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Медведев у Скупштини: Спремни смо да пружимо подршку очувању интегритета и
суверенитета Србије

  

Русија је спремна да пружи сву неопходну подршку у очувању територијалног
интегритета и суверенитета Србије, поручио је премијер Русије Дмитриј Медведев
обаћајуи се посланицима народне скупштине Републике Србије.

  

Медведев је истакао да му је драго да поново говори пред Скупштином Србије где је
говорио и пре десет година. Како је додао, од тог тренутка се односи две земље нису
променили и њему је част да учествује у обележавању 75 година од ослобођења
Београда.

  

Медведев је истакао да је око 9.000 совјетских војника погинуло и сахрањено током
операције ослобођења Југославије а да је само током београдске операције погинуло
више од 4.000.
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"Важно нам је да у Србији памте њихово јунаштво и хероизам и брижљиво чувају гробове
совјетских војника. Русија вам је захвална на томе", нагласио је Медведев.

  

Додао је да ће са посебним осећајем положити венце на споменик ослободиоцима
Београда. Ми ценимо тежњу руководилаца ваше земље да се чува истина о рату и да се
супротстављате ревизији историје.

  

Подсетио је да је Србија окупила и представнике Бесмртног пука, што је посебно важно
док се у неким земљама руше споменици војницима који су их ослободили од фашизма.

  

Наводи да је на делу отворена пропаганда нацистичких идеја као и да су агресивне
акције неонациста постале редовна појава. Медведев указује да то не само да је опасно,
већ подрив аи принципе међународнх односа који су разрађени после Другог светског
рата.

  

Сматра да је циљ тих манипулација да се промени свет и да се наметну једнострана
решења, што ствара услве за напетост и кофликте и води у нестабилност у целом свету.
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"Србија је, нажалост, на себи искусила последице деловања која су извршена у
противречју са међународним правом", рекао је Медведев прецизирајући да мисли на
догађаје из 1999. године.

  
  

Дмитриј Медведев управо у скупштини. "Русија снажно подржава суверенитет и
територијални интегритет Србије и резолуцију 1244." Скупштинска већина ћути... Нико
чак ни грешком да затапше...

  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) October 19, 2019    

Указује да је Русија тада и сада подржавала српски народ и да је спремна да пружи сву
неопходну помоћ у чувању суверенитета и територијалног интегритета.

  

Каже и да је његова земља заинтересована искључиво за мирно решавање сукоба на
основу резолуције 1244.

  

"Ми желимо да ситуација на Балкану остане стабилна и безбедна и тежимо да развијемо
сардњу са свим балканским државама", поручио је Медведев. 

  

Евроазијска унија није затворени клуб

  

Премијер Русије верује да је памћење народа о коренима основ било које државности.
Наводи да су државе почеле да се развијају као самосталне и сувеене онда када су
народи схватили да имају право на суверенитет и самосталан развој.

  

Истакао је и улогу Београда у Покрету несврстаних као веома важно историјско
наслеђе.

  

Медведев је рекао да је данас могућ само многополарни свет на основу поштовања
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националних интереса и немешања у унутрашње послове.

  

У том смислу је рекао да Евроазијска економска унија није заворени клуб већ да она
активно развија међународне односе са великим бројем држава.

  

Додао је да предстоји посета премијерке Ане Брнабић Москви и да се нада да ће се она
завршити потписивањем споразума о слободној трговини између Србије и Евроазијске
уније.

  

"То је практина реализација наше сарадње и олакшаће проступ српских производа на
велико тржиште које има више од 180 милиона људи", рекао је Медведев.

  

Руски премијер истиче да се пред земље често ставља избор између Запада и Истока
али да не треба ићи ни на Запад ни на Исток, већ треба градити сарадњу у нтерсу
сопствених земаља и народа.

  

Каже и да су у ЕУ одбацили механизме сарадње с Русијом и да није сигуран да је некоме
због тога постало боље. Додаје да се Русија не осећа као кажњена и да не тугује за
временом када су се одржавали ти састанци али да има последица. Бизнис је у Европи и
у Русији изгубио милијарде евра које је немогуће повратити, рекао је Медведев.

  

  

Указује и да се проблеми у Европи само повећавају помињући миграциону кризу и
тероризам. Каже и да су догађаји на Блиском Истоку и на северу Африке показали да
смена неодговарјаућих режима и наметање модела узрокују хаос на огромним
територијама.

  

Захваност Србији што се није придружила санкцијама 
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Медведев је искористио тренутак да захвали на позицији Србије која без обзира на
притиске и европске процесе није увела санкције Русији.

  

"Ми ћемо то ценити", поручио је.

  

Понавља да је Русија заинтересована за нормалне односе са ЕУ и да жели стабилног и
економски успешног комшију. Констатује да се обим сарадње са Еу двосруко смањио.

  

Поручује да су Руси отворени за равоправно поштовање дијалога са ЕУ али само на
оним принципима на којима се гради обострана сарадња.

  

"Односи изеђу Србије и Русије могу да буду пример јер је ваша земља наш стари
пријатељ. Везују је историја, култура и вера. У схватању наших људи живи мисао да смо
заиста братски народи и то јесте тако", додао је Медведев.

  

Каже да се Русија трудила да буде подршка за Србе и да је тако било и у прошлости.
Као промере је навео 19. век али и ратове за ослобођење од Турака и потресе у Русији
1917. године.

  

"Моји сународници су оставили видљив траг у српској култури, помагали науку,
образовање, стварали шкое, позориште, балете. И ова зграда у којој се налазимо је
пример пријатељства Руса и Срба, у њеном стварању је учествовао архитекта Николај
Краснов", рекао је Медведев.

  

Каже да се Русија трудила да буде подршка за Србе и да је тако било и у прошлости.
Као промере је навео 19. век али и ратове за ослобођење од Турака и потресе у Русији
1917. године.
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"Моји сународници су оставили видљив траг у српској култури, помагали науку,
образовање, стварали шкое, позориште, балете. И ова зграда у којој се налазимо је
пример пријатељства Руса и Срба, у њеном стварању је учествовао архитекта Николај
Краснов", рекао је Медведев.

  

Раст робне размене 

  

Додаје да робна размена расте и да су интензивиране трговинске везе, уз наглашавање
пројеката у енергетици. Каже да је Србија лидер енергетског тржишта и да је руска
компанија основни акционар зајендичког предузећа.

  

"Мислим да компанија има лепе перспективе да повећа обим истраживања и продаје.
Најважније да је стабилна и да доприности буџету Србије уз високоефикасна радна
места", рекао је Медведев.

  

Подсећа и да ће кроз Србију да прође Турски ток, шт је корисно за целу Европу и
захвалио је посланицима што су то подржали.

  

Говорио је и о пројекту модернизације жрлрзнице као и о сарадњи у пољопривреди.
Истиче да санкције и контрасанкције нису добре и да ће се у једном тренутку завршити
али да су и српски и руски пољопривредници рекли да су за њих добре и да су молили
да се очува режим и да с епобољша сарадња.

  

Медведев каже да постоје видљиви резултати и у другим сферама као што су дигиталне
технологије и туризам.

  

Говорио је и о помоћи у изградњи храма Светог Саве за који је рекао да је убеђен да ће
постати симбол пријатељства. Медведев је похвалио Србију за организацију заседања
Интерпарламентарне уније.

  

 6 / 14



Дмитриј Медведев у посети Београду; Испред Палате Србија одржан свечани дочек; Медведев у Скупштини: Русија је спремна да пружи сву неопходну подршку у очувању територијалног интегритета и суверенитета Србије
субота, 19 октобар 2019 21:25

"Хвала вам на подршци развоја односа", рекао је Меведев посланицима и пожелео им
много успеха. 

  

Лист и Мирослављевог јеванђеља стиже у Србију

  

Медведев каже да постоје видљиви резултати и у другим сферама као што су дигиталне
технологије и туризам.

  

Као важан догађај, Медведев је истакао договор да се српској страни преда лист
Мирослављевог јеванђеља а да ће се Русији вратити одређени број слика.

  

 "То је значајан догађај", рекао је Медведев.

  

Састанак Вучића и Медведева

  

БЕОГРАД - Председник Србије Александар Вучић захвалио је председнику Владе
Русије Дмитрију Медведеву, као и председнику Русије Владимиру Путину, на подршци у
очувању територијалног интегритета и независности Србије и изразио задовољство што
је Медведев у посети баш на дан када се обележава годишњица ослобођења од
фашизма.

  

"Добродошли, надам се да се овде у Београду осећате као код своје куће. За нас је част
што сте баш данас у Београду када обележавамо 75. годишњицу ослобођења и то је
потврда искрених и пријатељских односа међу нашим земљама", рекао је Вучић на
почетку састанка са високим гостом из Москве, који је био отворен за медије.
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  Оценио је да је све у реду када је реч о економској сарадњи, али да се може још боље,те да та сарадња треба да се развија и јача.  "Робна размена расте, што се тиче гасовода Турски ток све је у реду, а што се тичеосталих питања још је боље. Хвала вама и председнику Путину на подршци у заштититериторијалног интегритета и независности Србије. Ценимо то и добродошли у Србију",поручио је Вучић на руском језику.  Медведев: Поздрави од Путина  Председник Владе Русије Медведев пренео је поздраве председника Русије ВладимираПутина председнику Србије  Вучићу, а српски председник је захвалио Медведеву, као иПутину, на подршци у очувању територијалног интегритета и независности Србије иизразио задовољство што је Медведев у посети баш на дан када се обележавагодишњица ослобођења од фашизма.  Медведев је изразио задовољство што борави у Београду на данашњи дан.  Он је Вучићу рекао да су њихови данашњи разговори почели у тренутку када сеодржавао приказ војне способности оружаних снага Србије.  "Морам да вам кажем да је то изгледало заиста достојно, а такође одражава растекономије Србије и могућност да се још више повећа борбена способност и безбедност",рекао је председник владе Русије.  Сложио се се са Вучићем да на пољу економије све за сада иде добро.  "Расте робна размена, расту инвестиције. Овај значајни датум који повезује наше народеобележавамо добрим резултатима", поручио је Медведев.  Захвалио је Вучићу на гостопримству и навео да је говорио и пред парламентом где јенаишао на пријатељску атмосферу.  "Преносим вам и најбоље жеље од председника Путина", рекао је Медведев, на чему мује Вучић захвалио.  Председник Србије је такође изразио саучешће Медведеву и руском народу наконтрагедије у Краснојарској области, када је приликом пуцања бране вода поплавиласпаваонице радника у локалном руднику и погинуло 15 људи, док се 13 води каонестало.  "Хвала вам на подршци и саучешћу", закључио је Медведев.  Вучић: Хвала руским пријатељима што разумеју тежину позиције Србије;Медведев: Пријатељство на прагматизму  Председник Србије Aлександар Вучић је рекао да је посета Дмитрија Медведева Србијидоказ да се неће дозволити преиначење историје и да ће се увек показивати највећепоштовање за руске и српске хероје. Односи Србије и Русије су можда nа највием нивоуу последњих неколико деценија, доао је Вучић. Премијер Русије је истакао да нема многоземаља за којe Руси могу да кажу да су им искрени пријатељи.  Александар Вучић је у заједничком обраћању медијима са Дмитријем Медведевимзахвалио руском премијеру што се данас налази у Београду и што заједно облежавају 75година од ослобођења Београда.

  Рекао је да су Црвена армија и партизани заједно ослободили Београд од фашиста и сапоносом је истакао чињеницу да два народа, као они који су претпрели ужасне губитке,представљају снагу која се бори против фалсификовања историје и другачијегтумачења свега што се дешавало.  Истакао је да су односи две земље можда на највишем нивоу у последњих неколиодеценија и да су пуни искреног поверења, уважавања и разумевања ставова, што је одкључног значаја за Србију, као мањег партнера јер може да рачуна на подршку и помоћкада је реч о политичким односима.  Истиче да се две земље помажу у међународним институцијама и да разумеју једнадругу.  "Хвала руским пријатељима што увек имају времена да саслушају и разумеју тежинупозиције у којој се Србија у политичком смислу данас налази", рекао је Вучић.  Додао је да су разговарали и о економским односима уз констатацију да трговинскаразмена расте и да је у 2018. години била три милијарде и 60 милиона долара.  Осврнуо се и на споразум који ће бити потписан у Москви са Евроазијском унијом изахвалио Русији. Каже да то значи ише посла за наше раднике захвалио је што јеослобођен део тржишта за српску робу и производе.    Каже и да је у првих осам месеци ове године размена била две милијарде и 181 милионевра. Што се тиче пољпоривредних производа, највећи извоз из Србије иде у Рускуфедерацију, рекао је председник.  Огромна разлика у способности Војске   Када је реч о приказу војних способности, Вучић је захвалио Медведеву што је приметиоогромну разлику у способности Војске Србије у односу на пре неколико година.  "Поносам сам на војску, разлика је као небо и земља захваљујући вашој подршци ипомоћи и нашем новцу", рекао је председник и додао да се да нула или једног "мига 29"дошло до 14 као и да је купљено 19 нових хеликоптера.  Вучић истиче да све то показује да Србија напредује уз констатацију да се понашаодговорно и да не угроава никога.  "Хвала и хоћу да кажем да смо нарочито заинтересовани за сарадњу у другимобластима", рекао је Вучић и додао да ћемо коначно у Народном музеју видети 166.страницу Мирослављевог јеванђеља.  Каже да су бројне сфере и могућности заједничке сарадње.  "Захвалан сам на помоћи и подршци и на томе што нас третирају као равноправне и штонас третирају као пријатеље, баш као што их доживљавамо", навео је председник.  Замолио је Медведева да пренесе поздраве Путину и додао да са радошћу очекујењихов сусрет у Сочију 4. децембра.  Медведев: Народи су творци историје   Медведев је поручио да су овакви догађаји вредни и да на нас све више падаодговорност за очување историјског наслеђа.  Премијер Русије Дмитриј Медведев је рекао да нема пуно земаља за које Руси могу дакажу да су им пријатељи и да заједно оцењују историју.
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  Рекао је да нико није против науке и различитих тачки гледишта али да постоје црнестране и да неке ствари не смеју да буду преднет трговине и манипулације. Таквидогађаји су ослобођење Београда, победа у Другом светском рату и жрте које су баченна олтар ослобођења народа, поручио је Медведев.  "Ја уопште не иделаизујем државе, као што су на некада учили, народи су истинититвроци историје и народи овде су победили фашизам и ослободили Европу одконцентрационих логоеа, казни, убијања и ропства", поручио је руски премијер.  Истиче да је важно да млади разумеју колико је вредан мир и колико су наши прецирадили да би мир дошао.   Истакао је да је будућност у прагматичним односима и да не би требало упадати уидеолошке клишее.  "Пријатељство на прагматизму, то је наша девиза за будућност", поручио је Медведев.  "Верујемо једни другима"   Истакао је да веома крупне компаније раде у Србији и доприносе њеном буџету као штоје то НИС. Говорио је о развоју енергетских пројеката и Турском току.  Каже и да документа која су потписана сведоче да се развија инфраструктура, која јенервни систем економије.  У том смислу је поменуо пројекте из области железнице, али и пројекте из области наукеи технологије.  "Ако ми потписујемо овакве споразуме, значи да верујемо једни другима" рекао јеМедведев.  Каже да се догађаји на међународној арени оцењују са исте тачке гледишта и да јепознат став Русије по питању КиМ који полази од резолуције 1244.  Навео је да Русија подржава територијални интегритет и суверентитет Србије и дамирно гледа на одлуке о евроинтеграцијама које су од користи за нареоде Србије иРусије.  "Онда такви односи немају никаквих ограничења, тада одговарају високом нивоу 21.века", рекао је Медведев.  Ватромет и плотуни у част обележавања ослобођења Београда  У част 75. годишњице ослобођења Београда у Другом светском рату, у присуствупредседника Србије Александра Вучића и премијера Русије Дмитрија Медведевавечерас су испаљени почасни плотуни, уз велики ватромет.
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  Након обраћања медијима, Вучић и Медведев су са терасе централног салона ПалатеСрбија испратили спектакуларан ватромет који је трајао неколико минута, уз плотунеиспаљене са дунавске стране Палате.  Свечана академија поводом годишњице ослобођења Београда  Интонирањем химни Србије и Русије у београдском Сава центру почела је свечанаакадемија којом се обележава 75 година од ослобођења Београда у Другом светскомрату.  Свечаности присуствују председник Србије Александар Вучић, премијер Русије ДмитријМедведев, председница Скупштине Србије Маја Гојковић, српски члан ПредседништваБиХ Милорад Додик, премијерка Србије Ана Брнабић, министри, патријарх српскиИринеј, представници Града Београда, амбасадор Русије у Србији АлександарБоцан-Харченко, ратни ветерани...  Предвиђено је да се присутнима обрате Вучић, Медведев и некадашњи члан Првепролетерске бригаде који је учествовао у ослобођењу српске престонице 1944. годинеЗденко Дупланчић.  На свечаности ће бити приказан документарни филм "Пут победе", а део програма су ипригодне музичке нумере које ће извести руски војни ансамбл "Александров", уметничкиансамбл Министарства одбране "Станислав Бинички" и хор Народног позоришта уБеограду под диригентском палицом Ðорђа Станковића.  Борба за ослобођење Београда представља једну од највећих и најзначајнијих битака наБалкану у Другом светском рату, а трајала је од 12. до 20. октобра 1944. године.  Ослобађањем Београда окончана је 1.287 дана дуга немачка окупација главног градаЈугославије.  У току тих борби погинуло је 2.953 припадника НОВЈ и 976 припадника Црвене армије,док је далеко више погинуло током читаве операције.  Председник Владе Русије Дмитриј Медведев стигао је у једнодневну посетуСрбији поводом 75 година од ослобођења Београда у Другом светском рату.Домаћин ће му бити председник Србије Александар Вучић, са којим ће на Војномаеродрому у Батајници присуствовати приказу способности ВС "Слобода 2019".  

  Медведева је на аеродрому „Никола Тесла“ дочекала премијерка Ана Брнабић.  Припадници Војске Србије на аеродрому у Батајници приказали су оклопну јединицу иракетну артиљерију и извели вежбу способности "Слобода 2019".  
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  Након приказа, председник Србије Александар Вучић оценио је вежбу, труд и рад са"врло добро".    Он је честитао Војсци Србије и ратним ветеранима Дан ослобођења Београда изахвалио припадницима оружаних снага на свему што чине за своју земљу.

  "Србија ће наставити да штити своју слободарску традицију", поручио је председник.  
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  Председник руске владе свечано је дочекан у 14.30 испред Палате Србија, након чега јеорганизован састанак са српском премијерком у четири ока.  
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   Премијери Србије и Русије, Ана Брнабић и Дмитриј Медведев сложили су се да њиховиразговори представљају прилику да се још једном потвди спремност за даљи развојсарадње између две земље и обележи савезништво из Другог светског рата.  Брнабић је захвалила премијеру Русије на посети нашој земљи, која, како је истаклапотврђује ниво односа Србије и Русије.  "Добродошли и хвала што се данас одвојили време да обелезизмо наше савезништво уДругом светског рату", поручила је Брнабић на почетку разговора у четири ока саруским колегом.  
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    Она је додала да је за Србију велика част што је у јануару ове године угостила ипредседника Русије, Владимира Путина.  "И ваша посета потврђује ниво односа између Русије и Србије", нагласила је Брнабић.    Премијер Русије Дмитриј Медведев изразио је данас задовољство што је поново, после10 година, у посети пријатељској Србији и то још тако значајним поводом као што је 75.годишњица ослобођења Београда од нацистичке окупације.   Руски премијер ће се у 16.30 обратити на 27. Посебној седници Народне скупштинеСрбије. После полагања венаца на Спомен-гробље Ослободиоцима Београда и наСпоменик црвеноармејцу, премијер Медведев ће се састати с председником Вучићем, скојим ће разговарати у четири ока.  У 18.40 Вучић и Медведев ће се у Палати Србија обратити медијима, а потом ће у Центру„Сава“ присуствовати свечаној академији поводом 75. годишњице ослобођења Београдау Другом светском рату.  (Агенције)   
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