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-Члановима Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ
ПРЕДМЕТ: Информација о посјети команданта ЕУФОР-а у БиХ генерал-мајора
Мартина Виллалаина Заједничкој комисији за одбрану и безбједност БиХ
Двадесет трећег јуна 2008. године чланови Заједничке комисије за одбрану и безбједност
БиХ одржали су састанак са командантом ЕУФОР-а у БиХ, генерал-мајором Мартином
Виллалаином. Осим генерала Виљалаина, у делегацији ЕУФОР-а у БиХ били су још Мигуел
Мартин Бернарти и Анибал Виљалба.
Из Заједничке комисије, састанку су присуствовали: Бранко Зрно - предсједавајући
Заједничке комисије за одбрану и безбједност, Шефик Џаферовић - први замјеник
предсједавајућег, Слободан Шараба - други замјеник предсједавајућег, Мирко Околић и
Адем Хускић - чланови Заједничке комисије, Драгица Хинић – секретар, и Јовица Катић стручни сарадник.
Састанку су присуствовали и Сања Казазић-Ћатибовић и Душан Золер из Мисије ОЕБС-а у
БиХ, те Џон Партин из НАТО-а.
Бранко Зрно, на почетку уводног излагања, изразио је саучешће због трагичне смрти
припадника ЕУФОР-а. Навео је да су чланови Заједничке комисије за одбрану и безбједност
имали прилику да се на терену упознају са активностима ЛОТ тима швајцарске војске који
је смјештен у Бугојну. Из презентација које су чланови Заједничке комисије добили том
приликом, јасно је са колико преданости војници ЕУФОР-а раде на терену и колико су у
функцији грађана и БиХ у цјелини. Истакао је даље да је Заједничка комисија стално на
терену и добро је упозната са стањем у Министарству одбране, Оружаним снагама БиХ,
Министарству безбједности БиХ, полицијским агенцијама на нивоу БиХ, настојећи да им
својим дјеловањем помогне у раду како би безбједносна ситуација у земљи била боља за све
грађане. Закључио је на крају да Споразум о стабилизацији и придруживању, који је
потписан 16. јуна, представља почетак нашег пута ка Европској унији, при чему треба
мијењати и прилагођавати многе области, са чиме су чланови Заједничке комисије потпуно
сагласни.
Генерал Виллалаин захвалио се члановима Заједничке комисије на изразима саучешћа које
су упутили поводом погибије војника ЕУФОР-а у БиХ, као и на пруженој прилици да им се
обрати. У свом излагању поздравио је напоре БиХ на путу у пуноправно чланство НАТО-а,
као и постигнуте резултате на Самиту НАТО-а у Букурешту. Говорећи о раду и улози
ЕУФОРА-а у БиХ, истакао је да је кључни војни задатак мисије АЛТЕА, која представља дио
програма ЕСДП-а под окриљем ЕУ, онемогућавање поновне ескалације насиља у БиХ.
Нагласио је да се од децембра 2004. године, када је Мисија ЕУФОР-а почела дјеловати,
безбједносна ситуација у БиХ у значајној мјери побољшала. У том смислу ЕУФОР пружа
сталну помоћ властима БиХ у хапшењу лица оптужених за ратне злочине у БиХ, а
Канцеларији високог представника пружа подршку у спровођењу његове мисије. Током
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излагања говорио је и о војној мисији Европске уније у БиХ, стању покретне и непокретне
војне имовине и вишка наоружања и муниције.
Нагласио је потом да је ЕУФОР до данас пренио готово све надлежности и одговорности на
домаће институције власти, те да је у том смислу потписано више споразума и протокола.
Остала је још само једна надлежност коју треба пренијети, а то је контрола кретања оружја и
војне опреме на комерцијалној основи или тзв. цивилна контрола кретања наоружања.
Напоменуо је да Радна група, у којој учествују и представници ЕУФОР-а, завршава посао
усаглашавања одредаба текста закона који регулише ову област и изразио наду да ће и ово
питање врло брзо бити пренесено на домаће власти. Ради отклањања недоумица, навео је да
се овим законом не предвиђа преношење надлежности са ентитетских министарстава
унутрашњих послова и одбране на државна министарства, већ се првенствено преноси
надлежност са ЕУФОР-а на Министарство безбједности БиХ.
Бранко Зрно захвалио се ген. Виљалаину што је чланове Комисије информисао о
проблемима који још увијек постоје, а то се прије свега односи на вишак наоружања и
муниције, те питање покретне и непокретне војне имовине, наглашавајући да нерјешавање
тих проблема додатно успорава пут БиХ ка НАТО-у. Оно што нарочито охрабрује је
информација да су домаће војне снаге преузеле све одговорности од ЕУФОР-а осим једне,
контроле кретања оружја и војне опреме, напомињући да ће закон који регулише ову област
бити предмет разматрања на данашњој сједници Заједничке комисије уколико Радна група
која ради на доради његовог текста до тада оконча свој посао.
Шефик Џаферовић навео је да се Мисија ЕУФОР-а у БиХ огледа у помоћи Босни и
Херцеговини, како би се она стабилизовала и кренула сама према евроатлантским
интеграцијама, на чему су им грађани БиХ врло захвални. Посебно га радује наведена
чињеница да се Предлогом закона о контроли кретања оружја и војне опреме врши пренос
надлежности са ЕУФОР-а на институције БиХ, водећи при томе рачуна да то нема никаквих
додатних импликација на мир и безбједност у БиХ. Волио би да сви посланици и делегати у
Парламентарној скупштини БиХ схвате да се усвајањем овог закона не преносе надлежности
са ентитета, већ са ЕУФОР-а на државу Босну и Херцеговину, те да је то кључна чињеница
на којој ће се заснивати рјешавање овог питања.
Слободан Шараба изразио је задовољство у вези са информацијама које је изнио генерал
Виљалаин, наводећи да се тиме потврђује чињеница да Оружане снаге БиХ, прихватањем
надлежности које су пренесене на њих са ЕУФОР-а, имају снагу да самостално примјењују
овај дио овлашћења. Као резултат досадашњих договора о тексту овог закона, данас имамо
предлог амандмана на овај закон из Републике Српске, а који одражавају жељу представника
овог ентитета да се побољша текст Предлога закона. Изразио је увјерење да ће постојати
разумијевање код чланова Радне групе који раде на изради текста закона када су ови
амандмани у питању, како би се и ово питање што прије ријешило.
Мирко Околић захвалио се генералу на досадашњем труду и помоћи који је Мисија
ЕУФОР-а пружила у Босни и Херцеговини. Навео је да га је импресионирао ЕУФОР-ов
приступ рјешавању проблема када је у питању Закон о кретању наоружања и војне опреме, у
којем су он и његови сарадници, чим су осјетили да постоје одређени проблеми у његовом
доношењу, затражили састанак са члановима Заједничке комисије, како би покушали
заједнички отклонити проблеме. Оцијенио је то као добар приступ и изразио увјерење да ће
заједно брзо постићи договор о коначном тексту Предлога закона.
Адем Хускић навео је да су грађани БиХ дубоко свјесни онога што су УНПРОФОР, затим
ИФОР и СФОР, и на крају ЕУФОР, направили у Босни и Херцеговини. Грађани БиХ врло су
емотивно примили вијест о смрти војника ЕУФОР-а, те је изразио наду да ће то бити
посљедњи животи који су дати за мир у Босни и Херцеговини. Колики је био утицај
међународних снага у мировној мисији у БиХ најбоље говори чињеница да и Босна и
Херцеговина данас има своје војнике у мировним мисијама у иностранству.
Бранко Зрно закључио је да су чланови Заједничке комисије до сада наилазили на различите
проблеме, а данас су у ситуацију да рјешавају питање закона којим треба пренијети
посљедњу надлежност са међународних снага на домаће институције. То довољно говори о
томе шта се све дешавало у БиХ у посљедњих пет година, као и о великом напретку на пољу
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одбране, али и у другим областима. ЕУФОР-у и међународној заједници у БиХ у цјелини
припада огроман дио захвалности за то. На крају састанка захвалио се командату ЕУФОР-а
на њиховом досадашњем ангажману и изразио наду да приликом наредног сусрета више неће
бити разговора о једином неријешеном питању, тј. Закону о контроли кретања оружја и
војне опреме.
Предсједавајући
Заједничке комисије
Бранко Зрно

