Комунике Управног одбора Савјета за провођење мира

Управни одбор Савјета за провођење мира (УО ПИЦ-а) састао се 6. и 7. јуна у Сарајеву на нивоу политичких
директора, како би сагледао процес имплементације Општег оквирног споразума за мир у Босни и
Херцеговини, који и даље представља темељ за стабилну, сигурну и просперитетну Босну и Херцеговину
(БиХ). УО ПИЦ-а подсјећа све стране на њихову обавезу пуног поштивања Општег оквирног споразума за
мир у БиХ, свих његових анекса и одлука високог представника. Он је поново потврдио своје неупитно
опредјељење за територијални интегритет и темељну структуру БиХ као јединствене и суверене државе,
која се састоји од два ентитета. УО ПИЦ-а је поновио да ентитети немају право на отцјепљење од БиХ и
правно постоје само по основу Устава БиХ. УО ПИЦ-а је подсјетио власти у БиХ да је Устав БиХ саставни дио
Општег оквирног споразума за мир у БиХ и да су одлуке Уставног суда БиХ коначне и обавезујуће и морају
се проводити. УО ПИЦ-а је још једном потврдио своју пуну подршку високом представнику у осигурању
пуног поштивања Општег оквирног споразума за мир у БиХ и провођењу његовог мандата у складу са
Анексом 10 и релевантним резолуцијама Савјета безбједности УН-а, што остаје непромијењено. Управни
одбор је нагласио да међународна заједница и даље задржава потребне инструменте за обезбјеђење
имплементације Општег оквирног споразума за мир у БиХ. УО ПИЦ-а је нагласио потребу пуне
имплементације програма 5+2, што је и даље услов за затварање Канцеларије високог представника.
Политички директори су се састали и са руководством Парламентарне скупштине БиХ како би разговарали
о законодавним приоритетима у Босни и Херцеговини, те са представницима медија о стању слободе
медија у земљи.
УО ПИЦ-а је ставио акценат на изазове у предстојећем периоду, те позвао надлежне органе у БиХ да
испуне сљедеће хитне приоритете:
Предузети мјере на унапређењу цјелокупне политичке атмосфере у земљи, суздржавати се од вршења
једностраних радњи и строго се придржавати темељних принципа компромиса, дијалога и консензуса
између три конститутивна народа у доношењу одлука, чиме ће се дати допринос политичкој стабилности и
стварању прилика за економски развој.
Унаприједити квалитет живота грађана БиХ провођењем Реформске агенде и испуњавањем других
потребних услова, што ће, између осталог, омогућити даљи напредак у погледу остварења дугорочних
тежњи ка чланству у ЕУ. То обухвата: даљи рад на провођењу реформи ради стварања нових радних
мјеста, унапређења владавине права и остварења боље и ефикасније јавне управе, како је, између осталог,
договорено и потписивањем Изјаве о европској опредијељености; обезбјеђење свеобухватног и
јединственог скупа одговора на Упитник Европске комисије; те даља имплементација обавеза у оквиру
Споразума о стабилизацији и придруживању.
Испунити у најкраћем року преостале услове у оквиру проширеног аранжмана са ММФ-ом, у складу са
јасним обавезама које су власти БиХ преузеле према ММФ-у, са циљем стварања услова за реализацију
међународне помоћи за фискалну стабилност и економски развој ове земље.
Посветити се питању провођења пресуда Европског суда за људска права, укључујући и предмете СејдићФинци, Зорнић, Пилав и Шлаку.
Посветити се хитно питању проведбе преосталих пресуда Уставног суда БиХ, укључујући и предмет од 1.
децембра 2016. године (“Љубић”), који се конкретно односи на избор делегата у Дом народа Федерације
БиХ, изналажењем политичког консензуса и поштивањем релевантних институција, уз истовремено
спречавање даљих подјела у Босни и Херцеговини.
Посветити се питању провођења одлука Уставног суда БиХ за град Мостар, те на тај начин омогућити
одржавање избора у овом граду. Мостар мора остати јединствена, кохерентна, мултиетничка јединица
локалне самоуправе, са одређеним нивоом локалних надлежности/управе испод нивоа града.
Стварати услове за развој слободних, објективних и професионалних медија у земљи, као суштински

значајног дијела демократског друштва. Власти БиХ би требале приоритетно обезбиједити финансијску
стабилизацију јавног РТВ система као цјелине, укључујући и адекватан систем прикупљања прихода.
Посветити се питању дискриминације и сегрегације у образовању широм земље. Ентитетски, кантонални и
општински органи, у Јајцу и широм БиХ, требају предузети конкретне кораке на рјешавању потешкоћа без
сегрегације ученика и уношења нових подјела.
Обезбиједити испуњавање свих потребних услова, укључујући и одговарајући правни оквир, за неометано
одржавање и провођење општих избора 2018. године. Парламентарне и друге институције морају и даље
извршавати обавезе из својих мандата и надлежности.
Улагати даље напоре на унапређењу координације и пуне сарадње, како интерно тако и на међународном
плану, у борби против заједничке пријетње тероризма и свих видова насилног радикализма и екстремизма.
Промовисати помирење, међусобно разумијевање и толеранцију и суздржавати се од догађаја, радњи и
реторике који уносе подјеле, укључујући и величање осуђених ратних злочинаца, историјски ревизионизам
и провокативну употребу симбола.
НАТО чланице Управног одбора ПИЦ-а и Јапан позивају власти у оба ентитета да изврше књижење
перспективне војне имовине. Ове земље су поново истакле своју забринутост поводом одбијања власти РС
да испоштују одлуке које је донио Суд БиХ у предмету који се тиче локације перспективне имовине у Хан
Пијеску (“Велики Жеп”). Оне су, такође, позвале власти БиХ да проведу Ревизију одбране.
Наредна сједница Управног одбора ПИЦ-а одржаће се у Сарајеву 5. и 6. децембра 2017. године.

