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Члан Председништва БиХ Бакир Изетбеговић изјавио је у Београду да се спољна
политика БиХ води у Сарајеву, уз узимање у обзир ставова земаља у окружењу.
Изетбеговић је то рекао на конференцији за новинаре председавајућег Председништва
БиХ Драгана Човића и председника Србије Александра Вучића, инсистирајући да
изнесе "важно појашњење".

  

  

Човић је претходно изјавио да ће се БиХ прилагођавати ставовима Београда у вези с
унутрашњим питањима Србије.

  

"Међународна политика и ставови ће се одлучивати у Сарајеву, узећемо у обзир ставове
земаља у окружењу, али и са ЕУ. Спољна политика се води у БиХ. Замолио сам Човића
да изнесе сопствени став", рекао је Изетбеговић, прекинувши конференцију Човића и
Вучића којој је присутвовао, после обраћања двојице званичника и након новинарских
питања.
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На питање Изетбеговићу да објасни тај став, одговорио је Вучић који је рекао да је
цитирао оно што је добио у току званичних разговора. "Ја ћу да вам објасним. Цитирао
сам оно што сам званично добио. Ето, тако изгледа и око границе и око свега", завршио
је Вучић.

  

Заједничко обраћање председника Србије и Председништва БиХ завршена је уз мале
трзавице и "појашњења" која су дали Бакир Изетбеговић и Александар Вучић.

  

Иако је испред БиХ говорио хрватски представник Драган Човић, на крају је бошњачки
члан Председништва БиХ Изетбеговић рекао да "мора нешто да појасни".

  

Он се осврнуо на поруку коју су послали Вучић и Човић да о појединим питањима, као
што је Косово, званично Сарајево неће мењати став уколико то не буде урадио ни
Београд.
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Вучић је рекао да је "добио такву подршку" током састанка, док је Човић изјавио да ће се
"БиХ прилагођавати ставовима Београда у вези са унутрашњим питањима Србије".

  

"Међунородну политику БИХ водиће ова три човека (чланови Председништва БиХ), и она
ће се водити у Сарајеву. Наравно, и те како ћемо узети у обзир ставове суседних
земаља, јер живимо са Србијом и живимо са Хрватском, као и са ЕУ, где смо преузели
обавезе у процесу интеграција. Али, мој став је да се спољна политика води у Босни и
Херцеговини и ја сам молио Човића да оно изнесе као свој став, а не као став
Председништва", рекао је Изетбеговић.

  

Подсетимо, Изетбеговићева изјава да сматра да је БиХ требало да призна Косово је
подигла пуно прашине у региону и довела до новог подизања тензија између две земље.

  

Након Изетбеговићевог "упада" на крају конференције, испред микрофона је остао и
Вучић, који је уз осмех рекао да и "он мора нешто да дода".

  

"Е овако вам изгледа све. Ја сам цитирао шта сам добио у току званичних разговора, али
овако вам изгледа и око Косова, и око граница", рекао је Вучић.

  

Који минут раније, атмосфера је била много пријатељскија, а Драган Човић се "захвалио
Аци" на ставовима око модела решавања питања граница и рекао да ће се у Сарајеву
"као и увек" нешто теже доћи до заједничког става.

  

Београд -- Хрватски члан Председништва БиХ Драган Човић рекао је да ће Србија и
БиХ наћи решење за питање граница и да ће се "решити сва питања која оптерећују
односе".

  

Човић се у Београду речима "хвала ти, Ацо" захвалио председнику Србије на "пруженим
алтернативама" у моделу границе између две земље.
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  "Хвала што си нам дао могућности и алтернативе. Жао ми је што нисмо искористилибоље време од посете Вучића БиХ, али сада око граница имамо модел који је мање-вишеначелно прихваћен", каже Човић.  Како је рекао, он верује да ће се доћи до коначног решења на трагу представљеногмодела, који је "правичан за обе стране", а у неким деловима и "џентлменски".  "Ипак, то је увек компликовано због БиХ, јер ми то теже договарамо. Сада нам оставитејош мало простора да ми унутар себе то покушамо да усагласимо. Тај модел метар заметар је добро решење и то је и модел за решавање питања са Хрватском", рекао јеЧовић.  Он је истакао да би требало говорити о заједничком ставу у БиХ, а не о некимискакањима, као и да ће се до заједничког става брзо доћи.  "Став је да се морају решити сва питања добросуседских односа, као што смо то урадилиса Црном Гором, тако ће бити и са Србијом и Хрватском. Унапређујуемо сарадњу илагано ћемо решавати питања која оптерећују наше односе", рекао је Човић.  БЕОГРАД - Председник Србије Александар Вучић изјавио је данас да је са државнимврхом Председништва БиХ разговарао данас о унапређењу односа, посебно политичких,те како убудуће да се избегавају ситуације које би могле донети проблеме једној илидругој земљи.  Економски односи Србије и Босне и Херцеговине значајно су изнад нивоа нашихполитичких односа, за које не бих рекао да су лоши, рекао је Вучић на конференцији зановинаре након састанка с члановима Председништва БиХ.

  Вучић је подсетио да је трговина размена у првих шест месеци била милијарду и 424милиона евра, те да сваке године расте за нових 200 милиона, сто, како је рекао, БиХсврстава на једно од најзначајнијих места међу спољнотрговинским партнерима Србије.  Он је назначио је да од последњег сусрета званичника, преко тимова Владе Србије иВећа министара БиХ, отклоњено неколико баријера у трговини, чиме можемо да сепохвалимо.  Вучић је навео да су отклоњене баријере за извоз пилећег меса и прерађевина, као ипива из БиХ у Србију, а очекује се да БиХ отклони баријере за извоз пива из Србије уБиХ.  Такође, олакшан је извоз малина, воћа, сокова и брашна, као и млека и млечнихпроизвода у БиХ, као и извоз шећера из Босне у Србију.  Став БиХ по питању КиМ биће исти као и став Србије  Босна и Херцеговина ће у вези питања Косова и Метохије имати исти став као и Србија,све док Србија не заузме другачији став.  Председник Србије је то рекао на конференцији за новинаре и објаснио да је то ставПредседништва БиХ и истакао да није у питању само став српског члана тог тела.  Како је рекао, друге две најважније политичке теме о којима је разговарано данас уБеограду је питање граница и аутопут Београд - Сарајево.  Човић, Изетбеговић и Иванић ће у Београду, такође, разговарати и са премијеркомСрбије Аном Брнабић.  Како је саопштено из Владе Србије, они ће разговарати о начинима за унапређењебилатералних односа двеју земаља, јачању економске сарадње и европскиминтеграцијама.  Поред тога, чланови Председништва БиХ положиће венце на Споменик незнаном јунакуна Авали. У њиховој пратњи, како је најављено, биће министар одбране АлександарВулин и начелник Генералштаба Војске Србије генерал Љубиша Диковић.  Иванић, Изетбеговић и Човић ће званичну посету Србији завршити састанком сапредседницом парламента Мајом Гојковић, у поподневним сатима.  Александар Вучић испред Палате Србија приредио свечани дочек Драгану Човићу,Бакиру Изетбеговићу и Младену Иванићу   Председник Србије Александар Вучић приредио је данас, испред Палате Србија, свечнидочек уз државне и војне почасти члановима Председништва Босне и ХерцеговинеДрагану Човићу, Бакиру Изетбеговићу и Младену Иванићу.
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  Церемонији дочека присуствовали су министар трговине, туризма и телекомуникацијаСрбије Расим Љајић, министарка градјевинарства,  саобраћаја и инфраструктуреЗорана Михајловић, министар спољних послова Ивица Дачић и генерални секретарпредседника Србије Никола Селаковић.   У делегацији БиХ је и министар спољних послова Игор Црнадак.

  Након свечаног дочека, уследио је састанак трочланог Председништва БиХ са Вучићемна којем се очекује да ће бити речи о политичким и економским темама, као и оутврдјивању дела границе измедју Србије и БиХ.
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  Потом ће уследити пленарни састанак две делегације, после чега ће се Вучић ипредседавајући Председништва БиХ Драган Човић обратити медијима.  Чланови Председништва БиХ потом ће се састати са премијерком Србије Аном Брнабић,а током поподнева са председницом Скупштине Србије Мајом Гојковић.    Чланови Председништва БИХ стигли су у уторак увече у Београд, а Вучић им јеприредио свечану вечеру.   (Агенције)  
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