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Председник Србије Александар Вучић примио је данас амбасадора Руске Федерације
Александра Чепурина, који му је пренео предлог председника Владимира Путина да
посети нашу земљу у јануару.

  

Како се наводи у саопштењу, Вучић је рекао да је за Србију изузетна част да поново
угости председника Путина и да ће Београд показати сву ширину српског
гостопримства.

  

  

Са амбасадором Чепурином је договорено да одмах почну припреме за долазак руског
председника у Београд, како би посета потврдила традиционално пријатељство двеју
земаља и братство двају народа. Тим поводом је најављено да ће ускоро бити одржана
седница Мешовитог међувладиног комитета за сарадњу, како би се припремили
конкретни заједнички пројекти у области економске сарадње, а у интересу повећања
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трговинске размене између Србије и Русије и њиховог економског напретка.

  

Он је рекао да је веома почаствован што је поново имао прилику да у Москви разговара
са председником Путином. Српски председник и руски амбасадор су размотрили
резултате те посете и оценили да је била од великог значаја за даљи развој свестране
сарадње двеју земаља.

  

„Двојица саговорника су разговарали и о регионалној ситуацији, уз очекивање да ће сви
на Западном Балкану остати посвећени миру и стабилности. Председник Вучић је рекао
да ће Србија увек тежити добрим односима и сарадњи у региону“, саопштено је из
председниковог кабинета.

  

Чепурин посетио Шешеља и СРС

  

Амбасадор Руске Федерације Александар Чепурин састао се данас с председником
Српске радикалне странке (СРС) Војиславом Шешељем, који му је изразио захвалност
Русији због чињенице да ова држава није признала једнострано проглашену
независност јужне српске покрајине, Косова и Метохије.
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  Како се наводи у саопштењу СРС, Чепурин и Шешељ су у изузетно срдачном ипријатељском разговору, у седишту странке, разменили мишљења о актуелној политичкојситуацији у Србији, региону и Русији. У саопштењу се се истиче да је амбасадор Русијеистакао да да је Војилав Шешељ доказани пријатељ Русије и руског народа.  Председник СРС, наводи се у саопштењу, истакао је да српски радикали сматрају да биСрбија требало да одустане од европских интеграција и да се окрене свеобухватнојсарадњи са Русијом путем чланства у ОДКБ. Шешељ је такође истакао да Српскарадикална странка од свог оснивања има блиске односе са амбасадом Русије уБеограду.  Председник радикала је такође изразио захвалност Русији због чињенице да овадржава није признала једнострано проглашену независност јужне српске покрајине,Косова и Метохије, наведено је у саопштењу.  (Агенције)    

 3 / 3


