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Сарајево/Sarajevo, 17. 12. 2008.
Члановима Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ

ПРЕДМЕТ: Информација о одржаном састанку са бригадним генералом Costanzo Periottom
Шеснаестог децембра 2008. године замјеник предсједавајућег Заједничке комисије за
одбрану и безбједност БиХ, Шефик Џаферовић, одржао је састанак са бригадним генералом
Costanzo Periotto, личним представником предсједавајућег ОЕБС-а из Беча, за члан IV
Анекса 1Б Дејтонског мировног споразума.
Састанку су присуствовали Драгица Хинић, секретар, Жељко Грубешић, стручни савјетник и
Јовица Катић, стручни сарадник.
Генерал Periotto упознао је присутне са актуелним стањем у спровођењу Споразума о
субрегионалној контроли наоружања. То је споразум који се у потпуности спроводи и који ће
и даље живјети док се не изнађе алтернатива.
Верификациони центри у министарствима одбране БиХ, Црне Горе, Хрватске и Србије јако
добро сарађују, транспарентно размјењују потребне податке и све то утиче на врло добре
односе између представника оружаних снага у региону.
Шефик Џаферовић подржао је излагање генерала Periotta, увјерио га да су институције БиХ,
посебно Заједничка комисија за одбрану и безбједност БиХ, привржени и да подржавају
Споразум о субрегионалној контроли у изворном облику, те да треба наставити пратити
његову реализацију.
Генерал Periotto понудио је члановима Заједничке комисије да у 2009. години одржи
презентацију о теми: „Реализација Споразума о субрегионалној контроли наоружања“ у
ПСБиХ, те се сагласио да у оквиру програма посјете добију прилику да свој рад презентују и
представници верификационих центара Босне и Херцеговине, Црне Горе, Хрватске и Србије.
Замјеник предсједавајућег
Заједничке комисије
Шефик Џаферовић
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