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ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG POVJERENSTVA ZA
OBRANU I SIGURNOST BIH

Predmet: Informacija o održanom sastanku sa šefom NATO-vog savjetodavnog tima
pri Stožeru NATO-a u Sarajevu

Dana 8. 9. 2009. godine, na prijedlog Stožera NATO-a u Sarajevu, održan je
sastanak kojem su iz Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost BiH nazočili Branko
Zrno, predsjedatelj, i Dragica Hinić, tajnica. Iz Stožera NATO-a u Sarajevu sastanku su
nazočili: brigadni general John W. Bullard, novi voditelj NATO-vog savjetodavnog tima,
Kenneth Lindsay, političko-parlamentarni savjetnik, i Lejla Hadžihasanović, suradnica.
Cilj sastanka bio je upoznati brigadnog generala Johna W. Bullarda s radom Zajedničkog
povjerenstva, iskustvima i njegovim planovima za iduće razdoblje.
U uvodnom je obraćanju Branko Zrno zaželio dobrodošlicu brigadnom generalu Bullardu,
upoznao ga s radom Zajedničkog povjerenstva, izrazio zahvalnost predstavnicima NATO-a
za angažman tijekom izvođenja vježbe “Združeni napor” u Banjoj Luci, te izrazio nadu u
nastavak uspješne suradnje s predstavnicima Stožera NATO-a u Sarajevu.
Brigadni general Bullard govorio je dosadašnjem angažmanu, također izražavajući nadu u
uspješnu suradnju. Potom je istaknuo jedan broj pitanja koja će biti u središtu njegova
djelovanja. Za prvo takvo pitanje naglasio je izradu dokumenta Pregled obrane, te ulogu
NATO-vog koordinacijskog tima u tom procesu. Mišljenja je kako bi bilo dobro uključiti i
članove Zajedničkog povjerenstva u prethodnu fazu izrade ovog dokumenta. Dotaknuo se i
pitanja rješavanja statusa vojne imovine, te pitanja koje se odnosi na višak osoblja u
Oružanim snagama i Ministarstvu obrane BiH, kao i uloge NATO-vog Trust fonda u tom
procesu.

Gospodina Kennetha Lindsaya zanimala su pitanja vezana za suradnju s komplementarnim
povjerenstvima entiteskih parlamenata, te planiranja i djelovanja u izvarednim situacijama i
prirodnim nesrećama.
Nakon što je odgovoreno na postavljena pitanja, g. Zrno se još jednom zahvalio
predstavnicima Stožera NATO-a na zanimanju za djelovanje Zajedničkog povjerenstva i
najavio skore susrete i suradnju.
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