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ПРЕДМЕТ: Посјета чланова Комитета за одбрану и безбједност и Поткомитета за
одбрамбене способности и будућност безбједности Парламентарне скупштине НАТО,
Сарајево, 16. и 17. 04. 2018. године
Чланови Комитета за одбрану и безбједност и Поткомитета за одбрамбене способности и
будућност безбједности Парламентарне скупштине НАТО (ПСНАТО) разговарали су 16.
априла 2018. године са члановима колегијума оба дома Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине, члановима Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ као и члановима
Делегације ПСБиХ у ПСНАТО-у, који су били и домаћини њихове дводневне посјете Босни
и Херцеговини.
Састанку су присуствовали: Никола Ловриновић, предсједавајући, и Асим Сарајлић, члан
Делегације ПСБиХ у ПСНАТО-у, Шефик Џаферовић и Борјана Кришто, замјеници
предсједавајућег Представничког дома ПСБиХ, Сафет Софтић и Бариша Чолак, замјеници
предсједавајућег Дома народа ПСБиХ, Сифет Поџић, предсједавајући, и Шемсудин
Мехмедовић, члан Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ, као и Бошко
Шиљеговић, парламентарни војни повјереник БиХ.
Циљ посјете је био да се са кључним политичким актерима у БиХ разговара о актуелној
политичкој и безбједносној ситуацији у нашој земљи, затим да се сагледа стање у сектору
одбране и безбједности БиХ као и статус процеса европских и евроатлантских интеграција.
Током дводневних разговора гости су имали прилику да се упознају са актуелном ситуацијом
у нашој земљи и њеним путем ка чланству у НАТО-у.
Шеф Делегације ПСБиХ у ПСНАТО-у Никола Ловриновић истакао је да не треба крити да
се ставови о приступању БиХ НАТО-у разликују у Федерацији БиХ и Републици Српској,
али да то не значи да се на њиховом приближавању не може радити као и да су таква
разилажења присутна и када је у питању Акциони план за чланство (МАП) те постизање
жељених високих стандарда. Због чињенице да је због нерјешавања укњижења војне
имовине на Босну и Херцеговину наш пут ка МАП-у у осмогодишњем застоју, Ловриновић
је додао да би било добро да се размисли о преформулисању захтјева на начин да се проблем
имовине сукцесивно ријешава након уласка наше земље у МАП.
И предсједавајући Заједничке комисије за одбрани и безбједност Сифет Поџић истакао је да
је тренутак да се са нашим партнерима из НАТО-а редефинише закључак о предусловима за
активирање МАП-а и да увидом у реалности на терену констатујемо да је процес укњижења
војне имовине кренуо те да ћемо реализацијом МАП-а доћи до жељеног циља.
Поџић је додао да би активирањем МАП-а за Босну и Херцеговину НАТО послао снажну
поруку о нашим досадашњим напорима и чињеници да процес више не може стајати.
На питање представника делегације ПСНАТО-а о томе шта НАТО може учинити како би се
наша земља приближила МАП-у и даље напредовала на том путу, замјеник предсједавајућег
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Представничког дома Шефик Џаферовић је током састанка, између осталог, затражио да ова
алијанса остане привржена Босни и Херцеговини и њеном путу ка НАТО-у јер је то чланство
битан фактор безбједности и за БиХ и за шири регион. Он је при томе подсјетио да се ради о
испуњењу стратешког опредјељења наше земље које је беспоговорно прихваћено и утврђено
као саставни дио успјешно спроведене реформе Оружаних снага БиХ.
Чланови Комитета за одбрану и безбједност и Поткомитета за одбрамбене способности и
будућност безбједности Парламентарне скупштине НАТО-а током радне посјете Босни
Херцеговини имали су низ сусрета са највишим званичницима Министарства одбране БиХ,
Министарства безбједности БиХ, Заједничког штаба ОСБиХ, представницима академске
заједнице и невладиног сектора као и командантима Штаба НАТО-а у Сарајеву и ЕУФОР-а
за БиХ.
Састанцима са гостима из ПСНАТО-а присуствовали су: Марина Пендеш, министарка, и
Борис Јеринић, замјеник министра одране БиХ, генерал-мајор Сенад Машовић, начелник,
Ивица Јеркић и Гојко Кнежевић, замјеници начелника Заједничког штаба ОСБиХ, чланови
Комисије за НАТО интеграциони процес БиХ предвођени Мијом Крешићем, замјеником
предсједавајућег.
Другод дана радне посјете Босни и Херцеговини,17. априла 2018. године, предсједавајући
Делегације Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (ПСБиХ) у Парламентарној
скупштини НАТО-а Никола Ловриновић и члан Делегације Асим Сарајлић, заједно са
члановима Комитета за одбрану и безбједност и Поткомитета за одбрамбене способности и
будућност безбједности ПСНАТО-а, посјетили су сједиште Државне агенције за истраге и
заштиту (СИПА).
Током састанка, којем су присуствовали министар безбједности БиХ Драган Мектић и његов
замјеник Мијо Крешић, директор СИПА-е Перица Станић, директор Дирекције за
координацију полицијских тијела БиХ Мирсад Вилић, директор Граничне полиције Зоран
Галић и директор Службе за послове са странцима Слободан Ујић, вођени су разговори о
актуелном стању безбједности у Босни и Херцеговини и спремности полицијских агенција и
Министарства безбједности БиХ да се координирано супротставе актуелним безбједносним
изазовима.
Након разговора у сједишту СИПА-е, званичници ПСБиХ и ПСНАТО-а обишли су Јединицу
за специјалну подршку СИПА-е. Презентоване су им могућности и спремност ове јединице у
извршавању задатака и мисије коју имају, а изведена је и показна вјежба.
Предсједавајући Делегације
Никола Ловриновић
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