Број: 03/1-50-14-7-31/13
Сарајево,18. 11. 2013.

ПРЕДМЕТ: Информација о посјети чланова Заједничке комисије за одбрану и
безбједност БиХ Државном збору, Министарству одбране и Војсци
Републике Словеније 11. и 12. 11. 2013. године

Чланови Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ и Комисије за избор и
праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против
корупције Парламентарне скупштине БиХ у периоду од 11. 11. до 13. 11. 2013. године
посјетили су Државни збор Републике Словеније, Министарство одбране и Војску
Републике Словеније.
У одвојеним сусретима срели су се са представницима Одбора за одбрану и Мандатноизборне комисије Државног збора Републике Словеније, представницима
Министарства одбране и Војске Републике Словеније те Комисије за спречавање
корупције Републике Словеније.
Делегацију Заједничке комисије чинили су предсједавајућа Душанка Мајкић,
замјеница предсједавајуће Борјана Кришто, чланови Комисије Бериз Белкић и
Крунослав Врдољак, парламентарни војни повјереник БиХ Бошко Шиљеговић,
Љиљана Милићевић - секретар, и Жељко Грубешић, стручни савјетник.
11. 11. 2013. године - Посјета Државном збору Републике Словеније
Током састанака са представницима Одбора за одбрану Државног збора, коју је
предводио предсједавајући Јурша Франц, чланови Заједничке комисија разговарали су
о позитивним праксама у демократској контроли у области одбране и безбједности, с
посебним акцентом на питања буџета за одбрану, затим о учешћу припадника
оружаних снага у двије операције подршке миру, помоћи цивилном становништву
приликом елементарних непогода, те o систему јавних набавки у сектору одбране.
Такође, разговарано је и о надлежностима парламената и њихових радних тијела над
радом агенција које се баве спречавањем корупције, као и о перцепцији јавности о
корупцији у Босни Херцеговини и Словенији.
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12. 11. 2013. године
Чланови Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ и Комисије за избор и
праћење рада Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против
корупције Парламентарне скупштине БиХ посјетили су 12. 11. 2013. године Команду
1. бригаде Војске Републике Словеније и Министарство одбране Републике Словеније.
Током посјете Команди 1. бригаде Војске Словеније, командант Бригаде, бригадир
Миха Шкербинц упознао је госте из ПСБиХ са структуром бригаде, активностима које
спроводи у операцијама подршке миру те помоћи цивилном становништву у случају
елементарних непогода.
Бригадир Шкербинц је у својој презентацији посебно истакао штетност
“бирократизације” војске, гдје је кроз искуство бригаде којом командује закључио да
војска мора знати мисију, задатке и да је нужно у реорганизацији, која је увијек
пожељна, ослободити се “фикуса” јер је то скупо и непродуктивно за војну структуру.
Истакао је нужност регионалне сарадње и то сарадње на новим основама у којој ће
свака земља бити у прилици да презентује оно што је добро и оно што је чини
партнером. Потребно је што прије операционализовати иницијативе јер је у
регионалној сарадњи земаља западног Балкана и југоисточне Европе пропуштено пуно.
Делегација ПСБиХ је посјетила и Министарство одбране Републике Словеније, гдје су
са државним секретаром Зораном Клеменчићем и представницима Директората за
одбрамбену политику Републике Словеније разговарали о билатералној сарадњи двије
земље на пољу одбране, искуствима у планирању војног буџета и вођењу кадровске
политике у оружаним снагама. Државни секретар Клеменчич је билатералну сарадњу
БиХ и Словеније на пољу одбране оцијенио врло добром. Истакао је посљедице
економске кризе на буџет одбране Словеније који је до 2008. године непрекидно у
паду.
Презентације о стању у Министарству одбране Словеније имали су представници
Директората за одбрамбену политику.
Филип Туњић, савјетник у Директорату, говорио је о прегледу важнијих активности у
билатералној сарадњи Босне и Херцеговине и Словеније у области одбране и
безбједности. Матеја Житник, помоћница министра, презентовала је структуру буџета
за одбрану Министарства одбране Републике Словеније. Пуковник Бранко
Подбрежник и Борко Обрадовић из Одјела за персонал представили су кадровску
проблематику сектора одбране у Републици Словенији.
Бригадир Драган Бавчар, замјеник директора Директората за одбрамбену политику је у
име Директората водио разговор о наведеним темама. Нагласио је да буџет за одбрану
у износу од 1% ГДП-а није довољан и да узрокује бројне проблеме у дијелу који прати
опремање Војске Словеније. Бројни пројекти су стали или су у застоју, али то је по
његовим ријечима реалност од које се не може побјећи.
Нагласио је значај благовременог планирања и поступања Војске Словеније током
ванредних ситуација, посебно оних које се односе на елементарне непогоде.
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Чланство у НАТО-у је обавеза и то кошта, али свака земља коначно диктира којом ће
динамиком декларисати своју способност и могућности. И у МО Републике Словеније
су незадовољни структуром буџета за одбрану који у износу од 70% иде на плате. То је
далеко од жељеног, али економска криза диктира услове у којим ће и Војска Словеније
морати одустати од постављених циљева.
Након презентација, чланови Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ
водили су разговор са представницима МО Републике Словеније током којег су
домаћини дали бројне коментаре и изразили спремност за још осмишљенију и
обострано кориснију сарадњу са представницима одбрамбеног сектора Босне и
Херцеговине.
Предсједавајућа Заједничке комисије
Душанка Мајкић

Прилог:
-

Презентације Директората за одбрамбену политику
МО Републике Словеније
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