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Градоначелница Јужног Јуклида поново посетила Краљево 
 

Градоначелница Јужнog Јуклидa, у Охају, Џорџин Вило, у циљу развијања и 
јачања добрих партнерски односа између наша два побратимљена града, поново 
је посетила град на Ибру. 

Како је истакао градоначелник града Краљева др Предраг Терзић,  сарадња 
између Војске Србије и Националне гарде Охаја проширена је и на сарадњу у 
цивилном сектору, а један од видова те сарадње јесте и сарадња између јединица 
локалних самоуправа, коју је града Краљево отпочео братимљењем са Јужним 
Јуклидом, градом у америчкој држави Охајо.  

„Ми смо прошлог пута имали почетне разговоре о важним питањима, а сада 
смо те разговоре конкретизовали. Данас смо наставили разговоре у више 
различитих области, а посебно бих желео да истакнем сарадњу између Школске 
управе у Краљеву са госпођом Џорџин Вило, где очекујемо да ћемо успети да 
остваримо контакте између основних и средњих школа у Јужном Јуклиду и 
краљевачких школа, ту првенствено мислим на билингвална одељења у ОШ „IV 
краљевачки батаљон“, али и на Филолошку гимназију у Краљеву“, истакао је 
градоначелник. 

Терзић је нагласио да град Краљево може имати много користи од ове 
сарадње, па подсетио да је уз помоћ Националне гарде Охаја у потпуности 
реконструисана спортска сала у ОШ „Светозар Марковић“ у Краљеву. Он је 
пожелео градоначелници Јужног Јуклида да на новембарским изборима још 
једном добије мандат од својих суграђана и да ћемо ми, као Срби, имати још 
једног српског градоначелника у Америци.   

Градоначелница Вило, истакла је, да јој је посебно драго, као српском 
градоначелнику, што је Национална гарда Охаја побратимљена са Војском Србије 
и са градом Краљевом. Како је појаснила, са великим задовољство је поново 
посетила Краљево, јер сматра да је битно да се градоначелници и њихови 
сарадници боље упознају и разумеју како би разменили искуства и развили 
сарадњу и за будућа поколења.  
 „Циљ моје посете је био састанак са градоначелником и његовим 
сарадницима, како би могли да направимо планове и видимо где конкретно 
можемо да помогнемо и на који начин да успоставимо сарадњу између наша два 
града. Данас сам имала прилику да се састанем са градоначелником града 
Краљева и начелницима разних сектора и сада ћу да развијем план како бих 
успела да доведем своје начелнике, професоре и студенте да се упознају и 
размене искуства са људима из вашег града“, појаснила је градоначелница, па 
додала: 

„Након посете вашој земљи прошле године, када сам се вратила у Охајо, са 
својим сарадницима сам развила план за економску сарадњу, сарадњу у области 
образовања и у библиотекарском систему, не само у Краљеву, већ и у Београду“.  
 Вило је у оквиру своје посете нашем граду обишла Народни Музеј и 
тренутну изложбу „Дакле, Ви сте тај Урош Предић“ из Фонда Народног музеја 
Зрењанин, која је приређена поводом 160 година од рођења нашег великог 



сликара.  Након посете Народном музеју, заједно са замеником градоначелника 
града Краљева Вукманом Ракочевићем обишла је Народну библиотеку „Стефан 
Првовенчани“, и том приликом градоначелница Вило уручила је донацију у 
књигама за децу, у циљу да наша деца имају прилику да истраже литературу и 
књижевност Охаја. 

  
 
 


