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ПРЕДМЕТ: Информација о одржаној конференцији земаља чланица Америчкојадранске повеље А-5 о теми: “Информисање јавности у вези НАТО
интеграција“.
У организацији Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ (у даљем тексту:
ЗК) у Сарајеву је 16. 5. 2012. године држана Конференција комисија за одбрану и
сигурност земаља чланица Америчко-јадранске повеље А-5 о теми: „Информисање
јавности у вези НАТО интеграција“.
Испред Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ, на Конференцији су
учешће узели: Душанка Мајкић, предсједавајућа, Шефик Џаферовић, други замјеник
предсједавајуће Нермина Заимовић-Узуновић, Мехмед Брадарић, Бериз Белкић
чланови Комисије, Жељко Грубешић стручни савјетник и Јовица Катић стручни
сарадник у Канцеларији секретара ЗК.
Испред земаља чланица А-5 Конференцији су присуствовали испред Скупштине
Републике Албаније: Осман Металла, Газмир Биззхга, Xхемал Qефалиа и Армандо
Пренга; Сабора Републике Хрватске: Сандра Петровић; Скупштине Републике Црне
Горе: Мевлудин Нухоџић, Обрад Миушо Станишић, Мехмет Барди и Салвиша
Шчекић; Сједињених америчких држава: Сцотт Сцхенкинг и Амел Фако; Скупшрина
Републике Србије у својству посматрача: Констатин Самофалов и Мехо Омеровић.
Конференцији су присуствовали представници НАТО Штаба у БиХ у саставу:
бригадни генерал Гаррy Е. Хуффман – командант НАТО Штаба у БиХ и бригадир Јохн
Андреас Олсен - замјеник команданта; представници Мисије ОЕБС у БиХ: Душан
Золлер, Јасна Драгићевић и Вера Орлофф.
Конференцији су присуствовали представници НАТО Координационог тима Савјета
министара БиХ, Министарства одбране БиХ, Министарства иностраних послова БиХ,
представници Комисије за безбједност Парламента ФБиХ: Ивица Јурчић, Омер Шкаљо
и Јозо Багарић те представник Одбора за безбједност НС Републике Српске Петар
Глухаковић.
У уводном дијелу учесницима Конференције су се обратили Душанка Мајкић,
предсједавајућа ЗК и бригадни генерал Гаррy Хуффман, командант НАТО Штаба у
БиХ. Поздравили су учеснике и истакли циљеве одржавања конференције.

Први панел о теми: „Дискусија о напретку који су направиле, чланице А5 на путу
ка Евро-атланским интеграцијама” је имао за циљ да се сагледа тренутно стање у
земљама А-5 по питању евро-атланских интеграција. Испред Заједничке комисије за
одбрану и безбједност БиХ учесницима Конференције се обратио Шефик Џаферовић,
други замјеник предсједавајуће. Нагласио је тренутни статус програма које БиХ
реализује са НАТО, проблеме око рјешавања питања војне имовине, те питања која би
требало рјешавати у будућности. И представници земаља А-5 су се осврнули на
актуелно стање у својим земљама, истучући нужност регионалне сарадње,
организације регионалних сусрета по питањима која ће нас учинити кредибилијнијим и
озбиљнијим партнером у европским и евро-атланским интеграцијама. Представници
Републике Албаније и Републике Хрватске, земаља чланица НАТО, истакли су бројне
афирмативне детаље који говоре у прилог одлуке да постану чланице НАТО. Снажно
су подржале напоре које чине Босна и Херцеговина и Црна Гора на том путу. Током
завршне дискусије разговарано је о питањима која су реалност процеса приступања
НАТО гдје су поред оног што је дефинисано као добит, истакнути и проблеми који се
не могу ријешити брзо и преко ноћи. У европске и евро-атланске асоцијације не улазе
само оружане снаге него држава са свим својим елементима што тражи међуресорну
сарадњу и координирано дјеловање, закључили су учесници у расправи.
Током другог панела о теми: “Улога парламената у информисању јавности у вези
НАТО интеграција” је разговарано о једном специфичном питању, о којем се мало
или готово никако разговарало у Босни и Херцеговини све до тренутка када је
организиран округли сто о истој теми у Теслићу дана 23. 04. 2012. године.
Представници земаља А-5 изнијели су бројне специфичности по питању информисања
и реаговања јавности и процеса битних за приступање НАТО интеграцијама. Општи је
закључак да је јако битно знати како грађани размишљају о овом процесу, колико су
информисани и како им приближити сву проблематику која прати овај процес.
Разговарано је о моделима изјашњавања грађана и испитивања јавности о процесу
приступања европским и евро-атланским интеграцијма те потреби да се разговара о
свим отвореним питањима. Економска и питања безбједности грађана су посебно
истакнута, као и трошкови приступања НАТО гдје је очито да уз одређене стандарде
свака земаља има могућност да понуди своја рјешења и специфичности о којима се
тако мало говори у јавности.
Испред Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ учесницима конференције
се обратила Душанка Мајкић која се у свом излагању, поред осталог, фокусирала на
потребу разговора о овој тематици. Нагласила је да је нужно знати шта грађани мисле о
приступању европским и евроатланским интеграцијама, али исто тако да је грађане
битно информисати о свим детаљима битним за процес и раелизацију програма са
НАТО. Треба разговарати, износити реалне параметре и не бјежати од тога да се
презентира и најмањи проблем који је саставни дио овог захтјевног процеса. У свом
излагању је представнике земаља А-5 позвала на сарадњу, дијалог и истакла је потребу

чешћих сусрета гдје би се разговарало о темама које су нужност времена у коме
живимо као и процеса који су у току и који су препознати као заједнички.
Током дискусије о теми другог панела изнесена су бројна мишљења и приједлози с
циљем унапријеђења међусобне сарадње и размјене мишљења о питањима која су
везана за европске и евроатланске иницијативе.
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