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Члановима Заједничке комисије:
Шефик Џаферовић, Винко Зорић, Драго Калабић, Мирко Околић, Јозо Крижановић,
Сулејман Тихић, Хазим Ранчић, Бранко Зрно, Иво Миро Јовић, Душанка Мајкић,
Слободан Шараба и Адем Хускић
ПРЕДМЕТ: Информација о одржаном састанку са господином Јиржијем Шедивијем
(Jiri Sedivy), помоћником генералног секретара НАТО-а за одбрамбену
политику и планирање
Веза, акт број: 03/1, 03/11-05-98/09
Двадесет петог фебруара 2009. године Бранко Зрно, предсједавајући, Шефик Џаферовић,
замјеник предсједавајућег, Јозо Крижановић, Адем Хускић, Хазим Ранчић, Иво Миро Јовић,
чланови Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ, разговарали су са господином
Jиржијем Шедивијем (Jiri Sedivy), помоћником генералног секретара НАТО-а за одбрамбену
политику и планирање.
Састанку су присуствовали Жељко Грубешић, стручни савјетник, Френк Боланд и Рок
Косирник из Штаба НАТО-а у Бриселу, генерал Ерико Сабато, командант Штаба НАТО-а у
Сарајеву, и Роан Максвел (Rohan Maxwell), представник Канцеларије политичког савјетника
Штаба НАТО-а у Сарајеву.
У уводном дијелу Бранко Зрно упознао је госте са активностима Заједничке комисије за
одбрану и безбједност БиХ, сарадњом са Главном командом НАТО-а у Бриселу и Штабом
НАТО-а у БиХ. Дао је пресјек стања у сектору одбране и безбједности у БиХ, те посебно
нагласио сљедеће:
„Од Предсједништва БиХ, Савјета министара БиХ и Министарства одбране БиХ очекујемо
ефикасна рјешења и реализацију споразума у вези са статусом војне покретне и непокретне
имовине.
Коначно се мора знати ко кочи овај процес. Већ годину дана вртимо се укруг и кривица је,
према изјавама представника поменутих институција, увијек на другој страни.
Сви смо оптерећени проблемима вишка наоружања, војне опреме и муниције. Око 35.000
тона налази се у магацинима и чека се рјешење. Сваки десети припадник Оружаних снага
БиХ ангажован је на обезбјеђивању поменуте имовине, опреме и наоружања и ми тиме не
можемо бити задовољни. Увјеравам вас да ћемо истрајати на рјешавању овог проблема.
У томе нам је потребна и ваша помоћ. Само у протеклој години, на три велика скупа која смо
организовали и позвали одговорне из БиХ институција, добили смо обећања и након тога

______________________________________________________________________________________________________________________________

Трг БиХ 1, Сарајево / Trg BiH 1, Sarajevo, Тел / Tel: (+387 33) 28 44 62, Fax: (+387 33) 23 34 80

2

опет се реактивирао тај зачарани пут на релацији Предсједништво БиХ-Савјет министара
БиХ-Министарство одбране и Министарство иностраних послова БиХ.“
Након уводног излагања Бранка Зрне, члановима Заједничке комисије обратио се господин
Jиржи Шедиви (Jiri Sedivy), помоћник генералног секретара НАТО-а за одбрамбену
политику и планирање, те нагласио:
„Веома сам захвалан члановима Заједничке комисије за изнесену оцјену стања, озбиљност у
приступу обавезама које реализују, као и одлучности да се ријеше тренутни проблеми.“
Према његовим ријечима, 2009. година је кључна за односе Босне и Херцеговине и НАТО-а.
НАТО инсистира на сљедећем:
- да се одржи темпо реализације преузетих обавеза,
- да се унаприједи међуресорна сарадња институција БиХ на путу према НАТО-у,
- да се што прије отклоне политичке сметње у испуњавању обавеза БиХ према НАТО-у
(ту се мисли, прије свега, на Предсједништво БиХ),
- да се уради Стратешки преглед одбране гдје НАТО нуди помоћ,
- да се учешће припадника ОСБиХ у мировним мисијама финансира посебним
средствима која нису уграђена у буџет за одбрану за текућу годину јер је министар
финансија г. Вранкић информисао делегацију НАТО-а да је то могуће урадити,
- тражи се од чланова Заједничке комисије да помогну Министарству одбране БиХ у
успостављању система управљања персоналом,
- сугерише се члановима Заједничке комисије да током билатералних разговора и у
контактима са представницима држава чланица НАТО-а испитају њихово
расположење и лобирају за почетак реализације МАП-а, Акционог плана за чланство.

Предсједавајући
Заједничке комисије
Бранко Зрно

