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ЧЛАНОВИМА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОДБРАНУ И БЕЗБЈЕДНОСТ БиХ

Предмет: Информација о радној посјети институцијама Р Италије, од 3. до 6.11.2009.
Веза, акт број: 03/1,03/11-05-410/09
Представници Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ, у организацији
Мисије ОЕБС-а у БиХ, од 03. до 06.11.2009.године, боравили су у радној посјети
институцијама Р Италије у Риму, и то: одборима за одбрану Доњег дома и Сената
Парламента Италије, те Оперативном центру цивилне заштите.
У делегацији Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ били су: Слободан Шараба,
Хазим Ранчић и Винко Зорић, те Драгица Хинић, секретар. У пратњи Заједничке комисије,
био је Њ.Е. амбасадор Бранко Кесић, те Душан Золлер и Шејла Бекташевић из Мисије ОЕБСа у БиХ.
4. 11. 2009.
Први дан чланови Комисије имали су сусрет с представницима Одбора за одбрану
Доњег дома Парламента Р Италије. У поздравној ријечи, предсједник Одбора Едмондо
Цириелли (Edmondo Cirielli), истакао је пријатељски однос и безрезервну подршку Италије
БиХ на њеном путу ка НАТО-у у ЕУ.То су потврдили и досадашњим активним учешћем у
формирању Оружаних снага БиХ, те активним учешћем својих војника у саставу АЛТЕА и
ЕУФОР-а. Осврнуо се кратко и на економске односе двију земаља, те политичке прилике у
региону и БиХ у контексту бутмирских преговора, са надом да ће доћи до повољног
рјешења.
Слободан Шараба захвалио се на изразима добродошлице, као и за досадашњу подршку коју
је Италија дала БиХ, посебно за учешће њених војника у успостави мира у нашој земљи.
Истакао је да је становништво БиХ италијанске војнике примило изузетно пријатељски и да
никада није било, нити има било какве опасности за њихову сигурност. У вези са уставним
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промјенама, истакао је да је БиХ земља различитости, те из тог угла и треба посматрати
тренутну ситуацију, у нади да ће ипак доћи до договора три народа.
Хазим Ранчић такође је изразио захвалност Италији за све што је учинила за БиХ у
посљедњих 20 година. И он је нагласио да је безбједност италијанских војника у нашој
земљи неупитна. Истичући сложено уређење БиХ по Дејтонском споразуму, потенцирао је
питање ентитетског гласања које постаје етничко гласање у БиХ која има три народа, али и
националне мањине. Стога је он против злоупотреба таквог гласања. Истакао је да је и даље
неопходно присуство међународне заједнице у БиХ.
Винко Зорић навео је да у БиХ имамо три народа и два вета, гдје је једино хрватски народ
угрожен јер не располаже таквом могућношћу, а уставне промјене треба да омогуће
равноправност у одлучивању. Мишљења је да без снажне међународне конференције неће
доћи до договора о уставним промјенама.
Представнике Демократске партије у Одбору занимао је однос грађана БиХ према
италијанским војницима, те какв је њихов допринос сигурности у БиХ.
На наведена питања Шараба и Ранчић поновилио су изразе захвалности за допринос који су
италијански војници дали у стабилазацији мира и безбједности у БиХ, те истакли и потребу
још тјешње економске сарадње.
Хазим Ранчић замолио је представнике Одбора да дају безрезервну подршку БиХ у процесу
либерализације визног режима, те уласку БиХ у ЕУ и НАТО. Нагласио је и да је неопходан
пренос постојећих овлаштења са међународних снага на државни ниво, те такође у том
смислу и пренос овлаштења са ОХР-а на институције БиХ.
Винка Зорића занимало је да ли се грађани Италије осјећају сигурним приликом доласка у
БиХ, на што је добио позитиван одговор.
Едмондо Цириели предсједник Одбора, на крају је још једном истакао да ће Влада Италије
учинити све на путу БиХ ка чланству у ЕУ и НАТО. Такође, њени војници спремни су
пружити и одговарајућу подршку ОСБиХ.
На крају сусрета, Слободан Шараба још се једном захвалио домаћинима на пријему и
ријечима подршке.
5.11.2009.
Другог дана посјете представници Заједничке комисије имали су два сусрета.
Прва је била посјета Оперативном центру цивилне заштите Р Италије. Састанку и
презентацији рада овог центра, те његовом обиласку присуствовао је др. Агостино Миозо
(Agostino Miozzo), директор, са својим сарадницима. Презентирајући рад овог центра,
истакао је да је у Италији цивилна заштита организована на три нивоа, и то: ниво града или
села, гдје дјелују локалне снаге, ниво регије и ниво нациналне канцеларије која организује и
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координира сва дешавања на терену у случају изузетно великих несрећа. Након низа лоших
искустава у прошлости, Италија своје активности у области цивилне заштите сада заснива
прије свега на предвиђањима ситуација и њиховој превенцији. Нагласио је да Оперативни
центар цивилне заштите дјелује при Владе Р Италије. Потом је изнио и основне ризике са
којима се сусрећу на терену, класификујући их на природне и од људским фактором изазване
ризике, осврћући се на сваки појединачно. Истакао је и сарадњу са другим службама цивилне
заштите у региону.
Информисао је и о трогодишњем пројекту ЕУРОМЕД, у којем је предвиђено и учешће БиХ, с
обзиром да се ради о пројекту који се односи на формирање медитеранске зоне ЕУ за
супротстављање великим катастрофама. На крају је истакао да цивилна заштита Р Италије не
жели никоме наметати свој модел већ искључиво преносити своја искуства онима које то
интересује.
Након обиласка одјељења Оперативног центра, представници Заједничке комисије захвалили
су се домаћинима и истакли увјерење за наставак сарадње двије земље у области цивилне
заштите.
У другом дијелу делегација Заједничке комисије имала је састанак са члановима
Одбора за одбрану Сената Парламента Р Италије, са проф.др Жанпјер С. Сантонијем
(Gianpierom S. Santonijem ) на челу, те, уз остале чланове, генералом Дел Векиом (Del
Vecciom), који је био командант италијанских снага у БиХ, и сенатором Торијем (Torrijem).
Они су истакли безрезервну подршку Италије БиХ на њеном путу ка чланству у ЕУ и НАТО
у контексту реформи које морају бити проведене.
Након резмјене мишљења о одређеним питањима, представници Заједничке комисије
захвалили су се на пријему и подршци и позвали их да посјете БиХ.

ДРУГИ ЗАМЈЕНИК
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ КОМИСИЈЕ
Слободан Шараба
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