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Председник Србије Александар Вучић, који у четвртак учествује на Самиту лидера ЕУ и
Западног Балкана у Софији, допутовао је данас у престоницу Бугарске, где се састао са
председником Европске народне партије Џозефом Долом.

  

  

Председник Србије Александар Вучић и председник Европске народне партије (ЕПП)
Џозеф Дол констатовали су данас у Софији да су мир, солидарност, просперитет и
сарадња основни принципи на којима треба градити европску будућност Западног
Балкана.

  

Председник Вучић је упознао Дола са ситуацијом у региону и економским резултатима
које је Србија постигла последњих година, те истакао да је неопходно радити на јачању
економске сарадње.

  

Нагласио је да пут ка бољој будућности води кроз активну сарадњу у бројним областима
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које су од интереса земаља региона.

  

Дол је истакао да је улога Србије значајна у свим процесима на Балкану и да ће ЕПП, и
он као њен председник, наставити да подржавају европски пут Србије, као пут који је
гарант економског просперитета и политичке стабилности. Дол је позвао председника
Вучића да узме учешће у раду наредног конгреса ЕПП.

  
  

Са председником Европске народне партије (ЕПП) Џозефом Долом о ситуацији у
региону и економским резултатима које је Србија постигла последњих година. pic.twitter.
com/Loq7xHmRtF

  — Александар Вучић (@predsednikrs) May 16, 2018    

Курц: Радује нас коју позитивну улогу председник Вучић игра у региону

  

Аустријски канцелар Себастијан Курц оценио је у Софији, након састанка са
председником Србије Александром Вучићем, да је Србија земља која предњачи на
Балкану.

  

"Србија се налази на добром путу. Председник Вучић покренуо је бројне реформе, имамо
позитиван економски тренд. Желели бисмо да и у другим земљама Западног Балкана
видимо исто. Потребно је да имамо земље које предњаче, а Србија је свакако држава
која је на челу", подвукао је аустријски канцелар.

  

Курц је похвалио и билатералне односе са Србијом, рекавши да је Беч захвалан на
добрим односима.

  

"Радује нас коју позитивну улогу председник Вучић игра у региону. Надамо се да ће се
приближавање Србије ЕУ наставити даље позитивно", објаснио је аустријски канцелар.

  

Курц је рекао да од сутрашњег Самита ЕУ-Западни Балкан очекује уншење нове
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динамике у процес приближавања земаља региона Унији. Рекао је да је и даље циљ
пријем нових чланица са Западног Балкана 2025. година.

  
  

President of #Serbia  and President of @SNSSerbia , @avucic  is attending #EPPSummit #
EUCO
#EUWesternBalkansSummit
pic.twitter.com/oGjjskpIhg

  — EPP (@EPP) May 16, 2018    

Вучић: Међу грађанима Србије не постоји одушевљење о путу ка ЕУ, али
рационално гледано то је најбоље

  

Председник Србије изразио је задовољство што је имао могућност да разговара са
Курцом о разним питањима.

  

"Веома смо њему, али и влади Аустрије захвални на великој подршци европском путу
Србије. Разговарали смо и о регионалним питањима, мигрантској кризи и усагласили
много тога. Надамо се и очекујемо да ћемо и даље добијати подршку Аустрије", рекао је
председник Србије.

  

Од сутрашњег Самита у Софији Вучић, како је истакао, очекује да дефинише да је
будућност Западног Балкана пут ка ЕУ, иако знамо да је пуно посла пред нама.

  

"Надамо се да ће Аустрија наставити да пружа подршку. Билатерални односи наше две
земље, можда је претерано рећи, никада нису били бољи. Не могу да се сетим када су
били бољи. Надамо се да ћемо премијерка и ја моћи да угостимо канцелара Курца у
Србији, а ја ћу председника Аустрије Александра ван дер Белена угостити у октобру у
Београду", указао је Вучић додавши да се Србија нада доласку још инвеститора из
Аустрије.

  
  

Са председником Владе Аустрије Себастијаном Курцом у Софији о билатералној
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сарадњи, ситуацији у региону и мигрантској кризи. pic.twitter.com/vROp4JLCaU

  — Александар Вучић (@predsednikrs) May 16, 2018    

Указао је да је чињеница да међу грађанима Србије не постоји одушевљење о путу ка
ЕУ, јер смо на европском путу већ 18 година, али рационално гледано то је најбољи.

  

"Ми смо на путу ка ЕУ, и остаћемо на њему. Људи би желели да виде више резултата на
том путу", поручио је Вучић.

  

Рекао је да зна да тај пут неће бити лак, јер је пред нама једна од великих препрека
Косово и Метохија, али и умор од ширења у ЕУ.

  

"Ми ћемо радити најбоље што можемо, наставићемо да се мењамо, реформишемо, али
није све на нама", навео је он.

  

Председник Вучић рекао је да је од ЕУ добијен оквирни датум за пријем, али и додао да
не може обећати својим грађанима да ће то бити до 2025.

  

"Зависи од тога да ли ћемо решити наша отворена питања, и да ли ће и ЕУ решити своје
проблеме. Наше је да се надамо бољој будућности", закључио је Вучић.

  

Нисам добио план за Косово, али јесам назнаке, начела и принципе

  

Председник Србије рекао да од САД није добио план за Косово и потврдио да Србија
свакодневно трпи притисак.

  

Председник Србије Александар Вучић истакао је данас у Софији да није добио никакав
план за решење Косова, али је добио назнаке, начела, принципе, у којима има пристојних
ствари, али и решења са којима није сагласан и поручио да Србија тражи компромисно
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решење, да неко уважи не само интересе Срба са Косова, већ и интересе Србије.

  

„Да се уваже интереси Срба на Косову, да буду безбедни и сигурни, да имају будућност,
али и да се уваже легитимни и легални интереси Србије. То је оно што многи неће да
разумеју. У складу са тим говорићу на свим скуповима у Софији“, најавио је он.

  

"Да сам са било чиме задовољан, да за било шта мислим да може да се размишља да
добије било какву подршку у домаћој јавности изашао бих пред грађане с тим", подвукао
је он у изјави новинарима на питање да ли је добио план.

  

  

Вучић је подвукао да нико не прети Србији, а ни њему и да је са Весом Мичелом увек
имао коректне разговоре и да се ради о политичару који је увек коректно саслушао наше
ставове без обзира на суштинско неслагање око Косова.
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„Да ли постоји нека врста притиска, свакодневног на Србију, постоји већ пет година.
Није то велика филозофија. Те земље желе да виде Косово као независну државу, а ми
не. Потпуно је нормално да чекају да Србија своју одлуку промени, пошто они своју
очигледно неће. То нас не обавезује“, нагласио је Вучић.

  

Он је рекао да није лака позиција Србије и да је потребно да разумемо с чим се све
суочавамо.

  

„Не треба нам претеривање, али ни да кажемо како нам је позиција лагодна“, рекао је
Вучић.

  
  

Thank you President @avucic  for attending the #EPPSummit  in #Sofia . I believe that
together we can find the right path for the prosperity of the 
#Balkans
#WesternBalkans
#EU2018BG
. 
pic.twitter.com/m64YKYZPs3

  — Boyko Borissov (@BoykoBorissov) May 16, 2018    

Истакао је да му Мичел никада није пренео захтев да, ако не прихвати амерички план,
мора да оде с власти.

  

„Да ли би неки желели да виде неког другог на власти у Београду није чудно ни ново.
Као да се неко обрадовао резултатима на београдским изборима. Мислили су да је то
идеална прилика да ће имати неки да финансирају свој лоповлук и кампању, како би
Вучића притиснули да лакше испоручи Косово. То није никаква тајна, сви у Србији знају и
осећају. Али, то не раде на бруталан начин. Нико ми не прети. Да ли бих волело да имају
некога ко ће да зове са седнице владе и обавештава о дневном реду, пошто данас
немају, никакве сумње. То је била Мека и Медина за многе из иностранства. Они су
владали Србијом а да седнице владе нису одржаване, критиковао је он.

  

Истакао је да је њега баш брига шта мисле сви странци.
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Kада се плате и пензије повећају онда новац одлази на робу широке потрошње, а не
машине и алате

  

Председник Србије Александар Вучић оценио је у Софији да је веома важно да се
подстакне развој предузетничког духа и најавио спремност за улагање више новца у ту
област.

  

Вучић је пренео српским новинарима да је у разговору са главним извршним директором
Светске банке Кристалином Георгијевом чуо речи похвале на рачун економског
напретка Србије.

  

Наводећи да је Георгијева жена која помаже Србији, Вучић је указао да је била
заинтересована за стање у јавним предузећима, у Азотари, ЕПС, Србијагасу, али да је
порука да раст мора да буде виши.

  

Вучић је рекао да ће Србија тражити подршку Светске банке, јер је за нас од великог
значаја развој предузетничког духа.

  
  

Са главном извршном директорком Светске банке Кристалином Георгијевом о
економским реформама и развојним пројектима Светске банке у Србији. pic.twitter.com/P
xTuop9kzC

  — Александар Вучић (@predsednikrs) May 16, 2018    

Успели смо у претходном периоду значајним страним инвестицијама, отварањем
немачких, аустријских, америчких и других фабрика да постигнемо добре резултате, у
извозу резултати су били бољи него икада, рекао је Вучић.

  

"Међутим, када се плате и пензије повећају онда и увоз расте, а новац одлази на робу
широке потрошње, а не машине и алате", објаснио је председник.
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Истакао је да је потребан убрзан развој нашег приватног сектора, у шта је Србија
спремна да уложи више новца, и за шта јој је потребно знање Светске банке.

  

Навео је да су главни извозници у прва три месеца ове године били Фијат, Железара, а
да када се погледа, нема српске приватне компанија која је извозник, онда се види да је
Народни музеј највећи српски извозник, што је дугорочни проблем који мора да се
решава.

  

Због подстицања предузетничког духа, како је рекао, позиване су стране компаније,
како би се учили одговорношћу и развоју бизниса.

  

Данас све боље функционише

  

Када је реч о пензијама рекао је да се данас финансира свега 31 одсто из буџета, а
раније је било 59 одсто, и да данас све боље функционише. За такве економске успехе
чуо је похвале од Светске банке, на које би, како је рекао, били поносни грађани Србије.

  

Навео је да је просечна плата у марту била 425 евра, и да ће се сваким следећим
повећањем од осам до 10 одсто приближити 500 евра, али да је за то потребно имати
стабилност и мир.

  

Говорећи о повезивању, која је главна тема Самита У Софији, Вучић је казао да очекује
да ЕИБ одобри средства, од којих би 20 одсто била гратис, а 80 најповољнији кредит за
ауто-пут Ниш-Плочник-Мердаре, 70 километара веома важних за овај део Србије.

  

Повезивање је услов да људи опстану, нагласио је он додајући да је неопходно радити
на гасном и дигиталном повезивању.
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"Када имате суфицит можете да рамишљате и о новим пројектима, а већ размишљамо о
изградњи нових делова аутопутева, о чему ће бити речи у Бакуу", најавио је председник.

  

Изразио је и наду да ће престати условљавања око Транспортне заједнице, око
добијања дипломатског статуса и да ће тој организацији бити седиште у Београду.

  
  

Speaking to @predsednikrs @avucic  ahead of the #EUWesternBalkans  Summit. The #WB
Summit
will give an extra boost to 
#Serbia
and the region on its 
#EU
path. 
pic.twitter.com/ianxt9oSvf

  — Johannes Hahn (@JHahnEU) May 16, 2018    

Како је раније најављено, Вучић ће током дана имати још низ билатералних сусрета, а
учествоваће и на скупу Европске народне партије.

  

Вучић ће данас и сутра боравити у Софији, где ће учествовати на Самиту лидера
Европске уније и западног Балкана посвећеном европској перспективи, развоју и
сарадњи са регионом.

  

(Агенције)
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