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Konferencija radne skupine za Zapadni Balkan europskog odbora regija održana je danas u Mostaru. U
uvodnom izlaganju u ime domaćina obratio se prof.dr. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Heregovačkoneretvanske županije koji je istaknuo važnost tema o kojima se raspravlja, a to su odnosi BiH i Europske
unije i kako EU može pomoći u rješavanju pitanja održavanja lokalnih izbora u Mostaru, a koji su,
naglasio je , od sudbinskog značaja za taj grad koji je administrativno, političko, gospodarsko, znanstveno
i svako drugo središte Hercegovačko-neretvanske županije.
-I ne samo za ovaj grad! Rekao bih kako je pitanje mostarskih izbora možda i ključna prekretnica –
strateška petlja na bosanskohercegovačkomu putu prema europskim integracijama.
Iz tih razloga Vlada Hercegovačko-neretvanske županije iskazala je osobit interes za domaćinstvo ovom
skupu-kazao je Herceg u pozdravnom obraćanju sudionicima Konferencije Radne skupine za područje
Zapadnog Balkana pri Europskom odboru regija.
Franz Schausberger, predsjedajući Radne skupine izrazio je zadovoljstvo što se Konferencija održava u
Mostaru izrazivši nadu kako će i ovaj susret pomoći da se, kroz razgovor najodgovornijih ljudi grada i
države, postigne konsenzus oko provedbe izbora u graduMostaru. Ukazao je, također, na nedavno usvojene

Odluke Europskog vijeća koje je još jednom iskazalo punu potporu predanosti Bosne i Hercegovine na
njezinu putu ka Europskoj uniji. Podsjetio je kako je Vijeće ponovo pozvalo izabrane dužnosnike da, bez
odlaganja, nastave razgovore o uspostavi vlasti u Bosni i Hercegovini, jer to je to u interesu svih građana.
Nj. E. Johann Sattler, posebni predstavnik EU u BiH podsjetio kako je Bosna i Hercegovina prije četiri
godine podnošenjem aplikacije za članstvo u Europskoj uniji i sljedećim korakom, odgovorom na oko
4000 pitanja, iskazala spremnost raditi na tomu da postane članom velike europske obitelji.
Naglasio je kako je pred BiH težak i naporan posao na tom putu, a sljedeći vrlo bitan korak je formiranje
vlasti.
Također je istaknuo kako će na pitanjima unapređenja izbornog procesa, zajedno s nadležnim domaćim
institucijama, njegov Ured predano raditi.
U svom obraćanju ukazao je na vrlo ozbiljne probleme odlaska mladih ljudi i nisku stopu nataliteta s
kojima se Bosna i Hercegovina suočava. Stoga je pozvao sve uključene dionike da zajedno rade kako bi
se situacija preokrenula u pozitivnom pravcu i svim građanima Bosne i Hercegovine vratila vjera u
budućnost zemlje i života u njoj.
Vjekoslav Čamber, direktor Ureda za europske integracije Vlade Federacije BiH podsjetio je na korake
koje je Bosna i Hercegovina poduzela na putu ka EU kao i na zadaće koje pred njom stoje. Osvrnuo se i
na činjenicu da je Bosna i Hercegovina uspješno odgovorila na upitnik Europske komisije te dobila
Mišljenje i preporuke o reformama koje je nužno učiniti na daljem europskom putu.
U raspravi o ovim temama Nikola Dobroslavić, župan Dubrovačko – neretvanske županije, naglasio je
dobrosusjedske odnose i iskazao spremnost za nastavak dobre suradnje. Ukazao je na potrebu da se u
državama kao što je Bosna i Hercegovina mora osigurati pravo konstruktivnim narodima da biraju i budu
birani. Također, naglasio je kako se regionalnoj i lokalnoj samoupravi treba omogućiti snažnije
uključivanje u postupak ispunjavanja kriterija za pristupanje u EU.
Matija Posavec, župan Međimurske županije pozdravio je ideju da se ovakvi i slični sastanci održavaju na
terenu kako bi se na licu mjesta mogli upoznati s poteškoćama s kojima se lokalna zajednica susreće.
Svoje kratke osvrte na teme o kojima se razgovaralo dali su i članovi Odbora: Pavel Branda i JeanFrancois Barnier.
Vjerujemo da samo suradnjom i uz nužne kompromise, možemo osigurati sve one vrijednosti koje nas
vode postavljenom cilju – stvaranju države jednakopravnih naroda i građana, snažnoga gospodarstva i
zadovoljnih ljudi, društva u kojemu vladaju odnosi zasnovani na povjerenju i razumijevanju, pravnoj
sigurnosti i vjerodostojnoj vlasti“, kazao je dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačkoneretvanske županije u izjavi za medije nakon održane Konferencije Radne skupine za područje
Zapadnog Balkana pri Europskom odboru regija koja je danas održana u Mostaru.
Osvrćući se na temu Konferencije - Kako EU može pomoći u rješavanju pitanja održavanja lokalnih
izbora u Mostaru, predsjednik Herceg je kazao kako kao prvi čovjek županijske izvršne vlasti, koristi
svaku pa i ovu prigodu da pošaljemjasnu poruku kako politika sukoba, samovolje i blokada nije put koji
podržavamo i kako su razgovor, snaga argumenata i konsenzus putovi koji nude izlaz i svake, pa i naizgled
nemoguće situacije.
„Na tim smo osnovama pristupili i razgovorima o ustrojstvu županijske vlasti, a držim kako nema valjana
razloga zbog kojega i Mostar konačno ne bi doživio pomak s točke na kojoj je zapeo. Principi koji moraju
biti vodiljom tog procesa, jesu principi zdravoga razuma – jednakopravnost, vladavina prava i Zakona!

Građani Mostara zaslužuju i moraju imati mogućnost ''birati i biti birani'', ali i imati funkcionalnu gradsku
vlast i stabilno životno, radno i sigurnosno okružje!
Građani Mostara zaslužuju imati grad koji ne stagnira, nego upravo suprotno - grad koji se razvija, otvara
mogućnosti, privlači vizionare i ulagače, grad koji raste i nudi budućnost!
Svi zajedno, a duboko vjerujem i uz pomoć naših prijatelja iz EU, dužni smo građanima Mostara osigurati
baštinjenje temeljnih demokratskih prava i običaja. Kao čovjek i političar, tom cilju ostajem predan do
kraja“, kazao je predsjednik Herceg.

''Mostar je bio i ostao političko, kulturno i gospodarsko središte Hercegovine, jedini multietnički grad,
posebice bitan za Hrvate, budući da su sve institucije na hrvatskom jeziku smještene upravo ovdje.
Da bi poboljšali uvjete življenja u Gradu Mostaru moraju se ispoštovati obvezujuće Odluke Ustavnog suda
, što znači da Parlament mora žurno raditi na provođenju naloženog od strane Suda.
Ukoliko se situacija nastavi na ovaj način odvijati sve institucije Bosne i Hercegovine zajedno s
predstavnicima Europske Unije i Međunarodne zajednice moraju učiniti sve da se Odluke obvezujuće i
poštuju i jedino takav pristup će pružiti Mostaru i njegovim građanima ono što svaka zemlja koja živi u
duhu demokracije ima, a to znači da Zakon treba jednako vrijediti za sve u jedinicama lokalne
samouprave jedne države i to je jedini ispravan put da se normalizira stanje.
Od posljednjeg rata već je prošlo 25 godina i mislim da su stekli se uvjeti da Mostar postane uređen grad
kao i sve jedinice lokalne samouprave u BiH.
Želim vjerovati da će i današnja konferencija i svi predstavnici europskog odbora regija i lokalnih
zajednica odnosno njegovi članovi zaduženih za područje Zapadnog Balkana na temelju vođenih diskusija
pomoći u iznalaženju pravog puta za Grad Mostar.

Mostaru i njegovim građanima trebaju izbori! Bosna i Hercegovine treba ohrabrenje i podršku kako da se
dođe do izbora. Stoga pozivam sve u BiH da sa svoje strane učinimo što možemo da se to brzo dogodi. To
je za dobrobit svih kako za budućnost Bosne i Hercegovine tako i grada Mostara'', kazao je Ljubo Bešlić,
gradonačelnik Grada Mostara.
O izborima u Mostaru govorili su i: Barbara Toce, zamjenica predsjednika Kongresa lokalnih i regionalnih
vlasti, Leen Verbee, predsjedajući Odbora za monitoring Kongresa, Damir Hadžić, pravni savjetnik u
Izaslanstvu Europske unije u BiH i Irma Baralija, profesorica filozofije i sociologije.
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