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ЧЛАНОВИМА КОМИСИЈЕ ЗА САОБРАЋАЈ И КОМУНИКАЦИЈЕ:
Садик Бахтић, Селим Бешлагић, Бранко Докић, Саво Ерић, Жељко Кузмановић,
Славко Матић, Шемсудин Мехмедовић, Хусеин Нанић и Мехмед Суљкановић

ПРЕДМЕТ: Извјештај са Радионице „Енергетска заједница и регионална
безбједност“, Сарајево, 15. децембра 2009. године
Комисија за саобраћај и комуникације Представничког дома Парламентарне
скупштине БиХ је у сарадњи са Савјетом за регионалну сарадњу (РЦЦ) организовала
Радионицу о теми „Енергетска заједница и регионална безбједност“ (у даљем тексту:
Радионица), која је одржана 15. децембра 2009. године у Сарајеву, у згради
Парламентарне скупштине БиХ.
На Радионици су учествовали посланици и делегати Парламентарне скупштине БиХ,
државни службеници из Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ, представници:
Министарства иностраних послова БиХ, Савјета за Регионалну сарадњу и Економске
комисије Уједињених нација за Европу (UNECE).
Радионица је почела уводним обраћањем г. Бранка Докића, предсједавајућег Комисије
за саобраћај и комуникације Представничког дома, и г. Мирослава Кукобата, вишег
експерта за инфраструктуру и енергетику Секретаријата РЦЦ-а.
Радионица је одржана у три сесије.
На првој сесији г. Мирослав Кукобат имао је излагање о теми „Енергетска и климатска
безбједност“. Истакао је да су климатске промјене главни ризик за повећање
конфликата, несигурности и сиромаштва. Потребна је софистицирана глобална
стратегија која би комбиновала енергетску ефикасност, промовисање обновљивих
извора енергије и природног гаса, а затим обезбиједила начин за смањење емисије CO2.
Друга сесија била је посвећена Уговору о енергетској заједници и развоју тржишта у
енергетској заједници. Наглашена је потреба помоћи земљама потписницама
Споразума о стабилизацији и придруживању, међу којима је и Босна и Херцеговина,
како би спровеле реформе енергетског сектора и реализовале Уговор.
Трећа сесија односила се на презентацију г. Адама Сека, регионалног савјетника за
енергетику Економске комисије Уједињених нација за Европу (UNECE), ''Допринос
UNECE-a развоју енергетске ефикасности у Југоисточној Европи''.

Указано је на значај енергетске ефикасности, која је уско везана са енергетском и
климатском безбједности, конкурентности и енергетским растом.
UNECE је у Босни и Херцеговини идентификовао правне и законодавне препреке за
успостављање енергетске ефикасности. Потребна је законска регулатива за
успостављање центра за енергетску ефикасност, који ће прецизирати локалне
приоритете и координирати са међународним донаторима.
Након сваке сесије слиједила је исцрпна расправа. Као резултат ових расправа,
прихваћени су сљедећи закључци:
•
•
•
•
•
•


•
•

Економски ниво цијена енергената је предуслов за промоцију енергетске
ефикасности. При томе се мора обезбиједити заштита најугроженијих
категорија становништва;
Неопходно је укључити социјалну димензију у спровођење Уговора,
обезбиједити учешће и других актера цивилног друштва с циљем широке
подршке реформама;
Упркос садашњој економској кризи, потребно је наћи начине и инвестирати у
објекте енергетске инфраструктуре, јер ће се регион у случају непредузимања
инвестирања суочити са енергетским дефицитима;
Значајне су потпуно транспарентне процедуре јавног надметања;
Потребно је промовисати узајамну солидарност између држава, која је
изграђена током гасне кризе;
Гас постаје суштинско гориво, те је потребно озбиљно приступити реализацији
концепта енергетске заједнице “The Gas Ring Concept”, тј. магистралног
гасовода који ће окружити подручје цијеле бивше СФРЈ и обезбиједити
редовно снабдијевање гаса;
Парламенти треба да изврше својеврстан притисак на владе у погледу
спровођења неопходних закона и прописа;
Допринос парламената може да буде значајан у обезбјеђивању механизама
социјалне заштите путем дијалога са социјалним партнерима;
Парламенти могу да одиграју значајну улогу у спровођењу Уговора о
енергетској заједници.
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ КОМИСИЈЕ
др Бранко Докић
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