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САРАЈЕВО -  Турски председник Реџеп Тајип Ердоган рекао је током посете БиХ да је
његова земља изузетно заинтересована за стање у Босни и Херцеговини и најавио
подршку њеном учлањењу у НАТО и Европску унију, јачање привредне сарадње, али и
наставак заједничких активности у борби против тероризма.

  

  

"Турска је до сада 141 особу из БиХ вратила натраг са своје територије због сумње у
њихову повезаност с тероризмом", казао је Ердоган на конференцији за новинаре
одржаној после састанка с члановима Председништва БиХ, пренела је Хина.

  

Он је додао и да је у Турску доспело чак 14 хиљада особа из различитих држава за које
се сумња да су повезане с тероризмом. Реч је о особама за које су прикупљене
обавештајне информације да су преко територија Турске покушале допрети до ратишта
у Сирији и Ираку како би се тамо придружиле терористичким групама.

  

Председавајући Председништва БиХ Младен Иванић исказао је захвалност Турској на
сарадњи на плану борбе против тероризма.

  

  

"Међу нама нема несугласица. На сличан начин гледамо на међународне прилике, а
заједнички нам је интерес и борба против тероризма", казао је Иванић додајући да су и о
том проблему у Сарајеву представници државног врха две земље разменили
информације.
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"Изузетно је значајна улога Турске у борби против тероризма. Она на својим границама
тренутно има најнестабилнији простор на свету, али се с тим  добро носи", оценио је
Иванић.

  

Представници две државе инсистирали су и на економском значају Ердоганове посете
Сарајеву.

  

"Ова је посета за нас веома важна и очекујемо да допринесе значајном развоју односа
две земље", казао је Ердоган, кога је у Сарајеву пратила већа група министара и
привредника његове земље.

  

Подсетио је да је обим трговинске размене две земље сада на годишњем нивоу од око
500 милиона долара те да је намера да буде значајно повећана.

  

У плану су такође војна, политичка, културна и туристичка сарадња, укључујући
проширење капацитета сарајевског аеродрома, најавио је Ердоган.

  

"Турска ће наставити да подржава учлањење БиХ у НАТО, као и у Европску унију, а на
економском плану радићемо на јачању инвестиција", казао је турски председник
истичући да БиХ привлачи највише турских инвестиција у регији имајући у виду број
становника.

  

  

Иванић је подсетио да је Ердоган добар познавалац стања у БиХ и додао да је челник
пријатељске земље која је у протеклим годинама несебично помагала.
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Током Ердогановог боравка у Сарајеву потписано је неколико међудржавних уговора и
меморандума о сарадњи, а турски председник присуствовао је и потписивању уговора о
комерцијалним кредитима вредним 50 милиона евра које је турска Зираат банка
одобрила фирмама у БиХ за подстицање предузетништва.

  

(Танјуг)

  

Ердоган: Нагли развој односа Турске и БиХ

  

Председник Турске рекао је у Сарајеву да обим трговинске размене између БиХ и
Турске у висини 500 милиона долара није довољан и да треба унапредити сарадњу

  

  

Реџеп Тајип Ердоган је са турском делегацијом допутовао у једнодневну посету БиХ, а
по доласку потписано је више меморандума, уговора и споразума између БиХ и Турске.

  

Министарства спољних послова две државе потписала су меморандуме о разумевању у
области дипломатске обуке и информатичке технологије, а Савет министара БиХ и
Влада Републике Турске потписали су споразуме у области науке и технологије,
међународног друмског превоза путника и робе, те Уговор о сарадњи у области
ветеринарства.

  

Ердоган се по доласку у Сарајево састао са члановима Председништва БиХ, а након тог
састанка казао је на конференцији за новинаре да је разговарано о темама везаним за
области економије, војне индустрије, туризма.
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Он је истакао да ће његова посета означити "нагли развој односа БиХ и Турске".

  

Председник Турске казао је и да ће данас бити потписан споразум о коришћењу кредита
Туркиш Зират Банке у висини 50 милиона евра, који је намењен малим и средњим
предузећима у БиХ, као и да је у плану да се у наредном периоду обезбиједи још толико.

  

Председавајући Председништва БиХ Младен Иванић је рекао да је са председником
Турске разговарано и о заједничкој борби против тероризма.

  

У том контексту, турски председник је казао да је Турска у БиХ вратила 141 особу која је
покушала преко турске границе оде на страна ратишта у Сирију.

  

Оценио да обавештајне службе двије земље добро сарађују.

  

Турски председник ће се састати и са представницима Савета министара и с
делегацијама Парламентарне скупштине БиХ.

  

(Бета)

  

Реџеп Ердоган у посети БиХ, дочекан уз највише почасти

  

Турски председник Реџеп Таип Ердоган стигао је данас у посету Босни и Херцеговини. У
Сарајеву је дочекан уз највише почасти, а црвеним тепихом провео га је актуелни
предсједавајући Предсједништва Босне и Херцеговине Младен Иванић.
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  Ердоган се прво руковао с чланом Предсједништва Драганом Човићем, а потом јеуслиједило дуготрајно руковање са својим пријатељем, такођер чланом ПредсједништваБакиром Изетбеговићем.  САРАЈЕВО- У згради Предсједништва Босне и Херцеговине уприличен је састанаквисоких делегација Босне и Херцеговине и Републике Турске након којег ће битиуприличено потписивање низа споразума, меморандума и уговора о сарадњи измеђудвије зермље, преноси Анадолу Агенцy.  Делегацију Турске на састанку је предводио предсједник те земље Реџеп Тајип Ердоан,који данас борави у једнодневној званичној посјети БиХ, а делегацију БиХ предводили супредсједавајући и чланови Предсједништва БиХ Младен Иванић, Бакир Изетбеговић иДраган Човић.    Ердоан је испред зграде Предсједништва БиХ у Сарајеву дочекан уз највише државнепочасти, док се прекопута Предсједништва БиХ окупила и група грађана са заставамаБиХ и Турске која је дошла како би исказала добродошлицу турском предсједнику. Пријеуласка у Предсједништво, Ердоан је прошетао до грађана и поздравио их.  Турски предсједник је први састанак одржао са члановима бх. Предсједништва.  У послијеподневним сатима, турски предсједник ће се састати и са челницима оба домаПарламентарне скупштине БиХ, затим са предсједавајућим Савјета министара БиХДенисом Звиздићем и помоћницима.    Привредници који су допутовали у Ердоановој пратњи састаће се са бх. званичнициматоком заједничког ручка, након чега ће бити уприличено потписивање споразума офинансирању и почетку имплементације кредитне линије коју је осигурала ВладаТурске, а која ће бити пласирана крајњим корисницима путем ЗираатБанк БХ д.д.Сарајево.  У предвечерњим сатима Ердоан ће присуствовати свечаном отварању обновљеногИса-беговог хамама у Сарајеву, као и рестауриране Цареве џамије.  Током данашње посјете БиХ, турски предсједник ће обићи и мезар првог предсједникаПредсједништва БиХ Алије Изетбеговића те ће прошетати сарајевском Башчаршијом.  Посјету Сарајеву Ердоан ће окончати након вечере, коју ће у његову част организоватиПредсједништво БиХ.  (Независне)  
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