
 
 

 

 

Господо Предсједници, 

Екселенције, 

Даме и господо, 

 
Изградња трајног и одрживог мира, успостављање и развијање мјера повјерења међу 

народима, корјените и системске унутрашње друштвене реформе у свим областима, стварање 

безбједносног окружења на Балкану и Југоисточној Европи, те развој свестраних и садржајних 

односа и сарадње са сусједима, садашња су стварност Босне и Херцеговине, у процесу 

приближавања Европској унији и евроатланским интеграцијама. 

Пуноправно чланство у Европској унији, прикључење НАТО програму Партнерство 

за мир и чланство у НАТО савезу, као стратешки правци и циљеви спољне политике Босне и 

Херцеговине, уједно су и основне спољно-политичке орјентације и наших сусједа, Државне 

заједнице Србије и Црне Горе и Републике Хрватске. 

Бројне изазове и сложене задатке у изградњи стабилних и правних система и усвајање 

европских стандарда на путу ка интеграцијама, далеко лакше ћемо рјешавати ако међусобно 

сарађујемо, размјењујемо стечена искуства и у нашим свеукупним међудржавним односима, па 

и евентуалним споровима, дајемо предност отвореном дијалогу, договарању и 

споразумијевању. 

 

Потпуна нормализација односа и цјеловита и садржајна сарадња по свим питањима са 

Србијом и Црном Гором и Републиком Хрватском, прворазредни је задатак Предсједништва 

БиХ и других државних институција Босне и Херцеговине. Наши односи са првим сусједима 

значајно су унапријеђени, али још увијек ни издалека нису обухваћени сви могући и потребни 

регионални, државни, привредни, културни и други аспекти и облици сарадње. 

Предсједништво БиХ се залаже да односи и сарадња Босне и Херцеговине са Србијом 

и Црном Гором и Републиком Хрватском буде, што је могуће више, симетрична, чиме се 

обезбјеђују битне претпоставке за бржи и динамични развој у региону, као и јачање 

унутрашње стабилности наше земље. 

Поред сусрета на највишем нивоу, састанака међудржавних вијећа, састанака на нивоу 

Савјета министара и Влада, министара спољних послова, у оквиру билатералне сарадње, 

закључили смо да нека веома значајна питања морамо рјешавати на заједничким састанцима 

органа све три државе, односно у оквиру трилатералних сусрета. То је, управо, концепт и 



метод који се примјењује у раду Игманске иницијативе, која окупља више од сто невладиних 

организација из наше три државе. 

Посебно ми је задовољство да данас поздравим све учеснике X сесије Игманске 

иницијативе, посвећене сарадњи наше три земље у области културе, да вам зажелим успјешан 

рад и закључке који ће резултирати новим иницијативима, као основ за међудржавне уговоре и 

споразуме и регионалне, пограничне и друге заједничке пројекте и подухвате. 

 

Предсједништво Босне и Херцеговине снажно подржава активности и дјеловање Игманске 

иницијативе и цјелокупног невладиног сектора у борби за демократију, правну државу, људска 

права и друге вриједности и тековине савремене цивилизације, уз оцјену да овакве и сличне 

иницијативе представљају значајан напор у приближавању наших држава Европској унији, те 

да се обогаћивањем сарадње између наших држава пут ка Европској унији прелази брже и 

лакше. 

Предсједништво БиХ прихватило је текст Изјаве поздрављајући ангажованост Игманске 

иницијативе у иницирању и мотивисању органа и институција наших држава на даљој 

нормализацији и обогаћивању односа и сарадње, како би изградња повјерења и узајамног 

разумијевања постао основ стабилности мира и безбједности у региону. 

Садржај и порука наших односа и сарадње, може се сажети у максими која гласи: Морамо 

отворено и искрено преносити младим генерацијама истину о догађајима из прошлости, 

дужни смо успостављати покидане везе и квалитативно нове односе и сарадњу, јер смо 

одговорни за будућност наших народа и држава. 

 

Хвала на пажњи! 


