Отворен Конзулат Републике Србије у Једренама
понедељак, 05. август 2019.

Говор првог потпредседника Владе Србије и министра спољних послова Ивице Дачића
на церемонији свечаног отварања Конзулата Републике Србије на челу са почасним
конзулом Салихом Акгулом са седиштем у граду Једрене:
„Поштовани господине амбасадоре Марковићу,
Поштовани господине Акгул,
Даме и господо,
Уважени гости,
Част ми је и задовољство да вас данас у име Владе Републике Србије поздравим,
пожелим добродошлицу и захвалим што сте се одазвали позиву да присуствујете
церемонији свечаног отварања Конзулата Републике Србије у граду Једрене, на челу са
почасним конзулом господином Салихом Акгулом.
Дозволите ми да са задовољством истакнем пријатељске и добре односе које наше
државе и наши народи одржавају. Ове године навршава се 140 година од успостављања
дипломатских односа наших држава. Односи Републике Србије и Републике Турске су
достигли завидан ниво, о чему сведоче бројне узајамне посете званичника на највишем
нивоу, међупарламентарна сарадња, повећани ниво економске размене, инвестиција,
сарадње у области туризма и др.
{youtube}Bmezfkf5xx4{/youtube}
Свекупна потврда успешности сарадње наших земаља најављује и скорашњу посету
председника Турске, господина Реџепа Ердогана Републици Србији.
Конзуларни односи наших држава су веома добри и прате политичке односе. Верујем да
ће рад на њиховом унапређивању подстаћи још бољу економску, културну,
научно-образовну и сваку другу сарадњу, на принципима равноправног партнерства и
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поштовања билатералних и мултилатералних споразума и опште признатих норми
међународног права.
Република Србија је мотивисана да марљиво ради на поспешењу билатералне економске
сарадње, којој су стабилни политички односи чврст темељ за сваки нови заједнички
подухват.
Потврда опредељењу Републике Србије да са Републиком Турском подигне на виши ниво
већ блиске односе у свим областима од интереса за обе земље, као и да већ изграђене
негује, огледа се у отварању још једног дипломатско-конзуларног представништва
Републике Србије у Републици Турској, односно Конзулата на челу са почасним конзулом.
У нашој намери да продубљујемо билатералне економске односе, није случајно предложен
град Једрене као седиште почасног Конзулата Републике Србије. Користим ову изузетну
прилику да изразим захвалност турској страни што је препознала нашу потребу и у
кратком року дала сагласност за отварање Конзулата на челу са почасним конзулом,
прихватила именовање и издала егзекватуру за господина Салиха Акгула, нашег почасног
конзула у граду Једрене.
Господин Салих Акгул осведочени је пријатељ и држављанин обе државе, а истакао се и
на пољу хуманитарних активности и активности усмерених на очувању веза са матицом.
Један од његових првих задатака биће ангажман на обележавању гробља палим српским
војницима у балканским ратовима у бици коју је предводио легендарни војвода Степа
Степановић а која се одржала баш на овом месту.
Како сам већ нагласио, наш је циљ да са Републиком Турском интензивирамо економску
сарадњу и самим тим повећамо турске, као и друге стране инвестиције у Републици
Србији, чему ће несумњив допринос дати новоотоворени Конзулат и почасни конзул
господин Салих Акгул. Уверен сам да ће његово искуство у бизнису и углед бити додатан
импулс интензивирању и проширењу сарадње Србије и Турске, а посебно у области
инвестиција, али да ће допринети и бољој сарадњи са нашим исељеницима у овом делу
Републике Турске.
Институција почасних конзула у Републици Србији има богату традицију и значај у
дипломатско-конзуларним односима. Данас, Република Србија има 77 почасних конзула у
иностранству, а у Републици Турској, поред почасног конзулата у Измиру има и почасни
конзулат у Анталији.
Поносно истичем да је са отварањем Конзулата у граду Једрене Република Србија за
непуних годину дана отворила два конзулата а при крају је и процедура за отварање још
једног конзулата Републике Србије у Републици Турској, на челу са почасним конзулом, са
седиштем у Бурси. Намера нам је да мрежу ширимо даље и тиме додатно ојачамо већ
чврсто утемељене политичке односе.
Поштовани господине Акгул, дозволите ми да Вам још једном пожелим много успеха у
раду.
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Хвала!"
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