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Амбасадор Индонезије у посети Краљеву – сусрет будућих сарадника и пријатеља 
 

Новопостављени амбасадор Републике Индонезије у Србији Његова 
екселенција Мохамад Чандра Виђа Јудх, са сарадницима, био је гост града 
Краљева.  

Посету је започео сусретом са градоначелником града Краљева др 
Предрагом Терзићем.   

У индонежанској делегацији су били и представници Индонезијског центра 
за промоцију трговине и Економског одељења, а састанку су присуствовали и 
помоћник градоначелника задужен за културне манифестације и сарадњу са 
партнерским градовима Сретен Јовановић и чланица Градског већа града 
Краљева задужена за културу, сарадњу са градовима и општинама у земљи и 
иностранству Гордана Стојковић, као и директор Регионалне привредне коморе 
Моравичког и Рашког управног округа Звонко Туфегџић са сарадницима за област 
индустрије и пољопривреде. 
 Прва посета индонежанског амбасадора нашем граду била је прилика за 
упознавање и размену информација у циљу успостављања будуће широке 
сарадње, за коју већ постоји обострано велико интересовање – у области 
економије, привреде, трговине, културе, уметности, спорта, образовања, 
омладинских организација...   

Амбасадор је, захваливши на топлој добродошлици, након првог сусрета са 
представницима града Краљева и краљевачке привреде изразио наду да ће 
сарадња моћи да се подигне на висок ниво.  

„У неколико сектора бисмо могли да успоставимо добру и квалитетну 
сарадњу и у догледно време ћемо идентификовати те области. Презентовали смо 
потенцијале Индонезије, упознали се са потенцијалима града Краљева и надам се 
да ће наши предузетници моћи да уживају у њима. Било би лепо да склопимо 
послове у сектору трговине, економије, инвестиција“, рекао је амбасадор и позвао 
краљевачке привреднике да присуствују трговинском сајму „Трејд експо 
Индонезија“, који ће бити одржан у Џакарти у октобру, будући да, како је истакао,  
види велику могућност за сарадњу. Поред тога, амбасадор Републике Индонезије 
у Србији Његова екселенција Мохамад Чандра Виђа Јудх је изјавио да ће град 
Краљево, засигурно, посетити и приватно, са породицом. 

Градоначелник Краљева др Предраг Терзић је гостима представио град 
Краљево осврнувши се и на његову историју, традицију, културу, привредну и 
економску ситуацију. Говорио је и о брзом развоју нашег града у последње време, 
новим фабрикама, пројектима, тренутним и будућим инвестицијама. Како је након 
састанка истакао градоначелник, сам приступ разговорима и жеља за обиласком 
краљевачких привредних потенцијала амбасадора и његових сарадника показује 
њихову озбиљност.  

„Ми желимо да сарадњу у области спорта и културе проширимо и на област 
привреде, јер је веома значајно да наша предузећа извозе у Индонезију, али и да 
обезбедимо увоз оних производа који су од значаја за развој града Краљева. 
Мислим да су потенцијали веома велики, а очекује нас и одлазак српских 
привредника током октобра на велики сајам који се годинама одржава. Надам се 



да ће на Сајму бити места и за краљевачке привреднике“, казао је градоначелник 
изразивши очекивање да ће у даљим разговорима Амбасаде Индонезије, града  
Краљева и Регионалне привредне коморе Моравичког и Рашког управног округа 
бити постигнути конкретни договори око предстојећих пословних контаката који ће 
резултирати пословима које ће склапати наши и индонежански привредници. 

Директор Регионалне привредне коморе Моравичког и Рашког управног 
округа Звонко Туфегџић је истакао значај отварања сарадње у економији, пре 
свега позивом да привредници града Краљева посете међународни сајам.  

„Привредницима је омогућено да у време сајма буду бесплатно смештени у 
хотелима и да имају субвенције – 20 одсто на авио превоз и терет који носе 
односно пропагандни материјал. Комора ће обавестити привреднике који имају 
жељу и могућности да успоставе сарадњу са овом нама драгом и братском 
земљом. Потенцијали Индонезије су огромни. Иако је територијално велика 
раздаљина, роба која би могла да трпи такав транспорт има могућности да 
заједничким активностима предузећа из Индонезије и Краљева нађе своје место у 
Србији а и у земљама у окружењу. Надам се да ће сарадња која буде започета у 
октобру резултирати да догодине имамо бар две фиме које су успооставиле 
сарадњу, што ћу сматрати успехом, и својим и града Краљева“, поручио је 
Туфегџић, који је гостима представио привредне потенцијале нашег града. 

Делегација Индонезије је посетила и приватно предузеће „Моја соба“, које 
производи кревете и душеке. Након обиласка производног погона и изложбеног 
салона, амбасадор је био веома задовољан и изјавио да ће се врло радо вратити 
као купац. 

       


