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Ширење међународне сарадње – Краљево угостило кинески град Ђилин
Град Краљево је угостио делегацију кинеског града Ђилин из истоимене
провинције, коју чине представници града и привредног сектора. Делегацију је
предводио амбасадор Републике Србије у Народној Републици Кини Његова
екселенција Милан Бачевић, захваљујући чијем посредовању су направљени први
кораци ка будућем пријатељству и партнерству Краљева и Ђилина.
Провинција Ђилин, једна од 29 кинеских провинција, налази се на
североистоку Кине, на граници са Русијом и Северном Корејом. Како су навели
њени представници, у односу на величину Кине, попут Рашког округа је. Има 4,5
милиона становника. Веома је слична Србији – по природним лепотама,
геолошком саставу, вегетацији... што је и један од разлога што су се њени
представници определили за ову посету граду Краљеву.
Међу члановима гостујуће делегације су били и представници
Министарства спољних послова града Ђилин и две водеће грађевинске
компаније, које су већ током првог разговора са градоначелником Краљева и
његовим сарадницима исказале интерес да инвестирају и реализују неке пројекте
које би у блиској будућности договорили са нашим градом.
Генерални секретар удружења спољних пријатељстава града Ђилин Ли
Јанјонг је изразио велико задовољство што је дошао у једно веома лепо место као
што је Краљево.
„И Краљево и град Ђилин су врло лепи градови. Уверен сам да постоји
веома велика могућност сарадње и кооперације у различитим областима између
два града. Надам се да ће захваљујући овој посети наша делегација моћи да
створи услове становницима нашег града да се што боље упознају са лепим
Краљевом. Такође се надам да ће грађани Краљева моћи боље да упознају Кину,
да се упознају са градом Ђилин. Очекујем да ћемо имати прилику да формирамо
односе који ће омогућити започињање и проширење сарадње у различитим
областима, на првом месту привредно-трговинске сарадње, у области
образовања, културе, спорта итд. Планирамо да остваримо братске односе
између ова два града и очекујемо да ће то у будућности бити основа за још бољу
и још блискију сарадњу“, поручио је вођа кинеске делегације.
Његова екселенција амбасадор Србије у Народној Републици Кини
господин Милан Бачевић је истакао да су представници кинеских компанија, који
су своја предузећа представили на састанку, поакзали интерес за
инфраструктурне и грађавинске пројекте у Србији. Представник Министарства је
указао и на друге облике сарадње – учешће у покретању нове производње у
Фабрици вагона.
„Уверен сам даће данас започети разговори произвести нешто корисно и за
провинцију Ђилин и за Рашки округ и за град Краљево. Братимљење градова би
утрло пут ка економском, културном, развоју у области спорта, образовања. Ово о
чему смо разговарали данас је веома охрабрујуће и ја са великим оптимизмом
очекујем наредни период. Кина исказује велики интерес за Србију генерално,
препознаје своје геополитичке и геостратешке интересе у овом делу Европе преко
Србије и Србија је кинески фаворит у формату 16+1, а сада је на руководству и

грађанима Краљева да себе приближе Кини и да покажу гостопримство и другим
кинеским делегацијама које ће долазити у наш град“, нагласио је амбасадор
Бачевић.
Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић је подсетио на то да
Република Србија и Народна Република Кина имају потписане споразуме о
сарадњи у различитим областима - економским, привредним, у области спорта и
културе.
„Ови односи су практично свеобухватни у оквиру веома добре сарадње која
је крунисана са чак једанаест посета високог ранга између председника две
Републике, министара и кроз велики број посета нижег нивоа. Захваљујући
Његовој екселенцији, нашем амбасадору у Народној Републици Кини, господину
Милану Бачевићу, који је Краљевчанин, и који је настојао да помогне
успостављању сарадње између Краљева и једног места у Републици Кини, дошло
је и до данашњих првих разговора између представника Ђилина и Краљева.
Надам се да ћемо успети да развијемо добру сарадњу у области привреде, у
области културе и спорта и да ће Краљево пронаћи још једног стратешког
партнера за сарадњу и за свој развој“, поручио је градоначелник Краљева др
Предраг Терзић.
Делегација Ђилина је након састанка обишла и потенцијале инвестиционе
локације, Фабрику вагона, а предвиђен је и обилазак културно-историјских
знаменитости, Манастира Жиче, планине Гоч.

