цивилну заштиту, гдје их је примио др Ролан Болин, шеф Канцеларије.
Говорио је о структури цивилне заштите, ризицима у Швајцарској те заштити кључне
инфраструктуре.
Чланови ЗК су током посјете Берну имали сусрет са Јакобом Финцијем, амбасадором
БиХ у Швајцарској Конфедерацији.

Закључак:
Студијска посјета у организацији DCAF-a реализована је у складу са претходним
договором и дефинисаним циљевима посјете. Обезбијеђени су компетентни предавачи
и саговорници и као и вријеме за разговор и размјену искустава о питањима којима се
бави Заједничка комисија за одбрану и безбједност БиХ.
У прилогу информације су презентације које су члановима ЗК биле доступне током
студијске посјете.
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