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 БЕОГРАД/МОСКВА - Председник Државне думе Русије Вјачеслав Володин истакао је
данас у Москви да се односи Србије и Русије развијају динамично захваљујући
председницима Владимиру Путину и Александру Вучићу, а да је на парламентима да
кроз законодавни процес поткрепе договоре. Володин је са председницом Народне
скупштине Србије Мајом Гојковић отворио пету седницу Комисије за сарадњу Државне
думе Русије и Народне скупштине Србије у Москви, саопштено је из кабинета
председнице српског парламента.

  

  Володин је указао да су резултати сарадње очигледни, да је робна размена у прошлој
години порасла за скоро за 24 одсто и да износи 2,3 милијарде долара у првих девет
месеци прошле године, а још много треба да се учини да се постигне нови такав задатак
који је постављен, да да се робна размена увећа до 3,5 милијарди долара.   

Гојковић је истакла да динамично одржавање седница Комисије на најбољи начин
сведочи о квалитету односа, као и снажном обостраном интересу за даље проширење и
унапредјење сарадње.

  

"При сваком нашем сусрету ми имамо прилику да оценимо како наши односи бележе
рекорде и највиши ниво у историји након више од 180 година", нагласила је Гојковић на
почетку заседања Комисије, указујући да је билатерална и нарочито парламентарна
сарадња веома интензивна.

  

Гојковић је упутила искрену захвалност Руској Федерацији на континуираној и
принципијелној подршци по питању Косова и Метохије, посебно на мултилатералном
плану и истакла да тиме Руска Федерација још једном потврђује своју значајну улогу у
поштовању медјународног права и општих принципа и циљева прокламованих у Повељи
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Уједињених нација, пише у саопштењу.

  
  

Желимо да захвалимо српском народу за бригу о гробљима и меморијалима, тамо су
наши војници сахрањени, једни поред других, и то је основа која нас још више зближава

    

Гојковић је рекла да је Скупштина недавно ратификовала Споразум о предаји
Петербуршког листа Мирослављевог јеванђеља Републици Србији и слика Николаја
Константиновича Рериха Руској Федерацији, који има огроман симболички значај, као и
да очекује да ће ускоро бити ратификован Споразум о слободној трговини између
Републике Србије и Евроазијске економске уније, који ће, својим спровођењем,
представљати значајан допринос развоју укупне сарадње.

  

Гојковић је навела и да Парламент даје пуну сарадњу у домену енергетике, конкретно
пројекту "Турски ток", у домену информационих и комуникационих технологија и
дигиталне економије и поздравила обновљену сарадњу две земље у области коришћења
нуклеарне енергије у мирнодопске сврхе на основу испитаних и иновационих
технологија.

  

Володин је честитао предстојећи празник Србији, Сретење – Дан државности и изнео
жеље за даљи развој и благостање Србије.

  

Володин је рекао да је српски народ дао велики допринос победи над фашизом, да је
организовао велики антифашистички покрет, и да је у рату погинуо сваки десети
становник Југославије, укупно 1,7 милиона људи, а више од половине њих су били Срби.

  

"Српски народ себе је довео на ивицу опстанка борећи се против фашизма", рекао је
Володин.

  

Володин је рекао да Србија и Русија једнако гледају на неопходност чувања историјског
сећања и захвалио Србији на свему што чини да сачува сећање на совјетске војнике и
официре који су погинули приликом ослобођења Југославије.
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"Желимо да захвалимо српском народу за бригу о гробљима и меморијалима, тамо су
наши војници сахрањени, једни поред других, и то је основа која нас још више зближава",
поручио је Володин и предложио формирање Института за чување историјског сећања,
имајући у виду да су српски и руски народ дали огромне жртве.

  

(Курир-Бета)
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