Отворен Конзулат Републике Србије на челу са почасним конзулом у Питештију
петак, 08. март 2019.

Говор првог потпредседника Владе Србије и министра спољних послова Ивице Дачића
на церемонији свечаног отварања Конзулата Републике Србије на челу са почасним
конзулом Давидом Ацатом са седиштем у Питештију:

„Поштовани господине амбасадоре Бранковић,
Поштовани господине Ацато,
Даме и господо,
Уважени гости,
Част ми је и задовољство да вас данас, у име Владе Републике Србије, поздравим и
пожелим добродошлицу и захвалим што сте се одазвали позиву да присуствујете
церемонији свечаног отварања Конзулата Републике Србије у Питештију, на челу са
почасним конзулом господином Давидом Ацатом.
За Србију сарадња са суседним земљама, поред евро-интеграционих процеса,
представља један од спољнополитичких приоритета. У том контексту, желео бих да са
задовољством истакнем да Србија и Румунија представљају модел добросуседства у
региону, што се огледа како у односима две земље, тако и у односима два народа. Српска
национална мањина у Румунији, као баштиник богате националне културе настале на овом
простору, представља мост сарадње између два народа и ову прилику желео бих да
искористим да изразим захвалност држави Румунији на помоћи коју пружа српској
националној мањини.
Много је сведочанстава блиских веза два народа и две државе. Православна вера и
традиција, обичаји које заједнички баштинимо, једни су од њих. И данас се у Темишвару
могу чути таласи Радио Београда, а у Београду Радио Решице. Спајају нас Дунав,
Ђердап, антички Трајанов мост, али и прекогранични пројекти сарадње. Повезује нас и
чињеница да су Нови Сад и Темишвар проглашени престоницама европске културе за
2021. годину.
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Желео бих да подсетим да је Румунија суседна земља са којом Србија никада није имала
већих неспоразума. Позната је изјава румунског политичара Николае Јорге у Првом
светском рату да Румунија има само два пријатеља у суседству – Србију и Црно Море. Ја
бих додао да Румунија и данас може да рачуна на искрено пријатељство Србије.
Ову свечану прилику искористио бих да се још једном посебно захвалим Румунији што није
признала једнострано проглашену независност „Косова", што је за нас веома важно и
осетљиво питање и које желимо да решимо путем компромиса, уз веће разумевање
међународне заједнице. Због тога, мислим да је веома важно актуелно председавање
Румуније Европским саветом, јер је реч о земљи која добро разуме наше проблеме и која
пружа подршку Србији на њеном европском путу.
Од успостављања дипломатских односа између наше две земље прошло је 140 година.
Данас присуствујемо свечаном отварању још једног дипломатско-конзуларног
представништва Србије у Румунији - Конзулата на челу са почасним конзулом, што је
потврда нашег опредељења да са Румунијом наставимо да негујемо и унапређујемо
блиске односе у свим областима од интереса за обе земље. Са наше стране, посебно смо
заинтересовани за унапређење економске сарадње, којој висок степен блискости у
политичким односима може бити добар ослонац.
Институција почасних конзула у Републици Србији има богату традицију и значај у
дипломатско-конзуларним односима. Данас, данас Република Србија има 74 почасна
конзула у иностранству, а у Србији је отворено 27 страних конзулата на челу са почасним
конзулима. Kористим прилику да изразим захвалност румунској страни што је препознала
нашу потребу и у кратком року дала сагласност за отварање Конзулата на челу са
почасним конзулом и прихватила именовање и издала егзекватуру за господина Давида
Ацата.
У нашој намери да продубљујемо билатералне економске односе, није случајно да је град
Питешти изабран као седиште Конзулата, а жупанија Арђеш као конзуларно подручје. Наш
циљ је да са Румунијом интензивирамо економску сарадњу и повећамо румунске и друге
стране инвестиције у Србији, те се надамо да ће допринос на том плану дати управо
новоотворени Конзулат и почасни конзул господин Давид Ацато. Уверен сам да ће
његово искуство у бизнису и неоспоран углед бити додатан импулс интензивирању и
проширењу сарадње Србије и Румуније, нарочито у области инвестиција.
Поштовани господине Ацато, дозволите ми да Вам још једном пожелим много успеха у
Вашем будућем раду.
Хвала!"
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