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Отворена дванаеста „Пројада“ у Ратини 
 

Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић свечано је отворио, 
дванаесту по реду, „Пројаду“ у Ратини. Он је овом приликом поздравио другу 
секретарку Амбасаде Украјине у Србији Антонину Кожухар, начелника Рашког 
управног округа Небојшу Симовића, као и све представнике локалних власти који 
су дошли да подрже ову манифестацију.  

Традиционално, средином септембра, организује се „Пројада“, као 
манифестација која спаја различите културне садржаје, са жељом да се очува 
традиција овог краја, али и да нас подсети на све пале бораце у Великом и Другом 
светском рату.  

Терзић је подсетио да је у Великом рату, који представља до тада 
незабележен војни сукоб, страдало чак 1.247.000 становника Србије, која се само 
две године раније територијално проширила на јужне крајеве.  

„У том рату земља која је много страдала, после завршетка рата је 
наставила да расте и да се развија, али идеју о развоју и напретку ове земље 
прекинуо је Други светски рат, у коме је поново страдао велики број људи из 
Краљевине Југославије, велики број грађана Краљева, али и мештана Ратине. Из 
тог разлога, мештани Ратине одлучили су да, у част свих оних грађана Краљева и 
Ратине, који су страдали у Великом и Другом светском рату, оснују ову 
манифестацију“, појаснио је градоначелник, па додао: 

„Ова манифестација у Ратини је, од самог почетка, била догађај који није 
био партијски, политички и идеолошки подељен, они су настојали да у славу свих 
наших прадедова, дедова и очева направе једну манифестацију која ће нас 
спојити, а оно што спаја деценије и векове иза нас јесте проја. Проја, као српско 
традиционално јело, је нешто што користимо у исхрани вековима и омогућила је 
да ти људи у најтежим временима преживе. И данас када живимо боље, када 
имамо више могућности, не треба да заборавимо проју, него треба да је славимо.“  

Градоначелник је истакао да Град константно тражи начине да побољша 
живот људи који живе на селу, не само тако што ће обезбедити финансијска 
средства за развој пољопривреде, већ и тако што ће обезбедити инфраструктуру, 
асфалтне путеве, канализациону, водоводну мрежу и расвету у свим селима у 
околини Краљева. Он је апеловао на грађане Краљева да наставе да се окупљају 
сваког септембра у овом лепом краљевачком селу и да обиђу штандове где су 
домаћице припремиле најбоља српска традиционална јела.  
 Након обраћања градоначелника града Краљева, присутнима се обратио и 
председник Месне заједнице Ратина Драган Стевановић који је пожелео  
добродошлицу званичницима, такмичарима и посетиоцима. 
 У знак сећања на обележавање Дана пробоја Солунског фронта и све оне 
који су дали животе у борби за отаџбину, песник Милош Милишић отпевао је 
химну „Боже правде“, а затим су у част страдалим припадницима Црвене армије, 
уследиле химна Украјине и Русије.  

Градоначелник града Краљева др Предраг Терзић и председник Месне 
заједнице Ратина Драган Стевановић положили су венце на Спомен обележје из 
Другог светског рата страдалим грађанима Ратине и припадницима Црвене 



армије, као и на Спомен обележје мештанину Ратине Ивици Драгањцу, који је 
погинуо 1999. године за време НАТО агресије. 
 У оквиру манифестације посећен је Храм Светог Јована Крститеља, где је 
одржан помен за погинуле у Великом и Другом светском рату. Након тога је, у 
дворишту Основне школе „Доситеј Обрадовић“ у Ратини, уследила 26. Смотра 
дечјег народног стваралаштва коју су увеличала културно-уметничка друштва. 

Манифестација са мотом „Лепша наша проја него туђа погача, проја нас је 
хранила и бранила“, ове године окупила је преко тридесет такмичара који су своје  
ђаконије од кукурузног брашна и традиционална српска јела изложили на 
штандовима у Улици проје. 
  
  


