
 
29.11.2019. 
Посета делегације Регије Самара граду Краљеву 

 
Делегацију Регије Самара, из Руске Федерације, предвођену саветником 

министра за економски развој и инвестиције Самарске регије и председником 
Иновацијско-образовног јавног фонда Регије Самара „Знање“ Сергејем В. 
Сидоровим, примио је заменик градоначелника града Краљева Вукман Ракочевић, 
са сарадницима. Састанку су присуствовали и помоћници градоначелника Сретен 
Јовановић и Никола Радевић, чланови Градског већа Милун Јовановић и Гордана 
Стојковић, као и директори Јавног предузећа за уређивање грађевинског 
земљишта Краљево Александар Несторовић и Регионалне привредне коморе 
Моравичког и Рашког управног округа Звонко Туфегџић.  

Делегацију Регије Самара чинили су руководиоци предузећа из области 
машинске и хемијске индустрије, штампарије, као и представници услужног 
сектора и трговине,  

Заменик градоначелника Краљева је госте упознао са историјом града 
Краљева, осврнувши се и на новију историју, посебно истакавши најзначајније 
културне, верске, туристичке знаменитости. Такође, с обзиром на то да град 
Краљево на дан посете делегације из Региона Самара – 29. новембар, обележава 
Дан ослобођења у Другом светском рату, Ракочевић је истакао значајну помоћ 
припадника Црвене армије који су учествовали у ослобођењу Краљева, а којима 
ће бити одата пошта полагањем венаца на Споменик ослободиоцима Краљева. 
Он је упознао госте и са значајним инфраструктурним улагањима у Краљево и 
пројектима и инвестицијама које наш град чине повољним за улагања. Он је 
захвалио гостима што су баш на овај дан посетили град Краљево.  

„Надам да ће састанци са представницима града и краљевачке привреде 
резултирати бољом и привредном сарадњом. Надам се да ће ваше знање и 
искуство у многим областима моћи да се примени и код нас, да ће ваши 
привредници наћи заједнички интерес са нашима из Краљева, из региона, да 
направимо заједничке послове, на корист и града Краљева и области Самаре. 
Град Краљево је спреман на сарадњу и понудићемо сваку врсту помоћи“, рекао је 
заменик градоначелника града Краљева Вукман Ракочевић. 

Саветник министра за економски развој и инвестиције Самарске регије и 
председник Иновацијско-образовног јавног фонда Регије Самара „Знање“ Сергеј 
В. Сидоров је захвалио представницима града Краљева на топлој добродошлици 
јер се, како је навео, у граду Краљеву осећају као међу пријатељима иако су први 
пут у посети. Он је истакао да је Самара технолошки веома развијен град, у коме 
се баве космичком бродоградњом, пољопривредом, индустријом.  

„Драго ми је што смо баш на данашњи дан у граду Краљеву, када 
обележавате Дан ослобођења у Другом светском рату. То још више спаја наше 
градове, регионе, народе. Ми желимо да се упознамо, успоставимо контакте, 
развијемо економску сарадњу... Како сте нас дочекали, сигуран сам да ће све бити 
како треба“, поручио је Сидоров.  
         Након пријема у Градској управи, с обзиром на то да је циљ посете био 
проширење контаката у трговинској и економској сфери, развој сарадње 



предузећа Самарске регије и Републике Србије, у Регионалној привредној комори 
Моравичког и Рашког управног округа одржан је састанак са компанијама града 
Краљева и представницима Коморе. 

Како је истакао директор Коморе Звонко Туфегџић, на састанак су, у складу 
са делатностима фирми које су дошле из Регије Самара, позвани привредни 
субјекти града Краљева који се баве истим или сродним делатностима, али и они 
који немају исту сферу деловања, али су заинтересовани за сарадњу са руским 
фирмама, за упознавање и успостављање контакта.  

„Надам се да ћемо направити контакте и да ћемо, пошто су нам гости и 
фирме које имају високу технологију, а тога код нас нема много, наћи могућности 
да они инвестирају овде како би барем један шраф за космичке бродове био 
направљен у Краљеву. Имамо добру вољу, гости такође. Надам се да ће после 
овог првог састанка бити отворена могућност даље сарадње“, рекао је Туфегџић.   
 У циљу што сликовитијег представљања, и гости и домаћини су имали 
прилике да погледају кратке филмове о Краљеву односно Самари. 
 
 
 
 
 


