
Вучић у телефонском разговору са Захиром Танином: Спремни смо на пуну сарадњу са Приштином у сузбијању епидемије
понедељак, 06 април 2020 10:36

Председник Александар Вучић изјавио је да је Београд одлучан да помогне Србима на
Косову и Метохији у сузбијању епидемије коронавируса и изразио "спремност на пуну
сарадњу са Албанцима и заједнички рад са представницима привремених институција у
Приштини у борби са епидемијом".

  

  

Како је саопштено из председништва, Вучић је у телефонском разговору са шефом
Мисије УН на Косову и Метохији (УНМИК) Захиром Танином изразио забринутост због
ширења инфекције на Косову и Метохији.

  

Вучић и Танин су разговарали и о политичкој и безбедносној ситуацији на Косову и
Метохији поводом предстојеће седнице Савета безбедности УН посвећене извештају
генералног секретара УН о раду УНМИК, која ће бити одржана путем видео
конференције.
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Вучић је током разговора оценио да су седнице Савета безбедности, посвећене раду
УНМИК, важне за Србију због одржавања континуитета разматрања питања Косова и
Метохије, као и због редовног информисања о политичкој и безбедносној ситуацији, која
је како је навео, "далеко од стабилне".

  

Вучић и Ривлин: Међународна сарадња од виталног значаја у борби против
коронавируса

  

Председник Србије Александар Вучић и председник Израела Рувен Ривлин сагласили су
се у телефонском разговору да коронавирус не познаје државне границе и да је
међународна сарадња од виталног значаја за успешно супротстављање ширењу заразе.

  

Председник Ривлин је рекао да је својим позивом желео да изрази подршку председнику
Вучићу и народу Србије у борби против заразне болести ковид-19, саопштила је Служба
за сарадњу са медијима председника Србије.

  

Они су међусобно изразили жаљење због жртава болести у Србији, односно у Израелу и
изразили наду да ће предузете мере предострожности утицати да број изгубљених
живота буде што мањи.

  

Вучић је рекао да се са задовољством сећа својих сусрета са председником Ривлином у
Београду, односно у Јерусалиму и да очекује да Србија и Израел наставе да развијају
билатералне односе и разноврсну сарадњу.

  

Он је подсетио на то да су српски и јеврејски народ током историје делили исту судбину,
посебно у Другом светском рату, и нагласио да у Србији нема, нити ће бити
антисемитизма, речено је у саопштењу.

  

(Бета)
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