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Амбасадор Северне Македоније у првој посети граду Краљеву 
 

Aмбасадор Републике Северне Македоније у Републици Србији Његовa 
екселенцијa Александaр Поповски и председник Националног савета Македонаца 
у Републици Србији Борче Величковски посетили су град Краљево и састали се са  
градоначелником др Предрагом Терзићем и помоћником градоначелника 
задуженим за културне манифестације и сарадњу са партнерским 
градовима Сретеном Јовановићем. Приликом боравка у Краљеву, посетили су и 
Удружење грађана македонске националне заједнице Рашког округа „Кирил 
Пејчиновић“ Краљево, које обележава десет година постојања и активног рада. 

Састанак је био прилика да се разговара о досадашњој и будућој сарадњи 
града Краљева и Републике Северне Македоније, као и о сарадњи и положају 
македонске мањине у институцијама града Краљева. 

Како је истакао градоначелник Краљева др Предраг Терзић, разговор је 
вођен и о међународној политици, о односу Србије и Северне Македоније и о 
иницијативи за успостављање мини-Шенгена, шта ће то значити за две државе, 
али и о локалним темама, о односу града Краљева према Удружењу Македонаца.  

„Договорили смо се да у четвртак имамо састанак како бисмо већ веома 
добре односе побољшали и како бисмо решавали све проблеме са којима се 
сусрећу припадници македонске мањине. Српски народ је веома близак са 
народом Северне Македоније и сигуран сам да ће велики број научника, уметника 
и људи који се баве другима сегментима живота наставити да нам буду спона. 
Наши односу могу само да се развијају, да иду набоље. У то сам још више уверен 
после данашњег искреног разговора са амбасадором и председником 
Националног савета македонске националне мањине. Ово је још једна добра вест 
за македонску мањину у Краљеву и грађане Краљева“, поручио је градоначелник.  

Он је истакао и да је председница краљевачког Удружења македонске 
националне заједнице „Кирил Пејчиновић“ Марија Продановић активна не само 
кроз рад Удружења на чијем се челу налази, већ и кроз читав низ других 
организација. 

„Марију Краљевчани препознају. Добро је да увек бирате људе који су 
препознатљиви у својој средини“, рекао је Терзић. 

Амбасадор Републике Северне Македоније у Републици Србији Његовa 
екселенцијa Александaр Поповски је захвалио градоначелнику на гостопримству 
приликом своје прве посете Краљеву, као и на досадашњој доброј сарадњи 
локалне самоуправе и Удружења Македонаца у Краљеву.  

„Македонци су већ добро етаблирани не само у Краљеву, већ и у целој 
Србији. Амбасада жели да та добра сарадња буде настављена. Оценили смо да је 
мини-Шенген веома добра иницијатива, која би служила за благостање наших 
народа, да се процеси олакшају – да се лакше добију радне дозволе и друге 
бенефиције. То је добро за привреду свих земаља у региону, да сарадња на 
локалном нивоу буде још плоднија. Србија је пример не само у региону, већ у 
Европи и свету, како се поштују права националних мањина. И права националне 
мањине Македонаца овде су испоштована и сарадња је веома добра“, нагласио је 
амбасадор.        



 
Председник Националног савета Македонаца у Републици Србији Борче 

Величковски је истакао да Удружење „Кирил Пејчиновић“ ради већ десет година 
на врло квалитетан.  

„Не само да представља македонску националну заједницу на територији 
града Краљева и Округа, већ даје квалитетан пример како изгледа један град који 
већ носи префикс мултикултуралног, мултиконфесионалног и мултинационалног 
града, што Краљево и јесте. Имали смо врло леп и пријатан, пре свега оперативан 
разговор. За четвртак је заказан састанак представника Градске управе са 
напшим удружењем, на коме ће покушати да изађу у сусрет неким нашим 
потребама као националне заједнице, пре свега Удружења „Кирил Пејчиновић“, 
како би на квалитетан и транспарентан начин, као до сада, пре свега братски са 
свим припадницима других националних заједница и већинским српским народом 
у граду Краљеву, заједно живели, стварали и радили и на тај начин чували своју 
културу, традицију и историју и братољубље које постоји годинама између 
македонског и српског народа. Желим и нашем Удружењу да ради успешно и 
наредних десет година и посебна захвалност градоначелнику за висок степен 
разумевања за све оно што је потребно да националне мањине имају неопходне 
елементе и услове за рад и очување своје културе“, рекао је Величковски. 

Према речима председнице Удружења Марије Продановић, на територији 
града Краљева, по попису, има 260 Македонаца. Удружење „Кирил Пејчиновић“ 
има 700 чланова са чланским картицама, а незванично око 3.000 чланова.  
 

 


