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 Генерални секретар председника Србије Никола Селаковић изјавио је да данашњи
разговори са члановима Председништва Босне и Херцеговине неће бити лаки и да он
није оптимиста када је реч о решавању спорних питања у разграничењу две државе.

  "Питање граница је најважније билатерално питање и нисам превелики оптимиста иако
је српска страна припремила предлоге који су били салгасни са ставовима које је
претходни пут изнео бошњачки члан Председништва БиХ (Бакир Изетбеговић), да ли се
нешто променило то ћемо данас да видимо", рекао је Селаковић је за Радио телевизију
Србије.

  

Он је казао да између Србије и Босне и Херцеговине стално постоје тензије од
завршетка рата у БиХ, али да се Србија труди да буде стабилизујући фактор и да не
изазива нове провокације.

  

"Председник (Александар) Вучић ће се на међународном аспекту ;ценити као човек
инцијативе и у том светлу се дешава и посета чланова Председништва БиХ. Ти
разговори нису лаки, јер се воде са три члана Председништва који деле различите
ставове", казао је Селаковић.

  

Он није желео да говори о неформалној вечери која је синоћ одржана у Београду, али је
казао да је Вучић после ње позвао председника Републике Српске Милорада Додика.
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Упитан о извештају Европске комисије која је навела да би Србија могла да постане
чланица 2025. уколико испуни све услове до 2023. године, Селаковић је одговорио да је
то први пут да се помињу конкретни датуми.

  

Према Европској комисији, Београд би до 2019. године требало да потпише свеобухвтни
споразум о нормализацији односа са Приштином.

  

"То је тешко питање, Србија има свој интерес и достојанство, могли сте да видите
смернице у решавању тог проблема и са том политком ћемо наставити", казао је
Селаковић коментаришући потписивање споразума са Приштином.

  

(Бета)
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