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Краљевачка села освојила бројне награде на „Сусретима села Србије" 
 
Заменик градоначелника града Краљева Вукман Ракочевић и помоћник 

градоначелника града Краљева Сретен Јовановић примили су добитнике награда 
Културно просветне заједнице Србије са територије града Краљева на недавно 
завршеној манифестацији „Сусрети села Србије".  

Сретен Јовановић помоћник градоначелника града Краљева изразио је 
велико задовољство што су наша села и појединци постигли један заиста велики 
успех и освојили престижне награде на овој традиционалној манифестацији. 

„Овом приликом морам истаћи Месну заједницу Буковица која је најбоља у 
категорији до 1000 становника у Србији, као и село Опланићи која је у истој 
категорији трећа у Србији. Од појединаца, златне медаље припале су професору 
Радославу Премовићу за свеукупни рад у култури и Петру Коловићу за 
организацију културних активности у Краљевачким селима. Такође, имамо 
манифестацију која годинама уназад негује традицију и витештво у знак сећања 
на највећег српског топџију Јована Курсулу, то су „Куруслини дани“ и Косту 
Коларевића, чувеног атлетичара, оснивача спортске приредбе, која је прва у 
региону, то су „Новогодишње трке“ у Мрсаћу“, истакао је Јовановић. 

Како је нагласио помоћник градоначелника, овим људима, који су одвајајући 
своје слободно време посветили се свом завичају и истовремено учинили да наш 
град буде примећен и на високој позицији на једној оваквој манифестацији, треба 
рећи једно велико хвала. Уједно њихов успех је и једна обавеза за град да и у 
наредним година постигнемо још боље резултате. 

„У овом времену свеопште глобализације када је све национално нападнуто 
код малобројних народа, кажем малобројних не малих, јер мој народ је велики 
народ, оно што ми радимо чувајући националну културу и моралне вредности 
мислим да је прави пут да се одупремо томе да бисмо могли да опстанемо и да 
рачунамо да ћемо бити свој на своме и свој својима. Напор појединца је 
занемарљив, али и обавеза сваког појединца да онолико колико може да себе за 
опште у својој земљи, свом друштву и своме граду. Моји пријатељи који су 
препознатљиви по томе што су радили, увек на националној линији, су препознати 
и награђени великим признањем јер Златна значка просветне заједнице културе 
Србије је признање које обавезује, није то само подвучена црта па да се каже то је 
то, то је и одговорност да се оправда за убудуће време и морамо бити репер оним 
млађима који долазе за такав истрајни рад у култури“, изјавио је професор 
Премовић који се обратио у име појединаца, па додао: 

„Овом приликом се захваљујем Петру Коловићу који је уложио себе целог у 
очувању националне традиције, подизању националне свести на селу и да покаже 
како се може од појединца ка општем на прави начин. Господину Коларевићу 
такође одајем пуно признање за истрајност јер манифестација „Новогодишње 
трке“ у Мрсаћу је препознатљива и на Европском календару“. 

Председник МЗ Буковица Небојша Стефановић изразио је велико 
задовољство што је град Краљево изабрало село Буковицу да се такмичи у 
Лозовику за најлепше село Србије, у рангу до 1000 становника. 



„Ми се поносимо нашим брендом и манифестацијом „Дан грејане ракије“ у 
Буковици, која траје већ 11 година. Месна заједница је доста урадила на уређењу 
инфраструктуре али са овим успехом надамо се да ћемо имати још већу подршку 
града да решавамо проблеме како би наши мештани имали још боље услове за 
живот на селу“,истакао је Стефановић.  

На завршној приредби традиционалне манифестације „Сусрети села 
Србије, коју сваке године организује Културно просветна заједница Србије, у 
конкуренцији села до 1.000 становника, најбоља је била Буковица, а Опланићи су 
освојили треће место. За појединачни допринос квалитетнијем животу на селу 
златну медаљу су добили Радослав Премовић из Ратине и Петар Коловић из 
Самаила. 


