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СРБИЈА
ВУЧИЋ: ОЧЕКУЈЕМО ДА ЋЕ РУМУНИЈА ПОСВЕТИТИ ВЕЛИКУ ПАЖЊУ
ИНТЕГРАЦИЈИ СРБИЈЕ У ЕУ
БЕОГРАД, 22. децембра 2018. (Бета) - Председник Србије Александар Вучић изјавио је
22. децембра да је уверен да ће Румунија посветити велику пажњу интеграцији Србије у
ЕУ током свог председавања Унији у првој половини 2019. и најавио изградњу
ауто-путева и железнице који ће боље повезати Србију са Румунијом, Бугарском и Грчком.
Вучић је новинарима после састанка са премијерима Румуније, Бугарске и Грчке изразио
захвалност Бугарској чије се председавање Унији завршава 31. децембра, и која је како је
рекао, уложила много напора у побољшање позиције Србије и читавог ЗБ. "Ми се
политички снажније увезујемо и виђаћемо се. Следећи састанак је у Румунији и биће
током њеног председавања ЕУ", рекао је Вучић. Вучић је најавио да је на састанку са
премијерима те три земље разговарао о инфраструктурним пројектима и оценио да је
значајно да ускоро буду завршени источни и западни коридор 10. "Ми смо данас
размотрили конкретно питање око изградње ауто-пута преко Вршца до Темишвара и
истичем искрено задовољство због чињенице да је румунска страна покренула израду
визибилити студије у децембру", казао је Вучић. Вучић је додао да би тако Београд био
спојен и са Темишваром, Софијом, Солуном и Атином. Према његовим речима на састанку
је од премијера три државе добио "врсту наде и очекивања" да би проблем снабдевања
Србије гасом могао да буде решен. "Разговарали смо о томе како да Србија дође до гаса,
чини ми се да је свим земљама овде значајно лакше него Србији", оценио је Вучић.
ВУЧИЋ И ЦИПРАС: РЕАЛИЗАЦИЈА ПРЕСПАНСКОГ СПОРАЗУМА ЈАЧА ОДНОСЕ
СРБИЈЕ И ГРЧКЕ
БЕОГРАД, 21. децембра 2018. (Бета) - Председник Србије Александар Вучић и премијер
Грчке Алексис Ципрас оценили су 21. децембра у Београду да две земље имају изразито
пријатељске односе и да би реализација Преспанског споразума додатно ојачала везе
Београда и Атине. На заједничкој конференцији за новинаре после састанка у четири
ока, Вучић је рекао да је за Србију веома важно да се спроведе Преспански споразум
између Македоније и Грчке, како би Северна Македонија постала мост сарадње са
Грчком и омогућила даље приближавање Београда и Атине. "Знам да то није лако, али
Србија и њени грађани подржавају спровођење тог споразума", рекао је Вучић. Ципрас је
навео да је Споразум из Преспе добар за стабилност јер ће допринети да Македонија
"буде мост, а не зид" између Србије и Грчке, што ће позитивно утицати на бројне
планиране енергетске и инфраструктурне пројекте који ће повећати перспективе за
економски развој. Међу пројектима је издвојио више гасних пројеката и железничку линију
Солун-Скопље-Београд и даље ка Будимпешти. Ципрас је казао да је с Вучићем
разговарао и "о непријатним дешавањима" на КиМ и осудио потезе Приштине. Навео је да
су одлуке Приштине о увођењу царина од 100 одсто на робу из Србије и БиХ и о
трансформацији КБС у војску неприхватљиве активности које не доприносе стабилности у
региону. "Желим да пошаљем поруку осуде за потезе косовских власти којима се долива
уље на ватру", рекао је Ципрас. Он је навео да ти потези Приштине "не доприносе
перспективи стабилности у региону, већ изазивају дестабилизацију". Рекао је да Грчка
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подржава Србију у напорима да дође до решења косметског питања и позвао Београд да
остане на том курсу без обзира на емоције. Грчки премијер је додао да ће Грчка
подржати сваки евентуални споразум Београда и Приштине. "Грчка позитивно гледа на
сваки споразум и свако решење између Србије и 'Косова' које ће бити искрено и одрживо
и које ће помагати решавању проблема у региону и остваривању стабилности", навео је он
и поновио подршку бриселском дијалогу. Према Ципрасовим речима, ниједно решење није
лако, али треба прихватити компромис, а то значи да нико не добија све што жели. Вучић
је рекао да је саговорника упознао са стањем на КиМ и са активностима на формирању
војске "Косова", које се спроводи супротно не само међународном праву, већ и косовским
законима. Он је казао да је Ципрасу говорио и о увођењу такси од 100 одсто на робе из
Србије и БиХ и колико је то у супротности са тенденцијама у 21. веку о слободном протоку
робе и капитала, али и о томе колико је то угрозило Србе на КиМ. Председник Србије је
изразио наду да ће САД и ЕУ извршити "значајнији притисак на Приштину" да повуче
таксе од 100 одсто на робу из Србије и БиХ, иако су се већ сви навикли на нормалност и
уздржаност које стижу из Београда. "Ми се налазимо у тешкој ситуацији. Када вам неко у
21. веку уведе таксе и спречи трговину, уз објашњење да сте ви криви што сте штитили
свој интегритет и победили у Интерполу, немате на то одговор. Немате рационални
одговор на ирационалне ствари, али то нико не жели да чује јер су сви навикли на
нормалност и уздржаност Србије. Ми тако морамо, иако за сада не доноси озбиљнији
резултат", рекао је Вучић. Он је казао да је веома важно да се проблеми на Балкану
решавају мирним путем и да се сачува стабилност, јер без тога нема напретка. Вучић је
навео да му је Ципрас рекао да је веома важно да Србија настави да тражи решење за
косовски чвор, а да је он додао да је боље да две стране саме дођу до решења, него да
их оно затекне. "Боље да ми пронађемо решење, него да решења пронађу нас.
Компромис није пораз, већ победа будућности и живота", казао је председник Србије.
Говорећи о разговорима Београда и Приштине, Вучић је рекао да било какав договор није
ни близу. "Мислим да би за нас било добро да имамо неки споразум. Али смо веома
далеко од било каквог споразума. Писмо (председника САД) Доналда Трампа је
рационално. САД су признале независност 'Косова' и неће мењати своју одлуку. У писму
се каже Приштини да мора да се договори са Београдом, то је добра вест за нас", рекао
је. Он је додао да је против тога да се решење тражи сукобом и да није случајно што
инсистира на компромису. Вучић је навео да трговинска размена Србије и Грчке расте и
да очекује да она пређе 500 милиона евра. Казао је да је после више година остварен
раст трговинске размене, и то од девет одсто, и додао да је увоз из Грчке прошле године
повећан за 10,7 одсто, а извоз из Србије за седам одсто. Додао је да је на састанку било
речи и о унапређењу у области инфраструктуре, пре свега железнице која би ближе
повезала Београд, Скопље, Солун и Атину. Председник Србије је рекао да ће у наредних
неколико недеља бити завршен ауто-пут на Коридору 10, који ће омогућити да се из Грчке
и Македоније преко Србије путује у потпуности ауто-путем, али је навео да треба радити
на унапређењу стања железничке пруге са Скопљем и Атином. Вучић је навео да је било
речи и о дигитализацији, смањењу цена телекомуникационих услуга, али и о спортским
темама, попут договора да се Србија, Грчка, Бугарска и Румунија заједнички кандидују за
домаћина светског и европског првенства у фудбалу. Вучић је навео да Србија и српски
народ заувек остају пријатељи са Грчком и да је Београд захвалан Атини на подршци коју
од ње добија у међународним форумима и на европском путу. Ципрас је поновио да Атина
пружа пуну подршку евроинтеграцијама Србије. "Мислимо да је то пут који води
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стабилности на Балкану и пут који показује перспективу Србије у наредним годинама.
Србија је за нас држава од стратешког значаја за безбедност и стабилност у региону",
навео је Ципрас. Грчки премијер је казао да верује у визију балканске сарадње и у
перспективу повезивања балканских земаља, у области друмског и железничког
саобраћаја, нових технологија и дигитализације. "Заједнички интерес је мир, сарадња и
стабилност у региону. Влада Србије има такав став и то је од користи за цео регион",
навео је Ципрас.
ЦИПРАС: ЕУ ДА ДОНЕСЕ ПОЗИТИВНУ ОДЛУКУ ЗА ЉУДЕ НА БАЛКАНУ
БЕОГРАД, 22. децембра 2018. (Бета) - Премијер Грчке Алексис Ципрас рекао је 22.
децембра у Београду да ЕУ по питању проширења мора да донесе "позитивну одлуку" по
људе на Балкану, а не да "размишља дефетистички и са позиције страха", као и да је
приступање Србије ЕУ веома значајно за будућност региона. "Имамо потешкоћа које
морају бити превазиђене и када је реч о овим важним преговорима желимо да пренесемо
поруку оптимизма и да све земље Балкана морају да следе пример који смо данас
поставили и морају да испуне обавезе и реформишу се у складу с европским тековинама
да би приступиле ЕУ, да поштују међународно право, права мањина и владавину права.
Србија испуњава те критеријуме, а други морају да прате тај пут", рекао је Ципрас на
конференцији с лидерима Србије, Румуније и Бугарске, Александром Вучићем, Вјориком
Данчилом и Бојком Борисовом. Ципрас је навео да се разговарало и о ревизији европског
система азила као једном од приоритета румунског председавања ЕУ. "Аустријско
председавање то питање није померило напред и кроз румунско председавање
отворићемо му пут. Не можемо наставити с принципом да прва земља која прими
мигранте сноси сав терет. То је кључно питање и тиче се целе Европе. Морамо да се
држимо и принципа солидарности и поделимо тражиоце азила међу собом", рекао је
Ципрас. Он је навео да се на састанку разговарало и о сарадњи у области енергетике и
инфраструктуре, као и спорта. "Показујемо симболику сарадње и покушавамо да
претворимо Балкан у некога ко ће да предњачи у Европи и свету. Ако желимо да успемо у
овим пројектима, то ћемо учинити уједињени", рекао је грчки премијер.
ДАНЧИЛА: ЗАПАДНИ БАЛКАН У ФОКУСУ ПРЕДСЕДАВАЊА РУМУНИЈЕ ЕУ
БЕОГРАД, 22. децембра 2018. (Бета) - Премијерка Румуније Вјорика Данчила рекла је 22.
децембра у Београду да њена земље планира да током председавања Европској унијо
стави фокус на Западни Балкан и подржи регион у процесу проширења, који је, према
њеним речима, кључна област. "Можемо да дамо допринос процесу проширења и да
подржимо регион Западног Балкана", рекла је Данчила на конференцији с лидерима
Србије, Бугарске и Грчке, Александром Вучићем, Бојком Борисовом и Алексисом
Ципрасом. Она је поновила подршку Румуније европском путу Србије и позвала Вучића да
посети Букурешт током румунског председавања ЕУ, које почиње 1. јануара 2019. године.
"Замолила сам председника Вучића да посети Румунију током нашег председавања ЕУ да
бисмо повећали видљивост значајних корака које је Србија предузела и како би учинили
видљивијом чињеницу да Србија жели да затвори нека поглавља", навела је румунска
премијерка. Према њеним речима, за затварање поглавља, као и отварање нових,
неопходно је да и Бугарска и Грчка пруже подршку и техничку помоћ Србији. Данчила је

3/6

Дневни билтен 24.12.2018.

понедељак, 24. децембар 2018.

рекла да пред Европом стоје бројни изазови, и унутрашњи и спољни, али да је уверена да
ће Европљани "заједно обликовати будућност у којој ће се ЕУ приближити својим
грађанима и моћи да им пружи бољу будућност". Говорећи о румунским приоритетима
током председавања ЕУ, Данчила је навела теме азила, миграције и заједничке
одбрамбене политике. Такође, на дневном реду ће бити и Дунавска стратегија. Румунска
премијерка је рекла да се на састанку разговарало и о економској сарадњи, билатералној
и квадрилатералној, инфраструктурним пројектима, енергетици, туризму и спорту.
БОРИСОВ: НЕ ТРЕБА ПОТЦЕЊИВАТИ БАЛКАН КОЈИ ЈЕ ВЕЛИКИ ПОТЕЦИЈАЛ
БЕОГРАД, 22. децембра 2018. (Бета) - Премијер Бугарске Бојко Борисов рекао је 22.
децембра у Београду да регион Балкана не треба потцењивати и да постоји велики
потенцијал који мора даље да се развија. "Бог је учинио да се наше земље налазе на
најлепшем месту на земљи, од Дунава до Црног мора и Медитерана, а имамо и велики
потенцијал који мора да се искористи", изјавио је Борисов на конференцији с лидерима
Србије, Румуније и Грчке, Александром Вучићем, Вјориком Данчилом и Алексисом
Ципрасом. Бугарски премијер је као начин за остварење потенцијала навео
инфраструктурне пројекте. Према његовим речима, ауто-пут до Србије ће бити завршен у
наредних годину или годину и по дана, завршен је пројекат железничке инфраструктуре,
а ради се на гасном повезивању с Грчком. Борисов је изразио наду да ће бити могућа
изградња и више мостова преко Дунава. Он је такође рекао да се нада да ће Румунија
задржати на дневном реду питање миграција и азила, јер би миграције могле да "потопе"
Балкан. "Када је реч о проблемима са којима се суочавамо, морамо да будемо уједињени.
(...) Напредак током аустријског председавања није био значајан колико сам очекивао,
али надам се да ће Румунија држати ту тему током председавања", изјавио је Борисов. Он
је навео да је најављена заједничка кандидатура Румуније, Србије, Бугарске и Грчке за
Европско првенство у фудбалу 2028. или Светско првенство 2030. "пример добре
сарадње и разумевања".
ВУЧИЋ И ОРИЦИО РАЗГОВАРАЛИ О НАПРЕТКУ У ИЗРАДИ МЕДИЈСКЕ
СТРАТЕГИЈЕ
БЕОГРАД, 21. децембра 2018. (Бета) - Председник Србије Александар Вучић изјавио је
21. децембра да треба наставити рад на даљем унапређењу медијског амбијента у земљи
у оквиру инклузивног процеса који укључује све заинтересоване стране. Вучић је то рекао
на састанку са шефом Мисије ОЕБС у Србији Андреом Орицијем са којим је разговарао
напретку у изради медијске стратегије, која на основу најбољих примера међународних
искустава треба да допринесе унапређењу медијске атмосфере у Србији, саопштено је из
кабинета председника Србије. Вучић је амбасадору Орициу захвалио на доприносу
Мисије ОЕБС реформским процесима у Србији, спремности да помогну у изради нове
медијске стратегије и пруже подршку побољшању медијске ситуације у Србији на основу
најбољих примера европских искустава. Амбасадор Орицио је похвалио рад на изради
медијске стратегије и истакао да је задовољан конструктивним приступом радне групе
која је у задатом року послала први предлог Медијске стратегије на јавну расправу
одржану у Новом Саду 17. децембра. Он је нагласио да, колико је важно да новинари
имају слободу изражавања, толико је важно да одговорно и професионално обављају свој
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посао и поштују новинарски кодекс, наводи се у саопштењу из Вучићевог кабинета. У
разговору је било речи и о програмским активностима Мисије ОЕБС које се односе на
владавину права, реформу полиције, демократизацију друштва, а Орицио је похвалио и
прогрес у сарадњи са Министарством правде поводом репорука Венецијанске комисије и
истакао важност улоге Парламента у расправи о уставним амандманима. Он је нагласио
да Мисија ОЕБС као дугогодишњи партнер Србије, жели да настави сарадњу са српским
институцијама подршком изради и примени закона, изради медијске стратегије, као и
спровођењу свеукупних реформи у Србији, додаје се у саопштењу.
ВУЧИЋ УПУТИО САУЧЕШЋЕ ПРЕДСЕДНИКУ ИНДОНЕЗИЈЕ
БЕОГРАД, 23. децембра 2018. (Бета) - Председник Србије Александар Вучић упутио је
23. децембра саучешће председнику Индонезије Ђоку Видоду поводом великог броја
жртава цунамија у тој земљи. "Дубоко нас је погодила вест о трагедији у Вашој земљи и
молим Вас да породицама погинулих, као и онима који трагају за својим најближима,
пренесете изразе искреног саосећања", навео је Вучић у телеграму, саопштио је кабинет
председника Србије. Вучић је додао да је Србија спремна да у оквиру својих могућности
упути Индонезији неопходну помоћ, наводи се у саопштењу. У цунамију који је 22.
децембра погодио Индонезију, погинуле су најмање 222 особе, 843 су повређене, а 28
људи се води као нестало. Број страдалих у цунамију могао би да расте пошто спасиоци
нису стигли до свих захваћених области.
БРНАБИЋ УПУТИЛА САУЧЕШЋЕ ПРЕДСЕДНИКУ ИНДОНЕЗИЈЕ
БЕОГРАД, 23. децембра 2018. (Бета) - Председница Владе Србије Ана Брнабић упутила
је 23. децембра телеграм саучешћа председнику Индонезије Ђоку Видоду поводом
великог броја жртава цунамија у тој земљи. "У име Владе Србије и своје лично име,
изражавам саучешће Вама, индонежанској влади и породицама страдалих у разорном
цунамију који је погодио Вашу земљу", навела је Брнабић у телеграму, саопштено је из
Владе. Брнабић је навела да грађани Србије саосећају са народом Индонезије и
пожелела брз опоравак свим повређенима, наводи се у саопштењу.
ВУЛИН СЕ САСТАО СА КИНЕСКИМ АМБАСАДОРОМ ЛИ МАНЧАНГОМ
БЕОГРАД, 21. децембра 2018. (Бета) - Министар одбране Александар Вулин састао се
21. децембра са амбасадором Кине у Београду Ли Манчангом поводом завршетка његовог
мандата и оценио да су односи две земље најбољи до сада. Вулин је оценио да је
амбасадор Ли "несебичним радом и изузетним залагањем значајно допринео јачању веза
пријатељских народа и држава". Он је захвалио амбасадору на подршци коју Кина даје
Србији у захтевима за очување територијалног интегритета и националног суверенитета,
као и на онемогућавању чланства "Косова" у међународним организацијама. Како се
наводи у саопштењу Министарства одбране, саговорници су сагласни да је остварен
значајан напредак у области одбране првенствено захваљујући личним односима двојице
председника и врховних команданата Србије и Кине, Александра Вучића и Си Ђинпинга,
као и да ће договорене активности у 2019. години омогућити даље унапређење сарадње.
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МИХАЈЛОВИЋ ПРИМИЛА КИНЕСКОГ АМБАСАДОРА У ОПРОШТАЈНУ ПОСЕТУ
БЕОГРАД, 21. децембра 2018. (Бета) - Потпредседница Владе Србије и министарка
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић примила је 21.
децембра амбасадора Кине Ли Манчанга у опроштајну посету и поручила да ће његов
мандат бити запамћен по великим инфраструктурним пројектима и унапређењу
пријатељских односа две земље. "Највише пројеката Србије и Кине реализовано је и
започето управо у периоду док сте Ви били амбасадор, од новог моста Михајло Пупин до
изградње Коридора 11, обилазнице око Београда, брзе пруге Београд-Будимпешта и
свих нових пројеката које планирамо у будућности", рекла је Михајловић. Она је казала да
се односи Србије и Кине стално унапређују, чему посебно доприносе добри лични односи
и пријатељство два председника и руководства две земље, али и пријатељство два
народа. Амбасадор Ли Манчанг захвалио је потпредседници Михајловић на доброј
сарадњи и како је рекао, тимском раду, који је окарактерисао сарадњу на свим
пројектима у Србији. Као поклон који ће га подсећати на време проведено у Србији,
Михајловић је одлазећем амбасадору уручила азбуку у златовезу, рад жена са села,
израђен у оквиру иницијативе "Запослимо 1.000 жена у руралним подручјима", коју
заједно спроводе Координационо тело за родну равноправност, Етно-мрежа и НАЛЕД.
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