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Број/Broj: 01,02,03/11-05-26/08
Сарајево/Sarajevo, 29.01.2008. године
-Члановима Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ
ПРЕДМЕТ: Информација о посјети Одбора за одбрану Државног збора
Републике Словеније
Двадесет петог јануара 2008. године чланови Одбора за одбрану Државног збора Републике
Словеније, предвођени предсједником Одбора Тонетом Андерличем, разговарали су са
члановима Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ.
Из Заједничке комисије састанку су присуствовали: Винко Зорић и Мирко Околић - чланови
Заједничке комисије, Драгица Хинић - секретар, Жељко Грубешић - стручни савјетник и
Јовица Катић - стручни сарадник.
Разговорима су присуствовали и амбасадор Републике Словеније у БиХ, Њ.е. Наташа
Водушек, и Кристијан Хаупт, представник Мисије ОЕБС-а у БиХ.
Током разговора размијењена су мишљења о актуелној ситуацији и активностима у сектору
одбране и безбједности. Разговарано је о реализацији Програма у оквиру Партнерства за мир
и НАТО, о активностима битним за придруживање Европској унији, о мисији ЕУФОР-а
„АЛТЕА“, као и савременим безбједносним изазовима у региону и шире.
Госте из Словеније интересовало је стање транзиције у ОСБиХ и сектору одбране, законска
рјешења у области одбране, структура ОСБиХ, структура буџета за сектор одбране, висина
плата војника, интерес за служење у професионалној војсци, начин слања припадника ОС у
међународне мисије као и низ других питања из те области.
Чланови Одбора за одбрану Државног збора Републике Словеније информисани су о
проблемима и начинима њихових рјешавања, те активностима и улози Заједничке комисије
за одбрану и безбједност БиХ у том процесу.
Закључено је да двије комисије треба да наставе размјењивати мишљења и на тај начин
давати додатни импулс међусобном разумијевање и даљем унапређењу билатералних односа
двију држава.
Представник
Заједничке комисије
Винко Зорић
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