Обраћање високог представника Валентина Инцка и првог
замјеника високог представника Мајкла Скенлана на
конференцији за медије након сједнице Управног одбора
Савјета за имплементацију мира

Високи представник Валентин Инцко
Даме и господо,
Добар дан свима и добродошли на данашњу конференцију за медије.
Прије но што почнемо, дозволите да представим свог замјеника и супервизора за Брчко, Мајкла Скенлана.
Он нам се придружио у фебруару и ово је била његова прва сједница политичких директора Управног
одбора Савјета за имплементацију мира (ПИЦ).
Мајк и ја ћемо да вас извијестимо о садржају разговора које смо водили у посљедња два дана и
закључцима који су изложени у Комуникеу, који ће вам бити подијељен послије конференције за медије.
Наравно, касније ћемо да одговоримо и на ваша питања.
Нажалост, као што је био случај и са посљедњим Комуникеом, почињемо конференцију за медије
констатацијом да Руска Федерација није могла да се придружи Комуникеу. Нећу да улазим у појединости,
сигуран сам да ће вам представници Руске Федерације дати објашњење.
Међутим, желим још једном поновити да је Руска Федерација цијењена чланица ПИЦ-а и да без обзира на
понекад различита гледишта, међународна заједница остаје јединствена у циљу да пружи подршку
стабилној, просперитетној и јединственој БиХ заснованој на Дејтонском споразуму.
Даме и господо,
У току посљедња два дана имали смо пред собом дуг дневни ред, што вам, сигуран сам, није изненађење.
Сјетићете се да смо вам, посљедњи пут кад смо се овдје састали, рекли да је једна од тема било
формирање владе и да смо апеловали на брзо и неометано формирање органа власти.
Ипак, ево нас шест мјесеци касније, а странке које чине владајућу већину на нивоу државе и Федерације
још увијек нису ријешиле своје несугласице и именовале нове власти.
У недостатку нових извршних власти на државном и федералном нивоу, парламенти на тим нивоима
такође нису профункционисали. Није било знакова флексибилности ни на једној страни који би показали да
је могуће ускоро ријешити тај застој.
Кашњења у имплементацији изборних резултата спречавају провођење неопходних реформи.
Међу другим релевантним темама које ћете без сумње да споменете и у питањима која будете постављали,
налазе се резервни састав полиције и ситуација у вези са Високим судским и тужилачким савјетом.
Политички директори су разговарали о обје ове теме и закључци о њима налазе се у Комуникеу.
Потези на формирању резервног састава полиције произвели су негативну спиралу неповјерења у БиХ. На
то би требало ставити тачку, а пажњу усмјерити на побољшану координацију и поновну изградњу
повјерења.
Политички директори Управног одбора ПИЦ-а позвали су власти на државном, ентитетском и кантоналном
нивоу да унаприједе сарадњу између тијела за провођење закона и обезбиједе да постојеће полицијске

снаге имају довољне ресурсе и адекватну обуку како би одговорили на бројне изазове са којима се БиХ и
њени грађани суочавају, укључујући и миграције.
Вријеме и енергију не треба трошити на интерно полицијско такмичење. Тако се неће ријешити ниједан
проблем, само ће се појачати постојећи. Увијек кажем: треба нам мање оружја и мање људи у униформама,
а не више.
Вријеме и енергију треба усмјерити на једно друго питање које изузетно брине грађане у свим дијеловима
ове земље – врло низак степен повјерења у правосудни систем. То је један од кључних разлога што је
велики број грађана већ одлучио заувијек да напусти БиХ.
Разлог није увијек економска ситуација и недостатак посла. У великом броју случајева разлог је мањак
повјерења у правосудни систем.
Најновија афера у вези са ВСТС-ом додатно је нагласила овај проблем и још једном потврдила потребу за
хитним провођењем суштинских реформи. Органи власти морају да раде на поновној успостави владавине
права у БиХ и враћању повјерења јавности у институције. Први корак била би ревизија Закона о ВСТС, да би
се рад Савјета регулисао на начин којим се гарантује професионалност, одговорност и највиши стандарди
међу најцјењенијим правницима у земљи.
Сада бих дао ријеч свом замјенику, Мајку Скенлану. Он ће да каже нешто више о другим питањима о
којима смо разговарали и укратко вас упозна са дискусијом током другог дана сједнице Управног одбора
ПИЦ-а.
Први замјеник високог представника Мајкл Скенлан
Хвала Вам, високи представниче, и допустите да и ја пожелим добродошлицу новинарима и захвалим што
су данас овдје.
Желио бих да додам, на оно што је високи представник рекао, да су политички директори као кључно
питање такође нагласили и брзу имплементацију изборних реформи према препорукама Канцеларије за
демократске институције и људска права ОСЦЕ-а и ГРЕЦО-а.
Ово питање је споменуто и у разговору са Заједничким колегијем Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине као задатак који би они могли одмах да рјешавају, под условом да формирају своје комисије.
Општи избори 2020. су за 16 мјесеци тако да је већ сада потребно дјеловати. Изградња повјерења у
изборни процес је у интересу сваке политичке странке и темељ добре владавине.
Политички директори такође су изразили став да је крајње вријеме да се у Мостару одрже локални избори.
Сви грађани БиХ имају право да изаберу своје градске представнике, па и у Мостару, као и другдје, као у
јединственом граду.
Као што сам рекао, политички директори Управног одбора Савјета за имплементацију мира данас су се
састали са члановима Заједничког колегија Парламентарне скупштине БиХ.
Жељели смо да чујемо шта су њихови приоритети за вријеме овог мандата и да ли су већ утврдили
заједничке ставове.
Истовремено, морам да споменем да је Парламентарна скупштина формирана прије више од шест мјесеци,
али да не извршава своје дужности.
Од сваке особе у БиХ која иде на посао и добија плату очекује се да ради, и сматрам да се и од чланова
Парламентарне скупштине БиХ треба очекивати исто.
Чланови ПИЦ-а заиста сматрају да је у Парламентарној скупштини потребно наћи додирне тачке како би се
наставило радити на програму окренутом ка будућности у интересу свих народа и грађана БиХ. Као што
сам рекао, брз напредак у провођењу изборне реформе је могућ уколико Парламентарна скупштина одмах
формира своје комисије.
Истовремено, Управни одбор ПИЦ-а је позвао бх. политичке и институционалне лидере да што прије дјелују

како би завршили процес формирања власти на свим нивоима.
До формирања новог Савјета министара БиХ и Владе Федерације, органи у претходном сазиву морају да
раде у техничком мандату. То такође значи да Парламентарна скупштина БиХ у новом сазиву мора да врши
надзор над извршним органима власти без обзира на њихов статус.
Коначно, Управни одбор ПИЦ-а сматра да сви нивои власти требају да јачају дијалог и сарадњу међу свим
народима у БиХ и избјегавају националистичку реторику којом се продубљују подјеле.
Грађани БиХ гласају тако што се одлучују за одлазак, а само позитивно управљање земљом и политика
којом се промовише стабилност и просперитет за земљу у цјелини могу зауставити одлазак људи из БиХ.
Хвала.

