
Говор предсједавајућег Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ 

Милорада Живковића на Седмој конференцији предсједника парламената 

земаља чланица SEECP-a (Процеса сарадње у Југоисточној Европи) 

  

Софија, 14. април 2008. 

 

" Господине предсједавајући, 

     Поштоване колеге највиши представници парламената држава SEECP-а 

     Ваше екселенције, 

     Даме и господо, 

 

Дозволите ми, најприје, да се захвалим Вама, поштовани господине 

предсједниче Пирински, на срдачној и пријатељској добродошлици у Вашој 

прелијепој земљи. 

Велико ми је задовољство бити данас са вама у Софији на конференцији за 

коју сматрам да је од суштинске важности за регион, регионалну сарадњу и рекао 

бих - регионалну будућност. 

Доносећи вам срдачне поздраве мојих колега посланика Представничког 

дома Парламентарне скупштине БиХ, којим тренутно предсједавам, уједно вам  

преносим њихове жеље да сусрет нас парламентараца овог дијела Европе да 

значајан допринос у том смислу.  

Треба нагласити да су парламентарци југоисточне Европе дубоко свјесни 

важности регионалне сарадње и да ће присутни на овом скупу упутити још један 

снажан апел представницима наших држава да се  процес сарадње на свим 

нивоима охрабрује и подстиче. 

Сматрам да у тој кооперацији лежи кључ нашег заједничког али и 

појединачног успјеха. Надам се и вјерујем да ће и даље јачати убјеђење о потреби 

позитивне афирмације свеукупних веза међу државама које представљамо, и да 

другог пута нема јер само овај,  који води спознаји богатства различитости на 



једном географском подручју обећава снажење добросусједских односа, повјерење 

и стабилност у нашем региону. 

Зато смо данас ту, да потврдимо наше чврсто опредјељење за наставак 

сарадње и радујем се свечаном потписивању Заједничке завршне Декларације као 

акту којим ћемо потврдити постојећу снагу региона и заједничку опредјељеност 

држава SEECP-а за јачање сарадње са Европском унијом и другим организацијама 

и иницијативама за разноврсне облике међусобне сарадње. 

Искористио бих ову прилику да вас позовем да уједно подржите и настојања 

Босне и Херцеговине за убрзаним процесом ка европским и евроатлантским 

интеграцијама. Зашто не рећи - да још снажнијом сарадњом са нама увјерите 

демократску Европу да је Босна и Херцеговина на добром путу, и да, ако ви имате 

повјерења у нас, то треба да имају и наши европски партнери и да нам дозволе да 

се покажемо у пуном капацитету и пуној одговорности! 

Искрено се надамо да ће, како сада ствари стоје, 28. априла у Луксембургу 

министри иностраних послова ЕУ договорити потписивање Споразума о 

стабилизацији и придруживању БиХ са ЕУ као доказ досадашње 

босанскохерцеговачке про-европске политике на којој смо интензивно радили у 

Парламенту заједно са другим државним тијелима и органима на свим нивоима. 

Споразум БиХ о стабилизацији и придруживању био би најбољи доказ да у нашој 

земљи побјеђују снаге демократије и владавине права, а не оне снаге прошлости 

које који би поново да жртвују наш пут ка Европи ради личних ускостраначких 

интереса. 

               Поштоване колеге, 

 Дозволите ми да овом приликом подсјетим да су током задњих неколико 

мјесеци, усвојени између осталих и закони које нам је Европска комисија поставила 

као услов на нашем путу ка европским интеграцијама. Задњи и најтежи услов, 

законе о полицијским структурама у Босни и Херцеговини усвојили смо прије 

неколико дана и тиме отклонили и посљедњу препреку ка потписивању Споразума 

о стабилизацији и придруживању. Истовремено, усвојили смо између осталог, и 

резолуцију о спремности БиХ за НАТО интеграције па одлука са недавног самита 

НАТО-а у Букурешту о  «интензивирању дијалога са БиХ» представља директан 



резултат ове активности али и активности других  институција директно везаних за 

сам процес. 

 

Уважене предсједници  парламентарци, 

Даме и господо, 

Наша опредјељеност за европске и евроатлантске интеграције је неупитна, 

као што је, надам се, неупитна и ваша подршка Босни и Херцеговини на том 

европском путу.  

До сада смо тим путем, да се сликовито изразим, корачали, некад правилним 

темпом а некад, нажалост и посрћући, али од наредног мјесеца, надам се, то 

корачање ће бити стабилније и брже. 

Имајући у виду потребу убрзања тог процеса интеграције, поштоване колеге, 

недавно сам иницирао одржавање једнодневне тематске конференције 

предсједника парламената региона југоисточне Европе у Сарајеву. Циљ овог скупа 

требало би бити управо интензивирање дијалога, узајамне помоћи и сарадње и 

размјене искустава на тему евроатлантских интеграција, али овом приликом, са 

нагласком на земље које су биле чланице бивше  Југославије, а које су сада 

самосталне државе али са истим европским аспирацијама. 

Надам се да ће идеја о овој Конференцији ускоро бити реализована што би 

било још један доказ залагања и спремности и нас представника највиших 

законодавних тијела у стварању позитивне атмосфере сарадње и, можемо рећи не 

само добрих,  већ изузетно добрих добросусједских односа. 

Драге колегинице и колеге, 

Ми парламентарци југоисточне Европе дијелимо заједничку визију највишег 

политичког форума региона - „Процеса сарадње у југоисточној Европи“, SEECP-а, а 

најбољи начин за отјелотворење те визије је да помогнемо да се несебично 

настави размјена добрих искустава у реформским процесима, законодавним, 

правосудним и другим институцијама.  У том свјетлу видимо и будуће дјеловање 

Савјета за Регионалну сарадњу чије је сједиште однедавно, као што знате, у 

главном граду Босне и Херцеговине, у Сарајеву. RCC би могао да буде „сабирни“ 



центар добрих и позитивних искустава како би се прошлост што брже превазишла, 

јер од ње се не живи, већ од наде у боље сутра свих  нас и генерација које долазе. 

Ја бас позивам да својим приједлозима и несебичном подршком RCC то у 

будућности и постане. 

Још једном г. Предсједниче желим да Вам се лично захвалим на срдачном 

пријему, а као домаћину честитам Вам на изванредном организовању ове седме 

Конференције предсједника парламената држава SEECP-а." (крај) 


