BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA
BOSNE I HERCEGOVINE
DELEGACIJA U PS NATO

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ДЕЛЕГАЦИЈА У ПС НАТО

Број: 04/5-50-15-134/15
Сарајево, 11. 05. 2015. godine
Предмет: Извјештај са 88. Rose-Roth семинара Парламентарне скупштине НАТО-а, одржаног у
Београду, од 31.03. до 02. 04. 2015. године
У раду 88. Rose-Roth семинара ПСНАТО-а, који су организовали ПСНАТО и Народна
скупштина Републике Србије, од 31. 03. до 02. 04. 2015. године учествовали су: Никола
Ловриновић, предсједавајући, Асим Сарајлић и Душанка Мајкић, чланови Делегације
Парламентарне скупштине БиХ у Парламентарној скупштини НАТО-а.
Семинар о теми „Србија, Западни Балкан и евроатлантска заједница“ одржан је у седам
сесија:
-

Србија у евроатлантској заједници
Западни Балкан и евроатлантске интеграције
Регионална сарадња на Западном Балкану
Страни борци на Блиском истоку и на Сјеверу Африке: заједнички изазов
Борба против корупције и организованог криминала на Западном Балкану
Реформе менаџмента одбране и изградња интегритета
Бриселски дијалог између Београд и Приштине: пут напријед

Током уводне сесије учесницима семинара обратили су се први потпредсједник Владе Србије
Ивица Дачић, потрпедсједник Народне скупштине Републике Србије Игор Бечић и
потпредсједник ПСНАТО-а Паоло Али.
Ивица Дачић је нагласио да је Србија чврсто изабрала пут европских интеграција те је њен
стратешки избор да постане поуздан одговоран и предвидљив партнер. Чланови Делегације
Србије у ПСНАТО-у су у уводном дијелу истакли опредијељеност Србије за даље
побољшање и проширење сарадње са НАТО-ом, нарочито у оквиру ИПАП-а
(Индивидуалног акционог партнерског плана), који су недавно потписали и усвојили
надлежни државни органи.
Током првог дана засједања вођени су разговори о односима Србије и евроатлантске
заједнице. Уводна излагања имали су државни секретар у Министарству одбране Републике
Србије Зоран Ђорђевић и државни секретар у Министарству иностраних послова Републике
Србије Роксанда Нинчић.
Уводничари и говорници потцртали су значај потписивања НАТО-вог програма ИПАП за
односе Србије и НАТО-а, при чему је потпуно јасно да се озбиљно приступило изградњи
потребних стандарда. Такође, потцртан је велики допринос Србије у мисијама Европске
уније и мисијама Уједињених нација.
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Међународна улога Србије постала је врло истакнута због чињенице да Србија предсједава
ОЕБС-ом, што има утицаја и на регион.
Током друге сесије о теми: „Западни Балкан и евроатлантске интеграције“ разговарано је о
актуелном статусу земаља Западног Балкана на путу ка евроатлантским интеграцијама.
Током расправе констатован је одређени напредак у погледу економских прилика у региону,
што би могао бити добар знак за даљи пут ка евроатлантским интеграцијама.
Од земаља Западног Балкана очекује се да интензивирају реформе и да што прије дораде
стратешке националне документе, као што су политика спољних послова, одбрамбена и
безбједносна политиика, односно да их прилагоде садашњем времену.
Регионална сарадња на Западном Балкану је била предмет расправе на трећој сесији. Сви
учесници расправе у више наврата су потцртали сарадњу у области енергетике, инвестиција
и безбједности. Констатовано је да нема алтернативе регионалној сарадњи у којој је битна
прагматичност, а не емоције. Побољшање економских услова за становништво биће главни
подстицај даљој економској сарадњи.
Четврта сесија о теми „Страни борци на Блиском истоку и на Сјеверу Африке“ потврдила је
опредјељење да је то заједнички изазов. Повратници са ратишта из Сирије и Сјеверне
Африке су универзална пријетња и безбједносни изазов који је у врху приоритета држава
Западног Балкана. Констатовано је да је законодавна власт у региону брзо реаговала
доношењем адекватних закона који ће санксионисати одлазак бораца на страна ратишта, али
да су превентива, примјена закона и сарадња надлежних обавјештајних и безбједносних
агенција нужност. Размјена информација, међусобно повјерења и одговорност надлежних
државних институција су обавеза о којој треба разговарати на свим нивоима.
Србијански министар унутрашњих послова Небојша Стефановић је током пете сесије, која је
била посвећена расправи о борби против корупције и организованог криминала на Западном
Балкану, нагласио да је Србија показала своју одлучност и јаку политичкиу вољу у борби
против корупције. Констатоване је да су све земље Западног Балкана декларативно у
отвореном сукобу са носиоцима организованог криминала, али да резултати нису исти и на
исти начин препознатљиви. Добро је да је прекогранична сарадња у овим активностима више
него добра и да се очекују бољи резултати. Свакако, свака земља појединачно бира поље
дјеловања, а за регион су потребне координација и већа одговорност сектора безбједности,
при чему ће превенција и јасан правни оквир бити више него препознатљиви.
У расправи о реформи менаџмента одбране и изградњи интегритета констатовано је да су
најбитније карике у изградњи интегритта одбране приуштива структура буџета за одбрану,
транспарентност у јавним набавкама, едукован и мотивисан персонал. Наиме, изградња
интегритета је најбољи вид и механизам превенције. Србија издваја око 1,50% ГДП-а за
потребе одбране и на добром је путу да структуру буџета за одбрану усагласи и постигне
омјер који је у складу са важећим стандардима. Анализа нивоа ризика корупције у сектору
одбране је уско повезана са превенцијом и резултати не изостају. Интерне контроле,
транспарентност у набавкама и реална анализа потреба најважније су карике у изградњи
интегритета, констатовали су експерти, уводничари и учесници у расправи.
Сесија о „Бриселском дијалогу“ Београда и Приштине показала је да постоји нови замах и
напредак. Стручњаци и политичари тврде да се недавно одржани регионални састанак
министара спољних послова и саобраћаја, уз учешће релевантних министара из Владе
Републике Србије, показао као добар модел за будућност. Истакнуто је да има изражених
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проблема у области правосуђа и локалне управе и у иницијативи о формирању оружаних
снага Косова и дефинисању њихове евентуалне намјене.
Иначе, на тродневном семинару било је више од 200 учесника, укључујући 80-ак чланова
парламената из 23 земље чланица и партнера, који су разговарали о евроатлантским
интеграцијама и демократској консолидацији Западног Балкана.
Извjeштaj сaчиниo:
Сeкрeтaр Дeлeгaциje
Жeљкo Грубeшић

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ ДЕЛЕГАЦИЈЕ
Никола Ловриновић
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