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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 састанку са Њ.Е. Јоацхим Сцхмидтом, амбасадором СР Њемачке
Бранко Зрно, предсједавајући и Адем Хускић, члан Заједничке комисије за
одбрану и безбједност БиХ, одржали су 02.09.2008. године састанак са Њ.Е. Јоацхим
Сцхмидтом, новоименованим амбасадором СР Њемачке у БиХ и војним аташеом
Сцхпроллом.. Састанку је присуствовала и Драгица Хинић, секретар Комисије.
Током састанка Бранко Зрно упознао је г-дина Сцхмидта о активностима које је
Заједничка комисија имала у претходном периоду, те наредним планираним обавезама.
Истакнуо је изузетно добру сарадњу коју је ова комисија остварила са представницима
парламентарних тијела и институција одбране и и безбједности СР Њемачке. Поменуо је
позитивна запажања приликом обављене посјете Бундестагу и извршним органима,
укључујући и њемачко Министарство спољних послова. Као конкретан резултат те посјете
покренута је иницијатива за успоставу Војног повјереника при Парламентарној скупштини
БиХ. Истакао је и проблем уништавања вишкова наоружања и муниције као велик
безбједносни проблем. Заједничка комисија преузела је водећу улогу у промовисању
уништавања вишкова наоружања и муниције, те на основу закључка ПС БиХ, у сарадњи са
ресорним министарством и Мисијом ОСЦЕ-а, припрема захтјев МВП-а којим би се тражила
подршка ОСЦЕ-а у рјешавању проблема. ОСЦЕ би пружао подршку у рјешавању оних
проблема који нису обухваћени пројектом УНДП-а, а стручна анализа експерата ОСЦЕ-а би
идентификовала такве проблеме. Када конкретни приједлози за пројекте уништавања буду
припремљени Заједничка комисија би веома цијенила уколико би и СР Њемачка учествовала
у њиховом финансирању. Као наредно питање поменуо је и досадашњу подршку СР
Њемачке раду Граничне полиције БиХ, те изразио наду да ће се ова сарадња наставити и у
наредном периоду. Поновио је да Заједничка комисија цијени врло успјешну сарадњу са
властима СР Њемачке и одлучна је наставити је у склопу својих надлежности. Као важан
сегмент те сарадње истакнуо је и сарадњу са Мисијом ОСЦЕ-а и њеним Одјељењем за
безбједносну сарадњу, на челу са генералом Хеидером и шефом секције за парламентарна
питања, Цхристиан Хауптом, чији ангажман истиче средином октобра ове године. У вези
са овим питањем предложио је амбасадору да разматри могућност наставка подршке у раду
Заједничкој комисији и Парламентарној скуппштини БиХ кроз наставак рада госп. Хаупта
на билатералној основи.
Њ.Е. Јоацхим Сцхмидт захвалио се на лијепим ријечима и изразио задовољство
посјетом, те информисањем о питањима које је дотакао г-дин Зрно, а о којима се овом
приликом боље упознао. Изразио је наду да ће се изузетно добра сарадња наставити, те да ће
испитати могућности наставка даљег ангажмана г-дина Хаупта, о чијем добром раду и
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активностима је већ и раније упознат. Истакао је спремност за даљом сарадњом и нада се да
ће она бити успјешна на задовољство обје стране.

Предсједавајући
Заједничке комисије
Бранко Зрно

