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Генерални конзул Републике Турске у првој посети Краљеву 
 

Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић угостио је генералног 
конзула Републике Турске у Новом Пазару господина Башара Башола који је дошао 

у прву званичну посету нашем граду. 
Према речима градоначелника, у разговору са генералним конзулом, 

сагласили су се да су односи између Србије и Турске на највишем могућем нивоу. 
„Наш задатак је да такве односе негујемо и на локалном нивоу односно на 

подручју конзуларне надлежности генералног конзула. Говорили смо o 
могућностима економске сарадње, сарадње на нивоу регионалних привредних 
комора, како бисмо успели да остваримо контакте између предузећа из Краљева и 
предузећа из Турске“, изјавио је Терзић. 

Како је појаснио, у Краљеву послује велика турска компанија Еуро тај и 
заједнички циљ је да ова компанија запосли што више Краљевчана, на чему ће у 
будућности сарађивати.  

Градоначелник је истакао да су сви турски држављани запослени у Еуро тај 
компанији, који имају пријављено боравиште на територији града Краљева, добили 
могућност да се вакцинишу  у Краљеву.  

Како је нагласио, на састанку се говорило и о аеродрому у Лађевцима и 
могућностима успостављања лета из Лађеваца до Турске, који би био значајан свим 
пословним људима из овог дела Србије, али и људима из Новог Пазара, Тутина и 

Сјенице, као и са севера Црне Горе.  
„Очекујем да је ово само први од многих састанака и да ћемо у будућности 

организовати састанке са представницима Регионалне привредне коморе Рашког и 
Моравичког округа, са представницима крављевачких предузећа, а када започну 
радови на изградњи Моравског коридора на нашој територији, заједно ћемо обићи 
раднике америчког Бектела и турске Енке“, изјавио је Терзић, па додао да 
учествовање турске фирме у изградњи пута Моравског коридора само је једна од 
веза које повезују Турску и Србију, односно Краљево са пријатељима из Републике 
Турске. 

Генерални конзул Републике Турске у Новом Пазару господина Башар Башол 
захвалио је градоначелнику на пријатном дочеку и изразио задовољство због врло 
конструктивног првог састанка. 

„Причали смо о пројектима које би могли да радимо у будућности и 
градоначелник нас је упознао са начином на који послује фирма Еуро тај и колико 

запослених има“, изјавио је конзул, па додао: 
„Захваљујем на гостопримству које је градоначелник показао према нашим 

фирмама на територији града Краљева. Надам се да ћемо, када пандемија прође, 
моћи да отворимо лет са аеродрома у Лађевцима.“  

Како је нагласио, ово је била прва посета граду Краљеву, али сигурно неће 
бити последња,  јер сматра да је данашњи сусрет почетак једне успешне сарадње.  

  


