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Предсједавајући Балканског клуба Московског државног института за међународне
односе Министарства спољних послова Русије (МГИМО МИД РФ) Данијел Чугунов
рекао је након посјете делегације тог клуба Представништву Републике Српске у Србији
да је циљ њихове предстојеће посјете Бањалуци даље унапређење односа Русије и
Српске.

  

  

"Очито је да односи нису толико дубоки колико би ми хтјели и управо зато је и основан
Балкански клуб као студентски клуб, који ће радити на развоју међусобних веза", рекао
је Чугунов.

  

Предсједник Балканског клуба Живан Јовашевић нагласио је да је прије него што Српска
и Русија подигну односе на политичком плану на виши ниво, потребно продубити односе
на научном и културном плануОн је навео да ће Балкански клуб током разговора са
представницима Универзитета и руководства Српске у Бањалуци предложити пројекат
"Недјеља Републике Српске у Москви" и "Недјеља Русије у  Републици Српској" и
истакао да се нада да ће пројекат добити сагласност.

  

"Ми смо отворени за понуде из Републике Српске и за реализацију заједничких
пројеката и иницијатива", рекао је Јовашевић.
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Директор Представништва Републике Српске у Србији Млађен Цицовић навео је да га је
посебно обрадовала иницијатива Представништва Српске у Москви да делегација руског
Балканског клуба у програму своје посјете Српској посјети и Представништво Српске у
Београду.

  

"Њихова намјера је да Русију приближе нама у Републици Српској, а да Републику
Српску приближе Русији. Ова посјета је интересантна јер долази из пријатељске земље
од младих људи, који имају искрене и добре намјере када је у питању Република
Српска", рекао је Цицовић.

  

Он је нагласио да је госте из Русије упознао о активностима Представништва и оним што
ради на јачању и подстицању сарадње између Србије и Српске и са оним шта је то
Српска данас, а шта жели да буде у будућности, те да им је пренио да је
Представништво спремно да на најбољи начин помогне у оном што су њихове намјере.

  

"Балкански клуб намјерава да оснује своје представништво у Бањалуци и због тога ће
разговарати са ректором бањалучког Универзитета и са предсједником Уније студената.
Они желе, прије свега, овом посјетом да дефинишу све облике и начине сарадње са
Српском, а како је њихов интерес и сарадња овдје у Србији, Представништво ће им бити
потпуно на располагању", рекао је Цицовић.

  

Он је члановима Делегације поклонио неколико издања Представништва, међу којим и
Дејтонски споразум као акт, којим је створена Република Српска, односно настала БиХ,
као и неколико зборника радова о актуелним темама у Српској, да би им и на тај начин
приближио Српску и њену позицију у оквиру БиХ.

  

У делегацији Балканског клуба МГИМО МИД РФ, поред Живана Јовашевића,
предсједника и Данијeла Чугунова, председавајућег, су и Ирина Фролова – руководилац
информативног одељења и Владимир Токтајев – руководилац научног одељења.

  

ИЗВОР: Срна
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