Селаковић: Мађарска ће наставити да подржава Србију на ЕУ путу
петак, 18. децембар 2020.

Мађарска је један од најгласнијих заговорника уласка Србије у Европску унију и добра
вест је да ће наставити да пружа подршку Србији на њеном европском путу, изјавио је
данас у Будимпешти шеф српске дипломатије Никола Селаковић након данашњег
састанка с мађарским премијером Виктором Орбаном.
Селаковић је истакао да је са својим мађарским колегом Петером Сијартом, с којим се
раније данас састао, констатовао да би, да се само Мађарска питала за отварање
поглавља, Србија ове године отворила свих пет припремљених поглавља у процесу
преговора.
„Мађарска ће наставити да подржава Србију, то јесте оно што је добра вест у коју нисмо
ни сумњали, јер знамо како се наши односи одвијају", рекао је Селаковић српским
медијима на крају званичне посете Мађарској.
Додао је да чињеница да Мађарска новчано подржава 24 мађарске компаније да улажу у
Србији, не само на северу већ и јужно од Саве и Дунава, показује шта Мађарска мисли о
европском путу Србије.
„Да не мисли тако као што мисли, онда не би своју бизнис заједницу охрабривала,
помагала и подстицала да улаже у Србији као што то данас ради. Оно што бисмо желели
јесте више заједничких инвестиција, што је и премијер Орбан данас нагласио", навео је
Селаковић.
Додаје да су се сагласили и око развоја туризма, те да би обе стране желеле да Мађари
више посећују Србију, као и да Срби више долазе у Мађарску.
„То је један од разлога зашто је стратешко опредељење било да се посветимо, између
осталог, и пројекту грађења брзе пруге између Београда и Будимпеште која ће ту врсту
превоза учинити много бржом и сигурнијом него што јесте", рекао је Селаковић.
Истакао је да захваљујући изузетним личним односима премијера мађарске и
председника Србије Александра Вучића, Србија и Мађарска данас могу да посведоче
најбољим могућим односима у новијој историји, а можда и историје уопште.
Селаковић каже Србија и Мађарска сарађују у готово свим областима, додајући да је то и
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на пољу економије, инфраструктуре, енергетике, улагањима мађарских привредника и
државе у српску привреду, културу, образовање.
„Оно чиме можемо као две блиске државе нарочито да се похвалимо јесте статус и
положај наших националних мањина, Срба у Мађарској и Мађара у Србији", нагласио је
Селаковић.
Изразио је наду да ће Србија и Мађарска ускоро одржати шесту заједничку седницу две
владе, а као резултат те седнице види потписивање споразума о стратешком
партнерству.
„Биће то први стратешки споразум о партнерству са једном суседном земљом и мислим да
је пуни смисао што је то управо с Мађарском, јер ми већ сада стратешки сарађујемо",
закључио је Селаковић.
Извор: Танјуг
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