
 
19. март 2019. 

Прва званична посета амбасадора Републике Кипар граду Краљеву 
 
Његова екселенција амбасадор Републике Кипар Константинос Елиадес 

боравио је у првој званичној посети граду Краљеву. Сусрет са градоначелником 
града Краљева др Предрагом Терзићем протекао је у представљању Кипра 
односно града Краљева у циљу склапања пријатељских односа између нашег и 
кипарских градова. 

Амбасадора су, на пријему код градоначелника, дочекали и заменик 
градоначелника Вукман Ракочевић, члан Градског већа града Краљева ресорно 
задужен за културу и сарадњу са градовима и општинама у земљи и иностранству 
др Гордана Стојковић, директор Регионалне привредне коморе Моравичког и 
Рашког управног округа Звонко Туфегџић и  директорка Туристичке организације 
Краљево Ана Миросављевић. 

Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић је истакао да му је била 
част да угости амбасадора Републике Кипар, једне од свега пет земаља чланица 
Европске уније која признаје целовитост Србије. 

„Посебно ми је задовољство да развијамо односе са Кипром. Наравно, они 
треба да имају и своју економску страну и сарадњу на привредном нивоу, која је од 
особитог значаја“, рекао је градоначелник истакавши да је управо из тог разлога 
директор Коморе говорио о привредним потенцијалима нашег града и 
могућностима за успостављање веће сарадње са Кипром и представио нашу 
привредну ситуацију и нашу индустрију.  

„Надамо се да ћемо у будућности успети да повећамо обим размене са 
овом острвском државом. С обзиром на то да је већина становника која живи на 
Кипру православне вероисповести, желели смо да им представимо и своје 
манастире Жичу и Студеницу, а отварање аеродрома ће умногоме допринети и 
повећању броја туриста на територији града Краљева. Зато је ово прави тренутак 
да разговарамо са представницима различитих земаља и да повећамо број 
ноћења на територији Краљева“, рекао је Терзић. 

Директорка туристичке организације је говорила о томе како је град, уз 
помоћ улагања и подстицаја у сеоском туризму и кроз одржавање великог броја 
спортских догађаја, већ успео да попуни своје смештајне капацитете.  

„Краљево је град будућности, Краљево је град који ће се развијати у 
годинама које следе и вероватно један од градова који имају највећу стопу развоја 
у Републици Србији. Управо због тога много ће нам значити сарадња са Кипром, а 
град Краљево је отворен за сарадњу са свим људима добре воље“, поручио је 
градоначелник Краљева. 

Његова екселенција амбасадор Републике Кипар Константинос Елиадес је 
истакао да му је велика част и задовољство што су га градоначелник, заменик 
градоначелника и представници локалне самоуправе данас позвали и пожелели 
добродошлицу.  

„Имао сам прилику да се упознам са туристичким потенцијалима града 
Краљева и да разговарамо о сарадња у разним привредним гранама и 
туристичким областима. Такође сматрам да је Краљево град пред којим је светла 



будућност и надам се плодоносној сарадњи између Кипра и Краљева“, рекао је 
амбасадор. 

Након пријема код градоначелника, амбасадор Кипра је присуствовао 
промоцији монографије „Краљево на путевима историје“, спомен-књиге погинулим 
у ратовима 1990-1999, аутора генерала Милисава Секулића, која је представљена 
у оквиру обележавања 24. марта - Дана сећања на браниоце отаџбине у ратовима 
1990-1999. године.  

Након тога је, у Народној библиотеци „Стефан Првовенчани“, амбасадор 
учествовао у програму „Са децом око света“, интерактивној радионици, са 
запосленима у Библиотеци и ученицима краљевачких основних школа. 
 Амбасадор је прошетао и градом, а потом обишао и тренутну изложбу, као и 
сталну поставку Народног музеја, као и музејско-историјски и културни комплекс 
„Крстовград“. 
 
  


