
  Потписан Споразум о братимљењу Јужног Јуклида и Краљева 
 

Од  5. до 7. септембра 2018. године у Краљеву је боравила делегација 
града Јужног Јуклида (Охајо, САД) предвођена градоначелницом госпођом Џорџин 
Вело као и припадници Националне гарде Охајо и Министарства спољних послова 
Републике Србије.Делегацију поред госпође Џорџин Вело чине : госпођа Симона 
Вацлавикова, политички саветник команданта Националне гарде Охаја генерал 
мајора Марка Бартмана,капетан Метју Ек, припадник НГО и Александар 
Видојевић, први саветник Министарства спољних послова Србије. 

Повод посете је потписивање Споразума о братимљењу Јужног Јуклида у 
Охају, Сједињене Америчке Државе и Краљева, Република Србија.Том приликом 
гостима града Краљева придружиће се још дванаест припадника НГО и 
делегација Војске Србије. 

Прва у низу активности предвиђених протоколом посете је обилазак 
Народног музеја у Краљеву, тренутне изложбе, као и сталне поставке Музеја, уз 
стручно вођење запослених у установи. 

Затим су гости посетили средњовековни  Манастир Жичу, задужбину првог 
српског краља Стефана Првовенчаног, брата првог српског архиепископа Светог 
Саве. 

Посебно занимљив гостима је био програм „Са децом око света“, 
интерактивна радионица у којој су учествовали запослени у Народној библиотеци 
„Стефан Првовенчани“ , ученици краљевачких основних школа, али и гости. 

По протоколу посете, другог дана боравка у Краљеву, америчка делегација  
обишла је Основну школу „Светозар Марковић“ у којој су војници Националне 
гарде Охаја са војницима Војске Србије 2012.године радили на реконструкцији 
фискултурне сале школе, оштећене у земљотресу 2010. године.Затим је у 
Градској управи града Краљева одржан састанак са директором Регионалне 
привредне коморе Рашког и Моравичког округа Звонком Туфегџићем на којем је у 
уводном делу била одржана презентација града краљева у организацији Службе 
за управљање пројектима и локално економски развој Градске управе града 
Краљева. 
 У присуству представника града, Министарства спољних послова, 
припадника Националне гарде Охаја и Војске Србије градоначелница Јужног 
Јуклида Џорџин Вело и градоначелник града Краљева потписали су Споразум о 
братимљењу Јужног Јуклида у Охају, Сједињене Америчке Државе и Краљева, 
Република Србија. 
  


