Број/Broj: 03/1-50-14-7-7/11
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ПРЕДМЕТ: Информација о одржаном састанку са командантом и замјеником
команданта НАТО Штаба у Сарајеву

Чланови Колегија Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ (ЗК), Душанка
Мајкић-предсједавајућа, Шефик Џаферовић-други замјеник предсједавајуће и Жељко
Грубешић, стручни савјетник дана 18.10.2011., одржали су састанак са бригадним
генералом Гаррy Хуффман командантом и бригадиром Олсеном замјеником
команданта НАТО Штаба у Сарајеву.
Састанку су присуствовали и Рохан Максвел, шеф Савјетодавног тима и Лејла
Хаџихасановић.
У уводном дијелу Душанка Мајкић је истакла сљедеће:
-

Да је циљ састанка је да се разговара о активностима које слиједе.
Да је сарадња Заједничке комисије и НАТО Штаба у Сарајеву након
конституисања, јула 2011. врло добра.
Да реализујемо бројне задатке и овог момента може се констатовати да нема
активности гдје ЗК није добила подршку НАТО Штаба.
Да се сарадња одвија кроз програме који се реализирају кроз Годишњи
Оријенатциони план рада.
Да су Тежишшне активности у сарадњи током 2011. сљедеће:
Презентација за чланове комисије о теми: Нови НАТО стратешки концепт,
Подршка у организацији буџетске конференције,
Подршка у организовању конференције о теми: Стање безбједности у БиХ,
Подршка у пружању услуга превођења са језика који су у употреби у ПС БиХ на
Енглески језик,
Подршка у организовању посјета ПС БиХ од стране Комитета НАТО ПС,
октобар 2011,
Подршка у реализовању посјете НАТО Парламентарној скупштини и НАТО
Штабу Брисел.
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Оно што је посебно актуелно је припрема приједлога Закона о парламентарном
надзору и почетак рада Истражне комисије ПС БиХ за утврђивање стања по питању
уништавања вишкова муниције и наоружања. Ми у обе ове активности очекујемо
помоћ НАТО Штаба на експертном нивоу јер знамо да имате стручњаке који дуже
вријеме прате процесе транзиције у сектору одбране и безбједности.
Исто тако, потпуно смо свјесни актуалних проблема у сектору одбране у Босни и
Херцеговини. Посебно желим истачи проблеме са вишковима застарјеле муниције и
наоружања, са рјешавањем питања неперспективних локација, са активностима око
израде „Прегледа одбране“, као и са низ других проблема који се што прије требају
рјешавати да би наставили са реализацијом Акционог плана за чланство МАП.
Ту нам је Ваша помоћ јако битна, како у виду експертиза, тако и стручна и
савјетодавна мишљења и препоруке.
Бригадни генерал Хуффман је упознао чланове ЗК са активностима НАТО Штаба у
Сарајеву гдје је истакао сљедеће:
-

-

-

НАТО Штаб је у протеклом периоду посјетио 49 општине у Републици Српској
с циљем промовисања информативне НАТО кампање. У свим срединама су
примљени срдачно и исказан је велики интерес за презентације. Вођен је
отворен разговор о бројним питањима.
Представници НАТО штаба обишли су и све кантоне у Федерацији БиХ. Вођени
су разговори по истом принципу као и у Републици Српској тако да су у
цјелини постигнути циљеви.
Током разговора са око 5 000 војника, подофицира и официра у касарнама те са
око 3 000 студената широм БиХ представљен је Нови стратешки НАТО концепт

Бригадир Олсен, замјеник команданта НАТО Штаба је током разговора нагласио
сљедеће:
-

-

-

НАТО Штаб је спреман помоћи у припреми Приједлога закона о
парламентарном надзору гдје је неупитна подршка у организацији регионалне
конференције о том питању с циљем да се размијене искуства у тој области,
Рад Истражне комисије ПС БиХ по питању уништавања вишкова муниције и
војне опреме спремни су подржати тимом експерата с циљем да се постигне
пуна транспарентност те да се утврди одговорност оних који нису извршили
обавезе које су требали како мисијом коју имају тако и кроз друге активности
које прате тај процес,
Документ “Преглед одбране” је изузетно битан и НАТО Штаб ће помагати тај
процес у мјери у којој ће исти доприњети својој сврси, а постављени циљеви и
даље требају бити потпуно јасни и транспарентни.

Душанка Мајкић је након излагања генарала Хуффмана и Олсена коментарисала
њихова излагања. Питала је госте из НАТО Штаба како је могуће да се прави Преглед
одбране без јасног политичког става о будућности Оружаних снага и сектора одбране у
цјелини? Очито је да имамо различите политичке погледе, те је питала представнике

НАТО како то да учествују у активностима које нису јасно дефинисане. Пуно новца се
троши, а ефекти су мали. Тиме се доводи у питање интегритет ОС БиХ јер доста је
неповјерења млађих према старијим у ОС БиХ, има појава корупције и непотизма, а
однос броја војника на једној страни (3700) и подофиира и официра на другој страни
(5000) је недопустив. Констатовала је да је очито задовољан један број старијих
официра јер је њима добро.
Бригадир Ослен је дао одговоре на нека од постављених питања предсједавајуће
Мајкић. Нагласио је да у припреми документа “Преглед одбране” представници НАТО
учествују на професионалним принципима. У ОС БиХ није све савршено и то није лако
постићи. ОС БиХ треба помоћи да превазиђу бројне потешкоће те се требамо на то
усмјерити. Треба ићи у касарне и увјерити се у право стање. Нужно је разговарати и са
војницима и генералима те са свих аспеката сагледати проблеме и суочити се са
изазовима којих није мало. Са јединицама ОС БиХ у Мисији ИСАФ који су у саставу
Данског контигента требамо бити поносни. Велики су професионалци и то нам треба
бити примјер.
Шефик Џаферовић је изразио задовољство одржаним састанком. Потребно их је
држати чешће и сарадњу са НАТО стално унапријеђивати. Процес иде и разлози
застоја у транзицији су политичке природе. То треба откочити и стриктно поштовати
законе. ОС БиХ се својим досадашњим разултатима уклапају у регију како по питању
буџета тако и по низ других параметара. Потешкоћа има, има и слабости, али их
требамо рјешавати. За то има снага, има стручних људи и имамо јасне циљеве.
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