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Председник Азербејџана Илхам Алијев допутовао је у званичну посету Србији. Свечани
дочек приређен испред Палате "Србија", после чега су уследили разговор са
председником Александром Вучићем и састанак две делегације. Планирано
потписивање седам билатералних споразума, међу којима је и споразум о енергетици, по
којем би Србија од Азербејџана могла да добија струју по повољнијој цени.

  

  

13:20

  

Дубравка Ђедовић: Гас из Азербејџана за већу енергетску безбедност Србије

  

Министарка рударства и енергетике Дубравка Ђедовић разговарала је са министром
енергетике Азербејџана Парвизом Шахбазовим о интензивирању билатералне сарадње
у области енергетике, саопштило је Министарство.
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Нагласила је да је Србија отворена за све могућности диверзификације извора и
праваца снабдевања природним гасом и додала да ће интензивна сарадња са
Азербејџаном допринети већој енергетској безбедности наше земље.

  

"Када буде завршен гасни интерконектор Србија-Бугарска, добићемо могућност да се
преко интерконекције Бугарска-Грчка повежемо на Јужни гасни коридор. Тиме ћемо
добити потпуно нови руту снабдевања, а веза са Јужним гасним коридором ће Србији
омогућити снабдевање природним гасом са гасног поља Шах Дениз у Азербејџану",
рекла је министарка.

  

Додала је да ће то Србију начинити још значајнојом транзитном рутом и додатно
повећати енергетску стабилност и безбедност наше земље, региона и остатка Европе.

  

Указала је да ће увоз електричне енергије из Азербејџана под повољним условима
допринети стабилности снабдевања грађана и привреде у зимским месецима.

  

Саговорници су разговарали о потребним количинама електричне енергије, преносним
капацитетима и техничким могућностима испоруке.

  

Такође, разговарали су о наредним корацима сарадње дефинисане Споразумом влада
Србије и Азербејџана о сарадњи у области енергетике и рударства, који је потписан 1.
јуна ове године у Бакуу.

  

13:10

  

Ивица Дачић: Односи Србије и Азербејџана пријатељски и партнерски

  

Први потпредседник Владе и министар спољних послова Ивица Дачић састао се са
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шефом дипломатије Азербејџана Џејхуном Бајрамовом, који у Београду борави у оквиру
посете званичне делегације на челу са председником Азербејџана Илхамом Алијевом.

  

Два министра разменила су мишљење о могућностима даљег развоја билатералне
сарадње и изразила наду да ће данашњи састанци председника и Влада две државе
дати додатне смернице и оријентире за даље заједничке активности и пројекте,
саопштено је из МСП.

  

Дачић је односе две земље оценио као пријатељске и партнерске, те изразио наду да ће
се наставити висок ниво контаката, али и практичне сарадње у областима од
заједничког интереса.

  

У контексту заједнички изражене жеље за даљим интензивирањем политичког дијалога
на највишем и високом нивоу, министар Дачић је искористио прилику да позове
азербејџанског колегу у посебну званичну посету Србији, али и изразио спремност да
посети Баку.

  

Размотрена су и питања из домена политике и економије, регионална ситуација на
Балкану и Кавказу, као и актуелна међународна питања.

  

Саговорници су се сложили у оцени да има још доста простора за унапређење
билатералне сарадње, посебно у области економије и енергетике.

  

13:00

  

Алијев са премијерком

  

Након обраћања са председником Вучићем, Алијев се састао са премијерком Србије
Аном Брнабић.
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12:35

  

Илхам Алијев: Потписана документа правни основ за односе две земље

  

Председник Азербејџана Илхам Алијев поручио је да су Србија и Азербејџан стратешки
партнери који сарађују у бројним областима, али и пријатељи, те да се Београд и Баку
подржавају међусобно када је у питању територијални интегритет и суверенит земаља,
и увек су се подржавали у међународној арени.

  

Указао је да потписана документа о сарадњи представљају правни основ за даљи развој
односа.

  

"Ми јесмо стратешки партнери у правом смислу те речи са обзиром на то да успешно
сарађујемо у бројним областима и постоје стратешки циљеви те наше сарадње", рекао је
Алијев.

  

Додао је да је са председником Вучићем разговарао о бројним темама.

  

"Разговарали смо о билатералним питањима, регионалним питањима  и питањима која
су на међународној агенди. Као што је мој пријатељ Александар споменуо, ми смо
разговарали о енергетици и наставићемо те разговоре о природном гасу, струји и заиста
постоје нове могућности и прилике за сарадњу", рекао је председник Азербејџана.

  

Указао је да Азерјбеџан има богате гасне ресурсе, који, како каже, играју важну улогу у
енергетској безбедности многих земаља.

  

"А наша улога ће да расте, а ми ћемо да сарађујемо са пријатељским земљама на првом
месту, не само кад је реч о енергетици већ у свим областима", навео је Алијев. 
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Указао је да су се Србија и Азербејџан увек међусобно подржавали у међународној
арени.

  

"Као што је и председник Вучић поменуо територијални интегритет и суверенитет наших
земаља су увек узајамно подржавани и тај став је јасан и он се неће мењати ни убудуће",
рекао је председник Азербејџана.

  

Указао је да је данас направљена агенда за године које предстоје и додао да ће бити
више сусрета између њега и председника Србије.

  

"Данас смо препознали и направили агенду за године које предстоје и председник је
рекао да ће бити фокусиран на њу и на примену тема које смо ставили на ту агенду.
Такође ћемо убрзати та питања и у том смислу морамо чешће да се срећемо", рекао је
Алијев.

  

Пренео је да је позвао председника Србије у посету Азербејџану, те да би могао до краја
године да посети Баку, као и да би сам могао поново да посети Србију. 

  

"Ја сам позвао свог драгог пријатеља господина Вучића у Азербејџан, тако да до краја
године, он ће да нас посети у Баку  и наравно ја ћу доћи у још једну посету Србији.
Имаћемо више посета налик овој и наше пријатељство ће заиста бити вечно", поручио је
председник Азербејџана.

  

12:30

  

Александар Вучић: Подижемо сарадњу на нови ниво, Азербејџан поуздан партнер

  

Председник Србије Александар Вучић рекао је да је са азербејџанским колегом

 5 / 11



Београд: Председник Азербејџана Илхам Алијев и председник Србије Александар Вучић у Палати Србија  потписали седам билатералних споразума Србије и Азербејџана
среда, 23 новембар 2022 15:24

разговарао о свим важним питањима, међу којима је и сарадња у области енергетике,
истичући да се данашњим споразумима сарадња две земље подиже на нови ниво.

  

"Разговарали смо о свим важним стварима, како да сарађујемо у области енергетике, јер
је Азербејџан велесила у производњи и извозу гаса", рекао је Вучић.

  

Навео је да ће за седам до 10 година Азербејџан извозити више од 35 милијарди кубних
метара, а да је данас извоз 22 милијарди кубних метара гаса, од чега половина иде у
европске земље.

  

Председник је додао да се ради на успостављању интерконектора између Србије и
Бугарске, како би могла да се обезбеди значајна количина гаса из Бакуа.

  

"Разговарали смо и о трансмисији електричне енергије, а разговараћемо са европским
партнерима да се прикључимо, јер се ради о подводном каблу испод Црног мора, којим
би обезбедили енергетску безбедност", рекао је Вучић додајући да ће се с тим у вези
разговарати са Румунијом или Мађарском.

  

Навео је да ће нам у наредном периоду бити неопходна већа енергетска безбедност, да
расту потребе привреде али и домаћинстава, те да је посебно захвалан Алијеву што то
разуме.

  

Вучић је рекао да су данас потписани важни споразуми и додао да ће у наредних 20
дана, са неколико министара, отићи у незваничну, али радну посету Бакуу.

  

"Да разговарамо о неколико страховито важних тема за нас... Да стратешко
партнерство продубимо и веома конкретним споразумима", рекао је Вучић.

  

Поручио је да две земље имају много тога заједничког, пре свега да непоколебљиво
чувају територијални интегритет и да једна другу помажу у међународним институцијама
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и организацијама, поштујући повељу УН и међународно јавноправне норме засноване на
поретку УН.

  

"Плашим се да је данас, и о томе сам много научио од Алијева, мало тога од
међународног права остало, осим што се неколико десетина земаља држи тог
јавноправног поретка, зато што сматрамо да је то једина могућност и опција за нашу
будућност", рекао је Вучић.

  

Вучић је нагласио да је Србија показала да је поуздан партнер Азербејџану, али да су и
Азербејџан али и сам председник Алијев апсолутно поуздани партнери.

  

"Ми морамо због свих протоколарних ствари да потписујемо, али за нас је његова реч
довољна", рекао је Вучић.

  

Додао је да су азербејџански партнери били изненађени када је Србија годину дана пре
рока платила за радове на деоници Љиг-Прељина, коју је без дана кашњења градила
азербејџанска компанија.

  

Навео је да је са азербејџанским колегом разговарао и о другим важним питањима, о
несташици ђубрива, подизању петрохемијских комбината, војнотехничкој сарадњи,
унапређењу сарадње у међународној арени...

  

Вучић је рекао да је још много више пред две земље и да ће моћи заједно да ураде много
у интересу и корист оба народа. Навео је да се радује предстојећим сусретима у
Азербејџану, као и скором, поновном сусрету у Београду.

  

12:15

  

Заједничке изјаве Вучића и Алијева
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Председници Србије и Азербејџана потписали су заједничку изјаву којом су потврдили
заједничке интересе за продубљивање стратешког партнерства између две земље.

  

12:14

  

Потписивање билатералних споразума

  

У Палати "Србија" је у току церемонија потписивања седам билатералних докумената
Србије и Азербејџана.

  

Вучић и Алијев потписали су заједничке изјаве, као и Меморандум о оснивању Савета за
стратешко партнерство две земље.

  

Међу споразумима које су потписали ресорни министри две земље су: споразум две
владе о реадмисији, административни уговор за спровођење споразума између две
валаде о социјалној сигурности, меморандум о разумевању између Развојне
агенције Србије и Агенције за развој малих и средњих предузећа, као и меморандум
о разумевању између Агенције за промоцију извоза и инвестиција Азербејџана и
Привредне коморе Србије.

  

  

Потписан је и Меморандум о разумевању између Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре Србије и Министарства дигиталног развоја и саобраћаја
Азербејџана о признавању овлашћења у складу са прописом 1/10 Међународне
конвенције о стандардима за обуку, издавање и уверење и вршење бродске страже
помораца из 1978. године са изменама и допунама.
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11:25

  

У току састанак делегација Србије и Азербејџана

  

Пленарни разговори делегација Србије и Азербејџана почели су у Палати "Србија" око
11.15.

  

Делегацију Србије чине министар спољних послова Ивица Дачић, министар финансија
Синиша Мали, министар унутрашњих послова Братислав Гашић, министар
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Горан Весић, министарка пољопривреде
Јелена Танасковић, министарка рударства и енергетике Дубравка Ђедовић и министар
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Никола Селаковић.

  

10:35

  

Тет-а-тет разговор Вучића и Алијева

  

Након свечаног дочека, уследио је тет-а-тет састанак председника Александра Вучића и
Илхама Алијева, после чега ће бити одржани пленарни састанак делегација Србије и
Азербејџана и церемонија потписивања билатералних докумената.

  

10:30

  

Свечани дочек у Палати "Србија"

  

Уз постројену Гарду Војске Србије, на црвеном тепиху испред Палате "Србија" приређен
је свечани дочек за азербејџанског председника Илхама Алијева. На дочеку који је
приредио председник Србије Александар Вучић испаљени су почасни плотуни и
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интониране су химне две земље

  

После тога су државници поздравили представнике делагација Србије и Азербејџана.

  

Алијева су поред Вучића дочекали и чланови Владе.

  

10:15

  

Алијев стигао у Београд

  

Председник Азербејџана Илхам Алијев допутовао је званичну посету Србији, а на
аеродрому "Никола Тесла" дочекао га је председник Србије Александар Вучић.

  

Алијев је у Београд слетео око 10 сати, а на београдском аеродрому је дочекан уз
црвени тепих и постројену Гарду Војске Србије.

  

Председника Азербејџана је на аеродрому, поред Вучића, дочекао и амбасадор
Азербејџана у Србији Камил Хасијев.

  

Азербејџански председник Илхам Алијев борави у званичној посети Србији, током које се
очекује додатно продубљивање сарадње Србије и Азербејџана.

  

Алијева је на аеродрому "Никола Тесла" у Београду дочекао председник Србије, уз
црвени тепих и постројену Гарду Војске Србије.

  

Церемонија свечаног дочека азербејџанског председника одржана је испред Палате
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"Србија", након чега је уследио тет-а-тет састанак двојице председника.

  

Уследио је пленарни састанак делегација Србије и Азербејџана.

  

Око поднева се одржава церемонија потписивања билатералних докумената, након чега
ће се председници две земље обратити медијима.

  

Очекује се да током данашње посете буде потписано седам билатералних споразума,
међу којима је и онај о енергетици, према којем би Србија од Азербејџана могла да
добија струју по повољнијој цени.

  

Уочи посете председника Алијева, у Београду је ове седмице одржан пословни форум
Србија-Азербејџан на којем је истакнутно да су економски и политички односи две земље
у сталном успону и да ће посета председника Азербејџана те односе додатно продубити
и отворити нову страницу у сарадњи.

  

На форуму је учествовало 20 српских и 11 компанија из Азербејџана, а како је речено,
вредност укупне трговинске размене две земље ове године достигла је рекордних 48
милиона евра.

  

Билатерални односи Србије и Азербејџана успешно се развијају у дужем периоду, а
крајем године биће обележено 25 година дипломатских односа две земље.

  

(Tanjug, РТС)    
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