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Сарајево, 01. 02. 2016. године

ПРЕДМЕТ: Информација о посјети Defence College НАТО-а Заједничкој
комисији за одбрану и безбједност Парламентарне скупштине БиХ

Полазници Defense College НАТО-а из Рима, који су се налазили у студијској посјети
Босни и Херцеговини, 09.12.2015. године посјетили су Парламентарну скупштину
Босне и Херцеговине, гдје им је домаћин била Заједничка комисија за одбрану и
безбједност БиХ.
Гостима из НАТО-овог колеџа, на челу са генерал-мајором Јанушом Бојарским, у
згради ПСБиХ, пригодним обраћањима добродошлицу су пожељели Борјана Кришто,
предсједавајућа Представничког дома, Огњен Тадић, предсједавајући Дома народа, и
Сифет Поџић, предсједавајући Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ.
Састанку су присуствовали и Бариша Чолак и Ханка Вајзовић, чланови Заједничке
комисије, Бошко Шиљеговић, парламентарни војни повјереник БиХ, Бојан Нинковић и
Марин Вукоја, секретари домова ПСБиХ, Љиљана Милићевић, секретар, и Жељко
Грубешић, стручни савјетник у Канцеларији секретара Заједничке комисије.
Представници Парламентарне скупштине БиХ истакли су у својим излагањима и
презентацијама актуелну политичку и економску ситуацију у БиХ, стање у погледу
евроатлантских интеграција, те упознали присутне с активностима Заједничке
комисије за одбрану и безбједност БиХ по питањима надзора и стања у сектору
одбране и безбједности БиХ.
У разговору, који су представници Defence Collegеа имали са представницима
Парламентарне скупштине БиХ, било је ријечи о бројним питањима која каратеришу
актуелно стање у сектору одбране и безбједности. Госте из Рима је интересовало стање
по питању трошења буџетских средстава, процес надзора набавки војне опреме, стање
у процесу противминских акција и израде посебних стратешких докумената као што
су Преглед одбране и Безбједносна политика БиХ те процес књижења војне имовине,
што је декларисано као предуслов за почетак реализације Акционог плана за чланство
БиХ у НАТО-у.

Исто тако, госте из НАТО-овог колеџа интересовало је како и на који начин се сектор
безбједности у цјелини супротставља и носи са актуелним безбједносним изазовима,
како се одвија регионална сарадња, односи са сусједним земљама, ток сарадње са
међународним организацијама које дјелују у БиХ те проблеми који се рјешавају на
путу БиХ ка Европској унији и НАТО-у.
Након двочасовног разговора закључено је да је овај вид дијалога са полазницима
Defense Collegeа од посебне важности и за представнике ПСБиХ и госте, који се по
завршетку Колеџа враћају на високе позиције у оружаним снагама, сектору
безбједности и дипломатији својих земаља, како чланица НАТО и ЕУ тако и других,
који традиционално шаљу своје полазнике за овај престижни колеџ.
Представници НАТО-овог колеџа са генералом Бојарским на челу на крају су се
захвалили представницима ПСБиХ, који су им у отвореном разговору дали одговоре
на многа питања и тиме помогли бољем разумијевању актуелне ситуације у БиХ.
Изражена је жеља да се сарадња са Заједничком комисијом за одбрану и безбједност и
ПСБиХ настави и убудуће.

Предсједавајући Заједничке комисије
Сифет Поџић
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