
Од данас су на улицама Београда заједничке патроле кинеских и српских полицајаца; Небојша Стефановић: Заједничке патроле и у Новом Саду и Смедереву, показаћемо колико нам је безбедност важна
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Београд -- У Београда су данас почеле заједничке патроле кинеских и српских
полицајаца који између осталог треба да олакшају боравак у Србији кинеским туристима.

  

  

Заједничке патроле биће у Кнез Михаиловој улици, на Тргу републике, у Блоку 70 и на
аеродрому "Никола Тесла".

  

Министар унутрашњих послова Србије Небојша Стефановић рекао је новинарима у Кнез
Михаиловој улици, где је представљена прва заједничка патрола, да је препозната
неопходност заједничког рада како би се олакшао боравак кинеских туриста којих је у
Србији све више.

  

Како је рекао, Кинези су најбројнији туристи у Србији, а у 2019. години очекује се чак 40
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одсто туриста из Кине више него претходне године.

  

Он је најавио да ће заједничке патроле кинеских и српских полицајаца бити и у Новом
Саду и Смедереву.

  

"Тиме ћемо показати колико нам је безбедност важна", рекао је Стефановић.
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  Кинеска амбасадорка Чен Бо рекла је да се сарадња две земље брзо развија и да је збогсве више кинеских грађана који посећују Србију битно да се формирају заједничкепатроле.  "Од ступања безвизног режима на снагу број кинеских туриста у Србији је наглопорастао, а грађанске патроле ће користити тим туристима да се осећају сигурније уСрбији", рекла је Чен Бо.  Како је истакла, кинески полицајци неће бити само чувари реда, већ и амбасадори Кинеу Србији.  "Београд је отворена међународна метропола, а верујем да ће кинески полицајци лакода се уклопе у њу", рекла је Чен Бо.  Она је изразила наду да ће и српски полицајци у будућности моћи да учествују у таквимакцијама у Кини.  (Бета)  
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