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ОБРАЋАЊЕ МИНИСТРА 

Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде Републике Српске, Гордана Роквић, 

савјетница министра, шеф делегације 

 

Поштовани министре домаћине скупа, поштовани министри, представници министарстава 

и шефови делегација, поштовани представници Европске комисије, поштовани чланови и 

представници Сталне радне групе за рурални развој, поштовани представници међународних 

организација и остали учесници, 

Дозволите да Вас све срдачно поздравим испред Министарства пољопривреде, шумарства 

и водопривреде Републике Српске и изразим задовољство због нашег присуствовања дванаестом 

састанку министара региона. 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске дијели 

опредјељеност цијелог региона усмјерену ка ЕУ интеграцијама и у том смислу чини континуиране 

напоре да, како кроз унутрашње стратешке и политичке реформе, тако и кроз регионално и 

међународно дјеловање, усмјерава своје активности у правцу приближавања сектора 

пољопривреде и руралног развоја ЕУ стандардима. Иако суочени са многобројним изазовима 

последњих година, а који се односе на ризике повезане са све учесталијим временским 

екстремима, затим комплексним институционалним и политичким уређењем, те са  чињеницом да 

за било које структурне и друге реформе у пољопривреди, за које земље у транзицији требају 

одређено вријеме, БиХ треба знатно више времена, успјели смо да обезбиједимо повећање нивоа 

доступности финансијских средстава у пољопривредном сектору на просјечних 100 милиона Еур на 

годишњем нивоу, ако се узму у обзир сви извори финансирања. Само аграрни буџет смо ове године 

повећали за 18%, са повећањем издвајања за мјере инвестиционе подршке пољопривредницима 

за 50% у односу на претходни период. Претходно изнесено иде у правцу препорука експертског 

тима SWG-а везано за анализу пољопривредних политика земаља Западног Балкана. 

Када је у питању динамика процеса европских интеграција, као једна од главних тема форума 

пољопривредне политике (АPF), одржаном од 16. до 18. октобра ове године на Јахорини, и у овом 

случају се потврђује правило да вријеме које је потребно другим земљама за реализацију 

одређених активности, у Босни и Херцеговини траје дупло или три пута дуже. Усвајањем Механизма 

координације, као алата за ефикасну институционалну координацију свих аспеката  процеса ЕУ 

интеграција у БиХ, отворен је пут за брже и ефикасније усаглашавање свих активности 

интеграцијског процеса како у области пољопривреде, тако и свим другим секторима.  

Резултат претходно наведеног је и усвајање Стратешког оквира за рурални развој на нивоу БиХ, као 

сублимације стратешких приоритета претходно дефинисаних на ентитетском нивоу са јасно 

дефинисаним буџетским и временским оквиром надлежних институција. Након усвајања 

Стратешког плана руралног развоја у БиХ-Оквирни документ, дошло је до позитивних помака у 

смислу дефинисања заједничких приоритета и покретања активности у циљу коришћења 

предприступних средстава Европске уније. Очекујемо да би у току 2019. године могло доћи до 

конкретизације ових активности у виду дефинисања одређених IPA пројеката.  



Поред тога, као резултат трајног опредјељења Владе Републике Српске ка ЕУ интеграцијама, 

паралелно са израдом закона врши се њихово усклађивање са регулативама ЕУ за одређене 

области. У току претходне двије године донесено је више закона и низ подзаконских аката који су 

усклађени у потпуности или дјелимично, са ЕУ правним оквиром.  

Иако све наведено представља позитиван помак у правцу ЕУ интеграција у сектору пољопривреде 

и руралног развоја у Босни и Херцеговини, сматрамо да је у циљу ефикаснијег наставка овог 

процеса, неопходна значајнија помоћ Европске комисије, која би ишла у правцу промјене приступа 

у рјешавању спорних, политичких питања која коче цјелокупни процес. Приликом предлагања и 

креирања рјешења за одређена спорна питања у Босни и Херцеговини, потребно је узети у обзир 

сљедеће: 

- Поштовање Уставом и законима дефинисаних надлежности у БиХ у области пољопривредне 
политике и политике руралног развоја, односно узимање у обзир специфичности 
административне структуре и подјеле надлежности у БиХ, 

- Креирање неопходних структура преко којих ће се спровести суштина примјене ИПАРД-а, 
што у пракси значи раздвајање институционалних и законодавних реформи од развојних и 
инвестиционих пројеката и програма Европске уније усмерених према појединачним 
корисницима, 

- Узимање у обзир стварних секторских развојних приоритета који ће, осим јачања 
администартивних капацитета, омогућити и јачање конкурентности крајњих корисника и 
интензивнији развој руралних подручја.  

С обзиром на све наведено, укљученост Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Српске у процесе регионалне сарадње у сектору пољопривреде и руралног развоја, а 

преко Сталне радне групе за рурални развој (SWG) и уз значајну подршку Европске комисије, добија 

још већи значај.  

С тога користимо прилику да се захвалимо Европској комисији и другим међународним 

организацијама, на досадашњој, а надамо се и будућој, финансијској и техничкој, помоћи упућеној 

SWG-у. Ова помоћ је омогућила и реализацију одређених конкретних пројеката, као што је "Area-

Based Development Approach" (ABDA), реализован за дефинисане прекограничне регије, али и 

бројне студије у области земљишне политике, пољопривредне политике, политике заштите 

генетичких ресурса, агробиодиверзитета, политике заштите животне средине и других студија које 

помажу нама доносиоцима одлука у сагледавању наше регионалне позиционираности, нашег 

нивоа приближавања или удаљености од ЕУ политичког оквира у овим областима, те може бити 

полазна основа за реформске потезе у будућем периоду.  

Овом приликом желимо да истакнемо да су досадашње студије израђене кроз платформу SWG-a, 

презентоване на скупу агронома Републике Српске, док ће студија везана за агробиодиверзитет 

(Agrobiodiversity in Southeast Europe-Assessment and Policy Recommendations), ускоро бити 

презентована свим субјектима из области пољопривреде и руралног развоја (представници 

различитих удружења, јавних институција и приватних субјеката). 

Сматрамо да овим темама, у будућем периоду треба придружити и теме које се тичу спољне 

трговине и у том погледу царинских и нецариснких баријера, питање образовања у пољопривреди 

као и система преноса и примјене знања и других важних тема које намећу глобална кретања и 

технолошке иновације.  



На крају желим да истакнем да SWG представља одличан примјер платформе за регионалну 

сарадњу и умрежавање кључних фактора у сектору пољопривреде и руралног развоја земаља 

западног Балкана. Република Српска ће наставити подржавати и користити SWG као платформу за 

изражавање заједничког интереса, регионално умрежавање и начина за јачање међусобног 

разумијевања, сарадње и размјене искустава.  

 

 

 

С поштовањем, 

 

Гордана Роквић, савјетница министра, шеф делегације 

Република Српска, Босна и Херцеговина 


