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У Србији као код куће – почетак привредне сарадње Краљева и руског града
Мичуринска
Градоначелници града Краљева и града Мичуринск у Руској Федерацији, др
Предраг Терзић и Александар Кузњецов, најавили су будућу сарадњу у бројним
областима.
На пријему руске делегације, која је први пут посетила наш град,
градоначелник, председник Скупштине Ненад Марковић, помоћници и чланови
Градског већа града Краљева, у разговору са челним људима града смештеног у
Тамбовској области, изнели су предлоге и намере у правцу заједничког деловања.
У успостављању сарадње између ова два града посредовао је и проф. др
Хранислав Милошевић, који је и добитник признања Заслужни грађанин општине
Краљево.
Како је истакао градоначелник Краљева за свог руског колегу, „дирнуо ме је
тиме што веома добро познаје историју и културу своје земље. Основа за сарадњу
са Бајином Баштом, Косјерићем и Врњачком Бањом, коју су, како кажу,
успоставили још 2010. године, настала је услед њиховог настојања да обнове
гробља на којима су сахрањени руски емигранти који су после Октобарске
револуције уточиште нашли у нашој земљи.“
На састанку је било речи о блиским односима између Србије и Русије као
две словенске и православне земље.
„Сложили смо се да блиске односе у културној сфери и историјски и
традиционално развијане односе две земље треба да проширимо и на област
привреде. С обзиром на то да је Мичуринск један од 13 градова који су научни
центри у целој Руској Федерацији и да је веома значајан по својим институтима,
мислим да је од особитог значаја повезати наше пољопривредне произвођаче са
руским привредницима и руском науком како би наши приноси били бољи и
квалитетнији, а како бисмо с друге стране обезбедили и тржиште за пласман ових
производа. Мислим да смо започели веома добру сарадњу“, закључио је
градоначелник др Предраг Терзић.
Он је подсетио на то да је сарадња у области пољопривреде почела
прошле године, када је, на иницијативу председника Скупштине града Краљева
Ненада Марковића, група пољопривредних произвођача из краљевачког краја
отишла на велики догађај који се сваке јесени одржава у Мичуринску. Најавио је и
евентуални овогодишњи одлазак једне делегације пољопривредних произвођача
у Мичуринск, изразивши наду да ће већ ове године бити првих уговора између
пољопривредника са територије нашег града и људи који се баве овом облашћу
привреде у Русији.
Градоначелник Мичуринска Александар Кузњецов је изјавио да се, када
долази у Србију, осећа као код куће. Он је изразио задовољство што град на чијем
се челу налази почиње сарадњу са градом Краљевом, са којим је први сусрет
имао возећи се авионом изнад њега, са Храниславом Милошевићем.

Кузњецов је упознао саговорнике са тим да само Мичуринск, за разлику од
других градова наукограда Руске Федерације, има статус наукограда у области
воћарства и производње воћа и да је у њему направљен највећи федерални
истраживачки центар из области генетике и производње воћа, који носи име
великог руског селекционара и генетичара Ивана Мичурина, и који је успео да
произведе неколико стотина разних типова јабука.
„Нама је веома интересантно да сарађујемо са Србијом, земљом која је
позната по томе да свако домаћинство има велико искуство у производњи јабука и
другог воћа. Хоћемо све то да повежемо са нашим наукоградовима. Осим
културних и пријатељских односа, треба да пређемо и на економску сарадњу
наших градова, да грађани и Мичуринска и Тамбовске области другим очима
гледају на град Краљево и вашу територију, а да српски пословни људи имају
други поглед на Мичуринск и нашу област. Русија је велика држава и имамо
велике могућности у развоју заједничких послова. Без обзира да ли ће фирме бити
у Русији или Србији, то ће дати могућност за отварање нових радних места“,
поручио је Кузњецов, истакавши да је то веома важно за политичаре и
администрацију оба града. Он је изразио наду да ће веома брзо доћи до
заједничких пословних резултата.
Председник краљевачке Скупштине Ненад Марковић сматра да је шанса да
ова два града успешно сарађују у специјалном односу који имају Србија и Русија.
„Приликом прошлогодишње посете Русији, договорили смо се да пробамо
да радимо на једном заједничком предузећу, посебно у преради воћа, неком
новом производу на руском тржишту. Наше је да спојимо наше и њихове
привреднике, а да они даље склапају посао. Посао локалне самоуправе је да спаја
привреднике, да ствара могућности предузећима на нашој територији да зарађују“,
поручио је Марковић.
Током боравка у нашем граду, делегација Мичуринска ће, између осталог,
посетити и Основну школу „Димитрије Туцовић“, Факултет за машинство и
грађевинарство, манастир Жичу, хладњачу у Буковици...
Делегација ће 24. марта, на Дан сећања на погинуле браниоце отаџбине у
ратовима од 1990. до 1999. године, присуствовати академији организованој тим
поводом и положити венац на спомен-обележје палим борцима испред зграде
Градске управе.

