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Сарајево, 13. 09. 2017.

ПРЕДМЕТ: Информација о учешћу у раду регионалног састанка о теми: „Регионална
сарадња и безбједност“, Цетиње, 21. и 22. 07. 2017. године

Двадесетпрвог и двадесетдругог јула 2017. године на Цетињу је одржан регионални
састанак о теми: „Регионална сарадња и безбједност“.
Регионални састанак је одржан на позив Одбора за безбједност и одбрану и Делегације
Скупштине Црне Горе у Парламентарној скупштини НАТО-а.
У раду регионалног скупа учествовали су: Сифет Поџић, предсједавајући, и Борислав
Бојић, замјеник предсједавајућег Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ,
Никола Ловриновић, предсједавајући Делегације Парламентарне скупштине БиХ у
ПСНАТО-у, и Бошко Шиљеговић, парламентарни војни повјереник БиХ.
Током дводневног скупа који је окупио предсједнике одбора за безбједност и одбрану
Албаније, Босне и Херцеговине, Хрватске, Македоније, Словеније и Србије и шефове
делегација у ПСНАТО-у вођени су разговори о регионалној сарадњи, размијењена су
искуства у раду те активности на супротстављању актуелним безбједносним изазовима
са којима се суочавају земље региона.
Отварајући скуп, предсједник Скупштине Црне Горе Иван Брајовић рекао је да земље
Западног Балкана треба да имају исту визију будућности региона која подразумијева
мјесто у ЕУ и НАТО-у. Брајовић је посебно истакао јачање међусобног разумијевања и
сарадње у региону, те визију и вјеру у јединство европске заједнице у којој ће, како је
нагласио, мјесто имати свака држава Западног Балкана. Учесницима скупа су се
обратили и потпредсједник Владе за политички систем, унутрашњу и спољну политику
и министар правде Зоран Пажин, министар одбране Црне Горе Предраг Бошковић те
државни секретар Министарства унутрашњих послова и национални кординатор за
НАТО Драган Пејановић, те Обрад Мишо Станишић, предсједник Одбора за
безбједност и одбрану Скупштине Црне Горе, који је у својству домаћина овог скупа
захвалио свим земљама које су додатно дале вјетар у леђа напорима Црне Горе за
пуноправно чланство у НАТО-у.
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Учесницима регионалног скупа обратили су се: Сифет Поџић, Никола Ловриновић и
Борислав Бојић. Сифет Поџић је у свом излагању нагласио да је након регионалне
конференције парламентарних одбора за одбрану и безбједност земаља југоисточне
Европе, која је одржана у Сарајеву почетком јуна ове године, скуп на Цетињу прилика
за наставак размјене мишљења о бројним питањима којима се баве ова парламентарна
тијела. Посебно се осврнуо на прекограничну сарадњи у вријеме туристичке сезоне и
сарадњу у пружању помоћи током елементарних непогода и катастрофа какве су
изазвали пожари у Црној Гори, Босни и Херцеговини и Хрватској. Поџић је упутио
апел владама региона Западног Балкана да се учине озбиљнији напори у регулисању
бржег и оперативнијег преласка граница у љетној сезони јер је то обавеза према нашим
грађанима и били бисмо јако сретни да се ова иницијатива чује и да је надлежни
размотре јер је садашње стање током преласка граница неодрживо.
Никола Ловриновић се у свом излагању осврнуо на активности Делегације ПСБиХ у
ПСНАТО-у, истакавши значај и поруке са 94. Роуз Рот семинара ПСНАТО-а који је
одржан крајем марта ове године у Сарајеву. Позвао је делегације из региона на даље
унапређење међусобне сарадње која се у протеклом периоду показала успјешном кроз
бројне регионалне иницијативе, заједнички наступ и сусрете. Ловриновић је затражио
и помоћ земаља из региона, чланица НАТО-а, у активирању Акционог плана за
чланство за Босну и Херцеговину (МАП), истакавши актуелно стање у процесу
књижења војне имовине. Током свог излагања осврнуо се и на друге активности
субјеката сектора одбране и безбједности БиХ у стварању предуслова за почетак
активирања МАП-а.
Ово је иначе био први регионални састанак у овом формату након пријема Црне Горе у
чланство НАТО-а.
Предсједавајући Заједничке комисије
Сифет Поџић
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