
Говор предсједавајућег Делегације Парламентарне скупштине БиХ у 

Парламентарној скупштини НАТО-а Милорада Живковића на 70. Rose - Roth 

семинару Парламентарне скупштине НАТО-а 

 

Сарајево, 19. март 2009. 

 

"Даме и господо,  

 

Са великим задовољством отварам 70. Rose Roth Семинар који НАТО 

Парламентарна скупштина организује у сарадњи са Парламентарном скупштином 

Босне и Херцеговине. 

Све присутне, а посебно наше драге госте ван Босне и Херцеговине, 

најсрдачније поздрављам у име Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине и 

чланова Делегације Парламентарне скупштине БиХ у НАТО Парламентарне 

скупштине. 

Посебно поздрављам колеге парламентарце. Појединачно је тешко 

побројати све драге госте. Ви се сигурно нећете љутити што то овога пута нећу 

моћи урадити.  

Посебно желим да се захвалим Секретаријату НАТО Парламентарне 

скупштине на изванредној сарадњи у припреми 70. Rose Roth семинара. У протекла 

три мјесеца остварили смо дневну комуникацију и рјешавали проблеме који су 

уобичајени у припреми овог изузетно значајног скупа. 

Искрено се захваљујем и генералу Sabato Ericco - команданту НАТО Штаба у 

БиХ, господину Винку Думанчићу - директору Граничне полиције БиХ и господину 

Селми Цикотићу - министру одбране БиХ на помоћи који су нам пружили у 

припреми семинара. 

Захваљујем и руководствима СИПА,  МУП-а Федерације, МУП-а Републике Српске 

и Кантона Сарајево на сарадњи и врло професионално обављеном послу у 

припреми Семинара.  



 О значају Семинара нећу посебно говорити јер имаћемо прилику чути бројне 

говорнике који ће у пет сесија и у наредна три дана са бројних аспеката говорити о 

теми: „Југоисточна Европа: Од Дејтона према Бриселу“. 

 

Када је у питању опредјељење Босне и Херцеговине и њених званичних 

институција на путу  према НАТО, успјесима и проблемима који прате тај пут, биће 

доста приче.  

Ја узимам себи за право да кажем да су стратешка опредјељења потпуно 

јасна и да Босна и Херцеговина иде јасно дефинисаним путем ка НАТО. 

Реализација Индивидуалног партнерског програма IPAP показује да смо на добром 

путу и у 2009. години, када се обиљежава 60.- та годишњица НАТО, очекујемо да 

Босна и Херцеговина крене са реализацијом Акционог плана за чланство МАП. " 

(крај) 


