Predsednik Vučić u radnoj poseti Parizu
ponedeljak, 01. februar 2021.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravi u radnoj poseti Parizu, gde se sastao sa
predsednikom Republike Francuske Emanuelom Makronom, sa kojim je razgovarao o
odnosima Beograda i Prištine, evropskom putu Srbije i podršci Francuske na tom putu, kao i
bilateralnim odnosima dve zemlje.
„Predsednik Makron je danas pokazao neverovatnu srdačnost i da je iskreni prijatelj naše
zemlje. To je dokaz istinskog prijateljstva i posvećenog pristupa predsednika Makrona
rešavanju problema na Zapadnom Balkanu. Srećan sam što predsednik Makron razume
potrebe i poziciju Srbije. Nadam se i verujem da mnogo toga možemo da uradimo zajedno",
rekao je predsednik Vučić nakon sastanka. On je istakao da je Francuska naš tradicionalni
prijatelj i izrazio nadu da će Srbija, uz pomoć i podršku predsednika Makrona, rešiti neke
probleme, ali i povećati nivo ekonomske saradnje i trgovinske razmene.
„Najviše smo govorili o odnosima između Beograda i Prištine. Verujem da ćemo imati ozbiljnu
podršku Francuske na našem evropskom putu. Takođe, bilo je reči i o vojno-tehničkoj saradnji.
Razgovarali smo i o našim bilateralnim odnosima i konkretnim projektima, izgradnji metroa u
Beogradu. Do kraja godine krenućemo sa građevinskim radovima", naveo je predsednik Vučić i
dodao da se više ne radi o snu i predizbornim obećanjima, već da metro u Beogradu postaje
stvarnost. On je naglasio važnost evropskog puta Srbije i istakao da je Srbija pokazala svoje
sposobnosti u prethodnom periodu.
Predsednik Vučić je rekao da je, u skladu sa novom metodologijom pristupa EU, imao otvorene
razgovore sa predsednikom Francuske i da će biti izmena i drugačijeg pristupa, upravo zato što
je Srbija prva prihvatila tu metodologiju. On je izrazio nadu da će zbog promene odnosa snaga
u svetu doći i do nekih drugih sporazuma koji bi pomogli Srbiji i EU, ali i veru u inovativna
rešenja.
„Uvek verujem u nas i našu snagu, sve zavisi od nas samih. Mi pripadamo sebi i najvažnije je
šta mi možemo da radimo, kakva je naša privreda, politika, a podrška drugih u svakom slučaju
znači. Srpsku zastavu i grb nosim u srcu, a sve druge poštujem. Prvi smo po stopi rasta i
vakcinaciji u Evropi i predsednik Makron je govorio o uspesima Srbije. Mnogo truda, teškog i
napornog rada nam predstoji i da grabimo krupnim koracima napred", poručio je predsednik
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Vučić.
Predsednik Republike Francuske Emanuel Makron je istakao da se bilateralna saradnja Srbije i
Francuske nastavlja, a kao primer je naveo izgradnju beogradskog metroa. On je poručio da je
uprkos pandemiji potrebno nastaviti dijalog, posebno sa Zapadnim Balkanom.
"Posebno želim da istaknem mesto koje Srbija ima za Francusku", rekao je predsednik Makron i
dodao da Francuska i Evropska unija žele da budu prisutniji na planu kulture, obrazovanja i
ekonomskih investicija.
"Definisali smo prošle godine novu metodologiju za vođenje pregovora o pristupanju Evropskoj
uniji. Želim da zahvalim predsedniku Vučiću koji je od samog početka rekao da podržava tu
novu metodologiju i da možemo zajedno da idemo napred, kako bismo ispunili obaveze da
ubrzamo reforme i neophodni napredak Srbije na putu ka EU i zajedno nastavili da odgovaramo
na aspiracije naroda", naveo je predsednik Makron i dodao da želi da istakne podršku svima
koji žele da unaprede odnose između Beograda i Prištine.
"Računajte na moja vrata, a ja ću nastaviti da budem sa vama da postignemo napredak na tom
putu, putu normalizacije odnosa, ali i putu koji će da dovede do stabilnosti i mira u regionu.
Znam da je to i vaš cilj", poručio je francuski predsednik Makron i izrazio želju da dve zemlje
nastave da razvijaju ekonomsku saradnju, kao i da Francuska bude jača i prisutnija i da nastavi
da ulaže u Srbiju. On je na kraju obraćanja zahvalio predsedniku Vučiću što je posetio Pariz i
što nastavlja da unapređuje odnose dve države.
Izvor: Predsedništvo Srbije
Foto: Predsedništvo Srbije / Dimitrije Goll
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