Министар Дачић честитао министру спољних послова Кине Лунарну нову годину
субота, 28. јануар 2017.

Први потпредседник Владе Србије и министар спољних послова Ивица Дачић упутио је
министру спољних послова Народне Републике Кине Ванг Јиу честитку поводом Лунарне
нове године.
„Поводом наступајуће Лунарне нове године, примите моје најсрдачније честитке и
најбоље жеље за даљи свестрани развој, процват и просперитет Народне Републике
Кине и опште благостање пријатељског кинеског народа, као и за Ваше добро здравље,
успех и личну срећу.
Сигуран сам да ће нови лунарни почетак донети и нове заједничке успехе, радости и
значајне резултате у односима између наше две земље, којe ће славити и многе
генерације после нас. Искрено и блиско пријатељство које наше народе и државе спаја
дуги низ деценија, као и узајамно поверење и разумевање у најважнијим питањима,
главни су темељ односа између Србије и Кине, али и сарадње у оквиру механизма
сарадње Кине и земаља Централне и Источне Европе и иницијативе „Појас и пут", којима
Србија придаје изузетан значај.
Користим ову прилику и да Вам још једном захвалим на топлом пријему приликом нашег
недавног сусрета у Пекингу и исказаном гостопримству, због чега сам се осећао као код
куће и због чега се увек радујем да поново дођем у Кину. Наш разговор, као и сусрети које
сам имао са другим кинеским званичницима у Пекингу и Тјенђину том приликом, додатно
су ме уверили да ћемо имати још много разлога за радост и понос због успеха у сарадњи
који нам предстоје у времену које долази.
Уверен сам да ће Лунарна нова година донети и нову енергију, идеје и могућности за нове
пројекте који ће додатно оснажити свеобухватно стратешко партнерство Србије и Кине, а
тиме донети и добробит српском и кинеском народу.
У жељи да нам и ова година донесе прилику да се поново сретнемо и разговарамо о
могућностима за даље јачање сарадње и узвратим Вам топло гостопримство у Београду,
још једном Вам желим добро здравље, много успеха и личну срећу", наводи се у честитки
шефа српске дипломатије.
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