BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA
BOSNE I HERCEGOVINE
GRUPA PRIJATELJSTVA ZA
SREDNJU I ISTOČNU EUROPU

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ГРУПА ПРИЈАТЕЉСТВА ЗА
СРЕДЊУ И ИСТОЧНУ ЕВРОПУ

Број/Broj: 01,03,03/11-05-76/08
Сарајево/Sarajevo: 23. 01. 2009. године

КОЛЕГИЈУМУ ОБА ДОМА ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БиХ
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КОЛЕГИЈУМУ СЕКРЕТАРИЈАТА
МИНИСТАРСТВУ ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА БиХ

Предмет: Извјештај о службеној посјети чланова Групе пријатељства Парламентарне
скупштине БиХ Републици Турској

У периоду од 16. до 20. јануара 2009. године делегација Групе пријатељства Парламентарне
скупштине БиХ са Републиком Турском боравила је у службеној посјети Истанбулу и Анкари. У
делегацији су путовали:
1. г. Шефик Џаферовић, предсједавајући Групе пријатељства ПСБиХ са Републиком
Турском
2. г. Бранко Зрно, члан Групе пријатељства
3. г. Слободан Шараба, члан Групе пријатељства
4. гђица Марина Мијачевић, секретар Групе пријатељства.
Састанцима у Анкари присуствовала је и гђица Миљана Ждрале, отправник послова у Амбасади
БиХ у Анкари, док су делегацију у Истанбулу пратили г. Бране Пећанац, генерални конзул, и гђа
Ниџара Ерцан, конзул у Конзулату БиХ у Истанбулу.
Службени програм у Анкари почео је полагањем вијенца у Маузолеју Мустафе Кемала Ататурка
и уписом у књигу почасти, након чега се делегација сусрела са г. Фејзулахом Киyкликом,
предсједавајућим Групе пријатељства Велике турске народне скупштине са БиХ, и г. Муратом
Мерчаном, предсједавајућим Комитета за спољне послове.
На почетку представљања оба домаћина пожељела су добродошлицу и угодан боравак у
Републици Турској. Изразили су наду да је ово само прва у низу посјета које ће услиједити у

______________________________________________________________________________________________________________________________

Trg BiH 1, Sarajevo / Трг БиХ 1, Сарајево, Tel/Тел: (+387 33) 713 690, Fax: (+387 33) 713 691

2

оквиру сарадње између група пријатељства двију земаља. Истакнута је пријатељска атмосфера
у Републици Турској, с пуно симпатија према БиХ, јер ове двије земље веже заједничка
прошлост, али и традиционално добре пријатељске везе. На састанцима је констатовано да су
односи између двију земаља на изванредном нивоу и без отворених питања, али да на
економском плану сарадња може и треба бити још већа. Наглашена је спремност турског народа
да помогне свим народима Босне и Херцеговине. Посебно је наглашена подршка Републике
Турске Босни и Херцеговини на њеном европском путу и НАТО-у. Скренута је пажња на
административне препреке у БиХ када је у питању инвестирање предузетника, те изражена нада
да ће те препреке бити што прије отклоњене.
Чланови делегације ПСБиХ захвалили су на гостопримству и изразили задовољство посјетом.
Сагласили су се са мишљењем да су односи између двију земаља изванредни, али да односи у
области економије могу бити још бољи. Замолили су чланове Групе пријатељства Парламента
Републике Турске да међу предузетницима промовишу идеју и подстицај инвестирању у БиХ.
Изразили су увјерење да ће сарадња између двију пријатељских група донијети позитивне
резултате те упутили позив Групи пријатељства Парламента Републике Турске да посјети БиХ.
Захвалили су народу Републике Турске за све што је чинио и чини за народ Босне и Хереговине,
исказали задовољство чињеницом да је Турска спремна помоћи Босни и Херцеговини те се
захвалили на подршци за интеграцију Босне и Херцеговине у НАТО и ЕУ.
За вријеме боравка у Истанбулу делегација је имала прилику да се сусретне са градоначелником
Истанбула, г. Кадиром Топбасом. Господин Топбас се захвалио на посјети те истакнуо да БиХ и
Турска имају заједничке интересе и традиционално добре односе који се морају још више
продубљивати и унапређивати, посебно када је економска сарадња у питању.
Извјештај припремила
Марина Мијачевић

Копија:
- Сектору за међународне односе и протокол
- Одјелу за информације и документацију
- а/а

Извјештај одобрио
Шефик Џаферовић
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