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Регионална смотра села Србије у Адранима 

 
Четврта регионална смотра „Сусрети села Србије“, у организацији града 

Краљева и Културно-просветне заједнице Србије, одржана је у селу Адрани, 
надомак Краљева. Овогодишњи домаћин, прошлогодишњи свеукупни победник 
ове смотре, дочекао је 21 село са територије града Краљева и из Чачка, 
Смедерева, Јагодине, Врњачке Бање, Великог Градишта, Велике Плане, 
Александровца, Петровца на Млави.  

Након још једне смотре, биће изабрани регионални победници и 
свеобухватни победник за 2018. годину. 

Гостима је добродошлицу пожелео градоначелник града Краљева др 
Предраг Терзић, који је истако да град све више пажње посвећује селима и да све 
више улаже у рурална подручја.  

„Само у претходне две године град је уложио значајна средства у обнову 
домова културе и изградњу инфраструктуре на селу. Потрудили смо се да две 
године заредом у Адранима обезбедимо по 10.000.000 динара како бисмо 
проширили канализациону мрежу. И наредних година ћемо наставити да улажемо 
у инфраструктуру на сеоском подручју. Ускоро  ћемо имати обезбеђена значајнија 
средства како бисмо што више асфалтирали на сеоском подручју, изградили што 
више метара канализацине и водоводне мреже“, најавио је градоначелник, 
истакавши да ће кроз неколико година на селу бити створени јако добри услови за 
живот, готово идентични условима у граду.           
 Проф. др Миладин Шеварлић, председник Управног одбора, нагласио је да 
су Адрани прерасли у приградско насеље, село које има капацитета за 
запошљавање  „практично се Краљево проширило на Адране, које је увек било 
напредно село“. 

„Оцењују се резултати рада села у протеклих годину дана, привредних 
активности, с тим да посебну пажњу посвећујемо пољопривреди и екологији, 
друштвеним активностима, образовању и здравству, инфраструктури која је 
урађена у селу, али и друштвеним активностима организација и удружења, па до 
појединаца који представљаљају лидере у некој активности“, објаснио је 
Шеварлић систем рада и оцењивања у оквиру такмичења.  
 Учесници Смотре су приликом боравка у Адранима посетили и 
пољопривредно домаћинство узгајивача музних крава, индустријску зону Шеовац 
у Адранима, као и Манастир Жичу.  
 У културно-уметничком програму су наступили КУД „Моравац“ из Адрана и 
бројни гости. 
 


