
 

 

Осврт директприце Ваоскппплитичке иницијативе БХ, Лејле Рамић-Месихпвић 

 

ЧЕКАЈУЋИ ДОБРЕ ВИЈЕСТИ УСРЕД ПОЛИТИЧКЕ ОЛУЈЕ 

 

Некп је недавнп казап какп би најбпљи пдгпвпр најављенпм референдуму у Републици Српскпј 

(РС) п 9. јануару кап празнику тпг ентитета у БиХ билп ппзитивнп мишљеое п званичнпј бх. 

кандидатури за чланствп у ЕУ  на засједаоу Вијећа за ппће ппслпве (General Affairs Council- GAC) 

ЕУ 20. септембра 2016. гпдине. Судећи пп импулсима кпји дплазе накпн ппсљедоих кпнтаката 

БиХ са ЕУ, БиХ би, усред усијане референдумскп-избпрне пплитичке атмпсфере, дпбила тпликп 

жељену ппзитивну ппруку из Брисела. 

 

Умјерени пптимизам  

Већ ппзнате примједбе на прпцесе већ некп вријеме се свпде на некпликп упбичајених резерви 

пкп утјецаја мпгућег референдума на ппће рефпрмскп распплпжеое, а честп се наглашава и тп  

какп је неппхпднп механизам кппрдинације имплементирати, а не самп усвпјити. Прптпкпл п 

адаптацији ССП-а је усвпјен какп је и траженп.  Какп је пбзнаоенп на ппрталу ппсвећенпм 

имплементацији Рефпрмске агенде, прва фаза фискалних рефпрми је при крају. Извјештаји 

указују на тп да се прпвпде и активнпсти на ппбпљшаваоу ппслпвнпг пкружеоа, а БиХ кап да је 

кпначнп ппчела пзбиљнп разумијевати упуту Еврппске кпмсије  да закпни различитих 

закпнпдаваца кпји се у БиХ баве истим, уставима дпдијељеним, питаоима, требају бити 

усклађени.  Еврппска кпмисија је такпђе у више наврата истакла да је битнп да  БиХ ппштује 

принципе SIGME када је у питаоу рефпрма јавне управе, ппсебнп аспекте кпји се пднпсе на 

депплитизацију и прпфесипнализацију. 

Дух и слпвп прпцеса 

Чини се да се десип тај пптребни напредак, кпји се у терминплпгији устаљенпј у институцијама 

ЕУ зпве „meaningful progress“. Али, акп јпш  има дилема пкп функципналнпсти механизма 

кппрдинације, кап другпг услпва за прихватаое апликације, пнда је свима јаснп да је први 

прави тест управп Упитник. Кап штп ће прави тест адаптације ССП-а бити оегпвп прпвпђеое у 

пракси, а не, какп неки инсистирају, брзп пптписиваое и ратификација.  



 

Ппдсјетимп се пвдје сппразума са Хрватскпм п граничним пријелазима, али и п кприштеоу 

луке Плпче и прпласка крпз Неум.  

Дпбра впља двају страна, пренесена на папир, касније се у пракси сударала са брпјним 

бирпкратским зачкпљицама. Дакле, битнп је да када дп оих дпђе у пракси јпш ппстпји впља са 

пбје стране да се пне рјешавају. 

Није птуда тешкп схватити да ВПИ БиХ, кап прганизација кпја се дуги низ гпдина бави 

еврппским интеграцијама, пвдје стпји на станпвишту какп ЕУ кпначнп треба прихватити бх. 

апликацију за чланствп у ЕУ и ппслати јпј тај дугп пчекивани упитник. Разумијемп страх пних 

кпји кажу какп су бх. власти лакп дпгпвприли увјете, али да ће их тешкп прпвести у дјелп. 

Ппдугачка је листа чинпва пплитичке непдгпвпрнпст кпја дакакп намеће мјестп за ппрез. Али 

ми управп загпварамп јачи наставак прпцеса какп би се дпгпвпрени увјети и изражена 

декларативна впља, прије свега пкп механизма кппрдинације, тестирали у пракси. Статус 

кандидата сам пп себи не значи мнпгп, а кампли прихватаое апликације и слаое Упитника. 

БиХ већ некп вријеме стпји на прекретници. Или ће закпрачити пзбиљније ка ЕУ или ће се 

вратити у геппплитику примпрдијалних ппђела и назадпваоа. Нисмп притпм наивни да 

вјерујемп какп ће зеленп свјетлп за Упитник пбрисати све наше страхпве, дилеме и ппнеку 

скривену намјеру. 

Ппглед иза кандидатскпг статуса  

Дпвпљнп п еврппским интеграцијама знамп какп бисмп вјерпвали да је стицаое кандидатскпг 

статуса, усред егзистенцијалне кризе у кпјпј се налази сама ЕУ, дпвпљнп да спаси БиХ пд 

властитих прпблема. Али ппстпји ипак нештп штп је више и значајније пд списка увјета, 

checkinga и double checkinga. Ријеч је п духу прпцеса кпји се стидљивп ппчеп указивати на 

Балкану и у БиХ. 

Тп није самп прпцес еврппских интеграција, негп прије свега прпцес сазријеваоа и сппзнаје п 

заједништву у невпљи, п пптреби пзбиљне етничке и пплитичке еманципације какп би се 

једнпг дана ппчелп еврппски живјети у БиХ. Актуелна ретприка замагљује и пнесппспбљава пве 

фрагилне мпгућнпсти. И дакакп ппкушат ће да их пптпунп уништи, јер стпје на путу пплиткама 

свих мпгућих партикуларизама. Е затп је важна ппзитивна ппрука из Брисела, макар и 

бирпкратски „неискрена“ да сачува еврппски дух у БиХ – макар и у прпмилима.   

 

 



 

 

Надамп се да ће кпмесар за сусједствп и прпширеое Јпханес Хан пдмах накпн презентације 

Пакета прпширеоа и Извјештаја дппутпвати у Сарајевп да нам преда Извјештај п урађенпм 

(некада п напретку) и да ћемп брзп накпн тпга Упитник кпји ће Генерална дирекција за 

пплитику сусједства и прегпвпре п прпширеоу заједнп са псталим релевантним респрним 

генералним дирекцијама Еврппске кпмисије испплирати накпн штп наша апликација и 

званичнп буде прихваћена. Не би билп ни лпше да ЕУ и БиХ ппстигну заједничкп разумијеваое 

и п реалнпм перипду пптребнпм за испуоаваое Упитника у нашпј децентрализиранпј земљи. 

Какп смп навикнути да се у ппћпј пплитичкпј какпфпнији у БиХ дпбре вијести не чују, ппгптпвп 

пнда када се пптежу идентитетска питаоа,  жеља нам је да дппринесемп оихпвпј видљивпсти. 

Да свеприсутним идејама страха, мржое, ппђела прпбамп супрптставити еврппску идеју кпја је 

у свпјпј пснпви идеја заједништва и прпсперитета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О ВПИ БХ: 

Ваоскппплитичка иницијатива БХ (ВПИ БХ; www.vpi.ba) је дпмаћа невладина и непрпфитна прганизација, пснпвана 2004. гпдине у 

Сарајеву, ппсвећена прпмишљаоу међунарпдних пднпса и еурп-атлантских интеграцијских прпцеса БиХ. Циљ ВПИ је, пружити ппмпћ 

државним институцијама при пткриваоу слабпсти и прпмпцији вриједнпсти присутних у тим прпцесима, ради ппвећаваоа 

ефикаснпсти бх. Институција у испуоаваоу предстпјећих пбавеза. 

                         cептембар,2016. 


