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Председник Србије Александар Вучић пренео је да је са турским председником
Реџепом Тајипом Ердоганом разговарао о ситуацији у Босни и Херцеговини и
комплетној ситуацији у региону, као и значају инфраструктурног повезивања
између Србије и БиХ.

  

  

На питање да ли је било речи о напетој ситуацији у БиХ и о инциденту у Прибоју, Вучић
је рекао да су разговарали о свему:

  

„Разговарали смо о свему, и о Прибоју и о свему другом. О компликованој ситуацији у
региону, томе какви су ставови Србије, какви Турске, и шта значи поштовање Дејтонског
споразума - од поштовања интегритета БиХ, али и интегритета Републике Српске у
оквиру БиХ”, рекао је Вучић.

  

Пренео је да је он говорио о томе да је за Србију важно да се инфраструктурно
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повезујемо, да се граде аутопутеви, истичући да очекује да у октобру буде завршено 19
километара аутопута од Кузмина до Сремске Раче.

  

„Готово 80 одсто је завршен мост, да не идемо оном ћупријом као до скора. То је близу
краја, и за годину и по дана имаћемо аутопут до БиХ и РС”, рекао је Вучић и додао да
после тога остаје да се изгради аутопут до Бијељине.

  

Пренео је да се разговарало и о изградњи аутопута Пожега-Котроман, односно до
Вишеграда, који би даље требало градити до Сарајева.

  

„Рекао сам да је бесмислено да ми градимо, ако нико неће да гради Вишеград, јер само
тако има смисао, а до тада нема. Надам се да ће власти у БиХ, ма које, јер не могу да
улазим у то, то урадити. Тиме бисмо повезали Рашку са Београдом, Сарајевом, али и
Софију и Истанбул са Сарајевом и Београдом. Верујем да заједно можемо то да
урадимо, није проблем у нама”, рекао је Вучић.

  

Додао је да је са Ердоганом разговарао о свему, па и о заједничком деловању по
појединим питањима у међународним организацијама, преноси Танјуг.

  

Председник Србије Александар Вучић састао се данас после подне у Анкари са
председником Турске Реџепом Тајипом Ердоганом.

  

Ердоган је председника Србије дочекао испред председничке палате, уз највише
државне почасти и постројену Гарду и химне две земље.

  

Након дочека, уследио је састанак у четири ока двојице председника.

  

„Хвала на дивној добродошлици”, написао је Вучић на инстаграм профилу
„Будућностсрбије”, уз фотографије са састанка.
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Председник Вучић борави у једнодневној посети Турској, где ће данас бити одржана
трећа седница Високог савета за сарадњу Србије и Турске и потписано више
докумената од значаја за даље унапређење билатералне сарадње.

  

Пре састанка са турским председником, Вучић је посетио Аниткабир-Маузолеј Мустафе
Кемала Ататурка у Анкари, где је положио венац, преноси Танјуг.

  

(Политика)
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