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Члан Председништва Босне и Херцеговине Бакир Изетбеговић изјавио је вечерас да је
уочи данашње конференције за медије у Београду молио Драгана Човића да не говори о
Косову у име Председништва, али га он није послушао.

  

  

Изетбеговић је подсетио да је Човић још пре 20 дана рекао да ће БиХ одлуку о признању
Косова препустити Србији.

  

Реаговао сам јер не може Човић уместо мене то да одлучи. Када смо ишли на прес
конференцију казао сам му: "немој, молим те, такву ствар да кажеш у име све тројице".
Хтео сам да се оградим и појасним ствари. Што се мене тиче, овде се ради о потреби
потврде суверенитета када су у питању

  

међународни односи и спољна политика Босне и Херцеговине, рекао је Изетбеговић за
Ал Џазиру, преноси Клиx.

  

Говорећи о разграничењу, Изетбеговић је рекао да постоји идеја да треба направити
девијације када су у питању две хидроцентрале на Дрини и да се постојећа граница
помери на територију БиХ.
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Ја сам инсистирао да граница иде средином Дрине и да се нађе неки специјални режим
за кориштење та два објекта. Што се тиче Рудог, ту је остало да се покуша разговарати о
размени територија, а ту треба узети у обзир и ставове локалних заједница Рудо и
Зворник, стручних људи у Босни и Херцеговини и наћи решење, казао је Изетбеговић.

  

Када је у питању аутопут Београд - Сарајево, Изетбеговић је казао да мисли да постоји
погрешна перцепција да ће Турци поклонити средства да се он направи.

  

Радиће се о повољном кредиту, а Босна и Херцеговина и ентитети треба да размисле о
рути. За нас је повољније да се иде на Тузлу, Брчко и Бијељину, јер то су велики базени,
који спајају стотине хиљада људи. Постоји алтернатива да се иде према Подрињу,
односно Санџаку, што је 20 пута мања фреквенција, али је скоро три пута јефитније него
преко Брчког, Тузле и Бијељине, рекао је Изетбеговић.

  

(Фонет)
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