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Члановима Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ
ПРЕДМЕТ: Информација о радној посјети чланова Заједничке комисије за одбрану и
безбједност БиХ Уједињеном Краљевству Велике Британије
Веза: акт број: 03/1-50-3-1078/08
У периоду од 25. до 28. новембра 2008. године чланови Заједничке комисије за одбрану и
безбједност БиХ (у даљем тексту: ЗК) посјетили су Парламент, Министарство одбране,
Министарство безбједности и Национални војни музеј Уједињеног Краљевства Велике
Британије и Сјеверне Ирске (у даљем тексту: УК).
У делегацији Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ били су: Бранко Зрно,
предсједавајући, Шефик Џаферовић, замјеник предсједавајућег, Драго Калабић, Мирко
Околић, Хазим Ранчић и Душанка Мајкић, чланови ЗК, Драгица Хинић, секретар, и Жељко
Грубешић, стручни савјетник.
Из Мисије ОЕБС-а у БиХ са делегацијом у Лондону боравили су Душан Золер и Анера
Карић, а из Амбасаде Велике Британије у БиХ потпуковник Стефан Крофт, војни аташе.
25. 11. 2008. године
Чланови ЗК разговорали су са представницима Комисије за спољне послове и Комисије за
одбрану Доњег дома Парламента УК као и представницима Групе пријатељства и ИПУ групе
Парламента УК.
-

Комисија за спољне послове Доњег дома Парламента УК

Mike Gapes, предсједавајући Комисије, са сарадницима, био је домаћин овог састанка. У
уводном дијелу упознао је чланове ЗК са активностима Комисије, сарадњом са
Министарством иностраних послова УК, као и другим институцијама и установама које се
баве питањима спољне политике.
Истакао је велики интерес за стање у БиХ. Посебно га је интересовало стање у процесу
прикључења Босне и Херцеговине ЕУ и НАТО-у, као и стање реформи.
О питањима која су интересовала домаћине говорили су: Бранко Зрно, Душанка Мајкић и
Шефик Џаферовић. Бранко Зрно је у ширем уводном излагању истакао активности ЗК и
стање у сектору одбране и безбједности.
Mike Gares је у завршном обраћању истакао задовољство посјетом чланова ЗК и током
реформи у сектору одбране и безбједности. Нагласио је да Босна и Херцеговина и њени
грађани могу рачунати на безрезервну подршку УК, посебно у процесима који БиХ воде ка
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ЕУ и НАТО-у. Сугерисао је и да се у атмосфери уважавања и дијалога унутар БиХ што
прије покушају наћи рјешења која ће БиХ дати подстицај у наредној фази испуњења обавеза
према ЕУ. Састанку су присуствовали и Ian Bolton и Asger Anderson.
-

Комисија за одбрану Доњег дома Парламента УК

James Arbuthnot, предсједавајући, те Robert Key и Brain Jenkins, чланови Комисије, примили
су чланове ЗК. У уводном дијелу упознали су чланове ЗК са радом своје комисије, односима
које имају са Министарством одбранеУК, активностима у вези са праћењем утрошка буџета
за потребе одбране и праћењем активности оружаних снага УК у мисијама мира, посебно у
Ираку и Авганистану.
Када је у питању БиХ, домаћини су истакли да прате спровођење реформи у сектору одбране
и безбједности и да о томе имају позитивно мишљење. Забринути су најновијим развојем
догађаја у БиХ, посебно саопштењем и извјештајем са засједања ПИЦ-а, које је одржано у
Бриселу 20. и 21. 11. 2008. године. Сугерисали су да сви чиниоци у БиХ треба да се окрену ка
заједничкој будућности, сарадњи и јачању способности и капацитета за пријем у ЕУ и
НАТО. Подршка чланова Комисије за одбрану и чланова Парламента УК је неупитна и она
ће бити све јача ако се унутрашњи проблеми буду успјешније рјешавали.
У дискусији су учествовали Шефик Џаферовић, Robert Key и Brain Jenkins.
-

Представници Групе пријатељства и ИПУ групе Парламента УК

Lord Hilton, John Austin, Patrique Cormaq и Clibe Bets, испред Групе пријатељства и ИПУ
групе Парламента УК, примили су чланове ЗК. Изразили су задовољство сусретом и жељу да
БиХ што прије предузме активности које је воде ка НАТО-у и ЕУ. Наиме, замолили су
чланове ЗК да учине све што могу да у међусобном дијалогу нађу рјешења која ће
преокренути ситуацију у корист грађана БиХ. Посебан интерес изразили су за стање на
границама БиХ. Интересовала их је ефикасност у контроли државне границе, проблеми
миграција у региону као и све негативности које собом доносе проблеми надзирања граница
БиХ. У разговору са домаћинима учествовали су Шефик Џаферовић, Драго Калабић и
Душанка Мајкић, који су детаљно образложили питања која су их интересовала.
И током овог састанка испољена је безрезервна подршка БиХ, њеним властима и грађанима
на путу ка НАТО и ЕУ са јасном поруком да се унутрашњи проблеми морају рјешавати
дијалогом и већим међусобним уважавањем.
26. 11. 2008. године
Чланови ЗК посјетили су Министарство одбране и Министарство безбједности УК
- Посјета Министарству одбране УК
Teresa Andrews, шеф Парламентарог одјела у Министарству одбране УК, упознала је чланове
ЗК са радом Одјела, посебно потенцирајући релације са парламентарним тијелима и
Парламентом УК. Говорила је о процедурама усвајања буџета за одбрану, расправама о
предлозима за промјену легислативе, организовању дебата, разговорима и посјетама чланова
парламентарних тијела Министарству одбране УК.
Објаснила је и процедуре које је Министарство одбране УК обавезно да спроводи у вези са
припремом одговора, како писаних тако и усмених, за представнике Парламента и
парламентарних тијела УК.
Потпуно се поштује Правилник о кореспонденцији Министарства одбране са Парламентом
УК. Након презентације вођен је разговор са госпођом Andrews о питањима која се односе на
постојећу праксу и евентуалне проблеме у односима Министарства одбране и Парламента
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УК. У разговору су учествовали: Шефик Џаферовић, Душанка Мајкић, Хазим Ранчић и
Бранко Зрно.
Tony Tittehmark, из Одјела за планирање буџета Министарства одбране УК, презентовао је
процедуре у изради буџета за одбрану и парламентарног надзора над његовим извршењем.
Око 2,2% бруто националног дохотка, ГДП-а, отпада на буџет за одбрану. То је износ који
прелази 40 милијарди фунти. Сваке двије године детаљно се анализира трогодишњи циклус
потрошње и коришћења буџетских средстава за потребе одбране. Буџет за одбрану планира
се на трогодишњој основи, што са собом, према ријечима Tonyja Tittehmarka, носи и велике
ризике. Стратешке циљеве одбране дефинише министар одбране. То претпоставља, поред
осталог, јасно дефинисање стратешких циљева у набавци опреме и успјешности у обављању
војних задатака. Персонал и стање опреме коју користе је проблем који је у центру пажње
када се разговара о буџету и његовом извршењу.
Структура извршења буџета за војне потребе је таква да се око 48% средстава користи за
потребе персонала, што је повољно рјешење. Представнике парламентарних тијела посебно
интересује процјена набавки, а министар одбране једанпут мјесечно одговара на питања о
стању у сектору одбране.
Годишње се прави писани извјештај и преглед извршења средстава, што је јавности доступно
у писаној и електронској форми, а парламенарним тијелима и уз потребно објашњење. Сви
чланови ЗК учествовали су у разговору са Tonyjem Titthemarkom о стању, процедури и
практичним рјешењима у планирању и извршењу буџета.
-

Посјета Министарству безбједности УК

Делегацију ЗК за одбрану и безбједност БиХ примио је Keith Bowen, високи званичник у
Министарству.
Тема разговора била је ''Активност Агенције за тешки криминал SOCA и активност Одјела за
борбу против тероризма“.
Keith Bowen је у периоду од 2004. до 2007. године боравио у Босни и Херцеговини у својству
стручњака који је пратио рад Управе за индиректно опорезивање и упознат је са приликама у
БиХ.
Посебно је истакао значај сарадње полицијских агенција, што је први предуслов за смањење
криминалитета. Нагласио је пет стратешких императива у борби против тешких
криминалних дјела, гдје је најбитније спознати како криминалци раде и какви су путеви
новца. Приоритете треба јасно утврдити, развијати нова средства за борбу против
криминалаца и усагласити мишљења о томе шта је пријетња за државу. База података треба
бити обједињена, што претпоставља пуну сарадњу полицијских агенција као и њихово
међусобно повјерење и јасан концепт у борби против криминалаца. У супротном,
криминалци ће својим концептом разградити темеље на којима почива сектор безбједности.
Борбу против тероризма презентовала су два експерта Министарства безбједности. Влада је
најодговорнија у развијању стратегије организоване борбе против тероризма. Живимо у
времену када је Влада прогласила други највиши ниво спремности за борбу против
тероризма. Хватање, заштита, припрема, превенција уз добру координацију полицијских
агенција предуслови су за развој стратегије борбе против тероризма.
У разговору са представницима Министарства безбједности испољено је међусобно
разумијевање о томе како се треба борити против тероризма и терориста. И у вези са другим
питањима постоји сагласност о начину рјешавања или блискост у гледањима. Поуке из
разговора са представницима Министарства безбједности су врло јасне, упозоравајуће и
тјерају на непрекидно ангажовање у припреми свих сегмената друштва да нађу себе у свему
томе и да дефинишу стратегију која мора бити животна и подложна промјенама и доградњи
са једним јединим циљем - отклањањем пријетњи. Пријетње се отклањају координираним
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системом дјеловања свих сегмената сектора безбједности и развијеним и потпуним
међусобним повјерењем.
Чланове ЗК примио је и Neil Grayston, помоћник министра одбране УК. Разговарано је о
реформи сектора одбране и току транзиције у ОСБиХ и МОБиХ.
27. 11. 2008. године
Чланови Заједничке комисије обишли су Амбасаду БиХ у УК. Весела Планинчић, отправник
послова, са сарадницима, примила је чланове ЗК. Информисала их је о активностима
Амбасаде и животу грађана БиХ у УК.
Зграда у којој је смјештена Амбасада припала је БиХ сукцесијом бивше СФРЈ. Велика је и
смјештена у елитном дијелу Лондона. Око двије трећине простора се не користи и није у
функцији, а на другој страни службеници Амбасаде плаћају велике износе за станарину и
закуп станова. Стога треба што прије предузети конкретне мјере ради рјешавања проблема
вишка простора, с циљем смањења трошкова и рационалног трошења средства из буџета.
Током поподневне посјете Националном војном музеју чланови ЗК информисали су се о
формирању и активностима пукова Војске УК. Поједина рјешења дјелимично су уграђена и у
законска рјешења за ОСБиХ.
Организација пукова у Војсци УК заснована је на традицији и законским рјешењима која су
произишла из праксе, те је након презентације вођена краћа расправа
Импонује сређеност историјских материјала, јединствена законска рјешења и поштовање
прошлости.
Делегацију ЗК примио је и Daniel Fearn, шеф Одјела за Југоисточну Европу при
Министарству иностраних послова УК. У присуству бројних званица вођени су разговори о
Босни и Херцеговини и актуелном стању те изражена жеља и спремност за пружање помоћи
БиХ на путу ка ЕУ и НАТО. Званичници Министарства иностраних послова УК јединствени
су у намјери да помогну БиХ, али су нагласили да унутрашње проблеме треба рјешавати
далеко ефикасније, уз дијалог и међусобно уважавање. Такође, изразили су спремност да
помогну у мјери која ће ставити у фокус грађане БиХ и њихово несумњиво опредјељење да
уђу у ЕУ и НАТО што је прије могуће.
ЗАКЉУЧАК:
Посјета Парламенту, Министарству одбране, Министарству безбједности и Националном
војном музеју УК протекла је уз високи степен разумијевања, пријатељства и изражену жељу
домаћина да помогну БиХ на њеном путу ка ЕУ и НАТО-у.
Предсједавајући
Заједничке комисије
Бранко Зрно

5

