Селаковић: Србија посебну пажњу придаје односима са БиХ
уторак, 09. фебруар 2021.

Министар спољних послова Републике Србије Никола Селаковић разговарао је данас са
амбасадорком Босне и Херцеговине у Србији Аидом Смајић.
Министар Селаковић је истакао да у предстојећем периоду политичка сарадња Србије и
БиХ може да буде интензивирана и да достигне оптимални ниво на свим пољима, упркос
тренутној пандемији вируса корона.
Селаковић је рекао да Србија придаје посебну важност развоју економских односа, како
по висини размене тако и по висини инвестиција, будући да је БиХ један од најважнијих
економских партнера Србије.
Такође, Селаковић је указао да постоји обострани интерес за ревитализацију путева и
пруга које повезују две земље, и издвојио важност изградње инфраструктуре, даљи рад
на енергетским пројектима на реци Дрини, као и заједнички наступ на трећим тржиштима.
Шеф српске дипломатије додао да се нада наставку сарадње кроз одржавање
заједничких седница Владе Србије и Савета министара БиХ.
Министар Селаковић нагласио је да је Србија веома заинтересована да настави и
додатно интензивира сарадњу кроз трилатерални формат са Турском, који је већ уходан,
а да је истовремено спремна и за сарадњу у регионалним и мултилатералним
иницијативама.
Према његовим речима, Србија је опредељена за одржавање добрих политичких односа,
и подржава територијални интегритет БиХ, у складу са Дејтонским споразумом чији је
гарант, и жели активну сарадњу и са централним и са ентитетским властима.
Према његовим речима, Србија је суштински заинтересована за стабилност БиХ,
подржава сваки договор који постигну два ентитета и три конститутивна народа, али је
изричито против наметања решења која нису плод консензуса и сматра да такви потези
представљају опасност по стабилност како БиХ тако и ширег региона, казао је Селаковић.
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Министар Селаковић истакао је да је Србија захвална Босни и Херцеговини на
принципијелној позицији по питању Косова и Метохије и поштовању територијалног
интегритета и суверенитета Србије.
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