РЕПУБЛИКА СРБИЈА
СЛУЖБА ЗА САРАДЊУ СА МЕДИЈИМА
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ

Председници Александар Вучић и Емануел Макрон су, приликом посете
председника Републике Француске Републици Србији, усвојили
Заједничку изјаву, која гласи:

ЗАЈЕДНИЧКА ИЗЈАВА РЕПУБЛИКЕ ФРАНЦУСКЕ И РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ
(Београд, 16. јул 2019.)

1- На позив председника Републике Србије г. Александра ВУЧИЋА,
председник Републике Француске г. Емануел МАКРОН боравио је у
званичној посети Србији 15. и 16. јула 2019. године.
2- Том приликом су двојица државника потврдили заједничку
посвећеност демократским вредностима и људским правима, владавини
права и мултилатерализму, те су исказали заједничку вољу да допринесу
миру, просперитету и стабилности у Европи и свету.
3- Двојица државника су нагласили да приступање Србије претходно
дубоко реформисаној Европској Унији (ЕУ) представља заједнички
стратешки циљ. Поред неопходних економских реформи, у којима
Србија показује значајан напредак, двојица државника нагласили су
потребу за већим напорима у областима владавине права, основних
права, јачања демократских институција и реформе јавне управе. Они
су се сагласили да би билатералне несугласице требало да буду решене и
путем билатералних преговора, у складу са међународним правом и у
доброј вери. Они су изразили жељу да се брзо стекну услови за
обнављање дијалога између Београда и Приштине, како би се постигло
међусобно прихватљиво решење посредством ЕУ.
4- Поводом обележавања 180-годишњице успостављања дипломатских
односа између Француске и Србије, двојица државника су се сагласили
да наставе да у потпуности спроводе „Споразум о стратешком
партнерству и сарадњи“, који су Влада Републике Француске и Влада
Републике Србије потписале 8. априла 2011. године.
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Са тим циљем, одлучили су да наставе политички дијалог на високом
нивоу, да ојачају сарадњу у области безбедности и одбране, да
промовишу културну размену и Франкофонију, да заједнички раде на
интеграцији Србије у Европску Унију и да развију економску размену,
нарочиту у области иновација.
I. Наставак политичког дијалога на високом нивоу
Посета председника Републике Француске Србији, годину дана после
посете председника Републике Србије Француској, потврђује заједничку
вољу двеју земаља да се интензивира политички дијалог на високом
нивоу и да се да нови подстрек билатералним односима.
Рестауриран Споменик захвалности Француској, који су двојица
државника свечано открили, илуструје заједничку жељу двеју земаља да
се обележе посебност и дубина историјских веза, на којима ће почивати
и будући односи.
Двојица државника желе да се у наредним месецима значајно развију
међусобне министарске посете, парламентарни односи и територијална
партнерства између градова и осталих локалних самоуправа.

II. Jачање сарадње у области безбедности и одбране
Француска и Србија наглашавају своју добру сарадњу у борби против
организованог криминала и кријумчарења лаког и малокалибарског
оружја, која се огледа у оснивању сталне Јединице за криминалистичкообавештајне послове, и одлучују да ојачају оперативну сарадњу у тим
областима, као и у борби против тероризма, у спречавању
радикализације, заштити граница, борби против финансијског и
привредног криминала, трговине опијатима, трговине људима,
сајберкриминала и фалсификовања.
У домену борбе против тероризма и спречавања радикализације,
Француска и Србија размотриће сарадњу на успостављању платформи
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за пријављивање илегалног садржаја на интернету, по моделу француске
платформе PHAROS (Платформа за усаглашавање, анализу, проверу и
усмеравање пријава).
Обојица државника наглашавају допринос обеју земаља у области
међународне безбедности и исказују жељу да, на темељу братства по
оружју из Првог светског рата и у оквиру обавеза садржаних у
Споразуму о стратешком партнерству, потписаном 2011. године, ојачају
њихово заједничко учешће у спољним операцијама и мисијама Европске
Уније и Организације Уједињених нација. Сагласни су да се ојачају
њихов политичко-стратешки дијалог, везе у области одбране, нарочито у
домену обука, као и њихова сарадња у области наоружања, укључујући и
партнерства између одбрамбених индустрија.
III. Промоција културних размена и Франкофоније
Обојица државника поздрављају чињеницу да је Србија добила статус
придруженог члана у Међународној организацији Франкофоније и
потврђују своју вољу да консолидују позицију француског језика у
образовном и универзитетском систему Србије, тако што ће очувати
француски као други живи страни језик који се учи, подржати
билингвална франкофона одељења у вишим разредима основне школе и
у гимназијама, те подстицати учење француског језика, као једног од
радних језика у Европској Унији, у српској администрацији.
Француска и Србија су се споразумеле да заједнички раде да Француску
школу у Београду трансформишу у гимназију изврсности међународних
димензија, која треба да постане референтна француска установа у
региону. Обе земље ће тесно сарађивати како би се Школа у најкраћем
могућем року преселила у већи и боље адаптирани објекат.
Осим тога, обавезују се да ће подржати реализацију педагошког и
образовног рада на српском језику у Француској.
Двојица државника такође подржавају развој и диверсификацију
партнерстава у области културе, предуниверзитетског и универзитетског
образовања и науке, као и билатералне сарадње у очувању културне

………………………………………………………………………………………………………………………
Кабинет председника Републике
Служба за сарадњу са медијима председника Републике
Андрићев венац 1, 11000 Београд
Телефон: +381 11 3043 086 Факс: +381 11 3043 280 Мејл: mediji@predsednik.rs
www.predsednik.rs

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
СЛУЖБА ЗА САРАДЊУ СА МЕДИЈИМА
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ

баштине, која садржи културну и историјску баштину двеју држава као
и њихове идентитете.
Обавезују се да развијају и олакшају активности Француског института у
Србији (Београд, Ниш, Нови Сад), који је културни и просветни оператер
Амбасаде Француске у Србији, као и Српског културног центра у
Француској (чије је седиште у Паризу).
IV. Подршка интеграцији Србије у Европску Унију
Француска ће наставити да подржава Србију на њеном путу приступања
Европској Унији. Двојица државника поздрављају, у том погледу, обавезе
које су ЕУ и партнери са Западног Балкана прихватили на самиту у
Софији 17. маја 2018. године, како би се ојачала и повећала делатност
ЕУ за подршку политичке, економске и друштвене трансформације
Западног Балкана, укључујући кроз значајнију помоћ засновану на
видном напретку у области владавине права и друштвено-економским
реформама.
Француска је такође спремна да Србији пружи техничку експертизу у
области реформе јавне управе, економског управљања, животне средине,
пољопривреде и саобраћаја, као и у било којој другој области за коју би
Србија изразила интерес. Ова подршка се већ спроводи кроз
институционалну сарадњу и боравак француског експерта у области
економских реформи у српском Министарству за европске интеграције.
Обе стране придају посебан значај програму економских реформи и
годишњем дијалогу са Економским и финансијским саветом Европске
уније (Ecofin), који представљају корисне инструменте којима се
побољшавају институционална управа и економска конвергенција
Србије на путу ка Европској Унији.
Француска ће подржати Србију у њеном приближавању Европској Унији
у контексту Заједничке безбедносне и одбрамбене политике (PSDC) и
Заједничке спољне и безбедносне политике (PESC).
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Француска и Србија наглашавају значај убрзања енергетске транзиције и
очувања животне средине у обе земље с циљем да се спроведу обавезе из
Париског споразума о клими. Француска ће настојати да промовише у
Србији инклузивни приступ који повезује државу, локалну самоуправу и
цивилно друштво у ширем смислу (предузећа, невладине организације,
синдикате и привредне коморе, научна друштва) по такозваном Таланоа
моделу.
Француска и Србија подвлаче значај за Европску унију да промовише
одрживо
регионално
повезивање,
засновано
на
квалитетним
инфраструктурним пројектима у Србији и на Западном Балкану.
Француска намерава да игра значајнију улогу у финансирању
инфраструктурних пројеката у оквиру Инвестиционог оквира за
Западни Балкан (CIBO) захваљујући Француској агенцији за развој, која
ће ове године започети
своје активности у Србији, отварањем
регионалне канцеларије у Београду.
Француска и Србија настојаће да дају на значају европском културном
простору, да промовишу једнакост између жена и мушкараца и да
подрже борбу против свих типова дискриминације, стварајући
партнерства између државне управе и цивилних друштава. Обе државе
ће подржати регионалну сарадњу усмерену ка младима и ка помирењу
дугорочном подршком Регионалној канцеларији за сарадњу младих
(RYCO). Двојица државника изражавају задовољство због покретања
пројекта WB6 Lab, уз подршку Француске агенције за развој, намењеног
промоцији модела социјалног и солидарног предузетништва за младе
предузетнике Западног Балкана.
Француска ће подржати бољу интеграцију Србије у европски простор
високог
образовања
и
истраживања
путем
диверсификације
универзитетских партнерстава и универзитетске и научне мобилности
која се одвија преко европских програма Еразмус+ (ERASMUS+) и
Хоризонт 2020 (Horizon2020), а такође и уз подршку Универзитетске
агенције Франкофоније (AUF).
Поред тога, обе стране ће наставити спровођење „Партнерства Hubert
Curien - Павле Савић“, билатерални програм спровођења францускосрпских истраживачких пројеката, тако што ће као приоритет ставити
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истраживачке пројекте из области борбе против климатских промена и
родна питања.
V. Јачање економских односа
Обе државе су задовољне динамичним трговинским разменама и
обавезују се да ће их додатно развијати тако што ће у Француској
предочити прилике на српском тржишту и ојачати сарадњу у
пољопривредном и агро-прехрамбеном сектору.
Обојицa државника подстичу француске компаније да се позиционирају
на великим инфраструктурним пројектима у Србији, нарочито у области
саобраћаја, животне средине, одрживог града и енергије, имајући у виду
значајне потребе за инвестицијама у овом домену. У енергетском сектору
ће се олакшати сарадња између предузећа двеју земаља, посебно у циљу
модернизације мреже за дистрибуцију електричне енергије.
Обојица државника потврђују своју вољу да се пројекат изградње
београдског метроа настави и обавезују се да наставе сарадњу на
техничком и финансијском плану, која је отпочела пре више година. Они
изражавају вољу да укључе француске компаније у изградњу и опремање
београдског метроа, у складу са споразумима које је Србија већ
потписала. Коначно, шефови држава су се сложили да наставе разговоре
о потписивању међувладиног споразума о финансирању француског
дела метроа.
Обе земље ће олакшати финансирање инфраструктурних пројеката тако
што ће, кад год је то потребно, мобилисати инструменте Француске
агенције за развој поштујући њене надлежности и правила пословања.
Француска и Србија ће наставити да на најбољи могући начин пружају
подршку француским предузећима у реализацији великих пројеката који
су им недавно додељени у Србији (прерада отпада у Винчи/Suez и
београдски аеродром/Vinci airports), те наглашавају да ће успех ових
пројеката бити покретач присуства француске економије у Србији.
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Обе државе ће наставити размене о јавним политикама у циљу
развијања иновације и дигиталне економије, посебно у областима развоја
правног оквира за развој дигиталног сектора и безбедности
информационих система, политике подршке иновацијама (конкурентне
групе, подршка малим и средњим предузећима и старт-ап компанијама),
промоције партнерстава између предузећа, подстицања програма
размене талената, и наставе информатике.
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