
Служба за сарадњу с медијима председника Србије: Вучић у телефонском разговору честитао Ердогану 67. рођендан и обавестио га о току вакцинације становништва у Србији
петак, 26 фебруар 2021 23:18

Председник Србије Александар Вучић разговарао је вечерас с председником Турске
Реџепом Тајипом Ердоганом о борби против пандемије коронавируса, економској
сарадњи две земље и инфрастуркутрним пројектима, од којих је посебно истакнут
аутопут између Београда и Сарајева. Вучић је у разговору телефоном Ердогану
честитао 67. рођендан и пожелео му добро здравље и успех у раду, саопштила је служба
председника Србије за сарадњу с медијима.

  

  

Двојица саговорника оценила су да су билатерални односи на највишем нивоу и да
Србија и Турска тиме дају допринос стабилности целог региона, а размотрили су и читав
спектар регионалних и глобалних питања и изразили наду да ће околности ускоро
дозволити да се састану и наставе конструктивни разговор, наведено је у саопштењу.

  

Вучић и Ердоган разменили су искуства у борби против коронавируса и поново истакли
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да је солидарност међу земљама и народима кључна за победу над пандемијом, а
изразили су наду да ће се Србија, Турска и читав свет изборити са актуелним тешкоћама
и вратити се уобичајеним друштвеним и економским токовима.

  

Председник Србије Ердогана је обавестио о току вакцинације становништва у Србији, и
о томе да Србија наставља да помаже својим суседима у процесу имунизације.
Председник Турске је рекао да Србија и тиме показује колико су јој важни мир и
сарадња на Западном Балкану, додаје се у саопштењу.

  

Он је рекао да веома уважава лични допринос председника Ердогана доласку
инвеститора из Турске у Србију, а уз констатацију да у овом тренутку на српском
тржишту послује око 1.000 турских компанија, двојица саговорника изразила су наду да
ће тај број бити већи.

  

(Бета)
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