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Број/Broj: 03/1-05-42/08
Сарајево/Sarajevo, 28.01. 2008. године
-Члановима Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ
ПРЕДМЕТ: Информација о одржаном састанку са амбасадором Сједињених Америчких
Држава у БиХ, Њ.е. Чарлсом Л. Инглишом
Двадесет осмог јануара 2008. године чланови Заједничке комисије за одбрану и безбједност
БиХ разговарали су са амбасадором Сједињених Америчких Држава у БиХ, Њ.е. Чарлсом Л.
Инглишом, савјетником команданта Штаба НАТО-а у БиХ, господином Брусом Меклејном,
и Марком Флемингом из Политичког одјела Амбасаде САД-а у БиХ.
Састанак је одржан на иницијативу амбасадора САД-а.
Из Заједничке комисије састанку су присуствовали: Бранко Зрно - предсједавајући, Шефик
Џаферовић и Слободан Шараба - замјеници предсједавајућег Ззаједничке комисије, Драгица
Хинић - секретар, Жељко Грубешић - стручни савјетник и Јовица Катић - стручни сарадник.
Тема разговора била је питање рјешавања статуса покретне имовине и предстојећа посјета
државне делегације Јединици за уништавање НУС ОСБиХ, која дјелује у саставу
коалиционих снага у Ираку.
Током разговора дата је снажна подршка напорима Владе Сјединених Америчких Држава и
Штаба НАТО-а у БиХ, с циљем рјешавања проблема покретне имовине, који у садашњем
моменту додатно оптерећује процес реформе одбране.
Руководство Заједничке комисије заузело је јединствен став да потписници Споразума о
основним принципима за рјешавање питања непокретне и покретне имовине која ће и даље
служити за потребе одбране, који је потписан12. јула 2007. године, треба да испуне преузете
обавезе и тако додатно подрже напоре који се улажу у приближавању Босне и Херцеговине
НАТО-у и европским интеграцијама. Та подршка посебно је значајна с обзиром на
одржавање Самита НАТО-а у Букурешту, гдје још једном треба да се потврде резултати које
смо сви заједно постигли у реформи сектора одбране и безбједности у БиХ.
Током разговора руководство Заједничке комисије упознало је госте о састанку који је
одржан 23. јануара 2008. године са представницима Министарства одбране БиХ и
генералским кором ОСБиХ о питањима значајним за даљи ток реформе одбране.
Амбасадор Инглиш изразио је задовољство активностима Заједничке комисије у рјешавању
питања значајних за даљи ток реформе одбране. Посебно је нагласио значај посјете
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делегације јединици ОСБиХ за уништавање НУС-а у Ираку, у којој је био и
предсједавајући Бранко Зрно.
Сједињене Америчке Државе и НАТО заинтересовани су за успјешан наставак реформе
сектора одбране и безбједности у БиХ. Заинтересовани су за што брже рјешавање проблема
који се односе на покретну имовину, те за даље учешће јединица Оружаних снага БиХ у
мисијама мира у саставу коалиционих снага и у оквиру мандата УН-а и НАТО-а. У тим
настојањима траже подршку власти Босне и Херцеговине, посебно Парламентарне
скупштине БиХ и Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ, која је у процесу
реформе сектора одбране дала велики допринос својом безрезервном подршком рјешењима
која су резултирала пријемом у Партнерство за мир, нагласио је на крају разговора амбасадор
Инглиш.

Предсједавајући
Заједничке комисије
Бранко Зрно

