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 Премијерка Србије Ана Брнабић и високи представник међународне заједнице у Босни и
Херцеговини Кристијан Шмит оценил су да су стабилност региона и његов економски
развој изузетно важни, а Шмит је нагласио да "у Београду види искреног сарадника и
партнера", саопштила је Влада Србије.

  

Брнабић и Шмит разговарали су о значају заједничких пројеката за напредак региона и
изналажењу начина да се њихова реализација убрза.

  

Премијерка је подсетила да је Србија гарант Дејтонског споразума, да поштује
територијални интегритет Босне и Херцеговине и да је опредељена и отворена за развој
добросуседских односа и билатералне сарадње, што обухвата сарадњу и са њеним
централним и са ентитетским властима.

  

Брнабић је нагласила да је председник Србије Александар Вучић „у континуитету у
претходним годинама слао позитивне сигнале и да наставља са таквом политиком“,
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истакавши да су „безбедност, стабилност и економски развој у интересу читавог
региона“.

  

Она је нагласила да Србија „пружа многе могућности, посебно младима, за развој
њихових потенцијала, улаже у савремене технологије и ИТ, али је такође веома
отворена да са Босном и Херцерговином гради мостове на свим пољима“.

  

Брнабић је рекла да се „радује сарадњи са новим сазивом Савета министара Босне и
Херцеговине“, наводи се у сопштењу из њеног кабинета.

  

Високи представник Шмит сагласио се са премијерком да је стабилност региона и његов
економски развој изузетно важан, као и да у Београду види искреног сарадника и
партнера.

  

Орлић са Шмитом: Србија подржава суверенитет других држава и очекује исто

  

Србија подржава суверенитет и територијални интегритет других држава без изузетка
и очекујемо да се исто поштује и када је реч о нашој земљи, изјавио је председник
Скупштине Србије Владимир Орлић, који се такође састао са Шмитом.

  

Однос Србије према територијалном интегритету БиХ, односно поштовању Дејтонског
споразума, познат је и непромењен, додао је Орлић.

  

Он је рекао да Србија придаје велики значај односима са БиХ и опредељена је за развој
сарадње у свим областима, посебно када је реч о реализацији најважнијих
инфраструктурних пројеката и економској сарадњи.

  

Србија води политику мира, стабилности и прогреса за све у региону, рекао је Орлић и
нагласио да је то политика преседника Републике Александра Вучића.
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Шмит је поздравио успехе које је Србија постигла када је реч о економији, указујући на
значај економске сарадње и повезивања, као снажног корака напред ка европској
интеграцији читавог региона, наводи се у саопштењу из Орлићевог кабинета.

  

Саговорници су се сагласили да је очување мира од пресудног значаја за свеукупни
напредак Западног Балкана и представља својеврсну гаранцију младима за будућност.

  

(Фонет)
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