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МЕДИЈИМА  
 

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ 

Одржан шести састанак Пододбора за иновације, информационо друштво и социјалну 
политику  

 

Шести састанак Пододбора за иновације, информационо друштво и социјалну политику 
између Европске уније и Босне и Херцеговине одржан је 20. октобра 2022. године, путем 
видео-конференције. Састанком је у име Босне и Херцеговине копредсједавао помоћник 
министарке у Министарству цивилних послова БиХ Аднан Хусић, а у име Европске 
комисије Мари Тереза Моран (Mary Teresa Moran) из Опште управе за политику 
проширења и преговоре о приступању (DG NEAR).   

 

Представници ЕУ и БиХ су размијенили информације које се односе на област 
информационог друштва и комуникацијских технологија, спровођење Дигиталне агенде 
за Западни Балкан, модернизацију јавне управе, кориштење е-услуга и кибернетичку 
безбједност.   
 

Европска комисија је позвала власти у БиХ да усвоје законске прописе о електронским 
комуникацијама и електронским медијима, укључујући одредбе о транспарентности 
власништва над медијима и оглашавању, те убрзају увођење броја 112 за хитне случајеве 
у цијелој држави. Препорука Комисије је, такође, да се осигура финансијска независност 
Регулаторне агенције за комуникације, као и финансијска одрживост и политичка 
неутралност јавних РТВ емитера у БиХ. 
 

Усвајање државне стратегије запошљавања остаје један од приоритета, као и пројекат 
Гаранције за младе и јачање механизма координације у вези политика запошљавања. 
Европска комисија је похвалила усвајање акционих планова за инклузију Рома.     
 

Комисија је поздравила побољшање у процесу прикупљању података за све образовне 
институције, али и изразила жаљење јер БиХ није осигурала учешће у међународним 
тестирањима ПИСА и ТАЛИС те препоручила наставак учешћа у тестовима ТИММС И 
ИЦИЛС.  
 

Од бх. власти се очекује да изради нову стратегију за научни развој и акциони план за 
период 2023-2028.         

 

На састанку се разговарало и о приоритетима у подручју културе, учешћу у програму 
Креативна Европа и рјешавању правног статуса и финансирања седам културних 
институција од значаја за БиХ.   
 

 

Дирекција за европске интеграције  
 



 


