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Сарајево/Sarajevo, 09. 07. 2008.
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 састанку НАТО координационог тима Савјета министара БиХ
Осмог јула 2008. године одржан је састанак НАТО координационог тима (у даљем тексту: НКТ)
којем је предсједавао Игор Црнадак, замјеник министра одбране БиХ и предсједавајући НКТ-а.
Испред Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ састанку је присуствовао Жељко
Грубешић, стручни савјетник.
У уводном дијелу Игор Црнадак информисао је присутне о активностима НКТ-а. Посебно се осврнуо
на садржај ИПАП-а (Индивидуални партнерски акциони план), који је усвојен на сједници Савјета
министара БиХ од 03. 07. 2008. године, као и на сједници Предсједништва БиХ која је одржана 04. 07.
2008. године.
У Глави ИПАП-а која се односи на Заједничку комисију за одбрану и безбједност БиХ наводи се да
су обавезе у потпуности испуњене и да Заједничка комисија прати динамику која је усвојена и
планирана у периоду 2008-2010. година.
Игор Црнадак упознао је учеснике састанка и са обавезама Савјета министара БиХ и НКТ-а које
слиједе до априла 2009. године, када је планирано одржавање Самита НАТО-а. Када је у питању
Босна и Херцеговина, то подразумијева доста активности и спремност за четири циклуса преговора.
НКТ припрема тематску сједницу Савјета министара БиХ за септембар 2008. године о испуњавању
обавеза институција БиХ кроз програм ИПАП, што подразумијева усвајање једног броја одлука,
прије свега Одлуке о стратегији комуникације са НАТО-ом.
Предсједавајући Црнадак представио је и иницијални документ за „Интензивирани дијалог“ у којем
су дефинисани стартешки спољнополитички циљеви за што бржи улазак БиХ у пуноправно чланство
у НАТО.
НКТ је предложио одржавање заједничког састанка са члановима Заједничке комисије за одбрану и
безбједност БиХ у периоду од 01. до 05. септембра 2008. године, на којем би чланови Заједничке
комисије били информисни о активностима НКТ-а, те разговарали о питањима која су истакнута у
ИПАП-у и иницијалном документу за „Интензивирани дијалог“.
Стручни савјетник
Жељко Грубешић
ПРИЛОГ:
- Индивидуални партнерски акциони план
- иницијални документ за ''Интензивирани дијалог''
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