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КОЛЕГИЈУМУ ОБА ДОМА ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БиХ
КОЛЕГИЈУМУ СЕКРЕТАРИЈАТА
ЧЛАНОВИМА ДЕЛЕГАЦИЈЕ У ИНТЕРПАРЛАМЕНТАРНОЈ УНИЈИ
ЧЛАНОВИМА КОМИСИЈЕ ЗА СПОЉНЕ ПОСЛОВЕ
ЧЛАНОВИМА ГРУПЕ ПРИЈАТЕЉСТВА ЗА САРАДЊУ СА СУСЈЕДНИМ
ЗЕМЉАМА
СЕКТОРУ ЗА МЕЂУНАРОДНЕ ОДНОСЕ И ПРОТОКОЛ

Предмет: Посјета Делегације ПСБиХ у ИПУ-у Народној скупштини Републике Србије
На позив др Славице Дејановић-Ђукић, предсједнице Народне скупштине Републике
Србије и предсједнице Делегације НСРС-а у Интерпарламентарној унији, чланови
Делегације ПСБиХ у ИПУ-у су 25. и 26. јануара 2010. године боравили у Београду.
У име Делегације ПСБиХ путовали су:
г. Драго Калабић, предсједавајући,
г. Винко Зорић, први замјеник предсједавајућег,
г. Хилмо Неимарлија, други замјеник предсједавајућег,
г. Адем Хускић, члан,
гђа Душанка Мајкић, чланица,
г. Саво Ерић, члан,
гђица Марина Мијачевић, секретар.
За вријеме боравка у Београду Делегација ПСБиХ у ИПУ-у имала је одвојене сусрете с
предсједницом и члановима Делегације Народне скупштине у ИПУ-у, члановима
Групе пријатељства Србије са БиХ те делегацојим Одбора за спољне послове.
Делегацију Народне скупштине Републике Србије у ИПУ-у предводила је др Славица
Дејановић-Ђукић, предсједница, а састанку су присуствовали још и Весна Пешић,
Јелена Триван и Борис Алексић. Др Славица Дејановић-Ђукић изразила је
добродошлицу Делегацији ПСБиХ и захвалила се на реализацији договора из Женеве,
гдје је заједно са делегацијом Хрватског сабора донесена одлука о формирању

подгрупе (унутар Групе Г12+) која би обухватала земље западног Балкана. Тако би се
заједничким наступима могло лакше лобирати за интересе регије и њених грађана, те
осигурати да особа из регије увијек буде у врху неког од одбора ИПУ-а. Сви присутни
сложили су се да су приоритети обје земље интеграција у ЕУ те да на том путу могу
једна другој пуно помоћи. На састанку је истакнута важност Интерпарламентарне
уније као најстарије међународне политичке организације, а самим тим и
међупарламентарне сарадње на путу к европским интеграцијама, у чему двије земље
треба да се међусобно помажу. Г. Калабић истакнуо је да треба ставити нагласак на
добросусједску сарадњу. У изјави за новинаре датој непосредно након састанка, г.
Калабић и гђа Дејановић-Ђукић, у име двију делегација, послали су поруку свим
институцијама БиХ и Србије да је неопходно погледати у будућност и радити за
добробит свих грађана. Винко Зорић сматрао је да нагласак будуће сарадње треба
ставити на пријатељство, а не на неслогу. Такође је задужио секретаре обје делегације
да контактирају секретара делегације Хрватског сабора и што прије се сусретну у
Загребу ради коначног договора. Тако би већ на сљедећем засједању у Бангкоку могли
оформити подгрупу Групе Г12+ те на засједањима наступати регионално и лакше
лобирати за заједничке интересе регије.
На састанку са члановима Групе пријатељства Народне скупштине Србије са БиХ, које
је предводио г. Мехо Омеровић, а којем су још присуствовали: гђа Јудита Поповић, г.
Ђуро Перић, г. Бајрам Омерагић и г. Есад Џуџевић, обје стране су се сложиле у
процјени да постоје одређени проблеми у међусобним односима двију држава, али и
спремност за заједничко рјешавање тих проблема. Г. Омеровић изразио је жаљење што
у посљедње вријеме падају тешке изјаве које штете јачању добросусједских односа, но
истакао је и да чињеница да чланови двије делегације сједе за истим столом јасно
указује на постојање обостране жеље за унапређењем односа и проналажењем рјешења
која ће бити у интересу обје земље. Такође је указано на значај регионалне сарадње као
и потребу да два парламента размјеном позитивних искустава допринесу што бржем
рјешавању отворених питања. Стога је закључено да би требало што прије
организовати сусрет парламентарних група пријатељства Србије и Босне и
Херцеговине. Према мишљењу саговорника, Србија и Босна и Херцеговина у свим
међународним органицијама и институцијама чије су чланице треба да наступе заједно
и у што већој мјери пруже међусобну подршку кроз дјеловање подгрупа које треба
формирати.
Посљедњи састанак бх. делегације у Скупштини био је са члановима Одбора за спољне
послове, који је предводила гђа Гордана Чомић, потпредсједница Одбора и
потпредсједница Народне скупштине. Гђа Чомић је истакнула да је регионална
сарадња један од спољнополитичких приоритета Србије, те да Народна скупштина
улаже напоре како би посредством парламентарне дипломатије ријешила отворена
питања са сусједним земљама, наслијеђена из 1990-их година. Нагласила је да је
Народна скупштина, на основу сопствених искустава, спремна помоћи Парламентарној
скупштини БиХ у доношењу закона у вези с либерализацијом визног режима
грађанима Босне и Херцеговине. Изразила је спремност на несебичну помоћ Босни и
Херцеговини у њеним даљим настојањима у придруживању ЕУ. У делегацији Одбора
за спољне послове били су и посланици: Весна Пешић, Влајко Сенић, Момир
Марковић и Никола Лазић. Сви сматрају да сарадња два парламента није довољна те
би у скорије вријеме требало организовати сусрете одбора за спољне послове и у
директним контактима пронаћи рјешења која ће бити од обостраног интереса. Увјерени
су да је ова посјета почетак интензивније сарадње и добар корак ка превладавању

проблема из прошлости те окретању ка будућности. Наглашено је да све земље бивше
СФРЈ имају много заједничких тачака које их повезују још из времена када су живјели
у једној земљи, те да је потребно правити заједничке кораке ка будућности. Проблеми
који данас раздвајају двије земље не смију постојати и у будућности. Г. Омерагић
изразио је жаљење што овакви сусрети нису раније организовани, будући да су
отворени разговори показали колико заправо представници обје земље исто
размишљају.
Чланови Делегације ПСБиХ у ИПУ-у захвалили су се на организацији посјете и
сагласили са тврдњом да су ови састанци показали постојање обостране воље за
подизањем сарадње двију земаља на виши ниво. Из тог разлога потребно је што прије
пронаћи рјешења којима ће бити задовољне обје земље. Гђа Мајкић оцијенила је да не
постоји разлог због којег односи између земаља не би били на вишем нивоу, будући да
је велики број питања о којима би се могло разговарати и размијенити досадашња
искуства. Будући да је животни стандард у обје земље на веома ниском нивоу,
изразили су наду да ће идући период обиљежити и јачање привредне сарадње како би
народи и у једној и у другој земљи боље живјели. Закључено је да је једини пут к
остварењу сарадње и побољшању животног стандарда грађана дитектно договарање за
истим столом, а не само изношење ставова земаља путем медија. Истакнули су да БиХ
подржава Србију на њеном европском путу, те да очекује такав однос Србије према
БиХ.
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