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ФБиХ
      

    

Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара БиХ Сташа
Кошарац, у оквиру вишедневне посјете Србији, састао се данас (24.03.2022.г.), у Влади
Србије  са министарком трговине, туризма и телекомуникација Татјаном Матић и њеним
сарадницима. Састанку су испред Републике Српске присуствовали Сузана Гашић,
министар трговине и туризма Републике Српске и Млађен Цицовић, шеф
Представништва Републике Српске у Србији.
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  Тема састанка званичника била је унапређење трговинских односа и јачањебилатералне сарадње у области трговине и туризма двије земље.  Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарацрекао је данас у Београду, након састанка са министарком Татјаном Матић, да очекуједа ће Влада Србије уважити захтјев да се Република Српска и Федерација БиХ /ФБиХ/изузму из одлуке о забрани извоза житарица.  Кошарац је истакао да је охрабрен данашњим разговорима са министром трговине,туризма и телекомуникација Татјаном Матић  и телефонским разговором са министромпољопривреде Србије Баниславом Недимовићем.  Он је објаснио да су Влади Србије достављени захтјеви за одобравање увозамеркантилног кукуруза и пшенице за привреднике из Српске и ФБиХ на основу већпотписаних уговора.  
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  - Цијенећи данашње разговоре, као и политичку сагласност предсједника СрбијеАлександра Вучића и његове добре односе са српским чланом Предсједништва БиХМилорадом Додиком, надам се да ће Влада Србије омогућити наставак извозамеркантилне пшенице и кукуруза у Републику Српску и ФБиХ - рекао је Кошарац наконпосјете штанду Туристичке организације Републике Српске на 43. Међународном сајмутуризма у Београду.  Према његовој оцјени, Србија ће том одлуком потврдити да је регионални лидер, да имасофистициран приступ и да жели свима да помогне.  То је, како је подсјетио, потврђено током пандемије кроз помоћ у вакцинама противковида, као и у другим ситуацијама, попут обезбјеђивања гаса за грађане Сарајева кадасу имали проблем са гријањем.  - Вјерујем да ће данашња одлука бити позитивна и у интересу привреде и грађанаСрпске и ФБиХ, као и да ће то допринијети етаблирању Србије као регионалног лидераи да ће то у БиХ схватити они који неће да уваже најмере Србије - поручио је Кошарац.
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