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Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац
посјетио је данас (23.03.2022.г.), на почетку вишедневне посјете Србији, Представништво
Републике Српске у Србији, гдје га је шеф ове институције Млађан Цицовић упознао о
раду Представништва на подстицању и јачању односа Републике Српске и Србије и
промоцији свих вриједности Републике Српске у Србији.
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  Кошарац је након састанка рекао да је веома значајно и важно разговарати сапредставницима једне врло кредибилне институције какво је Представништво РепубликеСрпске у Србији, зато што је његова улога да промовише вриједности Републике Српскена један кредибилан, адекватан и истинит начин.  „Представништво Републике Српске у Београду је препознатљиво као кредибилан оквирповезивања грађана Републике Српске у овом случају са Србијом и остваривањусарадње у различитим обласитма и нивоима. Мислим да је то један добар модел“, рекаоје Кошарац новинарима из Републике Српске.  Он је нагласио да је веома значајно и важно афирмисати добре облике сарадње измеђуБиХ и Србије, а као примјер добре сарадње и озбиљног модела навео је функционисањеи самог Представништва Републике Српске, које на адекватан начин заступа свеинтересе, сваког грађанина Српске, било да је Бошњак, Хрват или Србин.  Кошарац је рекао да је на састанку било ријечи и о начину повезивања привредника,цијенећи да је веома значајно и важно афирмисати да је БиХ један од кључнихспољнотрговинских партнера управо Србије.  Он је додао да је на састнаку било ријечи и о предстојећем Сајму туризама и Сајму вина,цијенећи да је туризам једна од значајних привредних грана, те да Република Српскаима свој потенцијал, као и Федерација БиХ /ФБиХ/.  Он је истакао да и Република Српска и ФБиХ треба да спроводе политку усмјерену нарегионално повезивање, као што то чини Србија.  „Цијенимо да имамо озбиљне туристичке потенцијале. Олимпијски центар `Јахорина` јенајбољи примјер јавне инвестиције Републике Српске у сектор туризма, с циљем дажелимо да опоравимо сектор туризма који је послије 2019. године био у паду и ту суадекватне политике институција и Владе Српске“, рекао је он.  Кошарац је напоменуо да Министарство спољне трговине и економских односа не можебити централни орган да намеће стратегије на нивоу БиХ, него искључивокоординирајући у смислу сектора туризма.  „И у том контексту, једино што ћемо дати јесте максималан напор да обезбиједимо што јемогуће боље контакте наше туристичке привреде са међународним финансијскиморганизацијама, како би што прије кроз мјере оздрављења туризма биле видљиве и уопоравку туриситчких центара“, рекао је Кошарац.  Када је упитању вино, Кошарац је рекао да на 3.600 хектара колико има у БиХ подвиновом лозом, око 600 хектара је у Републици Српској, те да постоје озбиљнипроизвођач у Требињу, који су препознатљиви у свјетским тржиштима.  „На нивоу ФБиХ има 3.000 хектара под виновом лозом и јако развијена је производњавина. Цијенимо да све то може бити добра основа за неке будуће политике које треба дазаговарају ентитетска министарства“, рекао је Кошарац.  Он је додао да је Министарство спољне трговине дужно да обезбиједи пласман на новатржишта и да је мотивисано да на том плану ради са свим надлежним ентитетскиморганима.  
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  Цицовић је рекао да је Представништву посебна част што је министар Кошарац у раднојпосјети и што је био у прилици да му представи шта и како Представништво РепубликеСрпске у Србији ради на јачању и подстицању сарадње Српске и Србије, на промоцијивриједности из Српске у Србији и истакао да Представништво све то ради тако даистовремено  доприноси подизању укупних односа Србије и БиХ на виши ниво.  „Све што ми радимо овдје на промоцији вриједности Републике Српске и јачању односаСрпске и Србије је прије свега у функцији афирмације Републике Српске и регионалнесарадње. Република Српска подржава све регооналне идеје које долазе из Србије , такои ми у Представништву афирмишемо те идеје“, каже Цицовић.  Он је додао да је на састанку било ријечи о престојећем 43. Међународном сајму туризмана којем ће Представништво и Туристичка организација Републике Српске представититуристичку понуду Српске  и о 12. Међународном сајаму вина , на којем Представништвои ове године организује наступ винара и винограда из Републике Српске.  
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  Кошарац и Цицовић су на крају састанка размијенили и пригодне поклоне. Кошарац јепоклонио Представништву дјело академског сликара из Републике Српске БоркаМочевића из Источног Сарајева.  „Сваки пут желим да афирмишем вриједности наших људи и производе из РепубликеСрпске или умјетничка дјела“, рекао је Кошарац.  
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  Цицовић је поклонио Кошарцу један примјерак Рјечника српског језика, ијекавскоиздање, уз подсјећање да је Представништво финансијски подржало Матицу српску даприпреми и штампа Рјечник, Нормативну граматику и Правопис српског језика, ијекавскаиздања.
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