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Број/Broj: 03/1-50-1-9-31 /08
Сарајево/Sarajevo, 18. 12. 2008.
Члановима Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ
ПРЕДМЕТ: Информација о одржаном састанку са господином Rogerom Zakheiom,
помоћником замјеника државног секретара за одбрану САД-а
Седамнаестог децембра 2008. године, замјеник предсједавајућег Заједничке комисије за
одбрану и безбједност БиХ, Шефик Џаферовић, одржао је састанак са Rogerom Zakheirom,
помоћником замјеника државног секретара за одбрану САД-а.
Састанку је присуствовала и делегација представника САД-а у НАТО-у у Shapeu, Белгија,
Амбасаде САД-а у БиХ, укључујући и војног аташеа САД-а у БиХ, пуковника Schleicherа, те
Драгица Хинић, секретар, Жељко Грубешић, стручни савјетник, и Јовица Катић, стручни
сарадник.
У уводном дијелу састанка господин Zakheir објаснио је циљ своје посјете БиХ.
Нагласио је потребу учешћа бх. војника у мисији НАТО-а - „ИСАФ“ у Авганистану.
Истакао је да постоје три могућности слања војника БиХ у Авганистан, и то слањем:
- јединице за уништавање НУС-а (војници који су стекли искуство у мисији у Ираку),
- јединице за обезбјеђивање објеката (у питању је јединица са искуством у том послу),
- јединице за учешће у мисији „ОМЛЕТ“ (обука авганистанских војника и помоћ у
изградњи капацитета локалних заједница. Мисија би била осмишљена са Командом
америчке војске у Авганистану и спонзорског је карактера).
У конципирању циљева мисије и учешћа бх. војника у мисији НАТО-а „ИСАФ“, Амбасада
САД-а ће у сарадњи са МОБиХ дефинисати могуће облике сарадње.
Након дефинисања и процјене могућности мисије у којој би учествовали припадници
ОСБиХ слиједе разговори са представницима Главног штаба НАТО-а у Shapeu, Белгија.
Roger Zakheir је у име Владе САД-а и државе Мериленд обећао помоћ у припреми ОСБиХ за
слање у мисије „ИСАФ“ и „ОМЛЕТ“ у Авганистану.
Шефик Џаферовић нагласио је да је потпуно јасно да се БиХ опредијелила за чланство у
НАТО-у, што значи и за учешће у мисијама НАТО-а. За учешће бх. војника у мисијама
НАТО-а потребно је у потпуности испоштовати потребну процедуру, те сходно постојећим
законским рјешењима настојати постићи циљеве за које се опредијеле МОБиХ,
Предсједништво БиХ и Парламентарна скупштина БиХ.
Замјеник предсједавајућег
Заједничке комисије
Шефик Џаферовић
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