Број/Broj: 03/1-50-14-7-10/12
Сарајево/Sarajevo, 15. 02. 2012.

ПРЕДМЕТ: Информација о радној посјети Заједничке комисије за одбрану и
безбједност БиХ Парламенту и институцијама одбране Републике
Пољске, Варшава, 29. и 30. 11. 2011.
веза, акт број: 03/1,03/11-05-1-349/11

У складу са Оријентационим радним планом Заједничке комисије за одбрану и
безбједност БиХ (у даљем тексту: ЗКОБ), чланови ЗКОБ-a боравили су 29. и 30. 11.
2011. године у радној посјети Парламенту и институцијама одбране Републике
Пољске.
Делегацију ЗКОБ-а у овој билатералној посјети чинили су: Душанка Мајкић,
предсједавајућа ЗКОБ-а, Бериз Белкић и Крунослав Врдољак, чланови ЗКОБ-а, те
Јовица Катић, стручни сарадник у ЗКОБ-у.
Цјелокупну активност у вези са посјетом делегације ЗКОБ-а пратили су представници
Амбасаде БиХ у Републици Пољској, предвођени амбасадорком гђом Ковиљком
Шпирић.
Посјета Парламенту и институцијама одбране Републике Пољске реализована је уз
подршку Мисије ОЕБС-а у БиХ.

29. 11. 2011.
Првог дана радне посјете чланови ЗКОБ-а боравили су у радној посјети Министарству
одбране и Парламенту Републике Пољске.
Приликом посјете Министарству одбране Републике Пољске, чланови ЗКОБ-а одржали
су радни састанак са државним секретаром за одбрамбену политику Републике Пољске
др Збигњевом Влосовичем. Том приликом разговарано је о структури оружаних снага,
буџетским издвајањима за сектор одбране, као и о искуствима Пољске када је у питању
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учешће у мировним мисијама у иностранству, те, на крају, о спровођењу
парламентарног надзора над сектором одбране.
Предсједавајућа ЗКОБ-а Душанка Мајкић захвалила је др Влосовичу на подршци коју
је Пољска пружила Босни и Херцеговини када је одлучивано о добијању Акционог
плана за чланство у НАТО-у (МАП) за нашу земљу. Такође је изразила захвалност на
досадашњем ангажману представника Оружаних снага Пољске у ЕУФОР-овој Мисији
АЛТЕА у БиХ, као и на помоћи коју је Република Пољска пружила у формирању
Центра за обуку за подршку мировним операцијама (ПСОТЦ) у Бутмиру.

Након тога, чланови делегације ЗКОБ-а имали су низ састанака у Сејму и Сенату
Парламента Републике Пољске.
Најприје су се састали са вицемаршалом Сејма Сезаријем Грабарчиком, а затим и са
маршалом Сената Републике Пољске Богданом Борусовичем. Приликом ових
састанака разговарано је о напретку БиХ на њеном путу ка европским и
евроатлантским интеграцијама, а нарочито о актуелним политичким питањима која се
односе на услове које БиХ мора испунити када је у питању прикључење НАТО-у.
Руководиоци домова Парламента Пољске изразили су наду да ће Босна и Херцеговина
ускоро добити власт на државном нивоу, те да ће након формирања Савјета министара
убрзано кренути ка испуњавању услова који стоје пред њом, наводећи при томе
искуства Пољске у њеним интеграцијама у ЕУ и НАТО, те нарочито презентујући
садашња искуства Републике Пољске, у тренутку када предсједава Европском унијом.
Чланови ЗКОБ-а разговарали су и са предсједавајућим Комисије народне одбране
Сената Републике Пољске, сенатором Владиславом Ортилом и чланом Комисије
Манејем Груским, као и са чланом Комисије народне одбране Сејма Андрејем
Розенеком. Том приликом размијењена су искуства ових комисија која се односе на
парламентарни надзор сектора одбране, нарочито по питањима буџета и јавних
набавки у Оружаним снагама, те учешћа јединица у мировним мисијама у свијету,
затим демократског надзора сектора безбједности и полицијских агенција које улазе у
његов састав, као и на питања доношења одлука у комисијама и усвајања појединих
закона.
На крају првог радног дана чланови Комисије састали су са замјеником директора
Бироа за међународне послове Сејма Републике Пољске Адамом Дуђићем и
директором Бироа за међународне послове Сената Лечеком Кјенјевичем, те
представником Комисије за спољне послове Сената, сенатором Мареком Боровским.
Разговарано је о искуствима Републике Пољске када су у питању усаглашавања
националних закона са законодавством Европске уније.
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30. 11. 2011.
Други дан радне посјете чланови ЗКОБ-а посјетили су Генералштаб Војске Републике
Пољске, гдје су одржали заједнички састанак са начелником Генералштаба Војске
Републике Пољске, генералом Мјечиславом Цјењухом. Током овог састанка члановима
Комисије презентован је процес трансформације Оружаних снага Републике Пољске у
посљедње двије деценије. Посебан акценат стављен је на питања као што су
буџетирање сектора одбране, затим питања везана за персонал у оружаним снагама,
напредовања официра и реализација конкурса за пријем професионалних војних лица,
као и рјешавање вишака муниције и минско-експлозивних средстава, те учешће
припадника Оружаних снага Пољске у мировним мисијама у иностранству, при чему је
нарочито апострофирано њихово учешће у оквиру ЕУФОР-ове Мисије АЛТЕА у БиХ.
Други дио дана делегација ЗКОБ-а провела је у посјети Оперативној команди Војске
Републике Пољске, гдје је одржан састанак са генерал-пуковником Едвардом
Грушком, начелником Оперативне команде Војске Републике Пољске, који је 1999.
године обављао функцију замјеника команданта Нордијско-пољске бригаде Мисије
СФОР-а у Босни и Херцеговини. Током овог састанка члановима Комисије је
презентована улога Оперативе команде Оружаних снага Републике Пољске, те су у
оквиру тога представљене и активности пољског контингента који учествује у
мировној мисији Европске уније у БиХ, који броји укупно 50 учесника. Такође је
презентован и историјат учешћа пољских бригада у мировним мисијама у БиХ у
периоду од 1992. до данас, те њихови успјеси у раду током овог периода.
Чланови Заједничке комисије захвалили су руководству Оперативне команде
Оружаних снага Републике Пољске на њиховом досадашњем ангажману у мировним
мисијама у БиХ, изражавајући увјерење да ће у будућности укупна безбједносна
ситуација у БиХ захтијевати све мањи ангажман представника оружаних снага земаља
ЕУ у Босни и Херцеговини.
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