РЕПУБЛИКА СРБИЈА
СЛУЖБА ЗА САРАДЊУ СА МЕДИЈИМА
ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ

Председник Републике Србије Александар Вучић састао се данас са
министром иностраних послова Републике Турске, Мевлутом
Чавушоглуом, са којим је разговарао о унапређењу и даљем јачању
билатералне и економске сарадње, као и о регионалним и
међународним питањима од значаја.
Председник Вучић је изразио задовољство постигнутим нивоом
билатералних односа, које одликује интензиван политички дијалог,
продубљена сарадња и међусобно поверење и поштовање.
Саговорници су се сагласили да изузетан лични и професионални
однос
двојице
председника
значајно
доприноси
развоју
политичких, економских и свих других веза између Србије и
Турске.
Председник Вучић је посебно истакао лични допринос председника
Ердогана који је резултирао доласком великог броја турских
инвеститора у Србију, као и значај Заједничког комитета за
економску сарадњу који је ојачао везе између наше две земље и
који може дати додатни допринос на привредном плану.
Саговорници су се сагласили да је неопходно интензивирати рад
овог Комитета у предстојећем периоду.
„Инвестиције турских компанија у Србију у последње две године се
интензивирају са перспективом даљег ра ста и у том смислу
поздрављам све израженији интерес Турске да улаже у српску
привреду, као и реализацију низа инвестиција у неразвијеним
деловима Србије“, нагласио је председник Вучић и додао да се нада
наставку
овог
позитивног
тренда,
посебно
на
плану
инфраструктуре.
Министар Чавушоглу је пренео поздраве председника Ердогана
упутио позив председнику Вучићу да посети Турску, како би била
одржана нова седница Високог савета за сарадњу.
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Саговорници су се сагласили да у односима две земље постоји
велики простор за унапређење сарадње и у областима енергетике,
туризма, културе и образовања.
ВИДЕО МАТЕРИЈАЛ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ
МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ.

СА

ФТП СЕРВЕРА

Београд,
31. август 2021. године
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