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СРБИЈА-РУСИЈА
ВУЧИЋ: БЕЗ РУСИЈЕ НИКАКВОГ РЕШЕЊА КОСОВСКОГ ПРОБЛЕМА НЕЋЕ БИТИ
БЕОГРАД, 17. јануара 2019. (Бета) - Председник Србије Александар Вучић изјавио је 17.
јануара да је потпуно јасно да без Русије неће бити никаквог решења проблема КиМ. "Без
Русије и због снаге Русије у Савету безбедности УН је јасно да никаквог решења неће
бити без Русије. Пре сваког решења посаветоваћу се са (руским) председником
(Владимиром) Путином", рекао је Вучић на конференцији за новинаре са Владимиром
Путином у Палати "Србија". Вучић је подсетио да је Београд водио преговоре са
Приштином уз посредовање Европске уније док приштинска страна није увела таксе на
српску робу од сто одсто. Он је додао и да не може говорити о решавању косовског
проблема, јер га тренутно не види, али се нада да ће га једном бити.
ВУЧИЋ: ПРИЈАТЕЉСТВО СРБИЈЕ И РУСИЈЕ ОГЛЕДА СЕ И У УНАПРЕЂЕЊУ
ЕКОНОМСКЕ САРАДЊЕ
БЕОГРАД, 17. јануара 2019. (Бета) - Председник Александар Вучић оценио је 17. јануара
да се пријатељство Србије и Русије огледа и у унапређењу економске сарадње, тј. у
повећању трговинске размене. "Наша сарадња је сада другачија, обимнија и
свеобухватнија него у претходним годинама. Сарадња се одликује добрим разумевањем у
свим кључним областима и прешли смо са речи на дела, нарочито у енергетици, у војној
сарадњи, сарадњи у области инфраструктуре, саобраћају, образовању, култури, спорту и
туризму", рекао је Вучић у Палати "Србија" након сусрета са руским председником
Владимиром Путином, а пре почетка пленарног састанка. Он је захвалио Русији на
подршци територијалном интегритету Србије и што помаже активно у свим институцијама
и форумима. Вучић је изразио уверење да има простора за унапређење трговинске
размене у много области и захвалио на томе што су отворена нека нова поглавља
кооперације, од дигитализације до коришћења нуклеарне енергије у мирнодопске сврхе.
Српски председник је рекао да Русија има искрене пријатеље у српском народу и позвао
Русе да у што већем броју посећују Србију као туристи.
ПУТИН УРУЧИО ВУЧИЋУ ОРДЕН АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГ
БЕОГРАД, 17. јануара 2019. (Бета) - Председник Русије Владимир Путин уручио је 17.
јануара у Београду председнику Србије Александру Вучићу орден Александра Невског.
"Искрено драго ми је да одликујем председника Србије виском државном наградом
Русије", рекао је Путин у Палати "Србија". Путин је рекао да орден носи име великог свеца
и покровитеља дипломата који се изборио за независност у борби против страних
освајача. "Током скоро тристагодишње историје награде уписана су славна имена
представника Србије, међу којима је кнез Милош Обреновић и Никола Пашић. Сада је у
списак добитника уписано и Ваше име", рекао је Путин и пожелео Вучићу здравље,
благостање и успехе. Путин је 7. јануара потписао указ о одликовању Вучића орденом
Александра Невског за велики допринос у развоју сарадње двеју држава. Орден
Александра Невског од 2010. године добило је 237 појединаца, углавном држављана
Русије, али и пет страних државника. Пре Вучића, тај орден су добили председници
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Белорусије Александар Лукашенко, Казахстана Нурсултан Назарбајев, Таџикистана
Емомали Рахмон и Туркменистана Гурбангули Бердимухамедов. Орденом Александра
Невског награђају се грађани Русије који се налазе на државним функцијама, али и
истакнути страни политичари и јавни радници и бизнисмени заслужни за развој сарадње
са Русијом. Орден Светог Александра Невског установљен је у време Руске империје
1725. године и постојао је до 1917. године, када га је укинула совјетска власт заједно са
другим царским ордењем. У том периоду награђени су и министар спољних послова
Србије Никола Пашић и Александар Први Карађорђевић. Совјетска власт га је поново
утврдила 1942. као орден за награђивање команде Црвене армије. После распада
Совјетског Савеза, тај орден није имао званичан статус, који му је 2010. вратио тадашњи
председник Дмитриј Медведев.
ПУТИН И ВУЧИЋ ОБИШЛИ ХРАМ СВЕТОГ САВЕ
БЕОГРАД, 17. јануара 2019. (Бета) - Председници Србије и Русије, Александар Вучић и
Владимир Путин 17. јануара су у пратњи српског патријарха Иринеја обишли Храм Светог
Саве где су симболично уградили делове руске и српске тробојке на мозаику на којем
раде руски уметници. Двојица председника запалили су свеће у крипти Храма Светог
Саве, а потом су руском председнику детаљно представљени радови. Путин се испред
Храма обратио окупљеним грађанима којима је захвалио на пријатељству на српском и на
руском језику. "Хвала на пријатељству. Спасиба за дружбу", рекао је Путин грађанима
који су посету пратили и на видео бимовима. Председници Русије и Србије напустили су
затим Храм, а грађани су почели да се разилазе. Према подацима полиције, испред
Храма Светог Саве било је више од 100.000 грађана који су дошли у знак поштовања
руском председнику.
ПУТИН И ВУЧИЋ ПОЛОЖИЛИ ВЕНЦЕ НА ГРОБЉУ ОСЛОБОДИЛАЦА БЕОГРАДА
БЕОГРАД, 17. јануара 2019. (Бета) - Председник Русије Владимир Путин 17. јанура је
заједно са председником Србије Александром Вучићем положио венце на Гробљу
ослободилаца Београда и потом на Споменик црвеноармејцу. На Гробљу ослободилаца
Београда сахрањени су борци Народноослободилачке војске Југославије и борци
совјетске Црвене армије који су дали животе за ослобођење Београда 1944. године. На
венцу који је положио Вучић исписано је "Храбрим руским саборцима".
ПУТИН: МОСКВА ПОДРЖАВА ОБОСТРАНО ПРИХВАТЉИВО РЕШЕЊЕ ЗА КИМ
БЕОГРАД, 17. јануара 2019. (Бета) - Председник Русије Владимир Путин изјавио је 17.
јануара у Београду да Русија подржава обострано прихватљиво решење за КиМ на
основу Резолуције 1244 Савета безбедности УН. "Русија је, као и Србија, заинтересована
да Балкан остане стабилан и безбедан. Руски став о Косову је познат, залажемо се за
постизање прихватљивог решења на основу Резолуције 1244", рекао је Путин на
заједничкој конференцији за новинаре с председником Србије Александром Вучићем.
Путин је рекао да "нажалост у последње време косовске власти предузимају
провокативне кораке којим су затегли ситуацију" и додао да је "војска Косова директно
кршење Резолуције 1244" и да Русија дели забринутост Србије да такви кораци воде
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дестабилизацији. На питање о укуључивању Русије у решавање питања КиМ, Путин је
рекао да је Москва одувек активно учестовала по том питању, а да што се тиче директног
посредовања, то ради ЕУ, али слабо и навео је пример формирања Заједнице српских
општина. Резолуција Савета безбедности 1244 предвиђа могућност присуства српских
полицајца и граничара на територији КиМ, додао је Путин. Потребно је више поштовати
међународно право и тада је могуће праведно решење, рекао је руски председник и
додао да ће Русија радити са партнерима да би решење било праведно.
ПУТИН: РУСИЈА МЕЂУ НАЈВЕЋИМ ИНВЕСТИТОРИМА У СРБИЈИ
БЕОГРАД, 17. јануара 2019. (Бета) - Председник Русије Владимир Путин рекао је 17.
јануара у Београду да је Русија један од највећих инвеститора у Србији. Он је такође
рекао и да је робна размена између Русије и Србије драстично порасла и да сада износи
две милијарде долара. Путин је оценио да се руско-српски односи развијају у много
праваца, и ту издвојио безбедност, енергетику, високе технологије, хуманитарне везе, али
и и сарадњу правосудних органа и државних тужилаштава. "Ми не само да испоручујемо
војну технику Србији, него је и купујемо од Србије, између осталог и борбену технику",
рекао је руски лидер. Он је навео да ће бити створени услови за даље кораке у развоју
билатералне сарадње.
БРНАБИЋ: СРБИЈА И РУСИЈА ПОТПИСУЈУ ШЕСТ СПОРАЗУМА У ОБЛАСТИ
ИНОВАЦИЈА И ДИГИТАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ
БЕОГРАД, 17. јануара 2019. (Бета) - Председница Владе Србије Ана Брнабић изразила је
задовољство што ће 17. јануара, током посете председника Русије Владимира Путина
Србији, бити потписано шест споразума у области иновација и дигиталне економије и
истакла да захваљујући стручним кадровима и бесцаринском извозу у Русију и ЕУ, Србија
има јединствен потенцијал да постане чвориште за високотехнолошке компаније. "Први
пут између Русије и Србије успостављамо дијалог о сарадњи у области дигитализације,
иновације и савремених технологија, који ће, верујем, постати редован формат сарадње
наших привреда", казала је Брнабић првом дигиталном дијалогу Србије и Русије. Како је
истакла, за Србију је од изузетног значаја сарадња српских и руских високотехнолошких
компанија. "Посебно је значајно што су неке од најиновативнијих руских компанија, као
што су на пример 'Росатом' или 'Касперски' још раније показале интересовање за
пословање у Србији, тако да немам сумње да ће данашња посета донети још много
сличних резултата", рекла је Брнабић. Она је позвала руске компаније да своје
канцеларије, а пре свега развојне центре отворе у Србији, уз обећање да ће им Влада
Србије увек бити поуздан партнер. Брнабић је гостима из Русије, које је предводио
специјални саветник за дигитализацију председника Путина, Дмитриј Песков,
представила резултате реформи које се спроводе у Србији, а које могу бити од значаја за
пословање руских компанија. "Србија види 4. индустријску револуцију као огромну шансу
за бржи и одрживији развој. Такође велику пажњу придајемо креативности и
иновативности, као најважнијим одликама 4. индустријске револуције", рекла је
премијерка. Она је додала да држава највише улаже у образовање, подстицајно пословно
окружење и дигиталне јавне услуге. "У наредном периоду, реформисаћемо сет закона
везаних за електронску трговину, усвојићемо закон који ће омогућити регистрацију
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инвестиционих, тј. Venture Capital фондова, изменићемо Закон о јавним набавкама како
би државне и јавне институције могле да купују иновативна решења и тиме подржавају
иновативне домаће компаније", рекла је премијерка. Према њеним речима,
либерализоваће се и услове за издавање виза и запошљавање страних стручњака, како
би се обезбедио несметани долазак стручњака из целог света. "Велики узор у овом
сегменту су нам Фонд и Иновациони центар Сколково, као један од најбољих европских
примера како треба развијати иновације, и подстицати сарадњу науке и привреде.
Данашњим потписивањем Меморандума о сарадњи између Владе Републике Србије и
Фонда Сколково, ову сарадњу ћемо још више ојачати", казала је Брнабић. Премијерка је
навела да је Србије у претходном периоду успоставила електронску државну управу као
сервис грађана и привреде, да су усвојени системски закони, уведене бројне електронске
услуге. Специјални саветник председника Русије Дмитриј Песков рекао је да је срећан
због брзине којом сарађују две државе и начином на који је руска делегација дочекана у
Србији. "То су два кључа која су потребна - поверење и способност брзог рада. Ми
улазимо у нови технолошку епоху и она ће постојати дуго. За нас је важно да стварамо
нове моћне традиције какве смо већ стварали раније", рекао је Песков и оценио да је
добро да се са старим пријатељем стварају нове традиције. Министар без портфеља у
Влади Србије задужен за иновације и технолошки развој Ненад Поповић рекао је и да је
дигитална економија будућност односа две земље. Он је истакао да скуп представља и
почетак нечег новог у привредним односима Русије и Србије, тј. да је будућност односа
Србије и Русије дигитална економија, дигитализација државе, као и двеју индустрија.
Поповић је најавио ће се дигитални дијалог Србије и Русије одржавати најмање два пута
годишње, због тога што подстиче стварање нових вредности иновацијама и
дигитализацијом. Додао је и да ће у Србији ове године, највероватније у априлу, бити
отворен дигитални и иновациони центар "Тачка кључања", по узору на центре какви већ
постоје у Русији. Председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж поручио је
привредници из Србије и Русије у Београду не говоре језиком трговинских баријера и
санкција, већ језиком нове економије - "дигиталним дијалогом". Он је рекао да су
иновативне компаније део светске глобалне економије, која не познаје баријере. Чадеж је
истакао да никада до сада у Србији није било боље пословно окружење и да држава
развија економију засновану на иновацијама. На скупу, на којем су представљени пројекти
српских и руских иновативних компанија, учествују представници око 40 предузећа из
Русије и 60 из Србије, који ће током дана имати прилику да разговарају о заједничким
пројектима, успостављању сарадње у области ИТ и дигитализације. Руске ИТ компаније
које послују у Србији и баве се производњом софтвера запошљавају око 1.500 људи.
ПРЕДСТАВНИЦИ СРБИЈЕ И РУСИЈЕ ПОТПИСАЛИ ВИШЕ ДОКУМЕНАТА О
САРАДЊИ
БЕОГРАД, 17. јануара 2019. (Бета) - Током радне посете председника Русије Владимира
Путина Србији потписано је више од 20 споразума и меморандума о сарадњи у разним
областима, а трећина је у области иновација и нових технологија. Делегације Србије и
Русије су у присуству председника Александра Вучића и Владимира Путина размениле те
документе које су потписали представници две државе. План консултација министарстава
спољних послова две државе од 2019. до 2020. пописали су министри Ивица Дачић и
Сергеј Лавров. Потписан је споразум који се односи на коришћење атомске енергије у
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мирнодопске сврхе сврхе, а парафирали су га генерални директор "Росатома" Алексеј
Лихачов и министар задужен за иновације у Влади Србије Ненад Поповић. Поповић и
генерални директор руске државне компаније "Рос сети" Павел Ливински потписали су
Меморандум о српско-руској сарадњи о развоју иновација у сектору електроенергетике, а
српски министар је потписао и меморандум о разумевању у области развоја дигиталних
технологија. Он је са генералним директором "Росксмоса" Дмитријем Рогозином потписао
и меморандум о разумевању о руско-српској сарадњи у области истраживања и
коришћења космичког простора у мирнодопске сврхе. Потписан је и споразум о сарадњи
у реновирању с повећањем капацитета хидроелектране "Ђердап 2", између компанија
"Силовије машини" и "Електропривреде Србије", као и меморандум о руско-српској
сарадњи у сектору електричне енергије. План је, како је за РТС рекао министар
рударства и енергетике Александар Антић, да снага те хидроелектране, која од изградње
није ремонтована, буде повећана са 270 на 320 мегавата, а да се ремонтом обезбеди њен
сигуран рад и у наредних 30 година. Представници Србије и Русије потписали су и
Меморандум о сарадњу у заједничким пројектима у области развоја инфраструктуре за
производњу и продају течног природног гаса. Меморандум о разумевању за развој
пројекта проширења капацитета подземног складишта гаса Банатски двор предвиђа
проширење тог складишта за 60 одсто, са 450 на 750 милиона кубика. Биће обезбеђено
дневна моћ експлоатације тог складишта са пет на 10 милиона кибика, колике су
максималне дневне потребе током зиме. Србија годишње троши око две милијарде кубика
увозног гаса. У области инфраструктуре потписан је уговор између "Инфраструктуре
железнице Србије" и руске компаније "РЖД интернешенел" за нове пројекте на
железници, у вредности 230 милиона евра. Уговор обухвата изградњу јединственог
диспечерског центра за железницу, у вредности 127,4 милиона евра, радове на изградњи
електротехничке инфраструктуре на деоници Стара Пазова-Нови Сад у износу од 91,9
милиона евра и израду пројектно-техничке документације за реконструкцију 210
километара барске пруге од Ваљева до границе са Црном Гором, за коју је намењено
преосталих 10,7 милиона евра. Министри рада двеју земаља Зоран Ђорђевић и Максим
Топилин потписали су административни споразум о социјалној сигурности протокол о
размени ратификационих повеља о ступању на снагу Споразума између Русије и Србије о
социјалном осигурању, као и меморандум о међусобном разумевању о сарадњи у области
социјалне заштите.
ЕКОНОМИЈА
ЕБРД У 2018. УЛОЖИЛА 395 МИЛИОНА ЕВРА ЗА 18 ПРОЈЕКАТА У СРБИЈИ
БЕОГРАД, 17. јануара 2019. (Бета) - Европска банка за обнову и развој саопштила је 17.
јануара је у Србију у 2018. инвестирала додатних 395 милиона евра за 18 нових пројеката,
тако да су укупна улагања те банке у Србију од 2001. године премашила пет милијарди
евра. У циљу подстицања приватног сектора, ЕБРД је усмерила средства у вредности од
близу 200 милиона евра у кредитне линије, финансирање трговине и гаранције локалним
комерцијалним банкама, што ће бити искоришћено за кредитирање локалних малих и
средњих предузећа, наведено је у саопштењу. Мала и средња предузећа у Србији тако
ће имати лакши приступ финансирању, што ће им помоћи да побољшају своју
конкурентност и енергетску ефикасност и чиме се подстиче трговина. Прецизирано је да

5/6

Дневни билтен 18.01.2019.
петак, 18. јануар 2019.

је ЕБРД током 2018. године за први велики пројекат јавно-приватног партнерства у
Србији мобилисао приватна средства за финансирање обимне модернизације аеродрома
"Никола Тесла" у Београду, који представља главно чвориште ваздушног саобраћаја у
земљи и региону. Настављена је подршка побољшању саобраћајних веза у Србији кроз
кредит за "Србија Воз" од додатних 22 милиона евра, који ће бити искоришћени за
изградњу новог железничког депоа у Земуну. У циљу подстицања раста српских
компанија, током 2018. године банка је подржала домаћег произвођача намештаја "Форма
идеале" са 10 милиона евра и пољопривредну компанију МК Група са 25 милиона евра.
Подсећа се и да је прошле године, уз подршку Европске уније, Аустрије и Енергетске
заједнице, у Србији је покренут програм "Кредитна линија за зелену економију", који
грађанима омогућава да искористе кредите заједно са подстицајним бесповратним
средствима за унапређење енергетске ефикасности својих домова и смањење рачуна за
струју. Две локалне банке које учествују у овом програму, "Ерсте" и "Уникредит", почеле су
у 2018. години да пласирају финансијска средства домаћинствима у Србији за
побољшање енергетске ефикасности. У циљу даљег подстицања зелене економије у
Србији, ЕБРД је успешно реализовао програм "Зелени иновациони ваучери" којим се
стимулише капацитет српских компанија за увођење иновација на пољу зелених
технологија и ресурсне ефикасности. У првој години овог програма ЕБРД је ваучерима у
укупној вредности од 435.000 евра подржао 29 пројекта, а реализација тог програма
наставиће се и у овој години. У сектору пољопривреде, ЕБРД је, у сарадњи са
Организацијом за храну и пољопривреду Уједињених нација и удружењем "Жита Србије",
помогао Србији да испуни потребне фитосанитарне услове за извоз пшенице у Египат,
који је највећи светски увозник те житарице и то 30 година након што је Србија престала
са тим извозом у Египат. Мала и средња предузећа у Србији наставила су и у 2018.
години да користе саветодавне услуге ради побољшања знања и извозних потенцијала
кроз ЕБРД програм "Advice for Small Business". Саветодавне услуге и обуку добиле су 63
компаније из Србије, а још већи број жена предузетница је унапредило своје лидерске
вештине. Из ЕБРД истичу да подстицање конкурентности приватног сектора, подршка
регионалном ширењу српских компанија, већа повезаност у региону и подршка зеленој
економији остају главни приоритети за улагања те банке у Србији.

6/6

