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Предмет: Извјештај о посјети делегације Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине Парламенту
Аустралије
Делегација Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине у саставу:
1. г. Илија Филиповић, предсједавајући Дома народа ПС БиХ
2.. др Милорад Живковић, предсједавајући Представничког дома ПС БиХ
3. гђа Азра Хаџиахметовић, посланик у ПД ПС БиХ и предсједавајућа Групе пријатељства ПС БиХ за Аустралију
4. г. Игор Бунић, савјетник предсједавајућег Живковића
5. гђа Мирсада Букарић-Ковачевић, руководилац Сектора за међународне односе и протокол ПС БиХ
На позив г. Јохна Хогга, предсједника Сената Аустралије, боравила је у узвратној билатералној посјети
Парламенту Аустралије у периоду од 24.10. до 31.10.2009. године.
Делегација ПС БиХ, у периоду од 24. до 25. октобра 2009. године, у Сиднеју састала се са: г. Филипом
Радоком (Пхилип Руддоцк), чланом Представничког дома Парламента Аустралије, сенатором Мајклом
Форшоwом (Мицхаел Форсхаw), предсједавајућим Сталног комитета за вањске послове, трговину и
одбрану Парламента Аустралије, представницима Европско-аустралијског бизнис вијећа, г. Јасоном
Цоллинсом и г. Аднаном Кучукалићем, те са госпођом Мери Бешир (Марие Басхир), гувернерком Федералне
државе Нови Јужни Велс.
Изражавајући топлу добродошлицу и задовољство да се реализацијом посјете прве парламентарне делегације
Босне и Херцеговине Аустралији, и на тај начин, билатерална сарадња између Босне и Херцеговине и Аустралије
настави развијати и унапређивати, високи аустралијски дужносници су још једном исказали спремност да се, и
кроз друге видове сарадње, односи између двије земље подигну на виши ниво. Томе свакако доприноси и
чињеница да велики број грађана поријеклом са простора Босне и Херцеговине живе у Аустралији, и додатни су
мотив тјешње сарадње.
Посебно је наглашено да сарадња између Парламентарне скупштине БиХ и Парламента Аустралије није упитна,
упркос чињеници да нас дијели велика географска удаљеност, те изнијета очекивања да ће се узајамним
контактима, сарадњом Група пријатељства, билатералним контактима делегација наших земаља које учествују на
конференцијама (ИПУ, ОСЦЕ итд.) и даље јачати везе између наше двије земље.
Чланови делегације Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине су у разговорима са представницима
Европско-аустралијског пословног вијећа, информисани о главним аспектима активности ове непрофитне
организације која заступа пословне интересе Аустралије у Европи и обрнуто, о томе да се Аустралија води
историјским насљеђем контаката са земљама ЕУ, те да је економија ове земље изграђена на европској економији.
Изнијели су веома охрабрујуће податке у погледу посљедњих дешавања на финансијском тржишту у свијету, те
информисали БиХ парламентарну делегацију да посљедња економска криза није превише погодила Аустралију
због изузетне потражње и куповине аустралијских сировина. Говорили су и о значају пензиониг осигурања и
пензионих фондова, који су у Аустралији много развијенији него у дијеловима Европе. Поносно су истакли да је
Аустралија сретна земља, обзиром на економску стабилност и социјалну сигурност.
Чланови делегације ПС БиХ су домаћине упознали са потенцијалним аспектима економске сарадње БиХ и
Аустралије, истакавши туризам као једну од важних грана која би могла допринијети јачању и унапређењу
економских односа између двије земље. Информисали су и о томе да је БиХ једина земља у регији која има
значајне енергетске потенцијале и енергетске вишкове, специфичну конфигурацију терена, што је чини
атрактивним за земље чланице ЕУ.
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У разговорима са госпођом Марy Бешир, гувернерком Новог Јужног Велса, уз топлу добродошлицу првој
парламентарној делегацији из Босне и Херцеговине у посјети Аустралији, потврђено је интересовање за
заједничким учешћем представника обе земље у реализацији пројектата образовног карактера који би имали
позитивне ефекте на младе генерације.
Делегација Парламентарне скупштине БиХ искористила је прилику у свим сусретима да се захвали на пријему
великог броја људи из Босне и Херцеговине и могућностима које су им указане у организацији живота у овој
земљи.
У периоду од 27. до 28.октобра 2009. године делегација Парламентарне скупштине БиХ посјетила је Канберу,
главни град Аустралије и том приликом састала се са: г. Харрyем Јенкинсом, предсједником Представничког
дома Парламента Аустралије и г. Јохном Хоггом, предсједником Сената Парламента Аустралије.
У разговорима са водећим људима аустралијског Парламента, обострано је подржана жеља и настојања да се
досасдашња међупарламентарна сарадња унаприједи, чему је свакако допринијела узвратна посјета Аустралији,
која по ријечима домаћина, превазилази оквире и резултате комуникације савремене ере и потврђује
незамјенљивост живог, отвореног дијалога, разговора лицем у лице. Посјета БиХ парламентарца је
окарактерисана и као могућност за изналажење најбољих могућности помоћи и подршке Аустралије држави и
народу БиХ. Двојица предсједника Парламента Аустралије снажно су подржали европски пут БиХ и поручили
БиХ делегацији да једино демократски процеси могу савладати препреке које су пред БиХ на њеном
еуроатланском путу. Обострано је подржан рад и активности Група пријатељства које значајно могу допринијети
унапређењу укупних међупарламентарних односа.
Делегација ПС БиХ је у разговорима са највишим дужносницима Парламента Аустралије, иницирала
потписивање два значајна међудржавна Споразума: Споразума о социјалном осигурању и Споразум о двојном
држављанству уз образложење да су исти потписани са нашим сусједима. С тим у вези, још једанпут је указано на
проблеме које ће имати држављани БиХ након 2012. године, да у случају непостојања Споразума о двојном
држављанству, према БиХ закону губе држављанство земље из које су потекли.
И овом приликом упућена је захвалност Аустралији за пријем великог броја људи из БиХ, те подршци коју је ова
држава дала за нестално чланство БиХ у Савјету безбједности УН-а, као и очекивањима да неће изостати
подршка за чланство БиХ у Свјетској трговинској организацији (WТО).
И у разговорима са сенатором Мицхаелом Форсхаwом, предсједавајућим и члановима Зајеничког сталног
комитета за вањске послове, одбрану и трговину , сенаторицом Урсулом Степхенс, парламентарним
секретаром за социјално укључење и добровољни рад, поновљена је заинтересираност БиХ стране за
потписивањем Споразума о социјалном осигурању и Споразума о двојном држављанству са Аустралијом те
упућена молба челним људима ових Комитета да се заложе код Владе Аустралије у циљу добијања позитивних
сигнала, како би ови Споразуми били први потписани Споразуми између БиХ и Аустралије и представљали
додатни оквир укупним односима између двије земље, а досељеницима из БиХ велику наду и сатисфакцију.
Парламентарна делегација БиХ је такође, поменула значај и важност потписивања Споразума о питању узајамне
међународне помоћи, Споразума који је преузет из легислативе бивше заједничке државе - Југославије, зашто
постоји и валидна коресподенција између Министарства правде Босне и Херцеговине и ресорног министарства
Аустралије у вези са тим.
У оквиру посјете Мелбурну, делегација ПС БиХ сусрела се са сенаторком Јеннy Линделл, предсједницом
Законодавне скупштине Викторије и сенатором Робертом Смитхом, предсједником Законодованог вијећа.
И овом приликом дата је пуна подршка Босни и Херцеговини у реализацији потребних услова за прикључење
еуроатланским интеграцијама, те изражена нада да ће у догледно вријеме и БиХ бити дио велике европске
породице.
Делегација ПС БиХ је још једанпут захвалила руководећим људима Парламента Викторије на пријему великог
броја БиХ грађана, те изразила наду да ће и на тај начин јачати односи између наше двије земље. Управо
мотивисани њиховим будућим статусом, затражена је подршка за потписивање
споразума о двојном
држављанству и социјалном осигурању.
Парламентарна делегација БиХ се, током посјете Аустралији сусрела са представницима Института за глобална
кретања Универзитета Монасх, др. Хассом Деллалом и професором Јохном Ниеуwнхуyсеном, г. Мицхаелом
(Мике) Раwстроном; са г. Мицхаелом Атфиелдом, из Одјела за царине и уговоре Министарства трезора, г.
Мицком Лиллеyом, директором Аустралијског пословног вијећа, г. Бруцеом Меагхером и г. Дирком Антхонyем,
директорима за стратегију комуникација и језике на којима се емитује програм СБС-а.
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Организовано је и дружење са грађанаима Босне и Херцеговине у Сиднеју и Мелбурну , као и гостовање чланова
делегације Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине на СБС радију.
У поводу посјете делегације Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, амбасада БиХ у Канбери
организовала је пријем и сусрет са представницима БиХ грађана који живе и раде у Аустралији.
Записник сачинила:
Мирсада Букариц-Ковачевић
Записник одобрили:
г. Илија Филиповић, дипл. иур
предсједавајући Дома народа ПС БиХ

др Милорад Живковић
предсједавајући Предтавничког дома ПС БиХ

