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БЕОГРАД - Председник Казахстана Нурсултан Назарбајев одликовао је председника
Србије Томислава Николића Орденом пријатељства уз поруку да је Србија велики
пријатељ и партнер те земље у Европи.

  

  

"Казахстан је богата земља и расположени смо да сарађујемо са вама", поручио је
Назарбајев током церемоније доделе ордена.

  

Он је истакао да ће са представницима Србије размотрити све политичке проблеме
региона и целог света.

  

"И сами сте изразили спремност и жељу да ојачамо пријатељство и сарадњу, о томе смо
говорили и приликом ваше посете Казахстану, увек нас подржавате и због тога сам ја
донео указ о додели ордена пријатељства", рекао је Назарбајев Николићу.

  

Захваливши се на позиву, Назарбајев је навео да је његова посета наставак добре
сарадње.

  

"Ове године се навршава 20 година од успостављања дипломатских односа наше две
земље, а Казахстан обележва и 25 година независности. Ово је веома значајна посета
због тога што хоћемо да унапредимо наше економске односе", рекао је Назарбајев.
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Србија је, како је истакао, велики партнер Казахстана у Европи и близак пријатељ.

  

"Ту смо да подржимо Србију и наравно у вези са нашим будућим пројектима очекујем
подршку са ваше стране", рекао је Назарбајев.

  

Он је истакао да жели да се оснажи економска сарадња две земље, као и сарадња у
области трговине, пољопривреде, медицине, фармације...

  

Николић: Казахстан убрајамо у веће пријатеље Србије

  

Председник Србије је истакао да пријатељство које постоји између две државе и народа
треба претворити у односе који доносе бољи живот за грађане.

  

"Србија има много пријатеља у свету, има мање и веће пријатеље, а Казахстан убарајмо
у оне веће", рекао је Николић и додао да на посету казахстанског председника као на
наставак пријатељства.

  

Николић је захвалио Назарбајеву на принципијелном ставу Казахстана у вези са
територијалним идентитетом и суверенитетом Србије, као и гласањем у Унеску да, како
је рекао, оно што је српско остане српско.

  

Председник Србије је додао да му је част што је одликован Орденом пријатељства.

  

Николић: Остајемо привржени интеграцији у ЕУ, али подржавамо и Евроазијску
унију
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Председник Србије Томислав Николић изјавио је данас да Србија остаје доследна
евроинтеграцијама, али да даје пуну подршку и Евроазијској унији.

  

  

"Остајемо доследни у реализацији евроинтеграција као свог спољнополитичког
приоритета, али дајемо пуну подршку и другим интеграционим процесима, као што је
Евроазијска унија", рекао је Николић у Београду после потписивања пет билатералних
споразума на почетку званичне посете председника Казахстана Нурсултана
Назарбајева Србији.

  

Он је рекао да очекује да ће Казахстан помоћи Србији да постигне договор с
државама-чланицама Евроазијске уније о ослобађању царинских дажбина.

  

"У периоду јануар-јун 2016. године робна размена је износила 21,2 милиона евра, док је у
2015. износила 166,5 милиона", додао је он.

  

Председник Србије је казао да су он и Назарбајев констатовали да за укупним односима
заостаје економска сарадња, због чега је председнику Казахстана дао уверавања да је
Србија здрав партнер за инвестиције, за учешће у приватизацији српских компанија или
за било коју другу форму сарадње у областима као што су петрохемија, пољопривреда,
туризам.

  

Николић је навео да су он и његов гост сагласни да је неопходно формирање Пословног
савета који би био задужен за конкретизацију економске сарадње, а чинили би га
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предузетници и компаније из обе земље.

  

"Председник Назарбајев и ја смо потписали заједничку изјаву у жељи да оснажимо
сарадњу две земље у оквиру међународних организација и да продубимо традиционално
пријатељске односе две земље", рекао је Николић.

  

Николић је навео да ће Србија учествовати на међународној изложби EXPO 2017. у
Астани.

  

Председник Казахстана Нурсултан Назарбајев борави у тродневној посети Србији, током
које ће разговарати са српским званичницима, а за њега је приређен свечани дочек
испред Палате Србија уз интонирање химне, почасну гарду и паљбу.

  

Након свечане церемоније потписивања споразума између Србије и Казахстана, двојица
председника ће одржати конференцију за новинаре.

  

Назарбајев ће се састати и са председником Владе Србије Александром Вучићем.

  

Током посете, председник Казахстана ће са српским државним врхом присуствовати
церемонији откривања бисте казашком песнику и философу Жамбилу Жабајеву на
Новом Београду.

  

(РТВ)
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