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Најуспешнији Краљевчани на „Сусретима села Србије“ код градоначелника 
 

Град Краљево се са завршне манифестације „Сусрети села Србије“,  
одржане у организацији Културно-просветне заједнице Србије претходне седмице 
у Елемиру, у општини Зрењанин, вратио са највише признања и медаља.  

Добитнике признања са краљевачког подручја, које је имало 25 месних 
заједница учесница, примили су градоначелник Краљева др Предраг Терзић и 
помоћник градоначелника задужен за културне манифестације и сарадњу са 
партнерским градовима Сретен Јовановић. 

„Оно што последњих година радимо плански и програмски даје резултате. 
Више од 140.000.000 град је уложио у домове културе, за идућу годину за ту 
намену је планирано десетак милиона. Град улаже у развој пољопривреде, даје 
субвенције, подстиче женско предузетништво... обнавља домове културе, школе, 
ради на побољшању инфраструктуре, асфалтира путеве... да људи имају услове 
да остану на селу“, рекао је помоћник градоначелника Сретен Јовановић, који је 
био укључен у активности ове манифестације.  

Према његовим речима, за награде се бодовала организованост месних 
заједница, сарадња у области просвете, културе, спорта, неке посебности, 
туризам... сва села су имала посебне цртице које су их издвојиле... гледао се 
комплет живот у селу.  

Награде у категорији села освојили су Чукојевац и Самаила - друга места у 
Србији, за свеукупне резултате у „Сусретима села Србије“ за 2018. годину, у групи  
села до 1.000 односно 2.000 житеља.  

Међу појединцима, награђени су:  
- Вукашин Игњатовић (1991. годиште), из села Чукојевац, млади 

пољопривредник, који има пододично домаћинство са 200 музних крава (са 
стрицем и братом) 

- Милунка Коловић, из Самаила, пољопривредница са више десетина 
уматичених аутохтоних свиња расе „моравка“ 

- Ацо Томовић, из Ласца, са више десетина уматичених оваца 
 - Мирослав Терзић, из Самаила, приватни предузетник, велики донатор у 

свим активностима села 
- Новица Неговановић, из Адрана, за свеукупни уметнички рад на пољу 

очувања и афирмације народне музике 
- Раша Павловић, из Обрве, за посебност извођења и трајне записе српске 

народне песме, као део културне баштине 
- др Никола Крпић, златна медаља за 40 година рада у овом такмичењу 
- Сретен Јовановић, из Шумарица, за вишедеценијско учешће у 

организацији културних садржаја и изузетан допринос у развоју села. 
Градоначелник Краљева др Предраг Терзић је истакао да је град у активно 

и врло успешно претходних неколико месеци учествовао у организацији „Сусрета 
села Србије“ у неколико места.  

„Обилазили смо сеоска домаћинства, разговарали са мештанима, а 
наставићемо да бринемо о селу. У буџету за 2019. годину, јуче усвојеном на 
седници Скупштине града, предвиђено је 65.000.000 динара за развој 



пољопривреде. Поред тога, обезбедили смо и 2.000.000 надокнаде противградним 
стрелцима, 7.000.000 динара за развој сеоског туризма и одлучили да више новца 
определимо за инфраструктуру на селу. Само за асфалтирање сеоских путева у 
2016. и 2017. години обезбедили смо по 35.000.000 динара, а сада 70.000.000. 
Мислим да ћемо, уколико наредних неколико година будемо радили на 
инфраструктури у сеоском подручју, успети да много побољшамо начин живота на 
селу, јер треба да побољшамо живот младима који су одлучили да живе на селу и 
баве се пољопривредом“, изјавио је градоначелник издвојивши младића који је 
добио награду као пример да ако неко жели и хоће да ради, може на селу добро 
да живи. Подсетио је и на самохрану мајку шесторо деце која сама одржава 
велико домаћинство и узгаја стоку.  

„Таквим људима треба помагати и излазити у сусрет, јер то је будућност – 
млади, вредни људи, који мисле о бољем сутра“, поручио је градоначелник 
Краљева др Предраг Терзић, осврнувши се и на уметнике добитнике признања, 
који су заслужни за промоцију нашег краја широм света. 

 
 
 


