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ZABILJEŠKA
sa sastanka predsjedatelja Povjerenstva za vanjske poslove Mirze Kušljugića s Ivanom
Barbalićem, novoimenovanim veleposlanikom BiH u Rusiji
Sastanak Mirze Kušljugića, predsjedatelja Povjerenstva za vanjske poslove Zastupničkog
doma PSBiH, s Ivanom Barbalićem, novoimenovanim veleposlanikom BiH u Rusiji, održan
je 21.6.2012. godine.
Mirza Kušljugić pozdravio je Ivana Barbalića i istaknuo važnost Rusije s aspekta
međunarodnih političkih odnosa i energetike, jer je Rusija po tom pitanju prisutna u regiji te
se otvara mogućnost za druga ulaganja koja bi mogla realizirati u Bosni i Hercegovini.
Spomenuo je važnost ekonomske diplomacije i trgovinsku razmjenu s Rusijom koja bi mogla
porasti, te je u tom kontekstu naveo neiskorištenost ruskog tržišta.
Ivan Barbalić zahvalio se predsjedatelju Povjerenstva za vanjske poslove na primanju
kazavši kako je imenovanje za veleposlanika BiH u Rusiji novi izazov, te da ima prostora za
jačanje političke komunikacije. Istaknuo je problem duga Bosne i Hercegovine Rusiji, a koji
iznosi preko 100 milijuna dolara i poklapa se s klirinškim dugom Rusije prema bivšoj
Jugoslaviji, od čega se dio odnosi na BiH. Kazao je da će mu rješavanje toga problema biti
jednim od prioriteta. Također, ima interesa za rješavanje toga pitanja i postoji opasnost da
ruska strana na kraju ove godine prestane biti kooperativna kao što je bila do sada. U tom
kontekstu, klirinški dug prema bivšoj Jugoslaviji iznosi oko 140 milijuna i sve zemlje bivše
Jugoslavije dogovorile su način izmirenja toga duga, osim BiH. Što se tiče duga BiH prema
Rusiji, kazao je da je bio u Energoinvestu, koji je nositelj toga duga, i prema sadašnjoj
dinamici vraćanja on bi bio izmiren za 60 godina, no postoji mogućnost intenziviranja
trgovinske razmjene kako bi dug bio vraćen u kraćem roku. Ivan Barbalić izdvojio je
mogućnost obrazovno-kulturne razmjene koja nije dovoljno prepoznata, pogotovo u
Federaciji BiH, navodeći da se Povelja Kulina bana nalazi u muzeju u Sankt Petersburgu i da
će mu njezino vraćanje u BiH biti jedan od prioriteta.
Mirza Kušljugić rekao je kako razumije to da samo veleposlanstvo nema kapaciteta za
pokretanje svih bitnih pitanja. U tom kontekstu izdvojio je ulogu parlamentarne diplomacije.
Rekao je da je član izaslanstva pri OESS-u i da je primijetio postojanje jedinstvenog bloka
bivših zemalja Sovjetskog Saveza kada se govori o određenim temama na sastancima.
Također, izaslanstva su često smještena u istom hotelu, te i tu mogu pokrenuti neka pitanja.
Dodao je da Povjerenstvo za vanjske poslove već ima određeno što mu je u središtu interesa
za ovu i sljedeću godinu, te se uz regionalnu suradnju i EU izdvajaju još tri područja na
kojima bi članovi htjeli pomoći u produbljivanju diplomatskih odnosa. To su: Turska, čije je
izaslanstvo već bilo u posjetu na visokoj razini i imamo poziv za uzvratni posjet, Rusija i
neke od zemalja bivšeg SSSR-a, Kazahstan i Azerbajdžan.
Ivan Barbalić rekao je da veleposlanstvo u Ankari pokriva teritorij Azerbajdžana, a
Kazahstana veleposlanstvo u Moskvi. Veleposlanstvo BiH u Moskvi također pokriva
Uzbekistan, Bjelorusiju, Armeniju i Kirgistan, zemlje u koje veleposlanik ode jednom kako

bi predao vjerodajnice i potom rijetko, a s tim zemljama BiH ima veoma dobre odnose u
Vijeću sigurnosti UN-a u New Yorku.
Mirza Kušljugić kazao je da male diplomacije moraju koristiti sve moguće susrete, pa se s
predstavnicima određenih zemalja susrećemo tri puta godišnje, primjerice na zasjedanjima
skupština OESS-a i UN-a. Povjerenstvo za vanjske poslove spremno je ostvariti inicijalni
kontankt ako netko iz zemalja bivšeg SSSR-a pokaže interes za svakim oblikom suradnje.
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