
Александар Вучић: У дугом и пријатељском телефонском разговору са Ангелом Меркел замолио сам је да помогне укидању такси и да поново посети Србију
субота, 08 јун 2019 12:29

Председник Србије Александар Вучић разговарао је телефоном са немачком
канцеларком Ангелом Меркел о застоју у дијалогу Београда и Приштине, као и о
билатералним односима и ситуацији у региону, саопштено је из Председништва Србије.

  

  

Вучић је, у дугом и пријатељском разговору, истакао да је Србија у потпуности
посвећена дијалогу, који се води уз посредовање Европске уније, с намером да
постизањем компромисног, обострано прихватљивог решења, обезбеди стабилност у
регион.

  

Он је захвалио канцеларки Меркел и председнику Француске Емануелу Макрону на
иницијативи да састанком у Берлину, односно Паризу, подрже тај процес.

  

Он је, међутим, поновио да је за превазилажење застоја у дијалогу неопходно да
Приштина укине таксе на робу произведену у централној Србији и још једном замолио
канцеларку Меркел да помогне да се настави слободан проток робе и трговина.

  

Вучић је нагласио да ће Србија остати привржена својој политици мира и сарадње на
Западном Балкану, захваливши канцеларки Меркел што је покретањем Берлинског
процеса значајно допринела стабилности региона.

 1 / 2



Александар Вучић: У дугом и пријатељском телефонском разговору са Ангелом Меркел замолио сам је да помогне укидању такси и да поново посети Србију
субота, 08 јун 2019 12:29

  

Председник Србије је замолио канцеларку Меркел да подржи формирање Регионалне
економске зоне, јер би она била кључна за привлачење инвестиција и економски развој
Западног Балкана.

  

Саговорници су изразили задовољство високим нивоом политичког дијалога и економске
сарадње Србије и Немачке, указавши на то да немачке компаније које послују у Србији
запошљавају око 60.000 српских радника.

  

Вучић је позвао канцеларку Меркел да поново посети Србију, наводи се у саопштењу.

  

Вучић данас са Ангелом Меркел разговара о КиМ

  

Председник Србије Александар Вучић данас ће разговарати путем телефона с немачком
канцеларком Ангелом Меркел, саопштио је јуче за новинаре у Братислави на форуму
ГЛОБСЕЦ.

  - Шта може да буде тема разговора, КиМ наравно. Питаћу је и за додатну подршку и
помоћ Немачке, и за немачке инвестиције, али наравно да ће тема бити Косово и
Метохија - рекао је Вучић.   

Њима предстоји састанак почетком јула у Паризу.

  

(Блиц)
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