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Магија привлачности
„Златиборског културног лета”

„Пилоти”, Роквић, Лена, Халид, 
КУД „Абрашевић” и други овог лета на Краљевом тргу  

Златибор је најпосећенија планина Србије, понос српског туризма и наше туристичке регије. Ова 
дестинација врхунског смештаја и садржаја, рекордно посећена последњих сезона, овог лета 

обележава редак јубилеј – 125 година организованог туризма.

У складу са јубилејом и угледом водећег планинског центра, Туристичка организација Златибор и 
општина Чајетина припремиле су богату понуду културно-забавних дешавања у оквиру „Златиборског 
културног лета 2018.”. Сваке сезоне та садржајна и атрактивна манифестација привлачи хиљаде 
посетилаца. Памте се летње вечери с концертима познатих извођача на позорници Краљевог трга, увек 
у сјајној атмосфери.

Квалитетни и разноврсни садржаји обезбеђени су и за ово „Златиборско културно лето”. Туристи ће у 
јулу и августу уживати у мноштву дешавања: концерата, фестивала, манифестација, наступа фолклора, 
традиционалних, дечјих и спортских садржаја. Одржавају се на Краљевом тргу и другим познатим 
локацијама чајетинске општине. Низаће се атрактивни програми: од „Стронгмен” европских снагатора 
на простору поред језера, „Ракијаде” у Шљивовици, „Бубијаде” у златиборском ауто-кампу, преко 
концерата Николе Роквића, „Пилота”, Халида Бешлића, Лене Ковачевић на позорници испред „Златног 
бора”, до рок фестивала „Hills Up” у Тић Пољу, Сабора трубача западне Србије, Летњег уличног ерског 
кабареа, фестивала дечјег фолклора „Лицидерско срце”, концерта КУД „Абрашевић” и низа другог.



Магија привлачности
„Златиборског културног лета”

Календар дешавања „Златиборског 
културног лета 2018.”

Јул
12. јул – Петровдански дани (Сирогојно)
14. јул – Стронгмен (Краљев трг)
15. јул – Шљивовачки сајам домаће ракије (Шљивовица)
18. јул – Трубачки оркестар Игора Митрића (Краљев трг)
19-22. јул – Бубијада (Камп)
20. јул – Концерт Николе Роквића (Краљев трг)
24. јул – Хаос аниматори (Краљев трг)
25. јул – Концерт Кики Лесендрића и Пилота (Краљев трг)
26. јул – Дечја представа „Овца Рози у возу се вози“ (Краљев 
трг)
27-29. јул – Сабор трубача и смотра народног стваралаштва 
(Краљев трг)
30. јул – Удружење за неговање народне традиције 
„Ветерани Златибора“ (Краљев трг)

Август
01. август – Активна Србија, тренинг дан (Краљев трг)
01. август – Фестивал народне музике (Краљев трг)
02. август – Илиндански спортски сусрети (Гостиље)

03. август – Летњи улични ерски кабаре (Чајетина)
03. август – Концерт Халида Бешлића (Краљев трг)
04. август – Дани пастрмке (Љубиш)
04. август – Летњи улични ерски кабаре (Златибор)
05. август – Фестивал „Добро са Златибора“ (Краљев трг)
05. август – КУД Абрашевић – Београд (Краљев трг)
06. август – Концерт Лене Ковачевић (Краљев трг)
08. август – Концерт бенда „Олд френдс“ (Краљев трг)
09-11. август – Музички фестивал „Хилз ап“ (Тић поље)
13. август – КУД „Златибор“ (Краљев трг)
14. август – Концерт класичне музике (Краљев трг)
15. август – Дечја представа „Наша деца“ Бранислав Нушић 
(Краљев трг)
16. август – Међународни дечји фестивал фолклора 
„Лицидерско срце“ 
(Краљев трг)
17-18. август – Улични свирачи (четири локације, Златибор)
19. август – Сабор изворне песме „Без извора нема воде“ 
(Рожанство)
20. август – Свечана академија поводом 125 година 
организованог туризма
22. август – Џубокс бенд (Краљев трг)
23. август – КУД „Гружа“ (Краљев трг)
24-26 август – Тамбураши (Краљев трг)



„Чобански дани”
чувари духовног блага

Кад се у Косјерићу поред кеја на Скрапежу заори 
изворна песма, заиграју фолклорци и прошетају 

најлепше чобанице, кад се снажни момци на ливади 
подухвате у народном вишебоју док у земљаним 
лонцима миришу давнашња јела, знак је да се овде 
одржавају „Чобански дани”. Надалеко чувена смотра 
изворног стваралаштва за понос овој вароши, којом 
се већ 38. годину заредом од заборава чува народна 
традиција и наше духовно благо.

Увек око Петровдана и Павловдана – ове године од 13. 
до 15.јула – „Чобански дани” оживе косјерићки крај. 
Окупе учеснике и посетиоце с разних страна, прикажу 
умеће, вештине, производе, ношње, ђаконије, снагу 
нашег села и поклоника традиције. Та туристичко-
културна манифестација доследно подстиче, негује 
и промовише изворно народно стваралаштво. Некад 
на оближњем брду Град, којим су одјекивали звуци 
свирала и двојница, а народне песме из свих крајеве 
ориле из многобројних грла. Последњих година на 
косјерићким просторима и улицама, где се такође 
дочарава лепота повратка коренима и духовно 
богатство нашег народа. 

Општина Косјерић у сарадњи с косјерићком 
Туристичком организацијом и за ове „Чобанске 
дане” припремила је низ занимљивих програма и 
садржаја почев од петка до недеље увече. Редовна 
дешавања у та три дана су, као и сваке године, изложба 
рукотворина „Вредне руке”, смотра фолклорних група, 
такмичење у припремању домаћих традиционалних 
јела „Златне руке”, смотра „Старо певање у Срба”, 
чобанске спортске игре, атрактивни избор најлепше 
чобанице и најлепшег чобанског пара.

Уз све то 38. „Чобанске дане” садржајнијим чине и 
позната „џипијада”, трубачки мини концерт, чобанске 
дечје игре, поетско-музичко вече „Октаве лета”, рок 
концерт, смотра дечјег фолклора, концерт певача 
серијала „Никад није касно”, изложбе пчеларских 
производа, пољопривредне механизације и домаће 
радиности...        

А организатори истичу 
да су „Чобански дани” 
истовремено и прилика 
за успостављање 
партнерских, 
пријатељских, 
културних, привредних 
и туристичких веза међу 
градовима, селима, 
привредним субјектима, 
међу људима.

Петак, 13. јул 
16.00 Отварање манифестације и изложбе ручних 
радова “Вредне руке” ГалеријаХол – Народна библиoтека 
,,Сретен Марић” 
17.30 Чобанске дечје игре - Кеј 
20.00 ,,Октаве лета” - Поетско – музичко вече - 
Амфитеатар у Парку 
21.30 Рок концерт: ,,Музичка секција Косијер Арт” и ,,Dead 
Man’s bells” - Централна позорница 

Субота, 14. јул
16.00 Смотра дечјег фолклора и сценског стваралаштва; 
учесници: Културно – уметничка друштва Централна 
позорница 
18.00 Смотра фолклора: КУД “Максим Марковић” 
Косјерић и пријатељи - Централна позорница 
21.00 Концерт: Певачи серијала ,,Никад није касно” - 
Централна позорница 

Недеља, 15. jул
13.00 ,,Златне руке” - такмичење у припремању домаћих 
традиционалних јела; избор најлепшег колача од малине 
- Ливадица 
15.00 Чобанске спортске игре - Кеј 
16.30 Саборски дефиле - Главна улица 
17.00 Програм на централној позорници: - Смотра 
“Старо певање у Срба” (Златиборски округ) - Избор 
најлепше чобанице - Избор најлепшег чобанског пара 
- Проглашење победника и уручење награда - Мини 
концерт трубача 

Пратећи програм: 
Џипијада – субота 10.00 дефиле - Главна улица 
Пчеларска изложба – Ливадица 
Презентација домаћина у сеоском туризму – недеља 
17.00 поред централне позорнице
Изложба пољопривредне механизације – Ливадица 
(презентација: субота 15.00 и недеља 10.00) 
Изложбени штандови домаће радиности - Око Ливадице



Уметничка и духовна 
снага „Арлемма”

Ариљска летња музичка манифестација „Арлемм” понос је 
Ариља и наше културе. Својом посебношћу, окупљањем младих 

талената и културно-едукативном мисијом свуда се прочула током 
безмало деценије трајања и стекла велики број поклоника. Овог пута 
одржава се од 14. до 29.јула и окупља младе из земље и света нудећи 
садржаје бесплатне за посетиоце.

Док су други фестивали окренути популарној музици и забави 
за масе, „Арлемм” истрајава на окупљању и едукацији младих 
музичких талената, промоцији културних вредности, ширењу 
добрих вибрација концертима и јавним часовима класичне, духовне, 
традиционалне и џез музике.

У досадашњих осам издања ариљског фестивала, који је утемељила 
и с пуно ентузијазма организује уметничка породица Младеновић 
образована на светским конзерваторијумима, окупљен је и 
музички едукован велики број талената из Србије и иностранства, с 
којима су радили професори виолине, виолончела, клавира, виоле, 
контрабаса, духовног појања, гитаре. Врхунски ствараоци наступали 
су у програмима „Арлемма”: Стефан Миленковић, Јован Колунџија, 
Влатко Стефановски, Амира Медуњанин, Лена Ковачевић и други. 

До сада је на фестивалу укупно одржано више од 70 едукативних 
радионица, 2.600 јавних часова индивидуалне наставе, 120 
концерата. За младе учеснике све радионице су бесплатне. 
Покровитељи ове манифестација су Министарство културе и 
Министарство туризма као и општина Ариље, а сарадници ариљска 
Црквена општина, библиотека и спонзори међу којима је генерални 
фирма „Extreme Intimo”. 

Овогодишњи „Арлемм”, који траје две недеље с тим што су последња 
три дана резервисана за најважније концерте, обогатиће својим 
учешћем Бисера Велетанлић, Васил Хаџиманов, Дивна Љубојевић, 
Матија Бећковић, „Диванхана”, ЈУ група, Сара Ренар, Марко Луис, 
као и млади из Музичке школе за младе таленте са познатим 
виолончелистом Драганом Ђорђевићем Сузукијем и гостима 
изненађења. А да би уметност била доступна свима, ове године ће 
први пут бити омогућен пренос дешавања са „Арлемма” уживо, и то 
путем „Теленор” мреже.

Овај завршни део „Арлемма” с најважнијим концертима је „Арлемм 
арт фестивал” од 26. до 28.јула, јединствени уметнички доживљај 
са квалитетним музичким програмом и познатим извођачима у 
уметничком и еколошком амбијенту оства Уски Вир на реци Рзав. А 
„Арлемму” увек претходи „Арлеммов уметнички караван” којим се 
током јуна у градовима овог дела Србије најављује манифестација

Издвајамо из програма деветог 
„Арлемма”

Субота 14.7.
Марко Луис и Гала концерт камерног 
оркестра Школе за музичке таленте 
из Ћуприје,солиста Драган Ђорђевић 
– виолончело, са гостима изненађења

Недеља 15.7.
Концерт Бисера Велетанлић и Васил 
Хаџиманов бенд

Уторак 17.7.
Духовно вече, предавачи Вукашин 
Милићевић и Небојша Дугалић

Среда 18.7
 „Вече беседа“, Матија Бећковић, 
концерт Александра Радоњић
Субота 21.7.
 „Срби у Великом рату“, 
мултимедијална представа

Недеља 22.7.
Дивна Љубојевић и хор „Мелоди”

Уторак 24.7.
Концерт кантауторке Саре Ренар

Среда 25.7.
Концерт професора

Четвртак 26.7.
Ансамбл латино музике: „Салса y 
Пунто“
Петак 27.7.
„Баобаб”, YU група

Субота 28.7.
„Диванхана” (БиХ)

Недеља 30.7.
Концерт духовне музике – хор Тамаре 
Петијевић из Новог Сада



Сјеничка „Штрапаријада”
у славу коња и традиције

У Сјеници, која је вековно место сусрета људи 
различитих култура у срцу пештерске висоравни, 

живи атрактивна манифестација – популарна 
„Штрапаријада”, чије се шесто издање одржава 15. 
јула. То је занимљиво такмичење вучних коња у 
извлачењу балвана, с тим што је ове године њен 
саставни део и „Трка галопера”.    

Одвајкада су кроз Сјеницу пролазили важни путеви 
и запрежни каравани натоварени разном робом. 
Коњима, стога, ови горштаци увек придају поштовање. 
Блиска веза између човека и коња на тим просторима 
негована је вековима.

Важан део ове везе је и „Штрапаријада”, 
манифестација основана овде пре шест година. 
Група ентузијаста, коју је предводио Реуф Врцић и 
коњички клуб Торнадо, осмислила је тада садржаје, 
окупила учеснике, довезла трупце и покренула прву 
сјеничку „Штрапаријаду”. Сада је то једна од највећих 
„Штрапаријада” у целој регији, прилика за све 
истинске љубитеље снажних грла и надметања испод 
падина Јадовника, Златара, Гиљеве, Јавора, Голије и 
околних планина.

 Организатор ове шест „Штрапаријаде” је Коњички 
клуб „Торнадо”, сјеничко удружење љубитеља коња. 
Такмичење се одржава у селу Бреза, на месту званом 
Вашариште с почетком у девет часова (детаљније 
информације заинтересовани могу добити на 
телефоне 063 637 224 и 020 750-530). 

„Штрапаријада” – такмичење вучних коња 
у извлачењу балвана и „Трка галопера”

Сјеница, село Бреза, 15.7.2018. (недеља)

Програм:
09:00 – 10:00 h Долазак и пријава такмичара за три 
категорије за „Штрапаријаду” и галопера за трку
10:00  h Такмичење у лакој категорији у паровима до 
1.100 кг
 12:00 h Такмичење у средњој категорији у паровима до 
1.300 кг
 14:00 h Трка галопера
 16:00 h Такмичење у тешкој категорији у паровима

Надметања за „Штрапаријаду” су у три 
категорије. По предвиђеној сатници, тамичење 
у категорији лаких парова (до 1.100 килограма) 
почиње у 10 часова, средњи парови (до 
1.300 кг) крећу у подне, док је такмичење 
у категорији тешких парова у 16 часова. У 
међувремену, надмећу се најбржа грла – од 
14:00 је „Трка галопера”. 

Организатор је обезбедио вредне награде 
за најбоље. Укупан наградни фонд за сва та 
четири такмичења износи 326 хиљада динара. 
Очекује се велики број посетилаца.



„Дринска регата” - највећа 
манифестација на води

У музичком делу 25. „Дринске регате”, 
која траје од 18. до 22. јула, наступају 
Цеца, Јелена Томашевић, Ален 
Исламовић, „Црвена јабука”... 

Још једну „Дринску регату” за памћење, највећу 
манифестацију на води у овом делу Европе, управо 

спремају Бајинобаштани очекујући хиљаде гостију. 
Та фешта љубитеља пловидбе Дрином, узбудљивог 
провода и сјајног музичког програма, 25. по реду, 
одржава се од 18. до 22.јула, с тим што је познати 
масовни спуст низ реку у суботу 21.јула. 

Овај сребрни јубилеј и све боља посета из године 
у годину потврђују да је пун погодак одржавање 
овакве „Дринске регате”, коју општина Бајина Башта 
и Спортско-туристички центар „Бајина Башта“ већ 
четврт века организују. Са задовољством што је 
она по садржајима и масовности постала једна од 
најзначајнијих туристичких манифестација у Србији. 
А уз четврт века постојања иде и промоција под 
слоганом „25 година на најлепших 25 километара”, 
повезујући трајање „Дринске регате” са дужином њене 
пловидбе низ бистру Дрину од старта у Перућцу до 
циља у Рогачици. 

Мада је веома популарна и прихваћена међу новим 
генерацијама, „Дринска регата” има своје корене у 
давној прошлости. Настала је и одржава се у успомену 
на древне дринске сплаваре који су користили снагу 
ове реке за превоз дрвне грађе од Таре и Бајине 
Баште до Шапца и Београда. Они су, да кору хлеба 
зараде, големе балване с Таре у сплавове утегнуте 
пребацивали до реке Саве, и по месец дана боравећи 
на води . Живео је тај занат од средине 19. века до 
1966. године, када се градњом електране у Перућцу 
угасио. Данас у овом крају живи сећање на умећа 
храбрих сплавара из народа у управљању сплавом по 
опасној реци, као и ова весела регата њима у част. Том 
сећању је посвећен и почетак 25. „Дринске регате”, 
када се отвара изложба посвећена овом занату и тим 
вештима људима.



„Дринска регата” - највећа 
манифестација на води

У дан регате се – путем некадашњих сплавара, али 
на модеран и забаван начин – низ Дрину од Перућца 
спушта хиљаде пловила: десетак већих дрвених 
сплавова, стотине чамаца, док неки то раде шаљиво у 
гумама, кадама, бурадима, како се ко снађе. Већина с 
подложеним роштиљима и  пићем на пловилима, уз 
музику, песму, сјајан провод. С тим што ће учесници 
спуста уместо досадашњих капетанских легитимација 
од ове године добијати легитимацију „дрински 
сплавар” – као још један начин да се нагласи веза 
између сплаварења Дрином и „Дринске регате”.  

Поред тог великог спуста Дрином, четвородневна 
манифестација обухвата и бројне пратеће садржаје 
који сваке године у трећој седмици јула у Бајину Башту 
привуку преко 120.000 посетилаца. Богат музички 
програм је стална одлика „Дринске регате”. Ове 
године главна звезда је Светлана Цеца Ражнатовић 
која ће велики концерт на излетишту Рача поред 
Дрине одржати 20. јула. Јелена Томашевић ће по 
званичном отварању манифестације 18. јула наступати 
на градском тргу у Бајиној Башти. Традиционални 
фестивал „Мост фест” се одржава 21. јула у вечерњим 
часовима и на њему наступају „Црвена јабука”, Ален 
Исламовић и „Рок у поноћ”. Како је уобичајено, на 
Перућцу је такмичење у припремању рибље чорбе 
уз музички програм поред најкраће реке у Европи, 
речице Врело дуге 365 метара. Предвиђени су и 
акробатски скокови са моста, а све дане трајања 
„Дринске регате” на тргу и главној улици у Бајиној 
Башти је сајам сувенира, домаће радиности, меда и 
ракија.

25. Дринска  Регата
Бајина Башта, 18 -22. јул 2018.

Среда,  18. јул
19.00 Отварање изложбе „Дрински сплавари“, галерија 

Установе „Култура“
21.00 Концерт Јелена Томашевић, центар града

Четвртак,  19. јул
16.00 Такмичење у припремању рибље чорбе поред 

реке Врело у   Перућцу

Петак,  20. јул
17.00 Егзибициони скокови са моста, излетиште Рача
 Концерт, излетиште Рача
21.00 „Џубокси” Бајина Башта
22.00 Светлана ЦЕЦА Ражнатовић 
 
Субота,  21. јул
11.00  25. Дринска регата®, забавно рекреативни 

спуст.

Музички фестивал „МОСТ ФЕСТ”
20.30 Овогодишњи победник „Рок бунт фестивала”
21.00 „Рок у поноћ” Бајина Башта
22.00 „Црвена јабука”
00.00 Ален Исламовић и бенд



Рафтинг и труба у 
постојбини Белог анђела

Препуна је општина Пријепоље знаменитости, 
атрактивних предела и живописних места која 

туристе привлаче. Ту је осам векова стар манастир 
Милешева с чувеним Белим анђелом, као и обновљени 
манастири Давидовица и Куманица. Свежином 
и лепотом маме Слапови Сопотнице, очуваном 
природом и дуговечношћу становника позната Камена 
Гора, оријенталним изгледом Ибрахим пашина џамија 
и Сахат кула, својом тајновитошћу клисуре Милешевке 
и Дубочице. Музеј у Пријепољу је добитник специјалне 
награде Европског музејског форума. Околне планине 
изазов су за многе, а понос Пријепоља су овдашњи 
планинари који су и Монт Еверест освојили, недавно 
је Планинарско друштво ‘’Камена Гора’’ за очување 
животне средине награђено високим признањем 
ресорног министарства. 

 У ту понуду уклапају се пријепољске манифестације, 
осмишљене да боравак гостију у овом крају буде 
садржајнији. Међу најпознатијим је традиционална 
‘’Лимска регата’’ од Плава до Пријепоља, Лимом у 
дужини од 134 километра, која сваког пролећа окупи 
велики број рафтера из Србије, Црне Горе и БиХ. 

А пријепољски садржај који ускоро предстоји је 13. 
Сабор трубача на Коловрату. Одржава се у суботу 
21.јула, окупља велики број посетилаца и уједно 
је предтакмичење за Драгачевски сабор трубача у 
Гучи. На Коловрату ће се тада окупити и своје умеће 
приказати трубачки оркестри из југозападног дела 
Србије. Специјални гост манифестације је искусни 
трубач с мноштвом награда у Гучи мајстор трубе 
Вељко Остојић из Злакусе.

 Да цео догађај протекне у знаку традиције 
допринеће и ревијални део сабора на 
Коловрату, у коме учествују бројна културно-
уметничка друштва, певачке групе и 
здравичари. Организатори 13. Сабора 
трубача су општина Пријепоље, Удружење 
грађана Коловрат и Туристичка организација 
Пријепоље, која низом активности настоји 
да промовише и унапреди понуду овог краја, 
у чему је од значаја њен Инфо-центар са 
сувенирницом управо отворен у Пријепољу.



На „Златарфесту”
и певање из вика и звезде естраде

Планина Златар је током лета идеално место 
за активан одмор у мирисној природи, где 
се уморни од брзог ритма свакодневице 
најбоље опораве. За смештај гостију 
све боље услове нуде нови туристички 
објекти и обновљени постојећи. А летњи 
период у златарском туризму у знаку је 
‘’Златарфеста’’, манифестације с низом 
садржаја ослоњених на особену понуду и 
традицију.

‘’Златарфест’’ већ шесту годину окупља 
многе посетиоце, одржава се подно Златара 
у Новој Вароши у последњој недељи јула. 
Организује га Туристичка организација 
‘’Златар’’ уз подршку општине Нова Варош. 
Манифестација је установљена пре шест 
година с намером да употпуни лето и 
промовише занимљивости златарског краја, 
туристичке и привредне потенцијале. У 
том циљу овде су обједињени најзначајнији 
локални туристички догађаји. 

Поклоници културе и традиције на 
‘’Златарфесту’’ могу да уживају у садржају 
‘’Златне руке Златара’’, изложбено-продајној 
берзи ручно рађених домаћих производа 
од разних материјала. По значају предњачи 
‘’Сабор певања из вика’’, певачки скуп 
настављача традиције старог двогласног 
певања које је сачувано у нововарошким 
селима и уписано у национални регистар 
нематеријалног културног наслеђа. Међу 
програмима ‘’Златарфеста’’ је и смотра 
фолклорних ансамбала, као и изложба дела 
нововарошких уметника. 

За љубитеље активности на води 
манифестација нуди ‘’Златарску регату’’, док 
су вешти кулинари и гурмани на свом терену 
током такмичења у припремању ‘’Златарске 
чорбе’’. Они који би да нешто више сазнају 
о туризму овог краја моћи ће да у хотелу 
‘’Панорама’’ присуствују трибини ‘’Развој 
туризма општине Нова Варош“. 

Ни спортским садржајима не оскудева 
‘’Златарфест’’. На различитим локацијама 
у Новој Вароши и околини одржавају се 
турнири у малом фудбалу и кошарци, Куп 
Златара у обарањуруке, ‘’Игре без граница’’ 
на Златарском језеру... А без добре музике 
нема летњег провода, па је богат музички 
програм с с познатим извођачима важан део 
ове манифестације.  Ту су и бројна дешавања 
за најмлађе.

ЧЕТВРТАК 26.07.2018
13:00 Чаролија читања, 
Библиотека „Јован Томић“
17:00 – 24:00 Златне руке 
Златара, Етно сајам домаћих 
производа и изожба меда
18:00 –Отварање изложбе 
„Златна палета“-Дом културе 
„Јован Томић“
18:30-Дефиле фолклора
19:00 –Концерт фолклорних 
ансамбала-мала бина, Дом 
културе
21:15 – 21:30 – Свечано 
отварање манифестације уз 
ватромет, Главна бина на тргу
21:30-23:30 – МУЗИЧКИ 
ПРОГРАМ – ДАРА БУБАМАРА

ПЕТАК 27.07.2018.
16:00  Златарфестов турнир 
у малом фудбалу – Спортски 
терени на Зебиновцу, У 
организацији Спортског савеза
17:00-20:00 Осми сабор певања 
извика, Мала бина код Дома 
културе „Јован Томић“
17:00 – 24:00 Златне руке 
Златара, Етно сајам домаћих 
производа и изожба меда
20:00 Проглашење победника
20:30-21:00—ДЈ Жељко
21:00 МУЗИЧКИ ПРОГРАМ – 
ТРОПИКО БЕНД

СУБОТА 28.07.2018
10:00 – 14:00 – Златарска 
регата, Сплаварење и игре без 
граница, -- Златарско језеро, 
Кокин брод
11:00 Такмичење „Златарска 

чорба“, дегустација златарске 
чорбе,  -  Златарско језеро, 
Кокин брод
17:00 Трећи куп Златара у 
обарању руке – Плато код  
Дома културе „Јован Томић“ – У 
организацији Спортског савеза
17:00 – 24:00 Златне руке 
Златара, Етно сајам домаћих 
производа и изожба меда
20:00-21:00—Варошки 
тамбураши
21:00 МУЗИЧКИ ПРОГРАМ – 
БЈЕЛО ДУГМЕ ТРИБУТЕ БЕНД

НЕДЉА 29.07.2018
10:00 Четврти меморијални 
турнир „Бранко Грбић“ – 
Спортски терени
17:00 – 24:00 Златне руке 
Златара, Етно сајам домаћих 
производа и изожба меда
20:30 – 21:00 Културно забавни 
програм – Мала бина 
21:00 Свечано затварање 
манифестације
21:00 – ДЈ Жељко

Пред фест
Понедељак, 23.07.2018
21:00 - Ођила - Мала бина,Дом 
културе
Уторак, 24.07.2018
18:00-21:00 - ДЈ
21:00 - ДЈ Запми строб  ,Мала 
бина Дом културе
Среда, 25.07.2018
21:00 - Даница Крстић- Мала 
бина Дом културе



Укуси и мириси
пожешких манифестација

‘’Пасуљијада’’ у Речицама 29.јула, ‘’Гулашијада’’ у Честобродици и 
‘’Купусијада’’ у Засељу током августа

По низу манифестација препознаје се Пожега, која овим редовним садржајима обогаћује своју 
занимљиву туристичку понуду. Током године у пожешком крају одржавају се  ‘’Магленијада’’, 

‘’Гимфест’’, Фестивал цвећа и ручних радова, предтакмичење младих трубача за Гучу, Сабор распеваних 
Пожежана, ‘’Џипијада’’ и други програми, а неколико овдашњих дешавања су право царство гурманлука, 
опојних мириса и домаћих укуса.

То су манифестације ‘’Пасуљијада’’ 29. јула у Речицама, ‘’Гулашијада’’ у Честобродици, ‘’Купусијада’’ у 
Засељу, и ‘’Прасетинијада’’ у селу Отањ. Окупљају најбоље мајсторе припремања ових јела и велики број 
сладокусаца с разних страна који у припремљеним специјалитетима уживају.

Пред нама је пета ‘’Пасуљијада’’ у Речицама, током које се више екипа такмичи у кувању најукуснијег 
пасуља, а манифестацију прати богат културно-уметнички програм. Убрзо за њом следе две током 
августа: ‘’Гулашијада’’ у Честобродици почетком месеца и ‘’Купусијада’’ у Засељу на измаку летње 
сезоне.

Екипно припремање најукуснијег гулаша у Честобродици, живописном селу поред пута Пожега-
Дивчибаре у близини Спомен-комплекса књаза Милоша у Горњој Добрињи, летња је светковина овог 
села. Такмичарске екипе надмећу се у кувању гулаша у котлићу над ватром, свако по свом посебном 
рецепту. Већ се мајстори припремају бирајући најбоље месо и проверене котлиће, листају рецепте и 
спремају сува дрва. Кад се надметање заврши проглашавају се најбољи и уручују награде. Окупљени, 
наравно, пробају гулаш куван за њих у великом казану, а у забавном делу програма свирају трубачи, 
играју фолклорци, у надвлачењу конопца опробавају снагатори. Очекује се учешће 35 екипа за припрему 
гулаша, што обично прати преко 1.000 љубитеља доброг укуса. Организатори ‘’Гулашијаде’’ су Месна 
заједница Честобродица и Туристичка организација Пожега.

У Засељу се одржава гастрономска манифестација  ‘’Купусијада’’. То је екипно надметање у кувању 
свадбарског купуса , а затим следи дегустација, оцене стручног жирија и награде за најбоље. Забава за 
учеснике и посетиоце је на отвореном простору: шатра, музика и журка за младе до касних сати. Број 
пријављених екипа за припрему свадбарског купуса је око 40, а ова манифестација, коју организују 
Месна заједница Засеље и Туристичка организација Пожега, окупи и до 2.000 посетилаца.



Труба на сабор у Гучу 
доводи 300.000 посетилаца

Драгачевски сабор трубача у Гучи, који је ушао у 58. годину свог постојања и овог пута се одржава 
од 9. до 12. августа, увек је био догађај за памћење, манифестација каквој нема равне на овим 

просторима. 

Ко није био на овом сабору не зна шта је вишедневно уживање уз трубу, мерак уз њене звуке и најбољи 
свадбарски купус, провод до зоре под мноштвом кафанских шатри, светковина лименог инструмента и 
народне традиције када је мала варош препуна гостију с разних страна света.

Саборска историја бележи се од 1961. Године. Тада је у порти цркве Светог Архангела Гаврила у Гучи 
отпочела ова манифестација српског трубаштва, која ће донети процват изворној трубачкој музици. Те 
прве године за титулу најбољег трубача и најбољег оркестра надметало се свега четири оркестара из 
околине, изводећи песме и кола пред око 10.000 знатижељних посетилаца. 

А у ово доба на Драгачевском сабору у културно-уметничком програму учествује око 1.200 учесника 
из Србије и иностранства, док традиција трубачке смотре из године у годину привлачи све већи број 
посетилаца. Последњих година око 300.000 љубитеља трубе из целог света окупља се у овој малој 
трубачкој варошици, да уз игру и песму ужива у још једном спектаклу. Рачуна се да је током 57 година 
дуге традиције Сабор трубача посетио око 21 милион посетилаца.

Централно збивање манифестације је такмичење сениорских трубачких оркестара, које традиционално 
започиње извођењем саборске химне „Са Овчара и Каблара” у интерпретацији 200 учесника 
истовремено. Пласман на главно надметање учесници обезбеђују победом на предтакмичењима у 
неколико градова Србије. На главној позорници надмећу се српска и влашка кола, песме и чочеци, у 
фином споју изворне и модерне музике. Музицирање је префињено, а стећи победу у Гучи сан је сваког 
трубача. Најуспешнији међу 18 најбољих трубачких оркестара у Србији на сабору стичу признања „прва 
труба”, „најбољи оркестар”, „труба публике” и „најизворније музицирање”, онај ко више пута победи 
проглашава се мајстором трубе. 

Драгачевски сабор трубача не чини само трубачко надметање, већ и низ других програмских садржаја 
са дугом традицијом и нагласком на очувању народних обичаја. Културно-уметнички програм разнолик 
је, почев од „Драгачевске свадбе”, дефилеа учесника, па до „Поноћног концерта”, као и концерата 
познатих музичких извођача.



Труба на сабор у Гучу 
доводи 300.000 посетилаца

ЧЕТВРТАК, 9. АВГУСТ
• 11:00 h Свечано отварање 58. Сабора трубача
• 11:30 Конференција за штампу – зграда начелства
• 12:00 Отварање изложби – Музеј трубе
• 12:30 Отварање Саборског сајма туризма – двориште 

Музеја трубе
• 13:00 Отварање сајма књига - двориште Музеја трубе
• 13:30 Представљање књига и публикација – Музеј – 

Библиотека
• 14:00 Отварање изложбе привреде – Спортски центар
• 15:00 Састанак са капелницима младих труб. оркестара – 

сала Културног центра
• 16:00 Културно-уметнички програм – позорница 

Културног центра
• 17:00 Такмичење младих трубачких оркестара - 

позорница Културног центра
• 21:00 Концерт драгачевских трубача - позорница 

Културног центра

ПЕТАК, 10. АВГУСТ
• 7:00 Трубачка будилица – улицама Гуче
• 12:00 Конференција за штампу – зграда начелства
• 13:00 Народни вишебој – на стадиону
• 14:00 Састанак са капелницима сениорских оркестара на 

финалном такмичењу- Дом трубача
• 15:00 Културно-уметнички програм - позорница 

Културног центра
• 17:00 Дефиле учесника у програму – улицама Гуче
• 20:00 Концерт победника 57. Сабора трубача – позорница 

на стадиону
• 21:00 Концерт Дејан Петровић и „Биг бенд”
• 23:00 Поноћни концерт – трубачки оркестри финалисти – 

позорница на стадиону
СУБОТА, 11. АВГУСТ
• 7:00 Трубачка будилица – улицама Гуче
• 11:30 Конференција за штампу – зграда начелства
• 13:00 Дефиле такмичара и учесника у програму улицама 

Гуче и импровизација старе драгачевске свадбе
• 14:00 Културно-уметнички програм - позорница 

Културног центра
• 16:00 Такмичење здравичара, избор најлепше народне 

ношње - позорница Културног центра
• 17:00 Културно-уметнички програм гостију из 

иностранства
• 20:00 Финално такмичење сениорских оркестара – 

позорница на стадиону

НЕДЕЉА, 12. АВГУСТ
• 17:00 Концерт победника 58. Сабора
• 19:00 Концерт Саше Крстића
• 20:00 Концерт Екрема Мамутовића
• 21:00 Концерт Дејана Лазаревића



Фестивал „Лицидерско срце” 
сладак као лицидер

Међународни дечји фестивал фолклора, 
који се одржава од 15. до 19. августа, 
окупља 1.500 учесника из 13 држава   

Најлепша летња смотра игре младих из света, 
Међународни дечји фестивал  фолклора 

„Лицидерско срце”, одржава се већ деценију током 
августа у Ужицу и околним градовима. Слатка попут 
лицидера који се дарује најдражим, ова петодневна 
манифестација дружења међу нацијама, младалачког 
осмеха и ритма, концерата, играоница прави је летњи 
празник на улицама и трговима коме неизоставно 
треба присуствовати.

 „Лицидерско срце” је основано и организује се 
захваљујући ентузијазму ужичког Удружење грађана 
„Ера”. Пред нама је јубиларни десети фестивал, од 15. 
до 19. августа. У минулих девет укупно је учествовало 
око 7.500 младих из 35 држава са пет континената. А 
добар глас се светом шири, па је „Лицидерско срце” 
увршћено и на листу организације светских фестивала 
CIOFF.

На овогодишњем јубиларном фестивалу своје умеће 
приказује око 1.500 учесника из Кине, Летоније, 
Турске, Македоније, Пољске, Русије, Колумбије, 
Индије, Египта, Словеније, Словачке, Републике 
Српске и Србије. Програми се одржавају у Ужицу(где 
је главна фестивалска позорница), на Краљевом 
тргу на Златибору, у Андрићграду, у дефилеима, 
анимацијама...

Уз удружење „Ера”, суорганизатори манифестације 
су град Ужице, Представништво Републике Српске 
у Београду и Туристичка организација Златибор, а 
партнери су туристичке организације Србије, Ужица, 
Београда и Вишеграда. Фестивал се организује под 
покровитељством Кабинета председника Републике 
Србије, уз подршку министарстава културе и просвете 
Владе Србије. 

Неизоставни део и овог „Лицидерског 
срца”, уз концерте и наступе, су фолклорне 
играонице, међусобно учење игара и песама, 
где представници ансамбала припремају 
неколико игара карактеристичних за 
своју земљу и њима уче остале учеснике 
фестивала. Ту је и стручни семинар „Деца 
чувари традиције” са разменом искустава 
на међународном нивоу. Од пратећих 
садржаја пажњу ће привући изложба 
народних ношњи земаља учесница, 
хуманитарна акција „Лицидерско срце – 
деци” током које се продају лицидерска 
срца свуда где се манифестација одржава а 
прикупљена средства донирају појединцима 
или установама које брину о деци, затим 
упознавање старих заната, промовисање 
младих талената, упознавање културно-
историјских споменика у излетима по овом 
крају...

У реализацију програмских активности биће 
укључено и 200 волонтера. Као и претходних 
година, отварању фестивала у Ужицу, када ће 
улицама у својим ношњама продефиловати 
сви учесници, присуствоваће дипломатски 
представници земаља учесница и новинари 
њихових медија. А „Лицидерско срце” увек 
прати и велика пажња домаћих писаних и 
електронских гласила, с тим што је медијски 
партнер фестивала Јавни медијски сервис 
РТС.



Ивањица и „Нушићијада” 
не иду једна без друге

Кад се август примакне крају Ивањица постаје 
град хумора и добре забаве, културе и варошког 

духа, концерата и представа, фијакера и некадашњег 
господског одевања, даноноћног рада кафана 
и тргова...То су знаци да се одржава ивањичка 
„Нушићијада”, јединствена манифестација која сваког 
лета привуче десетине хиљада посетилаца. 

Овог пута нушићевски фестивал, девети откада је 
обновљен, овде се организује од 24. до 26. августа. 
На припреми ове „Нушићијаде” партнерски раде 
општина Ивањица, Дом културе и ивањичка 
Туристичка организација.

Биће на том колажном фестивалу за сваког понешто: 
позоришних представа и филмских пројекција, 
музичких концерата и уличних дешавања, давнашњих 
костима и кафанског штимунга, а пре свега пуно лепог 
расположења. Свуда ће стизати, наравно, ивањички 
Нушић – глумац Милан Милосављевић традиционално 
у фраку и улози великог комедиографа. 

Већ се зна да ће многи извођачи познати наступити на 
овогодишњој „Нушићијади”. Организатори најављују 
да ће публика моћи да ужива у одличним позоришним 
представама „Госпођа министарка”, „Два мириса 
руже” и другим. Концерте на великој сцени приредиће 
Жељко Јоксимовић, Харис Џиновић, Лексингтон 
бенд, а концерте на малим сценама „С времена на 
време”, „О’ Ђила”, „Диванхана”, Дивна Љубојевић и 
други. Биће и мноштво осталих садржаја: изложбе, 
перформанси, едукативни скупови...

Предстоје, дакле, три садржајна дана девете 
„Нушићијаде” током којих се Ивањица 
преображава у стару варош с краја 19. и 
почетка 20. века, што је нарочит магнет за 
посетиоце којих је из године у годину све 
више. А оригиналан фестивалски концепт, 
утемељен на грађанском духу, довео је 
„Нушићијаду” на мапу европских фестивала.

Може се без дилеме рећи да Ивањица у пуном 
смислу речи живи са овим фестивалом. Јер 
„Нушићијада” није неки изолован догађај у 
кругу организатора и званица. Све градске 
кафане и кафићи окићени су заставицама 
са ликом Бранислава Нушића, сви до једног 
у те дане пуштају староградску и пробрану 
народну музику. 

А музички садржаји су само један од састојака 
штимунга који прави атмосферу старе 
српске вароши. Препуним улицама Ивањице 
шетају девојке, жене, младићи, средовечни 
људи, девојчице и дечаци одевени у костиме 
старе грађанске Србије. Корзоом промичу 
чипкани и сламени шешири, цилиндри 
и полуцилиндри, дечкићи с качкетом и 
пумпарицама, девојчице са жипонима, 
карнерима и свиленим машнама...

 У вечерњим сатима, када почиње програм 
на тргу на којем је постављена позорница 
названа „Округло па на ћоше“, улицом 
пуном света више не може да се пролази. 
Људи се пробијају, дотичу и мимоилазе у 
живописној мешавини времена садашњег и 
оживљеног старог варошког века. Уживају у 
манифестацији какве нема надалеко.



Ужички „Жестивал”
у знаку природе  и традиције

Међународни фестивал препун 
разноврсних дешавања одржава се у 
Ужицу крајем августа

Као центар округа и југозападне Србије Ужице је 
град посвећен дешавањима, привреди, туризму, 

традицији, па се ужичка манифестација „Жестивал” 
у све то уклапа. Реч је о међународном фестивалу 
природе и традиције привредно-туристичког 
карактера, установљеном 2015. године. 

„Жестивал” се одржава на градском тргу у Ужицу 
крајем августа и окупља произвођаче аутентичних 
производа из Србије и региона, туристичке 
организације, локалне самоуправе Златиборског 
округа, сеоска туристичка домаћинства, многе 
излагаче. Ту су и учесници из земаља у окружењу. 

Основан је да буде у функцији развоја туризма и 
села, чувања природе и традиције, представљања 
и пласмана аутентичних производа овог краја. 
Ту своју сврху успешно остварује. Манифестацију 
организује Град Ужице у сарадњи са Регионалном 
привредном комором, Пословним клубом западне 
Србије, Регионалном развојном агенцијом „Златибор”, 
Пољопривредном саветодавном и стручном службом 
Ужице, Туристичком организацијом Ужице и 
Туристичком организацијом регије Западна Србија. 
Подршку даје и Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде.

„Жестивал” почиње програмом на тргу под називом 
„Боемско вече”, у знаку музике, поезије, сећања и 
варошког духа. Програм је посвећен Ужицу, граду 
који од давнина чува вредности из прошлости и 
ерски дух, јединствен у Србији. Учесници програма 
су овдашњи тамбурашки ансамбли и познати ужички 
глумци, спортисти, историчари...Они причом, песмом 
и и стиховима из кафана освежавају сећања на старо 
Ужице, подсећају на историју боемског живота у граду, 
буде носталгију и промовишу боемство каквог више 
нема. 



Ужички „Жестивал„ у знаку 
природе  и традиције

Изложбени садржај „Жестивала” представља изложбу 
здраве хране и традиционалне кухиње, промоцију 
домаћих ракија, старих заната, сеоског туризма, 
очуване природе и других туристичких и привредних 
потенцијала Златиборског округа. У циљу културне 
размене, поштовања свих народа и промовисања 
културних различитости, на фестивалу излажу 
своје аутентичне производе и туристичку понуду 
произвођачи и туристичке организације из Србије и 
региона.

Ужички крај је познат по својим гастрономским 
специјалитетима и традиционалним производима, 
међу којим значајно место заузима и  чувени ужички 
гурмански бренд комплет лепиња или „лепиња са 
све”. Сваке године локална пекарска радња „Шуљага” 
промовише овај специјалитет и обара рекорд у 
прављењу највеће комплет лепиње на свету.

Имајући у виду да је подручје западне Србије познато  
по великом броју лиценцираних произвођача 
воћних ракија (жестине – отуда и назив фестивала), 
на манифестацији се излажу и пробају природне, 
традиционално произведене ракије афирмисаних 
произвођача препознатљиве на иностраном тржишту, 
али и ракије малих произвођача која тек освајају 
домаће тржиште. У циљу побољшања квалитета 
овог пића оцењују се узорци ракије по категоријама. 
Стручни жири процењује квалитет, а потом  се 
проглашавају и награђују најбољи. У излагачком 
делу учествују произвођачи и дистрибутери 
пољопривредне механизације, опреме која прати 
производњу и складиштење ракије, пчеларске 
опреме, меда, грнчарских производа, етно-сувенира, 
органских производа, лековитог биља. Град Ужице за 
излагаче обезбеђује дрвене типске штандове.

Значајан сегмент манифестације представља 
промоција културно-историјског наслеђа (тврђава 
„Стари град”, прва хидроцентрала на Ђетињи) 
и очуване природе по својим карактеристикама 
јединствене у Србији (Потпећка пећина, Зелена 
стаза кроз клисуру Ђетиње). Едукативни карактер 
„Жестивала” исказује се организацијом креативних 
радионица и предавања из области пољопривреде 
с предавачима са Института за воћарсво Чачак и 
Пољопривредне саветодавне и стручне службе Ужице.

Манифестација је пропраћена целодневним културно-
уметничким садржајима, а завршава се концертима 
познатих извођача забавне и народне музике. Сваке 
године на „Жестивалу” учествује и Полицијска управа 
Ужице која на свом штанду промовише безбедност у 
саобраћају и неспојивост вожње и алкохола. 


