
 

 

12.06.2022. године 

ПОЛИТИЧКИ СПОРАЗУМ О ПРИНЦИПИМА ЗА ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ 

ФУНКЦИОНАЛНЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ КОЈА ПОСТИЖЕ КОРАКЕ НА 

ЕВРОПСКОМ ПУТУ 

 

Преамбула 

У присуству предсједника Европског савјета Шарл Мишела и високог представника 

Европске уније Јосепа Борела, састали су се лидери политичких партија заступљених у 

Парламентарној скупштини и чланови Предсједништва Босне и Херцеговине у Бриселу 12. 

јуна 2022. године и усагласали сљедећи политички споразум:  

Лидери политичких партија заступљених у Парламентарној скупштини Босне и 

Херцеговине поново потврђују своју опредијељеност за:  

- очување и изградњу мирне, стабилне, суверене и независне, те функционалне 

европске државе Босне и Херцеговине, коју чине Бошњаци, Хрвати и Срби као 

конститутивни народи (заједно са Oсталима), грађани Босне и Херцеговине, те два 

ентитета и Дистрикт Брчко, успостављене у складу са Општим оквирним 

споразумом за мир;  

- поштовање принципа владавине закона и одржавања слободних и демократских 

избора, као и развој демократских институција на свим нивоима власти;  

- принципе и вриједности на којима почивају Европска унија и демократска друштва 

и будућност Босне и Херцеговине у Европској унији;  

Истичу важност провођења реформи које унапређују европске интеграције Босне и 

Херцеговине, односно 14 кључних приоритета наведених у Мишљењу Комисије. 

Учесници се позивају на Заједничку изјаву чланова Предсједништва БиХ поводом 25. 

годишњице Дејтонског мировног споразума.  

Препознају важност политичког тренутка и одговорности према свим грађанима Босне 

и Херцеговине имајући у виду “Резолуцију Генералне скупштине Уједињених нација ЕС-

11/1 о агресији на Украјину”, усвојену 2. марта 2022. године.  

 

За постизање ових циљева, учесници су сагласни да је пужно јачати повјерење, дијалог, 

градити компромис и радити на миру и међусобном поштовању међу свим народима и 

грађанима у Босни и Херцеговини. 

 

 

 

 



 

 

Лидери политичких партија и чланови Предсједништва Босне и Херцеговине су: 

 1. Посвећени просперитету, демократском функционисању и сигурности Босне и 

Херцеговине и обавезују се да ће конструктивно подузети неопходне реформе како би 

очували и унаприједили ове циљеве.  

2. Наглашавају важност продужења извршног мандата операције ЕУФОР-а „Алтеа“ и њеног 

континуираног присуства у Босни и Херцеговини у циљу одржавања сигурног и 

безбиједног окружења.  

3. Посвећени пуном поштовању свих коначних и обавезујућих одлука међународних и 

домаћих судова, те конструктивном заједничком раду, у доброј вјери, на њиховом 

провођењу, у циљу усаглашавања са европским стандардима.  

4. Предузумају обавезу да ће подузимати све неоходне кораке ка ефикасној организацији и 

уредном спровођењу Општих избора 2022. године, уз неопходне ресурсе. Партије су 

сагласне да ће водити фер и конструктивну изборну кампању, без реторике подијела и 

мржње.  

5. Конструктивно ће сарађивати након избора како би се обезбиједило брзо формирање 

нових законодавних и извршних органа власти на свим нивоима, у складу са законским 

роковима.  

6. Одлучно ће радити на испуњавању 14 кључних приоритета наведених у Мишљењу 

Комисије о захтјеву земље за чланство у ЕУ, како би се оставарио напредак на европском 

путу и одговорило на тежнје грађана.  

7. У том контексту, настојаће да се хитно, а најкасније у року од шест (6) мјесеци од 

формирања свиx власти, усвоје: 

а)  Закон о Високом судском и тужилачком сабјету Босне и Херцеговине (ВСТС 

БиХ) и Закон о судовима;  

б)  Закон о спречавању сукоба интереса;  

в)  Закон о јавним набавкама;  

г)  изборне реформе и ограничене уставне реформе у мјери у којој је то потребно 

како би се обезбиједила потпуна усклађеност са одлукама Европског суда за 

људска права и Уставног суда Босне и Херцеговине, препорукама 

Венецијанске комисије и препорукама ОСЦЕ/ОДИХР-а и ГРЕЦО-а,  

д) мјере за поновно успостављање пуног политичког дијалога са Европском 

унијом, укључујући кроз структуре Споразума о стабилизацији и 

придруживању, и предузети сву потребни кораци како би землја остварила 

погодности фондова Европске уније из Инструмента за претприступну помоћ 

(ИПА III), укључујући благовремену ратификацију Финансијског оквира и 

Споразума о партнерству.  



 

 

8. Надаље, како би Босна и Херцеговина постигла критичан обим реформи и направила 

одлучујућу напредак на свом европском путу, сагласни су да предузму сљедеће кораке:  

а.  обезбиједити потпуно функционалне институције на нивоу Босне и Херцеговине и 

осигурати да се одлуке у складу са надлежностима на нивоу Босне и Херцеговине 

доносе на том нивоу, те сагласни да након избора започну конструктиван дијалог о 

основним питањима функционисања земље, укључујући усвајање цјелодржавних 

стратегија у областима заједничких надлежности, у складу са кључним приоритетом 

који захтијева обезбеђење правне сигурности у расподјели надлежности између 

нивоа власти;  

б.  јачати превенцију и борбу против корупције и организованог криминала, између 

осталог, кроз осигуранје независног рада органа за спровођење закона и правосуђа и 

доступности свих неопходних средстава за постизање резултата у смислу 

проактивних истрага, потврђених оптужница, кривичног гоњења и правоснажних 

осуђујућих пресуда, укључујући на високом нивоу;  

в.  побољшање укупног функционисања јавне управе обезбјеђењем професионалне и 

деполитизоване државне службе. 

9. Настављају усклађивање Босне и Херцеговине са Заједничком вањском и сигурносном 

политиком Европске уније, укључујући имплементацију и сарадњу у областима 

обухваћеним Заједничком вањском и сигурносном политиком Европске уније, у складу са 

чланом 10. Споразума о стабилизацији и придруживању.  

10. Посвећени предузимању конкретних корака ка промовисању одговарајућег окружења за 

помирење у цилју превазилажења наслијеђа рата, у складу са кључним приоритетима и 

Заједничком изјавом чланова Предсједништва БиХ поводом 25. годишњице Дејтонског 

мировног споразума.  

11. Поздрављају активну подршку Европске уније и подршку дијалогу, изградњи и јачању 

повјерења у циљу завршетка горе наведених активности.  

Претходно наведено су договорили сљедећи представници из Босне и Херцеговине: (по 

абецедном реду): 

 

1. Петар Ђокић (СП)  

2. Милорад Додик (СНСД, члан Предсједништва Босне и Херцеговине)  

3. Шефик Џаферовић (СДА, предсједавајући Предсједништва Босне и Херцеговине)  

4. Един Форто (НС)  

5. Бакир Изетбеговић (СДА)  

6. Елмедин Конаковић (НиП)  



 

 

7. Жељко Комшић (ДФ, члан Предсједништва Босне и Херцеговине)  

8. Нермин Никшић (СДП)  

9. Нермин Огрешевић (НЕС)  

10. Елзина Пирић (ПДА)  

11. Сенад Шепић (НБ)  

12. Ненад Стевандић (УС) 

 

Представници Републике Српске позивају да се ситуација у Украјини расправи и одлука 

усвоји у Предсједништву БиХ о. 

 


