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 Председник Србије Александар Вучић одлучио је не иде у Загреб на конгрес Европске
народне партије (ЕПП).

  
  

Predsjednik Srbije, @avucic , ne dolazi u Zagreb na kongres @epp , neslužbeno doznaje @N
1infoZG
. 
@JosephDaul
je telefonom rekao, a napisat će mu i u pismu, da ne dolazi u Zagreb zbog sveopće hajke koja
se vodi protiv njega i Srbije 
#n1info

  — Katarina Brecic (@kbrecic) November 14, 2019    

 Вучић је председнику ЕПП Жозефу Долу јавио телефоном, али и писмено да не долази
у Загреб "због свеопште хајке која се води против њега и Србије".

  

Како наводи РТС, Вучић је Долу у писму објаснио да иако је припремио "озбиљну
анализу догађања у региону" и онога што би сви заједно морали да учине, ипак одлучио
да не дође због "праве медијске харанге" која се води у готово свим хрватским медијима
против његовог доласка. 

  

"Желим да додам да никаквих стварних разлога за такву врсту хајке нити је било, нити
их има, осим што поједини кругови у хрватском друштву не могу да се навикну на
снажнију улогу Србије и на чињеницу да се Србија економски подиже, а и политички
није више на коленима", навео је Вучић. 

  

Он је навео да се није уплашио и да је много пута одолевао таквим нападима и
одговарао на организоване нападе. 

  

"Несумњиво је да би ми одлазак у Хрватску и јасно заступање српске политике донело
значајне поене у Србији, али, узео сам у обзир и оно што је за мене најважнији део
политике коју представљам, а то је, пружање руке и отворена врата за боље односе
између Срба и Хрвата... Ни на који начин не желим да утичем на додатно погоршање
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положаја Срба у Републици Хрватској", навео је Вучић. 

  

Вучић је додао да су у Србији сви добродошли и да ни против једног учесника и члана
ЕПП неће бити вођена било каква хајка и харанга.

  

ЕПП ће од 19. до 21. новембра у Загребу одржати конгрес на ком ће бити изабрано ново
руководство. Домаћини су председник ХДЗ-а и Владе Хрватске Андреј Пленковић и
председник ЕПП-а Жозеф Дол.

  

Више од 2.000 учесника из 40-ак земаља расправљаће и о актуалним европским
проблемима.

  

(РТС-Н1)
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