Број/Broj: 03/1-50-1-7-48/09
Сарајево/Sarajevo, 09. 03. 2010.

ЗАПИСНИК
са 48. сједнице Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ
Парламентарне скупштине БиХ,
одржане 09. 03. 2010. године, у времену од 10.00 до 12.30 часова
Сједници су присуствовали сљедећи чланови Заједничке комисије: Бранко Зрно,
Шефик Џаферовић, Слободан Шараба, Винко Зорић, Драго Калабић, Иво Миро Јовић,
Селим Бешлагић, Хазим Ранчић и Адем Хускић.
Од чланова Заједничке комисије, сједници оправдано нису присуствовали: Мирко
Околић, Душанка Мајкић и Сулејман Тихић.
Сједници су присуствовали и гости, представници медија, као и представници
Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ:
- Сефер Халиловић, посланик у Представничком дому Парламентарне
скупштине БиХ,
- Марина Пендеш, замјеник министра одбране БиХ,
- Мате Милетић, Одбор за жалбе грађана Парламентарне скупштине БиХ,
- Зоран Јовановић, Кабинет предсједавајућег Савјета министара БиХ,
- Фатима Милетић и Симонета Силвестри, ЕУПМ,
- Јасна Драгичевић, Мисија ОЕБС-а у БиХ,
- Недим Хогић, УСАИД ПСП у БиХ,
- представници средстава информисања,
- Аида Крехо и Алма Салкић-Мијић, Законодавно-правни сектор ПСБиХ,
- Медина Делалић, Сектор за односе са јавношћу ПСБиХ,
- Драгица Хинић, секретар, и Јовица Катић, стручни сарадник у Заједничкој
комисији за одбрану и безбједност БиХ.
Сједници је предсједавао Бранко Зрно, предсједавајући Заједничке комисије за
одбрану и безбједност БиХ. Упознао је чланове Комисије са дневним редом
предвиђеним за ову сједницу и предложио да се у оквиру текућих питања, као
посљедња тачка, разматра позив Мисије ОЕБС-а за билатералну посјету чланова
Заједничке комисије институцијама власти Републике Румуније. Чланови Комисије
прихватили су ову допуну, те је констатовано да 48. сједница Заједничке комисије за
одбрану и безбједност БиХ има сљедећи

ДНЕВНИ РЕД:
1. Верификовање Записника са 47. сједнице Заједничке комисије;
2. Разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о служби у
Оружаним снагама БиХ - прва комисијска фаза (предлагач: посланик Сефер
Халиловић);
3. Давање мишљења о Иницијативи посланика Сефера Халиловића за достављање
комплетне информације о стању припадника Оружаних снага БиХ којима у току
2010. године истиче уговор и предлогу рјешења за ове припаднике;
4. Извјештај о раду Одбора за жалбе грађана на рад полицијских службеника БиХ
за период септембар-децембар 2009. године (предлагач: Одбор за жалбе
грађана);
5. Разматрање Информације о санкционисању извршилаца вербалних и физичких
насртаја на новинаре у БиХ и предлог мјера (сачинилац: Министарство
безбједности БиХ);
6. Поновно разматрање Извјештаја о раду Државне агенције за истраге и заштиту
(СИПА) за девет мјесеци 2009. са изјашњењем, у складу са смјерницама 69.
сједнице Представничког дома ПСБиХ (сачинилац: Државна агенција за истраге
и заштиту);
7. Информација о реализовању билетаралних разговора из области одбране између
делегације Министарства одбране БиХ и Министарства одбране САД
(сачинилац: Министарство одбране БиХ);
8. Текућа питања:
a) Поновно разматрање Извјештаја о учешћу на регионалној конференцији о
теми „Јачање безбједносне сарадње за што скорији приступ земаља
југоисточне Европе Европској унији, Тирана, 07. и 08. 12. 2009. године;
б) Информација о одржаној Другој конференцији о теми „Актуелно стање
безбједности у БиХ“, 17. и 18. 12. 2009. године, Бања Лука;
ц) Позив за учествовање једног представника Заједничке комисије у „Mil to
Mil“ БиХ -10130 Програму ветерана (ФАМ), 07-13. 03. 2010, Вашингтон;
д) Позив за учешће на семинару о безбједносној политици, 16. и 17. 03. 2010.
године, Сарајево;
е) Позив за учествовање на „СТАРЛИНК“ курсу о реформи безбједносног
система, RACVIAC - Загреб, 22 - 25. 03. 2010. године;
ф) Информација о позиву Мисије ОЕБС-а за билатералну посјету чланова
Заједничке комисије институцијама власти Републике Румуније.

Ад. - 1. Верификовање Записника са 47. сједнице Заједничке комисије
Како није био примједаба на предложени текст, Заједничка комисија је једногласно, са
седам гласова „за“, усвојила Записник са 47. сједнице Заједничке комисије.

Ад. – 2. Разматрање Предлога закона о измјенама и допунама Закона о
служби у Оружаним снагама БиХ - прва комисијска фаза (предлагач:
посланик Сефер Халиловић)
Бранко Зрно истакао је да се Предог закона разматра у скраћеној парламентарној
процедури, након чега је дао ријеч предлагачу закона.
Сефер Халиловић навео је да је циљ измјена и допуна Закона изналажење законског
рјешења за збрињавање припадника Оружаних снага БиХ који су у професионалној
војној служби посљедњих скоро 20 година, а нису близу остваривања услова за
пензионисање. Оцијенио је да ће се поменута категорија лица који су њиме обухваћени
јако тешко снаћи у цивилном животу, након толико година професионалне војне
службе. Стога предложене измјене и допуне Закона представљају један од начина на
који се ово питање може ријешити, те очекује и да се у евентуалној амандманској фази
предложени текст још више побољша.
Бранко Зрно мишљења је да се ради о изузетно комплексном проблему, јер је овај
предлог закона дат у вријеме када је процес транзиције унутар ОСБиХ већ почео и
први његови ефекти су већ познати. Напоменуо је да је Заједничка комисија за одбрану
и безбједност БиХ прије отприлике годину дана покушавала на неки начин озаконити
збрињавање припадника ОСБиХ, али, нажалост, на тај процес није успјела битно
утицати.
Хазим Ранчић замолио је замјеницу министра одбране БиХ да му одговори колико је
војника отпуштено, колико их је из официрских чинова премјештено у подофицирске,
те о којем се Trust фонду ради када је овај процес у питању.
Адем Хускић је ово питање оцијенио као изузетно важно и навео да се и Комисија
заједно са Министарством одбране БиХ већ дуже вријеме бави њиме, настојећи при
томе да се предложе најбоља рјешења за што већи број ових лица. Зато је констатовао
да је најбоље урадити оно што Министарство одбране БиХ предлаже и закључио да би
добро било причекати данашњу одлуку Савјета министара БиХ о овом питању.
Селим Бешлагић упитао је замјеницу министра одбране БиХ како би позитивно
изјашњавање Комисије о овом закону утицало на будуће добијање Акционог плана за
чланство (МАП) у НАТО-у.
Слободан Шараба упитао је какав је став Министарства одбране о конкретном
предлогу закона.
Иву Миру Јовића занимало је да ли у овом тренутку у оквиру Министарства одбране
БиХ има подофицира који имају 45 година и ако има, да ли постоји могућност да се
тим лицима омогући несметан одлазак у пензију? Сугерисао је да се од предвиђеног
отпуста спасе прије свега они који имају 42, 43 или 44 године.
Марина Пендеш, замјеник министра одбране БиХ, одговарајући на питања
постављена током расправе, подсјетила је прије свега на попуњеност Оружаних снага
БиХ, као и на чињеницу да је Министарство одбране БиХ прошле године расписало
конкурс за попуну већ раније упражњених мјеста на позицијама војника, те да је
пријем нових војника обављен почетком ове године. Министарство одбране је у
неколико наврата, кроз парламентарну процедуру, предлагало начине за рјешавање и

збрињавање припадника ОСБиХ који у складу са постојећим законом не могу
продужити своје уговоре о професионалној војној служби. У погледу усвојених и
одобрених планова у којима је била јасна интенција збрињавања људи, навела је да ће
за одређена дефицитарна занимања, као што су деминери, војни полицајци или кувари,
бити продужени уговори, а ради даље оперативности ОСБиХ. Једном броју војника
који су били распоређени у тај чин прије три године због неиспуњавања услова,
првенствено стицања IV степена стручне спреме, а који су тај степен стекли у
међувремену, враћени су подофицирски чинови које су прије тога имали. До краја
године Министарство одбране рачуна да ће, у скаду са раније усвојеним планом,
отпустити још 2200 људи. Даље је дала свој коментар на чланове 101. и 102. Закона о
служби у ОСБиХ на које се предлагач измјена и допуна овог закона позива, као и на
члан 183. Закона, који се односи на стицање услова за пензију професионалних војних
лица, наводећи да је у том члану наведено да је 55 година услов за пензионисање. Ово
представља велики проблем са аспекта професионализма ОСБиХ за све оне који имају
око 40 година, а којима је за пензионисање потребно још 15 година. Надаље је навела
да БиХ нема финансијских средстава, те да је њено лично мишљење да уколико неко
подржава останак ових људи до остваривања услова за пензију, тиме намјерно жели
урушити систем. Потом је чланове Заједничке комисије упознала са садржајем
Мишљења о Предлогу закона о измјенама и допунама Закона о служби у ОСБиХ које
је Министарство одбране БиХ доставило Савјету министара БиХ на усвајање. Још је
навела да се из дијелова дискусије стиче утисак да у Министарству одбране раде
неодговорни људи, које није брига за судбину ових лица, те демантовала то
чињеницом да ово министарство већ шест година покушава наћи право рјешење, и то у
сарадњи са ентитетским владама. На крају је навела да је Министарство одбране БиХ
предложило Савјету министара БиХ да не подржи предложене измјене и допуне Закона
о служби у Оружаним снагама БиХ.
Сефер Халиловић је у завршној дискусији навео да је његова намјера била да се о
овом питању расправља у ПСБиХ, како би се с њим упознао већи број парламентараца
и како би се нашло рјешење прихватљиво за све. Предлог измјена и допуна овог закона
није оцијенио као сметњу у нашем путу ка НАТО-у и закључио да се ПСБиХ по својој
позицији налази изнад Савјета министара, те да она првобитно треба да донесе одлуку
о овом питању.
Бранко Зрно сагласио се са дискусијом Адема Хускића и истакао да је нормално да
Заједничка комисија сачека мишљење Савјета министара БиХ о овом питању, а
нарочито због чињенице да је 01. 03. 2010. године већ отпуштена прва група војника и
да се наредни отпуст очекује тек 19. 06. 2010. године. Стога је предложио да
Заједничка комисија од Колегијума Представничког дома ПСБиХ затражи продужење
рока за достављање мишљења о овом закону до достављања мишљења Савјета
министара БиХ, и да се тек по добијеном мишљењу изјасне о њему.
Заједничка комисија изјаснила се затим о предлогу г. Зрне. Са седам гласова „за“, без
гласова „против“ и два гласа ''уздржан'', уз довољну просту већину, али без гласова
„за“ чланова Комисије из српског народа, није подржала предлог Бранка Зрне.
Како наведени предлог није усвојен, Комисија се у складу са пословничком
процедуром изјаснила о Предлогу закона у првом читању.

Са шест гласова „за“, два гласа „против“ и једним гласом „уздржан“, уз довољну
просту већину, али без гласова „за“ чланова из српског народа, Заједничка комисија
није подржала принципе Предлога закона о измјенама и допунама Закона о служби у
Оружаним снагама БиХ, те је негативно мишљење с образложењем упутила у даљу
парламентарну процедуру.
Ад. - 3. Давање мишљења о Иницијативи посланика Сефера Халиловића за
достављање комплетне информације о стању припадника Оружаних снага
БиХ којима у току 2010. године истиче уговор и предлогу рјешења за ове
припаднике
Бранко Зрно навео је да Заједничка комисија од Министарства одбране БиХ не тражи
посебно информације о стању припадника ОСБиХ којима у току 2010. године истиче
професионални уговор, с обзиром да их редовно мјесечно добија.
Сефер Халиловић навео је да би ПСБиХ требало да добије комплетну информацију о
овом питању, како би се Представнички дом о њој могао коректно и на правилан начин
изјаснити.
Бранко Зрно је, закључујући расправу, предложио да Комисија подржи ову
иницијативу, те да се предлог Сефера Халиловића коригује и гласи: „Представнички
дом Парламентарне скупштине БиХ захтијева од Савјета министара БиХ да достави
комплетну информацију о стању припадника Оружаних снага БиХ којима у току 2010.
истиче уговор и предложи рјешења овог питања, како би се на наредној сједници Дома
обавила расправа о овом важном питању и донијеле одлуке“, те предложи
Представничком дому да прихвати наведени преформулисани текст Иницијативе и
након достављања комплетне информације обави расправу.
Чланови Комисије су једногласно, са девет гласова „за“, прихватили предлог Бранка
Зрне.

Ад. - 4. Извјештај о раду Одбора за жалбе грађана на рад полицијских
службеника БиХ за период септембар-децембар 2009. године (предлагач:
Одбор за жалбе грађана)
Како о овом материјалу није вођена посебна расправа, предсједавајући је позвао
чланове Комисије да се изјасне о Извјештају.
Чланови Заједничке комисије су потом једногласно, са девет гласова „за“, усвојили
Извјештај о раду Одбора за жалбе грађана на рад полицијских службеника БиХ за
период септембар-децембар 2009. године.

Ад. - 5. Разматрање Информације о санкционисању извршилаца вербалних и
физичких насртаја на новинаре у БиХ и предлог мјера (сачинилац:
Министарство безбједности БиХ)
Селим Бешлагић истакао је да је у питању иницијатива коју је поднио његов колега
из Клуба посланика СДП-а БиХ, те да је у консултацији с њим дошао до закључка да се
ради и о непотпуној информацији у смислу да не садржи цјеловите податке о
извршиоцима.
Винко Зорић навео је да се Информација прима к знању, а да предлог мјера који
проистиче из ње треба да буде усклађен са законским одредбама. Подсјетио је да
Комисија редовно од Министарства безбједности добија информацију о стању
безбједности у БиХ, те закључио да новинаре не би требало издвајати као посебну
категорију која би морала бити обухваћена посебном информацијом. Ако се број
напада смањује, онда се може рећи да институције безбједности добро раде свој посао.
Још је навео да он осуђује сва лица која вербално и физички нападају новинаре, али
осуђује и поступке новинара који вербално нападају грађане БиХ, као и
парламентарце, називајући их погрдним називима.
Драго Калабић рекао је да ову информацију неће подржати из протеста, иако се она, у
складу са пословничким одредбама, не усваја него само прима к знању. Сигурно је да
нико неће подржати насртаје на новинаре, али је сагласан и са констатацијом г. Зорића
да их не треба издвајати од осталих категорија људи који раде свој посао. Као разлог
неподржавања ове информације навео је да су се одређени медији вратили у деведесете
године прошлог вијека и стали у службу подјеле друштва говорећи увредљиво, језиком
мржње, констатујући да тиме наносе огромну штету друштву, од које се оно неће лако
опоравити. Таквим наступом они не доприносе ничему добром, не подижу друштвене
стандарде и вуку нас назад у вријеме које се не смије поновити. Стога је закључио да
он не мора ћутати, ако неке његове колеге то морају, и јавно говори о медијском
терору појединих медијских кућа.
Хазим Ранчић навео је да је неоспорно да сви грађани БиХ треба да уживају сваку
врсту безбједности. Осврнуо се на закључке усвојене у Представничком дому ПСБиХ и
анализирао ову информацију о извршеним кривичним дјелима, прекршајима, као и
поднесеним кривичним и прекршајним пријавама од полицијских органа. Нагласио је
да су појачане мјере обезбјеђења новинара којима је угрожена безбједност. Закључио је
да је, на основу закључака који су усвојени у Представничком дому ПСБиХ,
Информација прихватљива, те да се о њој евентуално може водити шира расправа на
сједницама домова ПСБиХ.
Слободан Шараба навео је да Комисија данас разматра Информацију о нападима на
новинаре и да је те нападе потребно осудити, не упуштајући се при томе у уређивачку
политику појединих медија. Информацију је оцијенио коректном, али предлог мјера
назвао лошим, с обзиром да није наведен конкретан предлог мјера, него је то само
уопштено написано. Стога је предложио да се од Министарства безбједности БиХ
захтијева сачињавање конкретног прецизног предлога мјера.
Шефик Џаферовић навео је да питање медијске слободе и уређивачке политике треба
издвојити од вербалних и физичких напада на новинаре и нагласио да нема тог

поступка новинара који може оправдати било какав вербални или физички напад на
њега. Сагласио се са дискусијом Слободана Шарабе и предложио да Комисија прими
ову информацију к знању, осуди сваки вербални и физички напад на новинаре, а од
Министарства безбједности затражи конкретан предлог мјера.
Драго Калабић, реплицирајући на наводе г. Џаферовића о неопходности медијске
слободе и уређивачке политике, закључио је да се, ако се медији у већини емисија о
политичарима изјашњавају као о криминалцима и лоповима, у цјелокупан посао треба
укључити и Тужилаштво БиХ, као и надлежни судови. Оцијенио је да дио новинара
који користе термине као што су „фашиста“, „зликовац“ или „бандит“ улазе у
безбједносни ризик ове земље и нагласио своје дубоко неслагање са таквим начином
извјештавања.
Иво Миро Јовић оцијенио је да се ово питање односи непосредно на домен људских
права, те навео да Заједничка комисија за људска права, права дјетета, младе,
имиграцију, избјеглице, азил и етику превасходно треба да се бави овим проблемом.
Безбједност људи у БиХ треба нужно да буде предмет рада ове комисије, али издвајање
само овог сегмента спада у домен заштите људских права. Сагласио се са дискусијама
својих претходника, оцјењујући у негативном контексту рад неких медијских кућа.
Закључио је да у БиХ има медија који су својим лажним и хушкачким извјештавањима
више зла нанијели него сам рат.
Шефик Џаферовић је, у својој реплици, навео да Комисија данас расправља о
вербалним нападима и пријетњама физичким нападима на новинаре, осуђујући их као
недопустиве и наводећи да ништа не може оправдати било какве пријетње и физичке
нападе, који се су првенствено питање безбједности свих грађана у БиХ.
Бранко Зрно је, закључујући расправу, навео да се током расправе изашло из оквира
дате теме, те сагласио са наводима из дискусије да се ово питање директно тиче
људских права. Предложио је да Комисија ову информацију прими к знању и упути је
у даљу парламентарну процедуру са предлогом Представничком дому ПСБиХ да је
прими к знању, уз закључак којим Дом захтијева од Министарства безбједности БиХ да
сачини конкретан и прецизан предлог мјера, с обзиром да је наведени предлог мјера
уопштен и непрецизан.
Заједничка комисија потом је једногласно, са осам гласова „за“, прихватила предлог
Бранка Зрне.
Ад. - 6. Поновно разматрање Извјештаја о раду Државне агенције за истраге и
заштиту (СИПА) за девет мјесеци 2009. са изјашњењем, у складу са
смјерницама 69. сједнице Представничког дома ПСБиХ (сачинилац:
Државна агенција за истраге и заштиту)
Бранко Зрно информисао је присутне да је Комисија у пословничкој недоумици, с
обзиром да од СИПА-е није достављен допуњени извјештај који је Комисија затражила
на претходној сједници. Стога нема основа за отварање нове расправе, те је предложио
да се ова тачка дневног реда одгоди и закаже за наредну сједницу Комисије, како се не
би кршиле одредбе Пословника, као и усвојени закључци Комисије, те да СИПА у

међувремену у што краћем року, а не дужем од 10 дана, достави Комисији допуњени
извјештај, уз обавезно присуство директора СИПА-е на наредној сједници, како би се
обавила расправа и предложили одговарајући кораци.
Мирко Лујић, директор СИПА-е, навео је да Извјештај о раду СИПА-е за цијелу 2009.
годину, у складу са интерним актима СИПА-е, разматра Одбор за унутрашњу политику
СИПА-е, те да ће након тога бити прослијеђен на разматрање и усвајање Савјету
министара БиХ.
Заједничка комисија потом је једногласно, са осам гласова „за“, прихватила закључак
Бранка Зрне, чиме је расправа о овој тачки одгођена за наредну сједницу Комисије.
Ад. - 7. Информација о реализовању билетаралних разговора из области одбране
између делегације Министарства одбране БиХ и Министарства одбране
САД (сачинилац: Министарство одбране БиХ)
Заједничка комисија примила је к знању Информацију о реализовању билетаралних
разговора из области одбране између делегације Министарства одбране БиХ и
Министарства одбране САД.
Ад. - 8. Текућа питања:
a)

Поновно разматрање Извјештаја о учешћу на регионалној конференцији
о теми „Јачање безбједносне сарадње за што скорији приступ земаља
југоисточне Европе Европској унији, Тирана, 07. и 08. 12. 2009.

Бранко Зрно навео је да у вези са Извјештајем постоје два рјешења, и то да се
Извјештај усвоји или да се без икаквих посљедица ово питање коначно скине са
дневног реда и из даље процедуре, с обзиром да оно никога не обавезује.
Селим Бешлагић оцијенио је да је текст Декларације сасвим прихватљив, али с
обзиром да она смета колегама из српског народа и да се не тражи никаква њена даља
ратификација, предложио је да се процедура о овом извјештају заврши.
Шефик Џаферовић предложио је да Комисија без упуштања у даљу елаборацију овај
Извјештај стави ad acta. Појаснио је да је Колегијум Заједничке комисије почетком
прошле године био на једној сличној конференцији, такође у Тирани, и тада нису
потписали предложену декларацију, с обзиром да је Косово била једна од земаља
учесница и да је у тој декларацији између осталог стајало да се земље учеснице
охрабрују да признају Косово. Он је указао осталој двојици колега на ту реченицу, те
делегација БиХ тада није потписала декларацију јер није било консензуса. Ипак, ову
декларацију коју је потписао Адем Хускић назвао је другачијом, јер у њој нема ништа
неприхватљиво.
Слободан Шараба истакао је да ће овај извјештај усвојити само ако се Адем Хускић
одрекне онога што је потписао. Није сагласан са дискусијом г. Џаферовића, наводећи
да је спорнан сваки пасус ове декларације у којем се помињу делегације држава
учесница, међу којима је било и Косово, које БиХ није признала.

Драго Калабић навео је да се ради о извјештају о којем се мора гласати, те поставио
питање ко је био овлашћен да потпише овакав један документ, сматрајући да је
потписан потпуно неовлашћено. Навео је да све делегације које иду ван БиХ заказују
састанке у Министарству иностраних послова, како би од ове институције, која је
задужена за спољну политику БиХ, добиле смјернице о томе какве ставове треба да
заузимају о одређеним питањима.
Адем Хускић подсјетио је да је он поред свог потписа ставио звјездицу и у фусноти
навео да његов потпис ничим не прејудицира будући статус Косова као независне
државе. Још је навео да су сви знали за садржај Декларације прије одржавања
Конференције, те да се стога поставља питање зашто је ова делегација уопште послана
у Тирану. Појаснио је да је Иво Миро Јовић био такође за потписивање ове
декларације, док Мирко Околић није, те да је делегација БиХ тражила да се у
преамбули избришу имена земаља учесница. Организатор је удовољио делегацији
Босне и Херцеговине, након чега је он и потписао ову декларацију, не оцјењујући је
даље уопште спорном. Навео је да је његов закључак да се овај извјештај
злоупотребљава у предизборне сврхе.
Иво Миро Јовић оцијенио је да је направљена велика грешка у смислу да је делегација
ПСБиХ послана на конференцију на коју је позвано и Косово. Том приликом је
потписана декларација, која је изражавала жељу Парламента Републике Албаније да
имају документ који ће оправдати одржавање ове конференције.
По окончању расправе, предсједавајући Комисије је дао на гласање овај извјештај. Са
једним гласом „за“, четири гласа „против“ и три гласа „уздржан“, Комисија није
усвојила Извјештај о учешћу на регионалној конференцији о теми „Јачање
безбједносне сарадње за што скорији приступ земаља југоисточне Европе Европској
унији.
По окончаном гласању Драго Калабић је истакао да СНСД убудуће неће дати
сагласност ни за једно путовање на неку конференцију ван БиХ уколико не буде већ
раније усаглашен став и постигнут консензус о наступу делегације на тој
конференцији. Навео је да се и у овој конкретној ситуацији ништа лоше не би десило
да БиХ није потписала ову декларацију, те да њему лично овдје није сметао потпис
Адема Хускића, већ чињеница да се три члана делегације нису могла усагласити о
јединственом наступу на конференцији. Закључио је да овакве делегације ПСБиХ више
не могу наступити на сличним скуповима без претходног става Министарства
иностраних послова БиХ о питањима која се односе на спољну политику БиХ.
Шефик Џаферовић навео је да ова конференција представља једно велико искуство за
све делегације ПСБиХ и требало би извући поуку за сваки наредни сличан наступ.
б) Информација о одржаној Другој конференцији о теми „Актуелно стање
безбједности у БиХ“, 17. и 18. 12. 2009. године, Бања Лука
Бранко Зрно истакао је да је ова конференција била изузетно добра, уз констатацију
да јој је присуствовао велики број стручних лица, али и подсјетио да је присуствовало

врло мало чланова Заједничке комисије за одбрану и безбједност. Упознао је чланове
Комисије да су закључци, који чине саставни дио ове информације, прослијеђени
учесницима Конференције, на које они у одређеном времену нису дали никакве
сугестије за евентуалне исправке, те су их на тај начин прихватили. С тим у вези
замолио је и чланове Комисије да приме ову информацију к знању, подржавајући на тај
начин и закључке наведене у Информацији.
Заједничка комисија је затим примила к знању Информацију о одржаној Другој
конференцији о теми „Актуелно стање безбједности у БиХ“, Бања Лука, 17. и 18. 12.
2009. године.
ц)

Позив за учествовање једног представника Заједничке комисије у
„Mil to Mil“ БиХ-10130 Програму ветерана (ФАМ), 16 – 22. 05. 2010.
године, Вашингтон

Драгица Хинић подсјетила је да је разматрање овог позива пролонгирано за ову
сједницу како би се добиле додатне информације о томе на кога се овај позив односи,
на чланове Комисије или на неког из Секретаријата Комисије. Навела је да је у
међувремену обавила консултације са Канцеларијом за одбрамбену сарадњу Европске
команде САД-а (ОДЦ), и да су организатори истакли да не желе прејудицирати на кога
се позив тачно односи. Још је навела да је Секретаријату Комисије достављен нови
допис у којем је измијењен термин учешћа, наводећи да ће се овај програм, умјесто у
периоду од 07. до 13. 03. 2010. одржати у периоду од 16. до 22. 05. 2010.
Шефик Џаферовић навео је да је најбоље рјешење да учесник овог програма буде
неко из Секретаријата Комисије, јер се овдје ради о континуитету учешћа у програму.
Бранко Зрно сагласио се са констатацијом г. Џаферовића и предложио да у овом
програму учествује Јовица Катић, стручни сарадник у Комисији, што је једногласно
прихваћено.

д)

Позив за учешће у раду семинара о безбједносној политици, 16. и
17. 03. 2010. године, Сарајево

Заједничка комисија одлучила је да на семинару о безбједносној политици, који ће се
од 16. до 17. 03. 2010. одржати у Сарајеву, учествује Бранко Зрно, предсједавајући
Заједничке комисије за одбрану и безбједност.
е) Позив за учествовање на „СТАРЛИНК“ курсу о реформи безбједносног
система, RACVIAC - Загреб, 22 - 25. 03. 2010. године
Заједничка комисија једногласно је предложила колегијумима домова ПСБиХ да на
„СТАРЛИНК“ курсу о реформи безбједносног система, који ће бити одржан у Загребу,
од 22. до 25. 03. 2010. учествује Бранко Зрно.

ф) Позив Мисије ОЕБС-а за билатералну посјету чланова Заједничке
комисије институцијама власти Републике Румуније
Јасна Драгичевић из Мисије ОЕБС-а у БиХ упознала је чланове Комисије да је ова
посјета планирана у радној седмици између 12. и 16. 04. 2010. године, те замолила
чланове Комисије да изаберу делегацију коју би чинило шест чланова и два
представника Секретаријата Комисије.
Чланови Заједничке комисије потом су одлучили да колегијумима домова ПСБиХ
предложе да се у ову посјету упуте: Бранко Зрно, Шефик Џаферовић, Слободан
Шараба, Адем Хускић, Драго Калабић и Винко Зорић.

ЗАПИСНИК САЧИНИЛА
Драгица Хинић

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ КОМИСИЈЕ
Бранко Зрно

