Министар Дачић на конференцији "Године јубилеја"
четвртак, 14. децембар 2017.

Обраћање првог потпредседника Владе и министра спољних послова Републике Србије
Ивице Дачића на отварању конференцијe "Године јубилеја" која је посвећена
обележавању 25 година од обнављања дипломатских односа Републике Србије са
Државом Израел:

„Даме и господо,
Представља ми велико задовољство да као први потпредседник Владе и министар
спољних послова Републике Србије заједно са амбасадорком Државе Израел у
Републици Србији отворим ову Конференцију којом се обележава 25 година од
обнављања дипломатских односа Републике Србије и Државе Израел.
Захваљујући заједничком залагању наше и израелске стране, Србија је ове недеље
домаћин данашње Конференције, сутрашње централне свечаности у Народној скупштини,
и још неколико културних догађаја којима се обележава важан јубилеј у односима са
Израелом. То је прилика да се осврнемо на богату традицију српско-јеврејског
пријатељства које је одолевало највећим историјским изазовима са којима су се оба
народа сусретала, али и прилика да истакнемо заједничку усмереност ка будућности и
даљем јачању односа и сарадње, међусобног разумевања и блискости.
О добрим односима сведоче све развијенији политички дијалог, интензивнија економска
сарадња и присуство израелских инвестиција у Србији, као и све разноврснија сарадња у
културно-просветној, научно-технолошкој, туристичкој и другим областима.
Посебно желим, овом приликом, да истакнем да Србија изузетно цени принципијелни став
Израела о непризнавању једнострано проглашене независности Косова, што се, без
сваке сумње, позитивно рефлектује на квалитет и садржај укупних односа.
Такође, желим да истакнем да је крајем 2014. године реализована прва посета на нивоу
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премијера у историји односа две државе када је актуелни председник Републике, тада
премијер, Александар Вучић, посетио Израел.
Дозволите ми и да подсетим да је Србија својим ставом према питањима Холокауста,
реституције и планираним пројектима, као што је изградња меморијалног центра „Старо
сајмиште", привукла пажњу водећих светских и америчких јеврејских организација. Све у
свему, за наше укупне билатералне односе се може рећи да су на добром колосеку са
перспективом да буду још квалитетнији и садржајнији.
Као шеф српске дипломатије, морам да истакнем да два министарства спољних послова
већ годинама веома добро сарађују, одржавају редован дијалог у форматима
билатералних консултација на којима се разматрају сва значајна билатерална, регионална
и међународна питања. Овакав модел сарадње дефинисан је посебним Меморандумом
који су два министарства потписала 2006.године. Овом приликом бих желео да кажем да
су последње консултације одржане прошлог месеца у Београду и да, у непосредној
комуникацији са нашим пријатељима и колегама из Израела, планирамо одржавање
наредних већ почетком 2018.године. На квалитет односа сасвим извесно утиче и
професионалност и залагање актуелних амбасадора Израела у Србији и Србије у
Израелу, али и резултати рада њихових претходника у протеклих 25 година.
Овај свечани тренутак бих искористио и да припадницима јеврејског народа и јеврејске
заједнице у Србији, Израелу и широм света, честитам Хануку, а свима нама честитам
јубилеј уз најбоље жеље за лично здравље, успех и срећу, и просперитет односа и
сарадње Републике Србије и Државе Израел.
Захваљујем на пажњи."
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