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Краљево угостило Ростов Велики 
 

Делегација града Ростова Великог, из Јарославске области у Руској 
Федерацији, посетила je град Краљевo. На пријему у градској кући први пут су се 
сусрели градоначелник Ростова Великог Андреј Лос и градоначелник Краљева др 
Предраг Терзић. Из руског града у госте су стигли и заменик градоначелника 
Владимир Сухотин, начелник администрације Кабинета градоначелника Ирина 
Воробјова, директор стадиона - посланик Ростовске Думе Фрјазимов Александр, 
председник Клуба бокса Русик Чикунов Николај, тренер Фудбалског клуба Ростов 
Велики Власичев Михаил и 15 фудбалера ФК Ростов Велики.  

Први корак је начињен захваљујући сарадњи са Наталијом Шатиљином, 
директорком представништва јарославске фабрике за изливање црквених звона 
„Николај Шувалов“, са којом је наш град већ сарађивао.  

Уз градоначелника Терзића, госте су дочекали и заменик секретара 
Скупштине града Краљева Лидија Павловић, која је посредовала у успостављању 
комуникације, као и представници управе и играчи Фудбалског клуба Карађорђе и 
наш европски и светски првак у кик-боксу Слободан Маринковић. 

Градоначелник Краљева је изразио задовољство што су представници 
Краљева имали прилику да угосте представнике руског града и разговарају о 
облицима будуће сарадње. Градоначелник је представио град Краљево, говорио о 
позитивним помацима у развоју града, отварању фабрика, аеродрома Морава у 
Лађевцима... На састанку је било речи о могућности успостављања сарадње на 
привредном нивоу, у области културе, туризма, посебно верског. 

„Разговарали смо о могућности да руски туристи посете наше манастире 
Жичу, Студеницу, да посете Краљево, али и да сви грађани Краљева и грађани 
Србије схвате колики је значај руске културе, наша повезаност као два братска и 
словенска народа, и да, поред тога, говоримо и о туристичким дестинацијама у 
Русији. Ростов Велики је значајан град за руску историју и културу, град који 
годишње посети чак 600.000 туриста... надам се да ће међу њима бити и 
Краљевчана“, рекао је градоначелник истакавши да је од великог значаја то што је 
Краљево у претходне три године угостили неколико званичних делегација из 
Русије, што су вођени разговори са њиховим представницима, не само о развоју 
туризма, већ и о могућности да се из Краљева извози воће. 

„Отварање аеродрома Морава у Лађевцима ће нам омогућити да брже 
путујемо, али и да успешније и лакше извозимо. Надам се да ће наша сарадња 
после ове посете постати интензивнија и да ћемо у годинама које долазе успети 
да ојачамо сарадњу између Краљева и Ростова Великог“, поручио је 
градоначелник Краљева. 
 Градоначелник Ростова Великог Андреј Лос је захвалио на позиву да посети 
наш град и на „дивном дочеку“. 

„Драго ми је што ћемо се дружити, упознати боље, развити односе кроз 
спорт и кроз друге облике сарадње. Иако Ростов није братски град са Краљевом, 
већ са Ивањицом, надамо се да ћемо и даље сарађивати још више и да ћемо и са 
Краљевом остварити одличне односе“, поручио је први човек Ростова Великог. 



Наталија Шатиљина је захвалила градоначелнику Краљева и његовим 
сарадницима што су увек отворени за сарадњу и изразила наду да ће односи бити 
још бољи – и у спорту и у политици и у економији. 

Посланик Ростовске думе је, у име Спортског савета града Ростов Велики, 
захвалио руководству града Краљева на позиву и дочеку.  

„Спорт је нешто што обједињује људе и надам се да резултат фудбалске 
уталкмице, иако је важан, неће бити пресудан, већ оно што ћемо научити једни од 
других - упознавање културе и размена искустава“, поручио је директор стадиона - 
посланик Ростовске Думе Фрјазимов Александр.  
  Председник ФК Карађорђе Зоран Ракоњац је захвалио гостима и 
представницима града који су омогућили спортско дружење фудбалера, 
истакавши да је за његов клуб, основан још 1926. године, од великог значаја 
овакав контакт.  

Заменик секретара Скупштине града Краљева Лидија Павловић је истакла 
да је посета делегације из Ростова Великог у право време – када се одржава 
„Весели спуст“, када имамо дешавања у граду, која можемо да понудимо страним 
туристима. Она је нагласила значај успостављања сарадње између клубова бокса 
односно кик-бокса, фудбалских клубова, али и даљих контаката у другим 
сферама.   

Након пријема, градоначелник је колегу и његове сараднике из Ростова 
Великог угостио на „Капетанској вечери“, традиционално организованој уочи 
манифестације „Весели спуст“, чији је он капетан.  

Гости су, у пратњи домаћина, обишли и јединствени туристички комплекс са 
неколико хиљада експоната из средњег века Крстовград, од монахиња Манастира 
Жиче су чули причу о средњовековном здању које су посетили. 

Боравак је обележен и спортским сусретима. Организована је посета кик-
бокс клубу нашег прослављеног суграђанина Маринковића, а у Спортском центру 
„Предраг Матић Маре“ на Буњачком брду, краљевачки ФК Карађорђе и ФК Ростов 
Велики одмерили су снаге у пријатељској међународној фудбалској утакмици, 
завршеној нерешеним резултатом - 2:2.  
 
 


