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Заједничкој комисији за обрану и безбједност БиХ
ПРЕДМЕТ: ИНФОРМАЦИЈА О СТУДИЈСКОЈ ПОСЈЕТИ ГЛАВНОМ ШТАБУ
НАТО-а У БРИСЕЛУ И КОМАНДИ SHAPE-a У МОНСУ, 12. и 13. 03. 2009.
Веза, акт број: 03/1,03/11-05-117/09
Команда Штаба НАТО-а организовала је студијску посјету за државне службенике из
институција БиХ Главном штабу НАТО-а у Бриселу и Врховној команди савезничких снага у
Европи – SHAPE у Монсу, 12. и 13. 03. 2009. године.
Делегацију Босне и Херцеговине на овом студијском путовању чинили су:
- Мирсад Чалук, секретар НАТО координационог тима, Савјет министара БиХ,
- Ума Синановић, руководилац Канцеларије за односе с јавношћу, Министарство
одбране БиХ,
- Анкица Томић, руководилац Сектора за међународну координацију, Министарство
безбједности БиХ,
- Ешреф Лекић, виши стручни сарадник у Одјељењу за имиграције, Министарство за
људска права и избјеглице БиХ,
- Жељко Гаковић, виши стручни сарадник у Одјелу за производњу и ремонт
наоружања, Министарство спољне трговине и економских односа БиХ,
- Весна Томић, други секретар Одјела за НАТО и ПфП, Министарство иностраних
послова БиХ,
- Белма Сарић, други секретар Одјела за НАТО и ПфП, Министарство иностраних
послова БиХ,
- Мирза Катана, стручни сарадник, Обавјештајно-безбједносна агенција и
- Јовица Катић, стручни сарадник у Заједничкој комисији за одбрану и безбједност
БиХ, Парламентарна скупштина БиХ.
12. 03. 2009.
Државни службеници из БиХ посјетили су 12. 03. 2009. Команду Штаба НАТО-а у Бриселу.
Обрађене су и презентоване сљедеће теме:
- „Тренутна политичка слика НАТО-а – модератор; Кетрин Хет (Katrin Hett),
руководилац Одјела за односе с јавношћу за Босну и Херцеговину.
- „Информисање и дискусија о односима између НАТО-а и Русије“ - главни модератор:
Радос Стефанова (Rados Stefanova), из Одјела за безбједносне послове Секције
Команде Штаба НАТО-а за односе са Русијом и Украјином.
- „Информисање и дискусија о НАТО операцијама“ – презентатор: пуковник Ерик
Сандал (Erik Sandahl) из НАТО-овог Одјела за операције.
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-

-

„Информисање и дискусија о путу приступања Босне и Херцеговине“ – модератор:
др Јарослав Скоњецка (Jaroslaw Skonieczka), шеф Директората евроатланских
интеграција и партнерства Одјела за безбједносну политику НАТО-а.
Панел дискусија о теми: „Односи између НАТО-а и БиХ и држава чланица“ –
модератор: Кетрин Хет, а учешће су узели и Фроде Оверланд Андерсен (Frode
Overland Andersen) из Норвешке, Штефан Крушке (Stefan Kruschke) из Њемачке и
Каталин Ионита (Catalin Ionita) из Румуније.
„Информисање и дискусија о реформи одбране“ – модератор: Рок Коширник (Рок
Косирник) из НАТО-овог Одјела за политику планирања одбране.

На састанцима и презентацијама размијењене су информације о напретку БиХ ка
евроатланским интеграцијама, као и о наредним корацима које наша земља треба да учини на
путу ка пуноправном чланству у НАТО-у. Такође, било је разговора о војним операцијама и
мисијама које НАТО спроводи у свијету, са нарочитим акцентом на мисију у Авганистану, у
којој и Босна и Херцеговина учествује са 10 официра припадника Оружаних снага на сјеверу
и југу земље, у оквиру њемачког и данског батаљона. Велики значај дат је мисијама НАТО-а
на Косову и у БиХ. Презентујући капацитете НАТО-а, посебна пажња посвећена је
противракетним штитовима у Европи, који су путем сателитских средстава за пресретање
ракетних напада постављени у Чешкој и Пољској. Велики значај дат је и односу земаља
чланица Савеза према тероризму након напада на Свјетски трговачки центар у САД, 11. 09.
2001. године. У оквиру презентације и расправе о питањима приступања НАТО-у,
разговарано је о приступању Албаније и Хрватске на наредном самиту НАТО-а, који ће бити
одржан у Стразбуру у Француској и Келу у Њемачкој, 3. и 4. априла ове године, те
проблемима с којима се на путу ка пуноправном чланству сусрећу Црна Гора и Македонија.
До краја дана службеници из БиХ имали су одвојени сусрет и са господином Николом
Радовановићем, амбасадором БиХ при НАТО-у. Током ових састанака службеници из БиХ
упознати су са током састанка који су челници НАТО-а, предвођени генералним секретаром
НАТО-а Јап де Хоп Схефером (Jaap de Hoop Scheffer), имали 11. 03. 2009. са министром
одбране БиХ Селмом Цикотићем и министром иностраних послова БиХ Свеном Алкалајем, а
на којем је у коначници потписан Споразум о учешћу и финансирању припадника ОСБиХ у
мисији ИСАФ у Авганистану. Потписивањем овог споразума изражена је добродошлица БиХ
у најважнију мисију НАТО-а у свијету, те нада да ће наша земља ускоро са већим бројем
учесника бити још важнији фактор у очувању међународне безбједности.
На овом састанку посебна дискусија вођена је о питањима приступа Босне и Херцеговине
НАТО-у, односно реализацији задатака наше земље из првог индивидуалног партнерског
акционог плана (ИПАП-а). Амбасадори држава чланица честитали су министрима из БиХ на
напретку који је начињен на многим пољима, укључујући реформу одбране и допринос
регионалној безбједности. Амбасадор Радовановић навео је и да су амбасадори НАТО-а
изразили и забринутост због чињенице да су неке друге реформе које БиХ треба да спроведе
на што бржем путу ка евроатланским интеграцијама бивале заустављене првенствено због
незадовољавајуће политичке ситуације у земљи.
13. 03. 2009.
Другог дана посјете државни службеници из БиХ посјетили су сједиште Врховне команде
савезничких снага у Европи – SHAPE у Монсу. Током ове посјете, службеници из БиХ су
најприје током састанка у сали за конференције „Ајзенхауер“ (Eisenhower) са бригадним
генералима Хесусом Диазом дел Рио Еспањолом (Jesus Diaz del Rio Espanol) из Шпаније и
Дитером Дамјакобом (Dieter Dammjacob) из Њемачке добили информацију о савезничким
операцијама у цијелом свијету, те је нарочито потенцирано ангажовање снага НАТО-а у
нашој земљи, Косову и у Авганистану, а и највећи број питања односио се управо на ове
мисије.
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Након тога, службеници из БиХ посјетили су Одјељење за војну сарадњу, гдје су се на
састанку са генерал-мајором Франтишеком Маленинским (František Maleninsky), упознати са
радом овог одјељења. Предавањем о теми „Иницијативе НАТО-а за партнерство и сарадњу,
војна сарадња и њена улога“ службеницима из БиХ презентован је пут једне земље ка
пуноправном чланству у НАТО-у, који има шест фаза, од Радног плана за Евроатланстко
партнерство (EA PWP), преко Индивидуалног партнерског програма (ИПП), Процеса
планирања и ревизије (ПАРП), Индивидуалног партнерског акционог плана (ИПАП),
Концепције оперативне способности (ОЦЦ), до Акционог плана за партнерство (МАП).
Анализирајући пут БиХ, наведено је да је наша земља ушла у Партнерство за мир 2006.
године, а ПАРП је почела спроводити од 2007, те да су ревизије и анализе урађене у два
наврата. БиХ је прошле године са НАТО-ом дефинисала ИПАП за период 2008-2010, а
недавно је урађена и прва ревизија напретка наше земље према овом плану.
Током овог састанка нарочито задовољство је изражено учешћем јединице ОСБиХ у Мисији
ИСАФ у Авганистану, уз констатацију да ће број босанскохерцеговачких официра који
учествују у овој мисији ускоро бити увећан. Истакнуто је и да се од БиХ очекује даљи
наставак активног реформисања сектора одбране и безбједности у држави.

Стручни сарадник у
Заједничкој комисији за одбрану и безбједност
Јовица Катић

