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САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ
Председник Републике Србије Александар Вучић је, поводом наступајућих новогодишњих и
божићних празника, примио честитке бројних страних званичника.
Новогодишње и божићне честитке председнику Вучићу упутилa je немачка канцеларка
Ангела Меркел, чија честитка гласи: "Драги Александре, од срца Вам желим да у миру и
радости проведете Божићне празнике и да са много здравља, снаге и оптимизма кренете у
Нову годину – нека 2020. буде за све нас мирна и успешна година! Свако добро!". Честитку је
упутио и председник Немачке Франк Валтер Штајнмајер.
Из Руске Федерације честитке су упутили председник Владимир Путин, патријарх Московски
и Све Русије Кирил и митрополит Иларион, као и премијер Дмитриј Медведев, у чијој
честитки се каже: "Поштовани господине председниче, срдачно Вам честитам Нову годину и
Божић. Одлазећа година је обележена успешним развојем пријатељских и партнерских рускосрпских односа. Продубљује се сарадња у области привреде, инвестиција, трговине. Реализују
се велики заједнички пројекти у енергетици, индустрији, инфраструктури. Убеђен сам да ће
реализација обимних билатералних договора допринети повећању укупне сарадње, дати
подстицај новим перспективним иницијативама у различитим областима. То у потпуној мери
одговара интересима Русије и Србије. Желим Вам, поштовани господине председниче,
здравље и благостање, а свим грађанима Србије – срећу и просперитет."
Председник Вучић примио је и честитке председника Италије Серђа Матареле, председника
Пољске Анджеја Дуде, премијера Грчке Кирјакоса Мицотакиса, премијерке Норвешке Ерне
Сулберг, као и краља те земље Харалда V, краљице Данске Маргарете II, председника
Швајцарске Конфедерације Улриха Маурера и генералног секретара НАТО Јенса
Столтенберга.
Честитке поводом новогодишњих и божићних празника председнику Вучићу упутили су и
председник и премијер Мађарске Јанош Адер и Виктор Орбан, председник Албаније Иљир
Мета, као и председник и премијер Словеније Борут Пахор и Марјан Шарец, у чијој се
честитки, између осталог, наводи: "Не може се много променити за дан. Међутим, за 366
дана, са искреним намерама, одлучним акцијама, правом количином храбрости и саосећања,
ми можемо да променимо оно до чега нам је заиста стало. Нека Вам празници буду испуњени
миром, а 2020. година нека буде пуна доброте, здравља и успеха."
Честитку председнику Вучићу упутио је и председник Египта Абдел Фатах Eл Сиси: "Моја је
искрена нада да ће Нова година бити прилика да удружено делујемо како бисмо превазишли
застрашујуће изазове са којима се наш свет данас суочава док крећемо у остварење наших
заједничких циљева мира, стабилности и напретка. Такође се искрено надам да ће срдачне
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везе и билатерални односи између наше две државе наставити да напредују у Новој години и
у наредним деценијама како бисмо остварили бољу будућност наших пријатељских народа.
Понављајући своје најискреније поздраве, упућујем Вам најлепше жеље за Вашу
континуирану добробит и за напредак и благостање Вашег пријатељског народа и свих
народа света."
У својој честитки председник Ирана Хасан Рохани, између осталог, наводи: "Успостављање
мира и спокоја као дугогодишњег људског идеала служи као предуслов за остваривање
људског просперитета и процвата. Снажна потреба за решењем овог кључног питања покреће
нас на предузимање корака за унапређење мира и правде, као суштине људског идеала у
обликовању боље будућности. Кроз сарадњу, примењујући принцип мирног суживота,
суздржавајући се од једностраности и проналазећи стратегије и решења у праксама и идејама
заснованим на правди, надам се да ћемо сви успети да у наредној години свакоме
представимо свет који карактеришу спокој и саосећање."
Честитке председнику Србије упутили су и председник Азербејџана Илхам Алијев,
председник Републике Кореје Мун Џае-ин, председник Палестине Махмуд Абас, председник
Туркменистана Гурбангули Бердимухамедов, председник Таџикистана Емомали Рахмон, као
и премијер Јапана Шинзо Абе.
Поред бројних државника, председник Вучић примио је и честитке угледних пословних људи
из иностранства, као и чланова дипломатског кора у Београду.
Београд, 31. децембар 2019. године
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