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Председник Турске Реџеп Тајип Ердоган изјавио је да Србија има важну улогу за
стабилност и доборбит Балкана и да Анкара подржава евроатлантски смер региона и
покушава да помогне земљама Западног Балкана да оставе проблеме иза себе.

  
  

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ile Ortak Basın Toplantısı https://t.co/FaO3G4sOCx

  — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 7, 2019    

 На заједничкој конференцији за новинаре с председником Србије Александром
Вучићем, Ердоган је рекао да ће аутопут Београд-Сарајево, за који ће у уторак бити
положен камен темељац, бити "нови мост мира који ће повезивати регион" и да
представља "значајну поруку за цео регион". 

  

"Оно о чему ми говоримо јесу прекретнице и кључне ствари за Балкан - да се обезбеди
мир и благостање и све што ће имати позитиван утицај на Балкан, да не буде више борби
него само мир. То су мостови између срца, постојаће само осмеси док се буде путовало
преко тих мостова", казао је Ердоган. 

  

Он је навео да је данас имао плодне разговоре и с Вучићем у четири ока и на састанку
Високог савета за сарадњу Србије и Турске и додао да су залагања српског
председника имала "велики утицај" да разговори буду плодни. 

  

Ердоган је рекао да су две земље данас потписале девет споразума и да то указује
"колико је плодан био састанак Високог савета за сарадњу Србије и Турске". 

  

"Потписивање важних докумената додатно је ојачало уговорне основе наших односа.
Наша сарадња је достигла изузетан ниво, за шта велике заслуге има председник Вучић",
казао је турски лидер. 

  

Он је рекао да две земље улажу додатне напоре да додатно унапреде односе у области
безбедности, одбране, саобраћаја, културе, универзитетске сарадње. 
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Türkiye-Sırbistan İş Forumu https://t.co/A0cBOqmJGd

  — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 7, 2019    

 Ердоган је казао и да је донета одлука о отварању генералног конзулата у Новом
Пазару. 

  

Навео је да ће резултат његове посете Србији бити отварање шест нових фабрика у
Србији, које ће производити аутомобилске делове, гуме, текстил, и додао да ће бити
постављен и камен темељац за изградњу још једне фабрике.

  

Турска се руководила својиминтересима  када је признала Косово, али Србија није
у позицији да јој држи придике

  

Председник Србије Александар Вучић захвалио је турском председнику Реџепу Тајипу
Ердогану на ставу да је за Турску прихватљиво свако решење о Косову, до којег би
евентуално могло да дође између Срба и Албанаца.
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  Након сусрета у Палати Србије, Вучић је рекао да се Турска руководила својиминтересима када је одлучила да призна Косово, али да Србија није у позицији да Турскојдели пацке или држи придике по том питању.  "Наши су интереси по том питању и даље различити, али му хвала (турскомпредседнику) што је прихватио да свако могуће решење до којег би ми дошли саАлбанцима буде прихватљиво и за Турску", рекао је Вучић.  Вучић је навео да су косовски избори потврдили легитимитет политичких представникаСрба за преговарачки процес и да ће Београд сада сачекати формирање нове Владе.  "Чекаћемо формирање нове Владе и преговараћемо са онима које су Албанци изабрали.Да ли ће договор бити лак или не? Сигуран сам да неће. Али да ли ћу наставити да сетрудим и да се надам да ће доћи до компромиса? У то не треба имати никакве сумње",рекао је он.    Они су те одлуке доносили у складу са својим интересима. И нисмо им ми ближи негоПриштина или Сарајево. Ја само хоћу да не будемо даљи    Вучић је додао да не познаје никога ко је представницима политичких структура саЗапада говорио реченице које је он изговарао приликом сусрета, али да то не значи даће тако променити америчку или турску одлуку по питању Косова.  "Они су те одлуке доносили у складу са својим интересима. И нисмо им ми ближи негоПриштина или Сарајево. Ја само хоћу да не будемо даљи", рекао је он.  Председник Србије је захвалио Ердогану због посете, иако зна да је он "имао и важнијапосла", јер је тиме показао колико је Турска озбиљна земља и колико пажње посвећујечитавом региону.  "То има огроман утицај и значај, посебно сада када је све прилично трусно и где једнаискра може да направи много проблема у региону. И зато је ова посета веома значајна",рекао је Вучић.  Политички односи са Турском можда и најбољи у модерној историји  15.25 - Председник Александар Вучић поручио је да су политички односи са Турскомможда и најбољи у модерној историји.  15.15 – Турска и српска делегација размењују потписана билатерална докумената.

  14.40  – Почела седница Високог савета за сарадњу Србије и Турске.  БЕОГРАД - Седница Високог савета за сарадњу Србије и Турске којој присуствујудвојица председника Александар Вучић и Реџеп Тајип Ердоган почела је наконједноипочасовног састанка двојице државника.   Ердоган је на почетку састанка рекао да очекује изузетно плодан састанак и подсетиона то да Србија и Турска ове године обележавају 140 година дипломатских односа.  Турски председник је додао да очекује да ће билатерална сарадња на пољимаекономије, политике, културе... две земље бити још боља у будућности и пренео срдачнепоздраве турског народа и њихову љубав према људима у Србији.  Председник Вучић је захвалио турском председнику што је довео у Србију бројнупривредну делегацију и истакао да је робно-трговинска размена две земље у последњедве године напредовала.  "У последње две године направили смо велики искорак, робна размена је за 300милиона виша"�, казао је Вучић.  Председник Србије је казао да су на билатералном састанку разговарали о многимважним темама и изразио уверење да билатерални односи две земље, као и економскимогу још напредовати.  Вучић је приредио данас свечани дочек испред Палате "Србија" за Ердогана, који језапочео дводневну посету Србији.
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  Председнике су поздравили припадници Гарде Војске Србије, интониране су химне"Боже правде" и "Марш независности", а у част турског председника испаљени супочасни плотуни.  Вучић и Ердоган су се, затим, поздравили и са делегацијама две земље, које чинеминистри у владама Србије и Турске.  Председници Србије Турске изразили су уверење да ће билатерални односи две земљеи економска сарадња, који су напредовали у последњих неколико година, бити још бољиу будућности.  На почетку састанка у четири ока, Вучић је изразио наду да ће ова, друга посетаЕрдогана Србији бити још плодотворнија.  Председник Србије је подсетио да су две земље 2017. године имале трговинску разменуу обиму од 830 милиона евра и да су још тада констатовали да она треба да премашимилијарду евра.  Крајем прошле године, трговинска размена две земље премашила је милијарду евра.  "Хвала вам на томе и честитам на томе и Турској и Србији", рекао је Вучић.  Ердоган је изразио уверење да трговинска размена може да премаши и 1,5 милијардиевра.  Вучић је указао да ће њих двојица сутра разговарати и са лидерима БиХ, а Ердоган јеистакао да ће ауто-пут Београд - Сарајево, чијем ће званичном почетку градње сутраприсуствовати лидери три земље, бити пут мира и пријатељства Србије и БиХ.  

  13.45 – Састали су се и чланови влада Турске и Србије.  Вучић: Осећајте се као код куће; Ердоган: Хвала на гостопримству  Вучић је на почетку састанка пожелео добродошлицу Ердогану и констатовао да субилатерални односи две земље све бољи.  "Срећни смо што можемо да вас угостимо у Србији. Осећајте се као код куће", рекао јеВучић.  Ердоган је председнику Србије захвалио на гостопримству. Он је, такође, подсетио даСрбија и Турска ове године обележавају и 140 година од успостављања диломатскиходноса.  
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  Председник Турске Реџеп Тајип Ердоган стигао је у Београд. На Аеродрому"Никола Тесла" дочекао га је председник Србије Александар Вучић, а затим јеиспред Палате "Србија" уприличен свечани дочек.
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  12.45 – Вучић је на почетку састанка пожелео добродошлицу Ердогану и констатовао дасу билатерални односи две земље најбољи у модерној историји. Ердоган је Вучићузахвалио на гостопримству.

  12.25 – Испред Палате "Србија" приређен је свечани дочек за турског председника. Узпочасни строј Гарде, свечано интонирање химни Турске и Србије и испаљивањеплотуна, Ердоган је званично почео посету Србији.
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  На Аеродром "Никола Тесла" слетео је авион турског председника Реџепа ТајипаЕрдогана. Њега дочекује председник Србије Александар Вучић.

  12.00 – Председник Србије дочекао је турског председника на Аеродрому "НиколаТесла"   11.50 – Авион у којем се налази председник Турске слетео је на београдски аеродром.  Свечани дочек биће уприличен испред Палате "Србија" након чега ће уследитиразговори двојице председника у четири ока.  Вучић и Ердоган водиће седницу Високог савета за сарадњу Србије и Турске.  Од 16 сати уследиће српско-турски пословни форум на коме учествује 200 турскихпривредника.  Трговинска размена две земље прошле године је премашила милијарду евра, упоследњих девет година порасла је за 200 одсто.  Процењује се да су турске инвестиције у Србији достигле 200 милиона евра. Очекује сеотварање још пет компанија.  (Агенције)  
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