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Састанак министара трговине и пољопривреде Републике Српске и Србије
У Министарству трговине и услуга Владе Србије, 3. фебруара 2010. године, одржан је
састанак на којем су учествовали министар трговине Србије Слободан Милосављевић;
министар трговине и туризма Републике Српске Предраг Глухаковић; министар
пољопривреде Србије Саша Драгин; министар пољопривреде, шумарства и
водопривреде РС Радивоје Братић; директори републичких дирекција за робне резерве
Србије и Републике Српске Горан Тасић и Радован Самарџија; и директор
Представништва Млађен Цицовић. На састанку се разговарало о позајмици 50.000 тона
пшенице Републици Српској на период од једне године, о испоруци минералних ђубрива
преко Дирекције за робне резерве Србије, као и о могућностима за унапређење
сарадње у области трговине и пољопривреде. Закључено је да је неопходно током
предсједавања Србије Цефтом учинити све како би се укинуле све нецаринске баријере
које успоравају или ограничавају спољнотрговинску размјену. Коначни договор у вези с
позајмицом пшенице дефинисан је на састанку који су 26. фебруара у Министарству
трговине и услуга Владе Србије имали министар Предраг Глухаковић, потпредсједник
Владе и министар Јасна Бркић, и помоћник министра Аида Богдан са министром
Слободаном Милосавњевићем и директором Дирекције за робне резерве Гораном
Тасићем. Тог дана Јасна Бркић, Аида Богдан и Млађен Цицовић имали су састанак код
потпредсједника Владе и министра економије и регионалног развоја Србије Млађана
Динкића. На састанку је било ријечи о спровођењу Споразума о сарадњи у области
привреде између Републике Српске и Србије и Меморандума о сарадњи између
Министарства за економске односе и регионалну сарадњу Републике Српске и
Министарства економије и регионалног развоја Републике Србије, као и о наредним
активностима на њиховој реализацији. Договорено је да се припреми и у Београду
одржи сусрет привредника и представника Владе Републике Српске. И овај пут с наше
стране посебно су истакнути проблеми у вези с нецаринским баријерама, а министар
Динкић је нагласио да ће убрзати термин за одржавање састанка делегација Србије и
Босне и Херцеговине на коме ће се усагласити текст Протокола о међусобном
признавању докумената издатих од стране акредитованих тијела и олакшавању
билатералне трговине робама предметног надзора између надлежних министарстава
Србије и БиХ. Како смо обавјештени тај састанак је одржан 11. марта у Сарајеву и двије
делегације у потпуности су усагласиле текст Протокола.
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