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СРБИЈА
ДАЧИЋ ПРИМИО У ОПРОШТАЈНУ ПОСЕТУ КИНЕСКОГ АМБАСАДОРА ЛИ
МАНЧАНГА
БЕОГРАД, 28. децембра 2018. (Бета) - Министар спољних послова Србије Ивица Дачић
примио је 28. децембра у опроштајну посету амбасадора Кине у Србији Ли Манчанга, и
захвалио му на значајном личном доприносу даљем унапређењу свеобухватног стратешког
партнерства Србије и Кине током његовог мандата, саопштило је Министарство спољних
послова Србије. Дачић је захвалио амбасадору Ли Манчангу, изврсном познаваоцу
прилика у региону и посебно Србији чији је велики пријатељ, на изванредној сарадњи коју
је остваривао са Министарством спољних послова Србије у протекле четири године и
констатовао да је током мандата амбасадора Лија интензивиран дијалог на највишем
политичком нивоу, те да се односи две земље могу оценити као најбољи у њиховој
историји, наводи се у саопштењу. Дачић је поновио захвалност наше стране на
континуираној подршци Кине суверенитету и територијалном интегритету Србије, и
истовремено нагласио доследну подршку Србије политици "једне Кине", на чему је
кинески амбасадор посебно захвалио. Шеф српске дипломатије је са задовољством
констатовао и да су током мандата амбасадора Лија значајно унапређени и економски
односи Србије и Кине, посебно у области инфраструктуре и инвестиција. Нагласио је да
Србија, и посебно председник Александар Вучић лично, придаје велики значај сарадњи у
оквиру иницијативе председника Кине Си Ђинпинга "Појас и пут", као и механизму
сарадње Кине и земаља Централне и Источне Европе. Амбасадор Ли је захвалио на
изванредној сарадњи коју је током свог мандата остваривао са Министарством спољних
послова Србије и посебно на личној помоћи и подршци министра Дачића, кога сматра
великим пријатељем. Нагласио је да су односи између Кине и Србије значајно унапређени
управо у време када је Ивица Дачић био на челу Владе Србије, као и на функцији првог
потпредседника Владе и министра спољних послова. Амбасадор Ли се сагласио са
оценама о стању и перспективи билатералних односа Кине и Србије и рекао да ће, иако
одлази са дужности амбасадора, наставити лично да се ангажује у циљу даљег развоја
свеобухватног стратешког партнерства Кине са Србијом, за коју гаји посебне односе,
наводи се у саопштењу. Указао је на то да кинеска страна придаје велики значај
предстојећој посети председника Вучића Кини у априлу 2019. године, као и поновној
посети Србији председника Си Ђинпинга. Кинески амбасадор је на крају разговора
уручио новогодишње честитке, које су министру Дачићу упутили члан Политбироа ЦК КП
Кине и директор Канцеларије за спољне послове Централне комисије Јанг Ђиечи и
државни саветник и министар иностраних послова Кине Ванг Ји.
ВУЧИЋ: ПРИШТИНА ЋЕ ДО МАРТА ИЗБРИСАТИ ГРАНИЦЕ СА АЛБАНИЈОМ
БЕОГРАД, 30. децембра 2018. (Бета) - Председник Србије Александар Вучић изјавио је
30. децембра да је план Приштине да до марта следеће године избрише границе са
Албанијом и да тада укине таксе на производе из Србије како би затражила наставак
дијалога са "другачије позиције". Вучић је на коференцији за медије у Председништву,
навео да ће Приштина у више фаза до марта избрисати границе са Албанијом и да ће
покушати међународну заједницу да доведе до свршенго чина. "Они ће до краја марта то
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да ураде и када то буду урадили, када буду избрисали границе, тада ће укинути таксе и
рећи ће, ми смо спремни да разговарамо, али са другачије позиције, са позиције
уједињене Албаније и Косова", рекао је Вучић. Он је казао да су међународној заједници
и раније указивали на такав сценарио, али да је изостала реакција. "Кад год се обратимо
неком и затражимо реакцију, одговор је следећи - Баш смо изненађени, нисмо видели то
последње на шта указујете, покушаћемо да реагујемо у складу са могућностима и
капацитетима, а после тога добијете једно велико ништа, скоро увек", казао је он. Вучић је
упитао каква би реакција међународне заједнице била када би он објавио да се брише
граница са Републиком Српском и оценио да је то знак да некоме смета јака Србија.
"Никада Србија не може да толико буде мала, колико се они плаше да буде усправна и
поносита земља", поручио је Вучић.
ВУЧИЋ ПРИМИО У ОПРОШТАЈНУ ПОСЕТУ КИНЕСКОГ АМБАСАДОРА
БЕОГРАД, 30. децембра 2018. (Бета) - Председник Србије Александар Вучић примио је
30. децембра у опроштајну посету амбасадора Кине Ли Манчанга и том приликом му
захвалио на посвећеном раду који је омогућио да током његовог дипломатског мандата у
Београду односи двеју земаља напредују и "достигну највиши ниво икада". Како се наводи
у саопштењу, Вучић је најавио да ће му за све што је урадио за српско-кинеске односе
бити додељено високо државно одликовање. Он је пожелео амбасадору да ускоро
поново посети Србију "у којој је оставио дугоки траг". Захвалио је и руководству Кине и
Комунистичкој партији, што су се определили да са Србијом "граде стратешко
партнерство и челично пријатељство". Амбасадор Ли је рекао да је био почаствован и
срећан што је представљао Кину у Србији, у којој се некада школовао и за коју су, како је
рекао, везани и он и његова породица. Он је Вучићу уручио новогодишњу честитку
председника Кине Си Ђинпинга, а изнео је низ конкретних идеја и предлога за нове
заједничке српско-кинеске пројекте, стоји у саопштењу.
ЂУРИЋ: УКИДАЊЕ ГРАНИЧНИХ ПРЕЛАЗА С АЛБАНИЈОМ ПОКАЗУЈЕ
ВЕЛИКОАЛБАНСКУ ПРИРОДУ РЕЖИМА У ПРИШТИНИ
БЕОГРАД, 30. децембра 2018. (Бета) - Директор Канцеларије за Косово и Метохију
Марко Ђурић оценио је да изјава Рамуша Харадинаја и представника Албаније о
потписаном споразуму о укидању граничних прелаза показује праву, "великоалбанску
природу режима у Приштини". "Свако политикантско дивљање, попут овог, само је
стварање плодног тла за нове сукобе и удаљава регион од решења", навео је 29.
децембра Ђурић у саопштењу и апеловао на међународну заједницу да заустави
"шовинистичку еуфорију Приштине" која доприноси убрзању тензија. Он је навео и да би
укидање граничних прелаза и контрола, најављено за март, представљало грубо кршење
међународних обавеза Приштине са потенцијално несагледивим последицама. "Ако
Приштина и Тирана крију да је граница Србије са Албанијом дугачка 111 километара, или
се праве да не знају да по Резолуцији (Савета безбедности УН) 1244 не да није
дефинисано укидање прелаза према Албанији, већ је прописано присуство државних
органа Републике Србије на њима, међународна заједница би на то морала да их
подсети", поручио је Ђурић. Харадинај је 29. децембра на Фејсбуку објавио да "од данас,
граница Косова према Албанији не постоји". "Данас ми је била част да учествујем у
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потписивању споразума о успостављању заједничких граничних тачака између Косова и
Албаније, по принципу ИБМ-а и нашег заједничког европског пута", написао је Харадинај
на свом Фејсбук налогу.
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