Новогодишњи пријем у Министарству спољних послова
субота, 14. јануар 2017.

Први потпредседник Владе и министар спољних послова Републике Србије Ивица Дачић
приредио је данас у Министарству спољних послова новогодишњи пријем за шефове
дипломатских мисија и међунароних организација, као и директоре и главне и одговорне
уреднике медија.
У наставку је интегрална верзија говора министра Дачића:
„Ваше екселенције,
Даме и господо,
Дозволите ми да вас, пре свега, поздравим и да вам пожелим срећну и успешну 2017.
годину.
Година иза нас била је препуна изазова, међутим, усуђујем се да кажем да смо се са тим
изазовима успешно суочавали и да смо у нову годину ушли са новим искуствима, јачи и још
спремнији.
Даме и господо,
Министарство спољних послова је у и у претходној години било у потпуности ангажовано
на реализацији спољнополитичких приоритета Републике Србије.
Отворили смо четири нова преговарачка поглавља са Европском унијом и делима
показали искрену посвећеност свом најважнијем спољнополитичком циљу – пуноправном
чланству у Европској унији. Мислим да са разлогом очекујемо да се процес приступања
Србије Европској унији додатно интензивира и да у 2017. години отворимо више
преговарачких поглавља него у претходној.
Истовремено, успоставили смо висок ниво сарадње и са другим нама важним
међународним партнерима – Руском Федерацијом, САД, Кином, са практично свим
земљама чланицама Европске уније, са суседним земљама, као и са земљама Афричке
уније, Покрета несврстаних и многим другим државама и организацијама из целог света.

1/3

Новогодишњи пријем у Министарству спољних послова
субота, 14. јануар 2017.

Ја, као министар спољних послова, имао сам 131 сусрет са међународним званичницима,
од чега 37 сусрета у земљи и 94 у иностранству. Поред билатералних посета, издвојио
бих и учешће на међународним скуповима као што су Самит Несврстаних земаља у
Венецуели, 15. Самит франкофоније на Мадагаскару, Самит Кина-ЦИЕЗ у Риги, 71.
заседање ГС УН у Њујорку, Бледски стратешки форум.
У контексту регионалне сарадње, посебно желим да истакнем допринос Републике
Србије у покретању и реализацији конкретних пројеката и активности у оквиру
„Берлинског процеса", као прагматичног политичког оквира подршке Западном Балкану.
Посебну пажњу смо посветили очувању регионалне стабилности и ублажавању последица
мигрантске кризе. То смо чинили кроз дијалог са свим релевантним партнерима, али и на
мултилатералном нивоу, где бих желео да истакнем наше деловање у оквиру Регионалне
иницијативе за миграције, азил и избеглице (MARRI), чији смо председавајући од јуна
2016. до јуна 2017. година. Очување регионалне стабилности и мигрантска криза су неки
од изазова са којима ћемо се, нажалост, суочавати и у текућој години.
Такође желим да вас подсетим да је у другој половини 2016. године Република Србија
председавала Црноморском економском сарадњом (BSEC), као и да смо 13. децембра у
Београду угостили учеснике 35-ог Састанка савета министара иностраних послова ове
организације.
Министарство спољних послова Републике Србије ће и у 2017. години наставити да се
бори за очување територијалног интегритета своје земље. Као што знате, никада нисмо,
нити ћемо бежати од дијалога са било ким, па ни са представницима Приштине. У више
наврата смо показали и добру вољу и спремност да испунимо обавезе које из дијалога
проистекну. Једнаку посвећеност и спремност очекујемо и од друге стране, али,
нажалост, у пракси то често није био случај. Избегавањем испуњења договореног,
једностраним потезима, говором мржње и демонстрацијом силе сасвим сигурно нећемо
остварити напредак. Баш као ни претњама угрожавања безбедности
дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије у иностранству, са каквим
се суочавамо ових дана.
Даме и господо,
Као што знате и као што јасно показују извештаји свих релевантних међународних
финансијских институција, Република Србија остварује изузетне резултате на економском
и финансијском плану по свим параметрима. Развијена и просперитетна Србија је Србија
за какву се залаже Влада са премијером Вучићем на челу, Србија какву желе сви њени
грађани. Својим напретком и стабилношћу доприносимо и развоју читавог региона, и само
таква Србија може бити и јесте признат и уважаван партнер у целом свету.
У том контексту желим да истакнем да ће један од приоритета Министарства спољних
послова у наредном периоду бити успостављање правног оквира и адекватне структуре
економске дипломатије. Циљ нам је да створимо мрежу која, бар у овој фази, неће бити
широка, али ће бити ефикасна, прилагођена захтевима времена и која ће користити
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најбоља искуства других европских и светских дипломатија.
Драги пријатељи,
Хвала на пажњи и дозволите ми да вам још једном пожелим срећу и успех на личном и
професионалном плану."
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