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ОЕБС
Организација за европску безбједност и сарадњу (ОЕБС) највећа је свјетска регионална
безбиједносна организација, која броји 56 држава чланица. Успостављен као регионални аранжман
у складу с Поглављем VIII Повеље Уједињених нација, ОЕБС је форум за политичке преговоре,
с нагласком на превенцији конфликта, рад у кризним ситуацијама и постконфликтном опоравку.
Одлуке које доноси ОЕБС имају више политички него правно обавезујући карактер,
а доносе се консензусом.
ОЕБС заузима свеобухватан приступ питању безбједности, обједињујући војнополитичку,
економску и људску димензију безбједности, те заштиту животне средине. Активности
Организације обухватају контролу наоружања, мјере изградње повјерења и успостављања
безбједности, људска права, националне мањине, демократизацију, стратегије полицијског
рада, противтероризам, као и економске активности и активности заштите животне средине.

Мисија ОЕБС-а у Босни и Херцеговини:
Ко смо?
Општим оквирним споразумом за мир у Босни и Херцеговини,
склопљеним у Дејтону и потписаним у Паризу, крајем 1995.
године, којим је окончано готово четири године сукоба,
обликује се рад Мисије ОЕБС-а у Босни и Херцеговини.
Овим споразумом ОЕБС је одређен као једна од
организација одговорних за пружање помоћи у
обезбјеђењу трајног мира у Босни и Херцеговини,
те према томе, имплицитно, за пружање помоћи у
опоравку државе након сукоба и давање доприноса
изградњи стабилног, безбједног и демократског друштва.

Мисија ОЕБС-а у Босни и Херцеговини:
Чиме се бавимо?
ОЕБС и даље има значајну улогу у јачању способности
државе да успостави одрживу и стабилну безбиједносну и
одбрамбену средину, пружањем подршке у успостављању
институција, удружења и процеса којима ће се спријечити будући
сукоби, ојачати руководство Босне и Херцеговине и подстаћи
њено јачање као мултинационалне, мултиконфесионалне
демократске државе. Поред тога, ОЕБС је један од главних

промотора изградње грађанског друштва. Подржава политичку
реформу и реформу образовања и ради на унапређењу и
заштити људских права свих грађана БиХ.
Мисија то постиже, првенствено, кроз својих једанаест
тематских секција и мрежу од четрнаест теренских канцеларија
широм државе. Оваква структура омогућава ОЕБС-у да директно
сарађује са грађанима и званичницима општина, кантона и
ентитета, као и с онима у главном граду и централним државним
институцијама.
Једанаест тематских секција Мисије су: Учешће грађана
у заједници, Развој и подршка управе, Подршка раду и
посматрање рада Парламентарне скупштине БиХ, Правосудна и
правна реформа, Економска и социјална права и једнакост,
Образовање, Помоћ у испуњењу војнополитичких обавеза,
Контрола наоружања, Парламентарна контрола над
безбједносним сектором, Изградња институција безбиједносног
сектора и Праћење међусобно повезаних питања у
области безбједности.
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Учешће грађана у заједници

Развој и подршка управе

Изградња инклузивне демократије на локалном нивоу и рад
са локалним заједницима широм Босне и Херцеговине на
подстицању њиховог сталног учешћа у раду локалних
органа власти

Рад с одабраним општинским и кантоналним органима власти
на побољшању дјелотворности, транспарентности и одговорности
у раду општинских и кантоналних законодавних и
извршних тијела

Развој инклузивних локалних органа власти које признају и
развијају различитост може се постићи једино јачањем
учешћа грађана у њиховом раду и узимањем у обзир
мишљења и ставова свих грађана приликом обликовања
политика рада локалних органа власти. Секција за учешће
грађана у заједници промовише процесе и механизме кроз
које су грађани све више у могућности да учествују у
процесу доношења одлука. Посебан нагласак ставља се
на подизање нивоа учешћа угрожених и недовољно
заступљених група, као и на јачање њихових способности
да позову изабране званичнике на одговорност када је у
питању пружање најважнијих јавних услуга.

Добра управа на свим нивоима власти од кључног је
значаја за развој и раст демократије у Босни и Херцеговини.

Мисија сарађује са групама грађана на повећању њиховог
учешћа у економским, друштвеним, културним и политичким
процесима, који утичу на њихове животе. Овим програмом
се подстичу руралне заједнице, млади, жене, мањине,
повратници и друге популационе групе до којих је тешко
допријети, да покрену акције у корист својих заједница и
подстакну развој дијалога широм заједнице.
Школске заједнице, удружења национаних мањина и остала
грађанска тијела, редовно покрећу и реализују иницијативе
на промоцији учешћа на најнижим нивоима. У склопу циљних
пројеката, Мисија посебно подржава повећање учешћа
грађана у раду општинских комисија и јавних дебата, те
повећање учешћа младих, добровољни рад, израду
општинских партнерских пројеката, као и активније
коришћење демократских регулаторних механизама за
обезбјеђење и очување транспарентности и одговорности
локалних институција према јавности.

одговорности у раду локалних органа власти, да би
омогућила да општине имају политичку вољу и
институционалне капацитете да се позабаве потребама и
захтјевима свих грађана. Мисија посебан нагласак ставља
на побољшање рада и изградњу капацитета локалних
органа власти, будући да општине представљају ниво
власти који је најприступачнији грађанима. Путем своје
мреже теренских канцеларија распрострањених на цијелој
територији државе, Мисија ставља посебан нагласак на
побољшање рада и унапређење капацитета начелника,
општинских управа, скупштина општина и локалних медија.
Мисија такође настоји да подстакне снажнији развој размјене
знања и искустава између општина и сарадњу међу колегама
кроз међусобно оцјењивање и размјену најбољих примјера
из праксе.
Мисија је активна и у области реформе законодавства у
области локалне самоуправе, пружајући помоћ у процесу
усклађивања општинских и кантоналних закона са
законима донесеним на вишим ниовима власти. Реформе
које су у току у коначници ће омогућити општинама да
дјелотворније остварују своје надлежности, а у складу су и са
постприступним обавезама према Савјету Европе.
Прилагођавајући своју подршку конкретним потребама у
сваком појединачном случају, Мисија такође ради и са
одабраним кантоналним скупштинама и владама, у
настојању да унаприједи њихове капацитете и на виши ниво
подигне њихову одговорност према грађанима.
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Подршка раду и посматрање рада
Парламентарне скупштине БиХ

Правосудна и правна реформа
Промовисање људских права и јачање владавине закона

Рад са државним парламентом (Парламентарном
скупштином Босне и Херцеговине), ентитетским
парламентима (Парламент Федерације Босне и
Херцеговине и Народна скупштина Републике Српске)
и Скупштином Брчко дистрикта БиХ, ради унапређења
њихове ефикасности, транспарентности у раду и одговорности
Дјелотворна парламентарна власт од суштинског је значаја
за транзицију, кроз коју Босна и Херцеговина пролази на
своме путу, од спровођења мира, до интеграција у европске
и трансатлантске структуре. Државни парламент и
парламенти на нижим нивоима имају кључну улогу у вођењу
БиХ ка успјешном испуњењу свих захтјева у погледу
придруживања, а посебно у погледу усаглашавања
законодавства и приближавања тог процеса грађанима.
Уважавајући повећање обима послова законодавних
институција током процеса интеграције, Мисија свој
допринос даје кроз пружање помоћи институцијама у
унапређењу техничких и стручних знања и способности
потребних за њихов дјелотворан рад. Побољшање услуга
законодавних органа, окосница је укупног успјеха
процеса интеграције.
Службеници Мисије такође прате пленарне сједнице и
сједнице комисија Парламентарне скупштине Босне и
Херцеговине, Парламента Федерације Босне и
Херцеговине, Народне скупштине Републике Српске и
Скупштине Брчко дистрикта БиХ, ради промовисања вишег
степена примјене међународних стандарда. Захваљујући
свом раду са посланицима и службеницима парламената,
Мисија реализује активности, чији је циљ повећање
транспарентности и одговорности законодавних институција
кроз промовисање учешћа грађана у законодавном
процесу.

Уставом Босне и Херцеговине прописује се да је БиХ
демократска држава која поштује владавину права, те да су
државни и ентитетски органи власти дужни да омогуће
потпуно поштовање међународно признатих људских права
и основних слобода. Спровођење ових циљева зависи од снажног,
дјелотворног, непристрасног и независног правосуђа. Према
томе, Мисија ОЕБС-а је своју пажњу усмјерила на праћење
рада правосудног сектора и заговарање, одговорност за
ратне злочине, заштиту угрожених лица која настоје
да остваре своја права путем суда, као и на борбу против
трговине људима.
Мисија ОЕБС-а настоји да створи услове да сва лица
на равноправном основу могу да остваре приступ систему
правосуђа. Важан елеменат рада Мисије огледа се у
програму праћења суђења, који се спроводи широм државе,
а који у средишту интересовања има судско процесуирање
кривичних предмета од почетка до краја, од периода прије
подизања оптужнице, до суђења и жалбеног поступка,
уз посвећивање посебне пажне предметима ратних
злочина, организованог криминала и корупције, трговине
људима и насиља заснованог на полу, као и спровођењу
санкција за почињена кривична дјела. Резултати остварени
праћењем, коришћени су да би се предложиле и
промовисале неопходне правосудне и правне реформе и
пружила помоћ институцијама на свим нивоима у
тумачењу конвенција о људским правима и обавеза које
из њих произлазе.
Мисија ОЕБС-а пружа помоћ правосудном сектору да
би омогућила да закони и пракса рада буду усклађени с
одредбама Устава БиХ, као и са међународним
инструментима у области људских права; да правосуђе ради
независно, ефикасно и транспарентно; да буду заштићена
права жртава у поступку; да оптужени могу да остваре своје
право на правичан поступак; те да медији и грађанско
друштво имају конструктивну улогу у остварењу правде
за све.
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Економска и социјална права и
јаднакост
Промовисање политике и праксе рада која одражава
поштовање људских права, са посебним освртом на
равноправност и недискриминацију, и јачање капацитета
државних институција надлежних за остварење људских
права и грађанског друштва
Социјална стабилност, социјална сигурност и социјална права
у сваком друштву веома су тијесно повезана, што се
посебно односи на друштво које се опоравља након
оружаног сукоба. Мисија ОЕБС-а пружа помоћ
органима власти на свим нивоима у испуњењу обавеза
које имају у погледу поштовања, заштите и испуњења
економских и социјалних права угрожених појединаца и
група на прогресиван и одржив начин, а у складу са
међународним и европским стандардима у области
људских права. Мисија ОЕБС-а ради са надлежним
органима власти на изради прописа и поступака који
одражавају поштовање људских права, са нагласком на
прописе о парничном поступку, те на спровођењу
пресуда суда. Мисија такође пружа помоћ у раду
Институцији омбудсмана за људска права БиХ и актерима
у домену грађанског друштва, у настојању да развије
њихове способности заговарања и одбране права
маргинализованих и социјално искључених лица и група.
У области социјалних права, Мисија ОЕБС-а ради на
елиминисању садржаја из закона, политика рада и
одговарајућих процедура, који доводе до појаве
неравноправности у домену социјалне помоћи и
социјалног смјештаја, те ради на јачању капацитета
давалаца услуга социјалног збрињавања, ради
остварења дугорочне одрживости. Посебно је
важно истаћи да Мисија ОЕБС-а даје подршку
активностима и иницијативама усмјереним на
остварење одрживог повратка избјеглих и расељених
лица, чије је остварење прописано као неопходно у

Општем оквирном споразуму за мир у БиХ. Мисија
ОЕБС-а своју пажњу такође усмјерава и на унапређење
заштите и промовисањe права Рома и осталих националних
мањина, промовише једнаке могућности за лица с
инвалидитетом, настоји да умањи и елиминише појаве
дискриминације засноване на полној припадности, те да на
виши ниво подигне учешће жена у јавном и политичком животу.

Образовање
Промовисање доброг управљања унутар образовног
сектора и инклузивних, приступачних и одговорних
школа у цијелој Босни и Херцеговини
У сарадњи са домаћим партнерима, Мисија ОЕБС-а се бави
обавезом БиХ да усклади систем образовања са
међународним обавезама Босне и Херцеговине путем
реформе образовања и политичког оквира, и путем развоја
инклузивнијих и приступачнијих школа. За промовисање
одрживог мира од кључне је важности позабавити се
коријенима дискриминације и раздвајања у образовању, као
посљедицом протеклог сукоба.
Мисија ОЕБС-а тежи да ојача механизме надзора и да подстакне
грађане да активно учествују у процесу доношења одлука.
При изради пројеката води се рачуна о томе да се рад
усмјери на обуку и унапређење капацитета школских
одбора, мрежа школа, директора школа и просвјетних
инспектора. Напори Мисије ОЕБС-а у постизању реформе
наставних планова и програма пружају подршку изради и
успостављању стандарда наставних планова и програма,
који ће важити у цијелој држави и постигнутих резултата
заснованих на савременим циљевима учења, којима се
промовишу инклузивност и поштовање различитости.
Конкретно, пројектима Мисије ОЕБС-а пружена је подршка
реформи и осавремењивању уџбеника из историје и повећан
степен поштовања различитости путем наставе о националним
мањинама у општем дијелу наставног плана и програма.
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Мисија ОЕБС-а, осим тога, свој рад усредсређује на
унапређење капацитета савјета ученика и савјета родитеља,
и рјешавања конфликата у школама и ради на јачању
сарадње између свих актера у школству. Мисија ОЕБС-а
такође пружа подршку образовним институцијама у
самосталну оцјену учинка, којим школе и локалне заједнице
заједно оцјењују и побољшавају ниво инклузивности и учешћа.

Помоћ у испуњењу војнополитичких
обавеза
Помагање БиХ да у потпуности спроведе своје
војнополитичке обавезе, које има као држава чланица
ОЕБС-а, и друге међународне војнополитичке обавезе
Мисија ОЕБС-а у Босни и Херцеговини пружа помоћ
државним органима власти у спровођењу норми и принципа
ОЕБС-а, записаних у различитим ОЕБС-овим документима,
а понајвише у ОЕБС-овом Кодексу понашања у
војнополитичким аспектима безбједности, ОЕБС-овом
Документу о малом оружју и лаком наоружању, ОЕБСовом Документу о залихама конвенционалне муниције и
у Бечком документу о преговорима о мјерама за
изградњу повјерења и безбједности из 2011. године.
Сваке године, државе чланице ОЕБС-а буду позване
да учествују у одређеном броју размјена информација
на различите теме, укључујући: демократску контролу
безбиједносних институција, мјере изградње повјерења и
безбједности, извоз оружја и, поред осталог, управљање
војним залихама.
Мисија ОЕБС-а сарађује са Министарством спољних
послова БиХ, Министарством одбране БиХ и Министарством
безбједности БиХ, те са њима подређеним агенцијама, у
размјени информација, подизању нивоа свијести и
унапређењу њихових капацитета.
Осим тога, Мисија ОЕБС-а наставља да одржава тематске

семинаре за државне и ентитетске званичнике о ОЕБС-овом
Кодексу понашања у војнополитичким аспектима безбједности
и о мјерама изградње повјерења и безбједности те, у
сарадњи са Министарством спољних послова БиХ, одржава
конференције на којима се разматра колико се БиХ придржава
својих војнополитичких обавеза и предлажу начини за
побољшање међуагенцијске координације у спровођењу
укупних активности у испуњењу војнополитичких обавеза.
Ова сарадња даје могућност одржавања ad hoc семинара
о другим документима, или, по потреби, одлукама
ОЕБС-овог Форума за безбиједносну сарадњу.

Промовисање дјелотворног управљања војним залихама
Мисија ОЕБС-а промовише и даје помоћ у напорима који су
усмјерени на побољшање управљања
босанскохерцеговачким залихама војног оружја, муниције
и експлозива. Она то чини промовишући уништавање као
преферирани метод уклањања вишкова војног оружја,
муниције и експлозива, те подстичући побољшања безбједности
и стања у коме се налазе њихова складишта. Министарство
одбране БиХ је утврдило да око 40.000 комада оружја и
око 17.000 тона муниције представљају вишак. ОЕБС, у
сарадњи са другим међународним организацијама,
промовише мишљење да сав вишак муниције и већина оружја
које представља вишак, ако не и све, треба да буде уништено, и
подстиче БиХ да убрза темпо уништавања тако што ће
потражити, ако је то неопходно, помоћ путем ОЕБС-а
или других међународних организација или билатералних
споразума.

Контрола наоружања
Подршка спровођењу субрегионалне контроле наоружања
Због континуираног напретка у спровођењу Споразума о
субрегионалној контроли наоружања, у вези са чланом IV
Анекса 1-Б Општег оквирног споразума за мир у БиХ,
и процеса преноса одговорности на стране потписнице
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Споразума, Мисија ОЕБС-а подржава личног представника
предсједавајућег ОЕБС-а за члан IV током припрема и
обављања његових дужности, пружајући преводилачку,
логистичку и административну помоћ.

Парламентарни надзор над
безбиједносним сектором БиХ
Омогућавање дјелотворне демократске контроле над
безбиједносним сектором
Парламентарна скупштина БиХ врши парламентарни надзор
над безбиједносним сектором БиХ путем парламентарног
војног повјереника, који обезбјеђује поштовање људских права
војног особља, као и путем двије заједничке комисије, које
имају задатак да надзиру политике дјеловања и трошкове
безбиједносног сектора БиХ. Мисија ОЕБС-а промовише
овлашћења, одговорности и доступност парламентарног
војног повјереника БиХ. Она такође помаже члановима
Заједничке комисије за одбрану и безбједност и Заједничке
комисије за надзор над радом Обавјештајнобезбиједносне
агенције БиХ да побољшају своје способности у вршењу
надзора над областима за које је задужена свака од тих
заједничких комисија.
Парламентарни надзор обезбјеђује да Министарство одбране
БиХ, Министарство безбједности БиХ, њима подређене агенције
и Обавјештајнобезбиједносна агенција БиХ (ОБА) испуњавају
своје законске обавезе, укључујући поштовање основних
слобода грађана и свога особља. Заједничка комисија за
одбрану и безбједност такође врши ревизију годишњих
планова и расхода институција у области безбиједносног
сектора. Заједничка комисија за надзор над радом
Обавјештајнобезбиједносне агенције обавља исте послове
у вези с надзором над њом, и такође врши надзор
над законитошћу примјене Закона о заштити тајних података
БиХ од стране институција у области безбиједносног сектора.
Путем билатералне и регионалне сарадње, чланови обје
заједничке комисије усвајају знања о способностима,

прихватају најбоље примјере из праксе и упознају се с
изазовима других држава чланица ОЕБС-а у области вршења
парламентарног надзора над безбиједносним институцијама.
Чланови заједничких комисија такође посјећују различите
институције унутар БиХ и одржавају састанке са представницима
Граничне полиције БиХ, званичницима Обавјештајнобезбиједносне
агенције и јединицима Оружаних снага БиХ. Ове посјете помажу
члановима комисија у подизању нивоа свијести о стварним
потребама, проблемима и способностима лица, која обављају
разне функције унутар безбиједносног сектора.
Да би показали знање које су стекли и наставили са радом
на питањима од интереса за сваку од заједничких комисија
понаособ, чланови заједничких комисија, у сарадњи с
ОЕБС-ом, организују семинаре, састанке и радионице
на одабране теме. ОЕБС такође помаже заједничким
комисијама и њиховом особљу пружањем правне помоћи
и осталих видова стручне помоћи у припремању, ревизији и
примјени закона, који се односе на државни безбиједносни сектор.

Унапређење капацитета институција
унутар безбиједносног сектора
Мисија ОЕБС-а сарађује с Интерресорном радном групом
Савјета министара БиХ за спровођење Безбиједносне политике
БиХ, ради подизања нивоа свијести о Безбиједносној политици
Босне и Херцеговине и промовисања њеног спровођења, ради
подизања нивоа свијести о потреби за постојањем такве
политике и промовисања успостављања и одржавања рада
сталних институција и других ресурса неопходних за остварење
тог циља. Она то чини путем вођења низа годишњих и ad hoc
догађаја за званичнике и одабране представнике јавног
живота. Мисија ОЕБС-а такође подстиче измјене садашње
Безбиједносне политике да би се узеле у обзир реформе
безбиједносног сектора које су у току и да би се позабавили
питањима шире безбједности, као што је улога медија,
академске заједнице и, поред осталог, науке и индустрије
у безбиједносним питањима. У складу с тим, Мисија ОЕБС-а
такође подржава форуме за регионални дијалог, ради размјене
најбољих практичних примјера припреме и руковођења
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интервенцијама у случају природних катастрофа и катастрофа
изазваних људским фактором и сарађује са Министарством
одбране БиХ и Министарством безбједности БиХ на
интероперабилности њиховог дјеловања и њихових центара
за комуникацију.
У сарадњи са Министарством одбране БиХ, Мисија ОЕБС-а
одржава редовне годишње стратешке војнополитичке
семинаре за високе званичнике Предсједништва БиХ, Савјета
министара БиХ, Министарства одбране, Министарства
безбједности, Оружаних снага БиХ, посланике и делегате
Парламентарне скупштине БиХ, представнике медија и
организација грађанског друштва. Циљ ових семинара је да
окупе доносиоце одлука, савјетнике за политику дјеловања
и представнике грађанског друштва да размотре процес
доношења одлука од критичне важности како оних које
утичу на размјештај званичника БиХ у операцијама
подршке миру тако и оних које утичу на способност
државе да се креће ка евроатлантским интеграцијама.

Праћење међусобно повезаних
питања у области безбједности
Мисија ОЕБС-а прати демократску контролу над
безбиједносним сектором БиХ. Често се од ње затражи савјет
или подршка активностима у оквиру неких тема, које нису
конкретно наведене у њеном почетном мандату, али
потпадају под њен приступ, којим се подстиче свеобухватна
безбједност. У таквим случајевима, Мисија ОЕБС-а координира
рад с ОЕБС-овим Секретаријатом и Центром за превенцију
сукоба, као и са њима подређеним тијелима, да би
обезбиједила да ОЕБС да најбољи савјет и подржи прикладне
активности. Мисија ОЕБС-а свој рад усредсређује на четири
области међусобно повезаних питања у области безбједности:
контролу границе, борбу против тероризма, цивилну заштиту/рад
у кризним ситуацијама и специјална полицијска питања,
укључујући промовисање полне заступљености у
безбиједносном сектору.
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ГЛАВНА КАНЦЕЛАРИЈА
Фра Анђела Звиздовића 1, т А
71000 Сарајево
Тел: +387 (0)33 75 21 00
Факс: +387 (0)33 44 24 79

КАНЦЕЛАРИЈА У ДОБОЈУ
Колубарска бб
74000 Добој
Тел: +387 (0)53 20 17 00
Факс: +387 (0)53 20 17 10

КАНЦЕЛАРИЈА У СРЕБРЕНИЦИ
Црни Губер 1
75430 Сребреница
Тел: +387 (0)56 44 58 70
Факс: +387 (0)56 44 58 80

КАНЦЕЛАРИЈА У БАЊАЛУЦИ
Књаза Милоша 15
78000 Бања Лука
Тел: +387 (0)51 34 48 00
Фaкс: +387 (0)51 31 84 78

КАНЦЕЛАРИЈА У ФОЧИ
Цара Душана бб
73300 Фоча
Тел: +387 (0)58 22 28 50
Факс: +387 (0)58 22 28 60

КАНЦЕЛАРИЈА У ТРАВНИКУ
Прњавор 5
72270 Травник
Тел: +387 (0)30 51 97 30
Факс: +387 (0)30 51 97 40

КАНЦЕЛАРИЈА У БИХАЋУ
До 1
77000 Бихаћ
Тел: 037/ 31 86 70
Факс: 037/31 86 80

КАНЦЕЛАРИЈА У ЛИВНУ
Бугојанска 6
80101 Ливно
Тел: +387 (0)34 85 25 00
Факс: +387 (0)34 85 25 10

КАНЦЕЛАРИЈА У ТРЕБИЊУ
Светосавска 10
89000 Требиње
Тел: +387 (0)59 27 26 30
Факс: +387 (0)59 27 26 40

КАНЦЕЛАРИЈА У БИЈЕЉИНИ
Косовке Дјевојке 4
76300 Бијељина
Тел: +387 (0)55 22 85 20
Факс: +387 (0)55 22 85 30

КАНЦЕЛАРИЈА У МОСТАРУ
Николе Ш. Зрињског 4
88000 Мостар
Тел: +387 (0)36 38 25 50
Факс: +387 (0)36 32 71 18

КАНЦЕЛАРИЈА У ТУЗЛИ
Соланска 3
75000 Тузла
Тел: +387 (0)35 32 17 50
Факс: +387 (0)35 28 25 25

КАНЦЕЛАРИЈА У БРЧКОМ
Кантарџића 10
76000 Брчко
Тел: +387 (0)49 23 29 00
Факс: +387 (0)49 23 29 05

КАНЦЕЛАРИЈА У САРАЈЕВУ
Фра Анђела Звиздовића 1, т. Б
71000 Сарајево
Тел: +387 (0)33 75 24 00
Факс: +387 (0)33 75 24 10

КАНЦЕЛАРИЈА У ЗЕНИЦИ
Титова 61
72000 Зеница
Тел: +387 (0)32 20 26 00
Факс: +387 (0)32 20 26 10
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