Србија веома заинтересована за унапређење сарадње у свим областима са Грузијом
среда, 07. март 2018.

Први потпредседник Владе Србије и министар спољних послова Ивица Дачић састао се
данас потпредседником Владе и министром иностраних послова Грузије Михаилом
Џенелидзеом који борави у званичној посети Републици Србији.
Након састанка, на конференцији за новинаре, министар Дачић истакао је да је Србија
веома заинтересована за унапређење билатералних односа у свим областима са
Грузијом. Подвукао је да између Србије и Грузије нема отворених питања.
„Мислим да је ова посета била веома корисна, продуктивна и да ће већ у наредних
неколико месеци бити нових контаката, састанака и конференција на којима ће наши
представници учествовати."
Министар је истакао да се очекују посете председника и премијера Грузије Србији, као и
његова узвратна посета Грузији током ове године.
„Захваљујемо се Грузији на принципијелном ставу када је у питању њихов став о
једнострано проглашеној независности Косова. Драго ми је да је мој колега данас и у
разговору са председником Вучићем изнео веома врст став, који је дефинисао као
непроменљив, о нашем територијалном интегритету и суверенитету.
Шеф српске дипломатије пренео је да Србија има чврсту позицију, да такође
недвосмислено подржава суверенитет и територијални интегритет Грузије. Захвалио је
Грузији на њиховом принципијелном ставу, али и на конкретним корацима који из њега
произилазе - гласању у међународним организацијама. Подсетио је на гласање у Унеску,
када је Грузија гласала против чланства Косова у тој организацији.
Такође, шеф српске дипломатије истакао је да је на данашњем састанку договорено да се
деташира по један дипломата из сваке земље, како би се интензивно радило на
унапређењу односа, обзиром да Србија нема амбасаду у Грузији као ни Грузија у Србији.
Шеф грузијске дипломатије истакао је да му је ова посета поново показала су односи
Србије и Грузије засновани на пријатељству, на заједничким вредностима и
аспирацијама.
„Потпуно подржавамо суверенитет и територијални интегритет Србије и захвални смо на
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принципијелном ставу Србије према суверенитету и територијалном интегритету Грузије."
Такође, двојица министара данас су потписала Споразум између Владе Републике Србије
и Владе Грузије о укидању виза за носиоце обичних пасоша.
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