Самит „умрежио" главне градове региона
СрбиЈе, указао Је даЈе Београд „седиште космополитског духа западног Балкана".
Славимо различитости у Београду и то је најбоља позивница за наше госте из Европе. Увек смо
спремни да чујемо искуства других градова и све
што изговорите пажљиво ћемо проучити
навео

„Од искусних
градоначелника,
који су променили
своје градове и земљу,
има шта да се научи",
закључио је премијер
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Александар Вучић,
поздрављајући
представнике
13 главних градова
централне и

-

ко 450 учесника из 13 престоница цен-
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тралнеијугоисточнеЕвропеучествовалојенајучерашњемСамитуглавних
*>• градова у „Сава центру". Градоначел"
*
ници, њихови заменици и други пред*
ставници разменили су у искуства у управљању
градовима и планираним и оствареним капиталним пројектима.
Скуп званичника свих престоница бивше Југославије, као и Тиране, Варшаве, Атине, Букурешта, Софије, Будимпеште и Беча, завршен је најавом да ће
наредни самит крајем ове године или у току 2016.
бити у Загребу. У раду самита учествовали су и представници Европског парламента, међународних организација, дипломатског кора и привреде.
Отварајући самит, Александар Вучић, премијер
*-,

1|

•у

.-

Србија, према његовим речима, спроводи тешке
економске реформе, али су прогнозе већ за идућу
годину добре, а неке међународне финансијске институције почињу да мењају прогнозе и за текућу
годину о нашој земљи.
Премијер је нагласио и да су претходних година
сви главни градови бивше Југославије „драматично напредовали".
Од овако искусних градоначелника, који су
променили своје градове и земљу, има шта да се
научи закључио је Вучић.
Учеснике самита, чији су организатор град Београд и Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД), поздравио је градоначелник
Синиша Мали, наводећи да опредељење Србије за
чланство у ЕУ подразумева нови квалитет сарадње са суседима.
Границе међу државама се губе, а директно умрежавање престоница постаје све важније. Оваква
посвећеност свакога од нас регионалној сарадњи
и заједничком напретку омогућава да обезбедимо
чврсте везе и остваримо већи утицај на глобалном
нивоу за добробит наших грађана рекао је Мали,
Он је указао и на важност повезивања с приватним
инвеститорима, као и сарадње с организацијама
цивилног друштва.
Србија као кандидат за ЕУ спремна је и да независно од политичких услова оствари регионалну
сарадњу, истакла је Јадранка Јоксимовић, министарка без портфеља задужена за европске инте-
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југоисточне Европе,
који су се јуче окупили
у „Сава центру"
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је Вучић.
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грације.

Сребрњаци на поклон
На јучерашњем самиту, домаћин и гости разменили су и пригодне поклоне. Синиша Мали
је учесницима поклонио по сребрњак, књигу
„Београд вечити град" Александра Диклића
и етнорукотворине. Заузврат је од Коцеа Трајановског, колеге из Скопља, добио гравуру
моста на Вардару. Иво Комшић, први човек
Сарајева, такође му је упутио дар монографију о Сарајеву и боцу вина из БиХ уз коментар да би било „бесмислено да поклања
ракију кад се најбоља прави у Србији".
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Димитрије Буквић
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Милан Бандић, градоначелник Загреба: У Београду сам видео европски штих и позитивне
промене. Београдјеумивен, свеж, угланчан, испеглан, као млада пред
удају, и то је позитивно,
то се памти, то ме весели. Земље у овом делу
Европе дуго нису знале
да се веселе туђим успесима и да ће то морати да науче.

Иво Комшић, градоначелник Сарајева: На
овим презентацијама видели смо како се запуштена места могу претворити у урбано подручје и
како се може повећати
живот грађана. Сарајево
се не може поредити с
развијеним градовима
који нису прошли оно што
смо ми, али овде смо пружили оптимистичне
поруке о пројектима које желимо да радимо.

Зоран Јанковић, градоначелник Љубљане: Честитам Београду на изузетној организацији. Импресиониран сам успесима
својих колега. Градоначелник Београда мораће
три мандата да оствари
како би осмислио све што
планира. Ми смо постали
„Зелена престоница
Европе" 2016. године, а добили смо и награду
као топ дестинација будућности за туризам.

Београд и Загреб
судбоносно повезани
Вероватно најрасположенији учесник самита био је Милан Бандић,
градоначелникЗагреба. Радоје

одговарао на сва питања, а по
завршетку првог панела мимо протокола остао је за говорницом да
би задовољио знатижељу представника медија. Не скривајући
похвале на рачун Београда, изјавио је да два града треба да негују
посебну сарадњу.
Београд и Загреб, уз дужно
поштовање према свим градовима
бивше Југославије, најважнији су и
судбоносно повезани градови.
Њихови челници треба да седну,
попричају и увиде шта је ко направио боље. Не треба да топлу воду
која је измишљена у једном од та
два града измишљамо поново, већ
да је користимо заједно јерто пријатељи раде
навео је Бандић.
Радује га то што је наша престоница
направила кораке у реализацији
„Београда на води", казавши да се у
граду на чијем је челу планира
„Загреб на Сави". Поверио је новинарима да редовно трчи на загребачком маратону како би „изблиза
видео где су рупе на асфалту".
Упитан је и за његов тренутни политички положај, с алузијом на истрагу која се води против њега у Хрватској, а због чега је и привођен.
Мој положај је што се тиче политике и грађана исти, а што се тиче
осталога, то не коментаришем ни у
Загребу, па нећу ни овде. Нека
људи раде свој посао, истина је
спора, али достижна. Идемо даље,
без бриге рекао је Бандић.
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