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Уместо Увода и Предговора 
 
Ово није књига за библиотеке, али за неке Пусторечане 
може бити књига записа и успомена на једно време: време 
када смо живели изван завичаја, време када смо сањали и 
чезнули за оним што смо оставили, за свим што смо имали 
до неког дана одласка. 
 
Ево једног записа из књиге проф. Ђорђевића, Пуста Река и 
Пусторечани: 
 
Слово о завичају 
 
         Колико знам, нема готово ниједне учене главе која с 
посебним пијететом и љубављу није писала, говорила или 
творила у славу завичаја, као у свему препознатљивог и 
бајковито доживљеног простора. Зар, у том смислу, наш 
Царичин град није један од таквих примера, дуг и поклон 
своме родном месту од моћног човека и цара, Јустинијана 
Првог, који се ту родио. 
      Многи од нас, на велику срећу, живели су чисто и зелено 
завичајно детињство, испуњено благотворном тишином 
поља и долина, маштовитом игром белих облака и плавог 
неба. Сваки детаљ, ток детињства, живи дубоко у нама, 
то је наше највеће богатство али и наша највећа нада, 
наша моћ и снага којом ће се Пуста Река, пре или касније, 
испунити богатством младости. 
        Нешто од те жеље и снаге треба да буде значење и 
садржина наших започетих трагања и настојања да се 
чешће налазимо и Пустој Реци долазимо, да се знамо и не 
дамо. 
       Зарад оних тамо, већ уморних и посусталих, али и оних 
који ће се враћати на наша, сада утрнула, огњишта. 
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Да, зато правимо ову књигу записа и успомена, зарад наше 

свести и савести, зарад нашег рода и порода.       

Међу више десетина хиљада Пусторечана у расејању, има 
многих  који би да се, на овај или онај начин, врате завичају, 
да би му се колико толико одужили, или их једноставно вуку 
корени, па би да, бар понекад, другују са завичајем и родном 
кућом, ако је има. Неки од њих су забринути што је тамо све 
мање људи и живота, други би да нешто учине, како би се 
бар успорило пропадање и нестајање српске и пусторечке 
баштине, трећи би да оживе стара пријатељства и 
заборављене ујаке и стричеве, комшије , пријатеље, … 
 
Али како? С ким? Колико је то могуће данас и овде? 
 
Ево, већ двадесет година, многи Пусторечани, удружени у 
Клуб Пусторечана у Нишу, чине много тога да не забораве 
свој завичај. Људи се удружују, најчешће, због неких „виших“ 
циљева, а наш Клуб Пусторечана има више циљева, а то су 
завичајна дружења, одлазак у завичај, помагање завичају и 
чињење свега што може допринети напретку и бољитку. 
 
Зато је написана и састављена ова књига - да покаже ко смо 
и где смо, али и да подстакне неке друге људе, будуће 
генерације Пусторечана, да чине исто што и ми. 
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ПРИПРЕМЕ ЗА ОСНИВАЊЕ КЛУБА 
 
Иницијативни одбор за оснивање Клуба 
 
Током 1997. године проф. др Милутин Ђорђевић из Злате, 
обишао је један број Пусторечана који живе и раде у Нишу и 
са њима разговарао о идеји за оснивање Клуба у Нишу. 
Неколико састанака на ту тему одржано је у његовом 
кабинету на Филозофском факултету у Нишу.  
 
С обзиром на то да је на тим састанцима оцењено да је идеја 
добра, у циљу реализације идеје за оснивање Клуба 
Пусторечана и пријатеља Пусте Реке у Нишу, почетком 1998. 
године формиран је иницијативни одбор. 
 
Чланови Иницијативног одбора били су: 
1) Проф. др Милутин Ђорђевић из Злате, 
2) Гојко Митровић, дипл. економиста из Горњег Бријања, 
3) Цвеја Ивановић, професор из Житног Потока, 
4) Горан Ђорић, дипл. инжењер електорнике из Орана, 
5) Александар Костадиновић,дипл. ек. из Стубле, 
6) Стеван Николић, официр ВС из Обилића, 
7) Проф. др Ратомир Ђурашковић из Добре Воде, 
8) Мр Стојан Станојевић из Вујанова, 
9) Проф. др Милорад Златановић из Речице, 
10)      Горан Ђорђевић, дипломирани правник из Злате, 
11)      Миломир Петровић из Злате, 
12)      Слободан Момчиловић из Доњег Бријања и  
13)      Радосав Раденковић, дипл. економиста из Кожинца. 
  
Иницијативни одбор је имао задатак да организује припреме 
за одржавање Оснивачке скупштине Клуба Пусторечана и 
пријатеља Пусте Реке у Нишу и да о томе обавести што већи 
број Пусторечана у Нишу, како би исти присуствовали 
Оснивачкој скупштини и узели учешће у будућем раду. 
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Поред тога, иницијативни одбор покренуо је иницијативу за 
измену Статута Удружења за развој Пусте Реке, са 
седиштем у Бојнику, како би тим статутом било предвиђено 
оснивање завичајних клубова у Беогрaду, Нишу, Лесковцу и 
Прокупљу. С тим у вези, Удружење за развој Пусте Реке је 
изменило свој статут и дана 17.02.1998. године донело 
Одлуку, број 1/98 којом је, у члану 1. наведено да се ради 
потпунијег остваривања циљева и задатака Удружења за 
развој Пусте Реке и непосредније сарадње са месним 
заједницама, односно насељеним местима на подручју Пусте 
Реке, формирају Клубови Пусторечана у Београду, Нишу, 
Лесковцу и Прокупљу. Одлуку је потписао председник 
Удружења мр Станко Ивковић из Доњег Коњувца. 
 
 
Оснивачка скупштина Клуба 
 
 
После спроведених припрема, заказана је и 27. маја 1998. 
године, са почетком у 19 часова, у ресторану „Цариград“ у 
Нишу, одржана Оснивачка скупштина Клуба Пусторечана и 
пријатеља Пусте Реке-Ниш. 
  
Дневни ред Оснивачке скупштине је био: 

1. Избор радног председништва, 
2. Избор записничара и оверача записника, 
3. Уводна, поздравна реч проф.др М. Ђорђевића, 
4. Упознавање са Одлуком о оснивању Клуба 

(референт проф. др Ратомир Ђурашковић), 
5. Разматрање и усвајање Статута Клуба (референт: 

Гојко Митровић) 
6. Избор чланова Извршног одбора Клуба, 
7. Избор чланова Надзорног одбора Клуба и  
8. Разно (дружење и слично). 
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Оснивачкој скупштини присуствовало је око 80 чланова. 
 
Радно председништво чији су чланови: Милутин Ђорђевић, 
Гојко Митровић, Војислав Милтеновић, Милорад Златановић, 
Гордана Живковић и Цвеја Ивановић, руководило је 
Оснивачком скупштином и том приликом је, у складу са 
дневним редом, усвојен Статут Клуба Пусторечана и 
пријатеља Пусте Реке у Нишу, изабран Извршни и Надзорни 
одбор и донета одлука да се одржи први велики сусрет 
Пусторечана из земље и иностранства, у мотелу „Наис“, 25. 
јула 1998. године. 
 
 
За чланове Извршног одбора Клуба Пусторечана и 
пријатеља Пусте Реке у Нишу изабрани су: 
 

1. Гојко Митровић, дипл. економиста из Горњег Бријања, 
2. Радосав Раденковић, дипл.  економиста из Кожинца, 
3. Горан Ђорђевић, дипломирани правник из Злате, 
4. Проф. др Ратомир Ђурашковић из Добре Воде, 
5. Проф. др Милорад Златановић из Речице, 
6. Мр Јован Ђошић из Зелетова, 
7. Мр Стојан Станојевић из Вујанова, 
8. Цвеја Ивановић, професор из Житног Потока, 
9. Горан Ђорић, дипл. инжењер електорнике из Орана, 
10. Милош Јовановић, професор из Дубраве,  
11. Десимир Петковић, официр ВС из Горњег Брестовца.

  
 
За чланове Надзорног одбора Клуба Пусторечана и 
пријатеља Пусте Реке у Нишу изабрани су: 
  

1) Александар Костадиновић, дипл. ек. из Стубле, 
2) Светозар Стојковић, професор из Доњег Бријања, 
3) Проф. др Војислав Милтеновић из Орана, 
4) Стеван Николић, официр ВС из Обилића,  
5) Богољуб Милошевић, официр ВС из Ћуковца. 
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После одржане Оснивачке скупштине, на одвојеним 
седницама,  извршни и надзорни одбор изабрали су своја 
руководства.  
 
За првог председника Извршног одбора Клуба Пусторечана и 
пријатеља Пусте Реке у Нишу изабран је Гојко Митровић, 
дипломирани економиста из Горњег  Бријања, а за  заменика 
председника Радосав Раденковић, дипломирани економиста 
из Кожинца.  
 
За првог председника Надзорног одбора Клуба Пусторечана 
и пријатеља Пусте Реке у Нишу изабран је Александар 
Костадиновић, дипломирани економиста из Стубле. 
 
По завршетку Оснивачке скупштине и седница Извршног и 
Надзорног одбора организовано је дружење чланова уз 
вечеру и музички састав, чији је вокални солиста био 
Пусторечанин Раша Ђорђевић, музички уредник Радио 
Ниша. 
 
Одлуком о оснивању Клуба  Пусторечана и пријатеља Пусте 
Реке овлашћено је лице које ће извршити регистрацију Клуба 
код надлежног органа. С тим у вези, на основу поднетог 
захтева, са потребном документацијом, Министарство 
унутрашњих послова, Секретаријат у Нишу, својим 
решењем, 06 број 212-44/98 од 03.07.1998. године, уписало 
је у Регистар друштвених организација и удружења грађана 
Клуб Пусторечана и пријатеља Пусте Реке-Ниш.  
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Радно председништво на Оснивачкој скупштини 27.05.1998.   
 

 
Слика са једног од многих састанака из периода оснивања 
Клуба: проф. Ђорђевић, Гојко, Милтеновић, Гоца итд.  
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Извод из Статута Клуба Пусторечана - Ниш 
 
Циљеви и задаци Клуба 
 
Члан 7 
 
Циљеви и задаци Клуба су: 

-међусобно зближавање, упознавање и испомагање 

чланова Клуба, 

-успостављање контаката и пружање помоћи своме 

завичају у разним облицима и његово стално повезивање 

са становницима Ниша  и других места који су пореклом 

из Пусте Реке, 

-неговање и афирмација слободољубивих, духовних, 

историјских и природних вредности завичаја и пружање 

помоћи његовом бржем привредном, културном и укупном 

друштвеном развоју, 

-пружање материјалне помоћи у случају елементарних 

непогода или у другим случајевима, 

-помагање завичају у очувању природних лепота, 

историјских споменика, културних добара и музејских 

вредности, 

-афирмација туризма, спорта, рекреације и сл., 

-пружање помоћи у припреми и изради пројеката 

научноистраживачког рада у Пустој Реци и издавање 

публикација од значаја за привредни и културни развој 

овог краја, 

-сарадња са Удружењем за развој Пусте Реке као и са 

удружењима истих или сличних програмских опредељења 

у земљи и иностранству.  

-неговање и афирмација добрих обичаја, традиције и 

дружења окупљањем, екскурзијама, спортским 

активностима и сл. 
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Органи клуба 
 
Члан 13 
 
Органи Клуба су: 
- Скупштина, 
- Извршни одбор, 
- Надзорни одбор. 
 
Функцију заступника врши председник Извршног одбора, а у 
његовом одсуству заменик председника Извршног одбора. 
 
Члан 14 
 
Скупштина Клуба је највиши орган Клуба. 
Скупштину сачињавају сви чланови Клуба. 
Скупштина се састаје једном годишње, а ванредно по 
потреби.  
Седницу Скупштине сазива председник Извршног одбора 
Клуба. 
Седницом Скупштине председава  радно председништво. 
Скупштина пуноправно одлучује ако је присутно најмање 
једна половина чланова. 
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова. 
За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним 
променама и престанку рада Клуба, неопходна је 
двотрећинска већина гласова присутних чланова.  
Органи и тела Клуба правоваљано одлучују ако њиховим 
седницама   присуствује више од половине чланова од 
укупног броја који чине тај орган или тело. 
У случају да два члана - кандидата добију исти број гласова, 
избор за те кандидате се понавља. 
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Члан 19 
 
Извршни одбор је извршни орган Клуба и стара се о 
спровођењу циљева Клуба који су усвојени овим Статутом. 
Извршни одбор Клуба је колективни орган и броји 11 
чланова. 
Извршни одбор бира председника, заменика председника и 
секретара, а они  координаторе за поједине програмске 
активности. 
Председник Извршног  одбора заступа Удружење у правном 
промету и има право и дужности финасијског налогодавца. 
Заменик председника  овлашћен је да у одсуству 
председника Извршног одбора,  заступа Удружење и 
потписује сва финансијска и новчана документа у име 
Удружења. 
Мандат  Извршног одбора траје 4 године, са могућношћу 
поновног избора. 
 
Члан 22. 
 
Надзорни одбор има пет чланова, чији мандат траје четири 
године са могућношћу поновног избора. 
Надзорни одбор бира из свог састава председника и 
потпредседника. 
 
Средства Клуба 
Члан 24 
Клуб прибавља средства од донација и поклона, 
добровољних прилога, чланарине, финансијских субвенција 
и на други законом дозвољен начин. 
Клуб може прибављати средства и од котизације за 
семинаре и едукативне радионице из свог делокруга области 
остваривања циљева. 
Напомена: На седници Скупштине Клуба Пусторечана и 
пријатеља Пусте Реке, одржаној у Нишу 21.3.2011, измењен 
је Статут Клуба и промењен назив у Клуб Пусторечана – 
Ниш. 
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РАЗВОЈНИ ПУТ КЛУБА 
 
ОРГАНИЗОВАЊЕ СУСРЕТА ПУСТОРЕЧАНА 
 
 ПЕРИОД 1998 – 2002.  

 
На оснивачкој скупштини, како је напред наведено, изабран 
је Извршни и Надзорни одбор Клуба Пусторечана и 
пријатеља Пусте Реке у Нишу, за период 1998-2002. године. 
За првог председника Извршног одбора изабран је Гојко 
Митровић, дипломирани економиста из Горњег  Бријања, а 
за првог председника Надзорног одбора изабран је 
Александар Костадиновић, дипломирани економиста из 
Стубле. 
У овом почетном периоду, Клуб је организовао Први велики 
сусрет Пусторечана у Нишу 1998. године, затим Вече 
Пусторечана у Нишу 1999. године, учествовао у припреми и 
организацији Другог великог сусрета Пусторечана у Лесковцу 
2001. године и организовао Вече Пусторечана у Нишу 2002. 
године. 
 
 
ПРВИ ВЕЛИКИ СУСРЕТ ПУСТОРЕЧАНА У НИШУ 
 
После одржане оснивачке скупштине и формирања Клуба 
Пусторечана и пријатеља Пусте Реке - Ниш, новоизабрано 
руководство отпочело је са припремама за одржавање Првог 
великог сусрета Пусторечана у Нишу. С обзиром на то да је 
Скупштина Клуба донела одлуку да се Сусрет одржи у 
мотелу „Наис“ у Нишу, дана 25.07.1998. године, било је 
потребно да се за кратко време спроведу припреме и 
организује скуп. 
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Најпре је изабран Организациони одбор у саставу: 

1. Проф. др Милутин Ђорђевић из Злате, 
2. Гојко Митровић из Горњег Бријања,  
3. Радосав Раденковић из Кожинца, 
4. Проф. др Војислав Милтеновић из Орана, 
5. Проф. др Милорад Златановић из Речице, 
6. Мр Стојан Станојевић из Вујанова 
7. Цвеја Ивановић из Житног Потока. 

 
Организациони одбор је донео одлуку да Сусрет 
Пусторечана има неколико делова:  

 саветовање о привредном развоју Пусте Реке, 

 изложба слика и књига чији су аутори пореклом из 
Пусте Реке, 

 отварање завичајног одељења библиотеке у Бојнику 

 организацију излета са обиласком Царичиног града и 
планине Радан и  

 свечана вечера, у оквиру које ће бити организовано 
освећење прославе и додељиване награда (повеља, 
плакета, захвалница). 

За све горе наведене активности задужени су поједини 
чланови Клуба са конкретним задацима и роковима за 
спровођење припрема. 
 
На сам дан одржавања Сусрета Пусторечана, 25. јула 1998. 
године, у преподневним часовима, у мотелу „Наис“, отворена 
је колективна изложба слика пусторечких сликара: Бранке 
Ђорђевић, Милана Михајловића и Драгише Петковића, као и 
изложба књига аутора пореклом из Пусте Реке. Изложбу је 
отворио и уводну реч имао проф. др Војислав Милтеновић из 
Орана. Изложбу слика и књига су могли да посете и сви 
учесници сусрета у поподневним и вечерњим часовима. 
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У поподневним часовима организовано је саветовање о 
привредном развоју Пусте Реке, на тему: Привреда и 
привредни развој Пусте Реке. Уводна излагања су имали мр 
Јован Ђошић и Љубиша Николић, дипломирани економиста. 
Саветовању је присуствовало неколико десетина 
Пусторечана и пријатеља Пусте Реке. 
 
У вечерњим часовима почео је шири скуп Пусторечана са 
уметничким програмом и свечаном вечером. Програм је 
водио Ристо Буквић из Голог Рида. Уз вокални састав, госте 
су забављали Драгослав Михајловић - Канаринац, Јасна 
Кочијашевић и Раша Ђорђевић. Скупу је присуствовало више 
од 400 Пусторечана и пријатеља из земље и иностранства. 
Гости су дочекани са пусторечком погачом и пригодним 
поклонима, а скуп су, поред осталих, поздравили гости 
Пусторечани из Словеније, Аустрије, Немачке и Швајцарске. 
Гости су посебно и бурно поздравили Словенкињу Марију 
Стојменовић, супругу  Видоја Стојменовића из Турјана, која 
је емотивним говором показала колико воли овај крај. 
Програмски део је почео са освећењем пусторечке славе 
Горешњак, уз учешће протојереја Радована Петровића Раше 
и резања славског колача од стране домаћина овог сусрета, 
Саше и Горице Николић, сина и снаје Милуна Николића из 
Брестовца, генералног спонзора Сусрета, који живи у Бечу. 
Овај познати привредник и хуманиста здушно је помагао 
Пусту Реку и добитник је повеље Почасни грађанин Пусте 
Реке. Поред њега, повељу је добио прослављени борац у 
четири рата (Први и Други балкански и Први и Други светски 
рат) Милисав Милошевић из Статовца са  102 године живота 
и врло импресивном људском и ратничком биографијом. На 
Сусрету су додељене златне и сребрне плакете 
Пусторечанима који су својим радом, постигнућем и 
исказаном љубављу према родном крају посебно 
доприносили друштвеној, културној и привредној афирмацији 
Пусте Реке и појединих насеља. 
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Овде је, можда, занимљиво истаћи казивање Гојка 
Митровића и Стојана Станојевића, који су имали задатак да, 
у току припрема за организацију Сусрета, оду код, тада 
Владике нишког, а данас Патријарха српског, Иринеја и 
позову га на Сусрет Пусторечана, како би исти освештао 
скуп. Када су дошли код Владике и рекли да су из Клуба 
Пусторечана у Нишу, био је присутан и човек који је упитао: 
„Где је та Пуста Река? Ових дана се у Нишу прича само о 
вама, на радију и у новинама!“. И уместо да Гојко и Стојан 
одговоре, Владика Иринеј је рекао: „Пуста Река је друга 
Шумадија!“ и тиме описао пусторечки крај као питом и веома 
леп. С обзиром на то да је Владика нишки био спречен да 
дође на Сусрет Пусторечана, он је дао благослов да скупу 
присуствује, и исти освешта, протојереј Радован Петровић - 
Раша, старешина Цркве „Свети Никола“ у Нишу. 
 

На слици су проф. 
Ђорђевић и Милун 
Николић, наш дародавац, 
пореклом из Брестовца, 
који живи и ради у Бечу. 
Он је највећи донатор 
општине Бојник и један од 
највећих у Србији, за шта 
је добио и многа 
одликовања. Књига Пуста 
Река и Пусторечани и 
организација првог 
сусрета Пусторечана су, у 
материјалном смислу, 
његов допринос нашем 
завичају.  
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Ево неких слика са прве прославе Пусторечана у Нишу: 

 
Главни сто са прославе у Наису, Ђорђевић, Николић и 
Митровић са супругама. 

 
Мотел Наис у Нишу, на улазу је пано са добродошлицом 
 

 
проф. Ђорђевић        Николићи из Беча   Ранко Соколовић 
 

   
Добитници златних повеља из редова младих: Миљана, 
Раде и Горан 
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ВЕЧЕ ПУСТОРЕЧАНА У НИШУ 1999. ГОДИНЕ 
 
Годину дана након оснивања Клуба организовано је Вече 
Пусторечана у Нишу, које је одржано у Ресторану Дома 
младих, 26.07.1999. године, када се слави Горешњак. 
Прослави је присуствовало стотинак Пусторечана и њихових 
пријатеља. Ако се имају у виду дешавања у нашој земљи, 
везана за бомбардовање од стране НАТО снага, од краја 
марта до почетка јуна 1999. године, онда се може закључити 
да ведар дух и жеља за дружењем није напустила 
Пусторечане и њихове пријатеље, јер су само месец дана 
после тога организовали поменуто Вече Пусторечана. 
 
 
 

 
Групна слика  једног дела Пусторечана, Дом Младих, 1999. г. 
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 ДРУГИ ВЕЛИКИ СУСРЕТ ПУСТОРЕЧАНА У ЛЕСКОВЦУ 
 
У свом почетном периоду постојања, руководство Клуба је, 
заједно са проф. др Милутином Ђорђевићем, иницирало 
формирање клубова Пусторечана и у другим градовима 
наше земље. Планирано је да се 2000. године у Лесковцу 
формира Клуб Пусторечана, због чега те године у Нишу није 
организовано Вече Пусторечана. Клуб Пусторечана у 
Лесковцу формиран је 2001. године, са годину дана 
закашњења у односу на план. 
 
Исте године, Клуб Пусторечана из Лесковца организовао је 
Други велики сусрет Пусторечана у Лесковцу. У припреми  и 
организацији овог сусрета, руководство Клуба из Ниша  
узело је активно учешће и својим, сада већ трогодишњим 
искуством, значајно допринело да организација овог сусрета 
буде на изузетном нивоу. 

 
Слика са припремног састанка у Лесковцу 
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Новоизабрано руководство Клуба Пусторечана у Лесковцу, 
чији је председник био Славиша Здравковић, дипломирани 
економиста из Ображде, изабрало је Организациони одбор 
за организацију Другог великог сусрета Пусторечана у 
Лесковцу,на челу са председником Веселином Савићем, 
судијом из Ћуковца.  
 
Први део Сусрета организован је у Народном позоришту у 
Лесковцу, где је приређен пригодан програм. Том приликом 
промовисана је монографија проф. др Милутина Ђорђевића 
„Пуста Река и Пусторечани“. У припреми података за 
издавање ове монографије било је ангажовано око две 
стотине сарадника, где су руководство и чланови Клуба 
Пусторечана из Ниша дали значајан допринос.  
 
Потом, у вечерњим часовима, у Хотелу „Београд“ у Лесковцу, 
одржан је други део Сусрета са уметничким програмом и 
свечаном вечером. Програм је водио Драган Радовић, песник 
из Добре Воде. Током вечери додељене су повеље и плакете 
најзаслужнијим Пусторечанима, што је интегрални део опште 
концепције са тежњом да постане традиција. 
  
После Другог великог сусрета Пусторечана у Лесковцу, Клуб 
из Ниша организовано је Вече Пусторечана у Нишу, које је 
одржано у Ресторану Дома младих, 2002. године. Од ове 
године, па надаље Клуб из Ниша практично је сам 
организовао сваке године дружење Пусторечана у Нишу. 
Ове године се окупило око 120 Пусторечана и њихових 
пријатеља. С обзиром на то да су ово биле почетне године у 
раду Клуба, руководство Клуба чинило је доста напора да се 
што већи број Пусторечана приволи да дође на дружење и 
узме активно учешће у раду Клуба. Тако, на пример, да би 
цена конзум карте за вече Пусторечана била што 
приступачнија, руководство Клуба је само набављало 
намирнице, пиће и остало, за дружење, а било је ситуација 
да су „из свог џепа“ вршили доплату, што је значајно утицало 
на висину цене карте.    
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ПЕРИОД 2002 - 2006.  
 
 
По истеку првог четворогодишњег периода, у складу са 
Статутом Клуба, 2002. године одржана је редовна изборна 
скупштина Клуба Пусторечана. Изборној скупштини  
присуствовало је око 70 чланова. 
 
На седници скупштине усвојен је Извештај о раду Клуба за 
период 1998-2002. Истакнуто је да је Клуб у протеклом 
периоду успешно организовао Први велики сусрет 
Пусторечана у Нишу 1998. године и Вече Пусторечана у 
Нишу 1999. и 2002. године, као и да је дао велики допринос у 
организацији Другог великог сусрета Пусторечана у Лесковцу 
2001. године. Усвојен је и План рада Клуба за период 2002-
2006. година. Поред тога, изабрано је ново руководство 
Клуба. 
 
За чланове Извршног одбора Клуба изабрани су: 

1. Гојко Митровић, дипл. економиста из Горњег Бријања, 
2. Мр Стојан Станојевић из Вујанова, 
3. Горан Ђорђевић, дипломирани правник из Злате, 
4. Проф. др Милутин Ђорђевић из Злате, 
5. Проф. др Милорад Златановић из Речице, 
6. Мр Јован Ђошић из Зелетова, 
7. Радосав Раденковић, дипл. економиста из Кожинца, 
8. Горан Ђорић, дипл. инжењер електорнике из Орана, 
9. Светлана Ивковић, дипл. инжењер ел. из Коњувца, 
10. Др  Миладин Радовановић из Стубле  
11. Др  Драган Раденковић из Косанчића. 
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За чланове Надзорног одбора Клуба изабрани су: 

1. Мр Станко Ивковић из Горњег Коњувца, 
2. Витомир Милошевић, дипл. технолог из Стубле, 
3. Проф. др Војислав Милтеновић из Орана, 
4. Стеван Николић, официр ВС из Обилића,  
5. Богољуб Милошевић, официр ВС из Ћуковца. 

После одржане изборне скупштине, на одвојеним седницама,  
Извршни и Надзорни одбор изабрали су своја руководства.  
За председника Извршног одбора Клуба у Нишу поново је 
изабран Гојко Митровић, дипломирани економиста из Горњег  
Бријања, а за заменика председника је изабран мр Стојан 
Станојевић из Вујанова.  
За председника Надзорног одбора Клуба у Нишу изабран је 
мр Станко Ивковић из Горњег Коњувца. 
 
У периоду од 2003. до 2006. године, Клуб је сваке године 
организовао Вече Пусторечана у Нишу, и то:  2003. године у 
ресторану Дома младих, а 2004, 2005. и 2006. године у 
ресторану Дома Војске у Нишу.  
 
На свим овим прославама било је између 120 и 160 
Пусторечана и њихових пријатеља. За овај период 
карактеристично је да је било доста заинтересованих за 
дружење, али мали је број њих био спреман да узме активно 
учешће у раду Клуба, па је тако сав терет организације пао 
на неколико изузетно активних и вредних људи, што је 
свакако за похвалу. 
 
Из овог периода нема довољно слика, а ево неких: 
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Изборна скупштина 2002. је била на самој прослави, а на 
слици су: Стојан, Милутин, Јован, Гојко и Станко. 

 
Са прославе 2003. у Дому Младих. 
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Слика са прославе у Дому Војске 2004, Драган и Бранка 
Ђорђевић, Јоца, Гојко, Столе и Мики са супругама. 

 
Једна од сачуваних слика са прославе 
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ПЕРИОД 2006 - 2010.   
 
 
Дана 17.4.2006. године одржана је редовна изборна 
скупштина Клуба Пусторечана. Изборној скупштини  
присуствовало је око 90 чланова. 
 
У раду скупштине учешће је узео већи број присутних. Поред 
похвала за дотадашње активности Клуба, било је критика и 
предлога, као на пример: да се недовољно ради на пружању 
помоћи нашем завичају,  да је потребно прикупљати помоћ 
за социјално угрожене породице, да чланови треба да буду 
боље информисани о дешавањима са привредним 
субјектима у Пустој Реци, да се у будућем раду Клуба ради 
на очувању језика и писма и др. При том су поједини чланови 
Клуба нудили конкретну помоћ. После исцрпне дискусије, на 
седници скупштине усвојен је Извештај о раду Клуба за 
период 2002-2006. година и План рада Клуба за период 
2006-2010. година. Поред тога, изабрано је ново руководство 
Клуба. 
 
За чланове Извршног одбора Клуба изабрани су: 

1. Мр Стојан Станојевић из Вујанова, 
2. Проф. др Милорад Златановић из Речице, 
3. Радосав Раденковић, дипл. економиста из Кожинца, 
4. Мр Јован Ђошић из Зелетова, 
5. Гојко Митровић, дипл. економиста из Горњег Бријања, 
6. Горан Ђорић, дипл. инжењер електронике из Орана, 
7. Стеван Николић, официр ВС, из Обилића, 
8. Светлана Ивковић, дипл. инж ел.из Горњег Коњувца, 
9. Др Миладин Радовановић из Стубле, 
10. Др  Драган Раденковић из Косанчића, 
11. Проф. др Милутин Ђорђевић из Злате.  
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За чланове Надзорног одбора Клуба изабрани су: 

1. Мр Станко Ивковић из Горњег Коњувца, 
2. Проф. др Војислав Милтеновић из Орана, 
3. Витомир Милошевић, дипл. технолог из Стубле, 
4. Јасмина Трајковић, дипломирани правник из Бојника, 
5. Мирко Петровић, дипломирани инжењер из Злате. 

После одржане изборне скупштине, на одвојеним седницама,  
извршни и надзорни одбор изабрали су своја руководства.  
За председника Извршног одбора Клуба изабран је мр 
Стојан Станојевић из Вујанова, а за потпредседника Горан 
Ђорић из Орана. За председника Надзорног одбора Клуба 
поново је изабран мр Станко Ивковић из Горњег Коњувца. 
 
У периоду од 2007. до 2010. године, Клуб је сваке године 
организовао Вече Пусторечана у Нишу, и то:  2007. године у 
ресторану Дома војске, 2008. године у ресторану 
„ПРЕМИЈЕР“, 2009. године у ресторану „МАШИНАЦ“ и 2010. 
године у ресторану „ИНТЕРНАЦИОНАЛ“. На свим овим 
окупљањима и дружењима било је између 150 и 200 
Пусторечана и њихових пријатеља. У овом периоду 
приметно је било то што се из године у годину повећава 
интересовање Пусторечана за дружења која је Клуб 
организовао. Овоме је, поред ангажовања руководства 
Клуба, свакако допринело и отварање сајта Клуба и 
коришћење друштвених мрежа, што је заслуга, пре свега, 
Стојана Станојевића, председника Клуба. 
 
 
 
Ево неколико слика из овог периода: 
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Дом Војске, 2007 година. 

 
проф.Ђорђевић са пријатељима 
 

 
Председник општине Бојник, Јовица Аранђеловић, са 
супругом.  
Сваке године смо имали госте наших прослава, а главни и 
обавезни гости били су из наше матичне општине Бојник. 
Позивали смо као госте наше пријатеље из Завичајних 
удружења, других градова и региона, као и спонзоре. 
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Проф. Златановић из Речице, са рођацима 
 

 
Раденковићи из Кожинца и Павловићи из Вујанова 
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Лутрија је саставни део програма свих прослава, мало 
забаве и остварење малих прихода за покривање трошкова  
организације сусрета. 
 
Ресторан ПРЕМИЈЕР, 2008. г. 
 

 
Председник општине и председник скупштине, са супругама 
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Дугогодишњи директор основне школе у Орану, Предраг 
Павловић из Вујанова и Раденковић, са супругама 

 
Златановићи из Речице, са пријатељима 
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Раденковићи, а слика приказује још више 
 
 
Ресторан МАШИНАЦ, 2009. г. 
 

 
Председник општине Ненадовић и председник ОО ДС у 
Бојнику, са супругама  
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Ђошићи ...                                др Радовановић, др Бошковић 
 

 
                   Петровићи, мушки и женски део 
 
Ресторан Интернационал, 2010. г. 

 
Ђошићеви и Цакићи 
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Колаж слика са забаве 2010 године у ресторану код Паје. 
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ПЕРИОД 2010 - 2014.  
 
 
Дана 28.5.2010. године одржана је редовна изборна 
скупштина Клуба Пусторечана. Изборној скупштини  
присуствовало је око 100 чланова. 
 
У Извештају о раду Клуба за период 2006-2010. година, који 
је једногласно усвојен, наглашено је да је у протеклом 
периоду Клуб одржао око 40 састанака и да је постигао врло 
добре резултате, пре свега на омасовљењу забава и 
дружења и подстицању већег броја Пусторечана да узму 
активније учешће у раду Клуба. Поред тога, истакнуто је да 
већ четири године Клуб има свој сајт, www.pustareka.org.rs , 
на коме се налази све оно што је важно за рад Клуба и за 
наш завичај. После дискусије већег броја присутних, на 
седници скупштине, поред поменутог извештаја, усвојен је 
План рада Клуба за период 2010-2014. и изабрано је  ново 
руководство Клуба. 
 
За чланове Извршног одбора Клуба изабрани су: 

1. Др  Драган Раденковић из Косанчића, 
2. Жарко Лазаревић, официр ВС из Ћуковца, 
3. Светлана Ивковић, дипл. инж. ел. из Коњувца, 
4. Стеван Николић, официр ВС, из Обилића, 
5. Мр Стојан Станојевић из Вујанова, 
6. Проф. др Милорад Златановић из Речице, 
7. Радосав Раденковић, дипл. економиста из Кожинца, 
8. Мр Јован Ђошић из Зелетова, 
9. Небојша Стојковић, дипл. ек. из Горњег Бријања, 
10. Др  Миладин Радовановић из Стубле, 
11. Зоран Павловић, официр ВС из Вујанова.  

 
 

http://www.pustareka.org.rs/
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За чланове Надзорног одбора Клуба изабрани су: 

1. Мр Станко Ивковић из Горњег Коњувца, 
2. Бојан Илић, доктор ветерине из Косанчића, 
3. Витомир Милошевић, дипл. технолог из Стубле, 
4. Дејан Крстић, дефектолог из Бојника, 
5. Мирко Петровић, дипломирани инжењер из Злате. 

После одржане изборне скупштине, на одвојеним седницама,  
извршни и надзорни одбор изабрали су своја руководства.  
За председника Извршног одбора Клуба изабран је др 
Драган Раденковић из Косанчића, а за заменика  
председника изабран је Жарко Лазаревић, официр ВС из 
Ћуковца.  
За председника Надзорног одбора Клуба поново је изабран 
мр Станко Ивковић из Горњег Коњувца. 
 
У периоду од 2011. до 2014. године, Клуб је сваке године 
организовао Вече Пусторечана у Нишу, и то:  2011 и 2012 
године у ресторану „ПРИНЦ“, а 2013 и 2014 године у 
ресторану „БОЉИ ЖИВОТ 2“. У овом периоду, Клуб 
Пусторечана у Нишу доживео је праву експанзију у погледу 
посећености забава које је организовао, јер је на сва четири 
дружења било између 320 и 380 присутних Пусторечана и 
њихових пријатеља. Са оваквим бројем присутних се не 
може похвалити ни једно завичајно удружење у Нишу. У 
овом периоду био је присутан већи број младих на забавама, 
што свакако улива наду за лепшу будућност Клуба. За 
овакве успехе заслужни су, пре свега, чланови роководства 
Клуба, у чији рад се укључио већи број Пусторечана, у 
односу на претходни период. Наиме, поред подстицања 
већег броја Пусторечана, бољој посећености допринео је и 
бољи програм и садржај дружења, уз пристојне цене конзум 
карте. 
 
Ево неких слика са ових пусторечких прослава: 
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Ресторан ПРИНЦ, 2011. 

 
Мила Јездимировић, Раденковићи и Милун Николић  
 

 
Милун Николић, Ђошић, Вук Караџић и Столе 
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Од ове године, Жика је постао наш водитељ, Гојко и Мила 
 

 
Зоран са суругом, Придворица      Милошевић из Шведске 
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Ресторан ПРИНЦ, 2012. г. 
 

 
 

 
Младе Пусторечанке и Пусторечани 
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Вита Милошевић и др Милан Матејић 
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Пусторечани из Бојника 
 

 
Пусторечани из Косанчића 
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Порезници са својим колегама Пусторечанима 
 

 
Столе са пријатељима 
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Ресторан БОЉИ ЖИВОТ, 2013. г.  

 
15 година од оснивања, зато је било Повеља и Захвалница  
 

 
КУД Белац из Придворице део је нашег програма 
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Оранчани на прослави 
 

 
Пусторечки зет Жика Промаја са супругом и пријатељима 
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Др Јаблан Станковић са пријатељима 
 

 
Трубачи су, већ годинама, део нашег забавног програма 
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Ресторан БОЉИ ЖИВОТ, 2014. г. 
 

  Председник Општине и председник Клуба Пусторечана 
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млађи др Радовановић са пријатељима 
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Мићун Николић из Добре Воде, са супругом и пријатељима 
 

 
Станојевићи из Кацабаћа 
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Браћа и сестре, по бабиној линији, из Вујанова и Речице, са 
супружницима 
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Гојко са супругом и  пријатељима, .. 
 
 

 
Бојничани, Ненадовић и остали 
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ПЕРИОД 2014 - 2018. ГОДИНЕ 
 
Дана 12.6.2014 године одржана је редовна изборна 
скупштина Клуба Пусторечана. Изборној скупштини  
присуствовало је око 100 чланова. 
 
У Извештају о раду Клуба за период 2010-2014. година, који 
је једногласно усвојен, наглашено је да је у протеклом 
периоду Клуб постигао добре резултате, пре свега на 
одржавању масовности на забавама и дружењима, и 
анимирању већег броја Пусторечана да узму активније 
учешће у раду Клуба. Поред тога, истакнуто је да се од 2013. 
године почело са доделом хуманитарне помоћи социјално 
угроженим породицама у Пустој Реци, као и да је 
успостављена добра сарадња са руководством општине 
Бојник, што је у ранијем периоду био проблем. После 
дискусије једног броја присутних, на седници скупштине, 
поред поменутог извештаја, усвојен је и План рада Клуба за 
период 2014-2018. година. Поред тога, изабрано је и ново 
руководство Клуба. 
 
За чланове Извршног одбора Клуба изабрани су: 

1. Мирко Петровић, дипломирани инжењер из Злате  
2. Жарко Лазаревић, официр ВС из Ћуковца, 
3. Слободан Љубић, инж. заштите на раду из Д. Бријања, 
4. Стеван Николић, официр ВС, из Обилића, 
5. др  Драган Раденковић из Косанчића, 
6. Светлана Ивковић, дипл. инж. ел. из Г. Коњувца, 
7. Јован Ђошић из Зелетова, 
8. проф. др Милорад Златановић из Речице, 
9. др  Миладин Радовановић из Стубле,  
10. Горан Видојевић, дипл. економиста из Славника и   
11. Станко Банковић, дипл. инж. грађевине из Славника. 
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За чланове Надзорног одбора Клуба изабрани су: 

1. мр Станко Ивковић из Горњег Коњувца, 
2. Бојан Илић, доктор ветерине из Косанчића, 
3. Марко Николић, наставник из Обилића, 
4. Станица Мандић, пензионер из Обилића и 
5. Витомир Милошевић, дипл. технолог из Стубле. 

После одржане изборне скупштине, на одвојеним седницама,  
Извршни и Надзорни одбор изабрали су своја руководства.  
За председника Извршног одбора Клуба изабран је Мирко 
Петровић из Злате, а за потпредседника изабран је Жарко 
Лазаревић из Ћуковца. За председника Надзорног одбора 
Клуба поново је изабран мр Станко Ивковић из Горњег 
Коњувца. 
 
У периоду од 2015. до 2017. године, Клуб је сваке године 
организовао Вече Пусторечана у Нишу, и то:  2015. и 2016. 
године у ресторану БОЉИ ЖИВОТ 2“, а 2017. године у 
ресторану„ПРИНЦ“. У овом периоду, посећеност забавама 
које је Клуб Пусторечана у Нишу организовао, константно је 
била висока, јер је на сва четири дружења било између 360 и 
380 присутних Пусторечана и њихових пријатеља. У свим 
контактима са Пусторечанима и њиховим пријатељима, који 
су присуствовали дружењу, а који би уследили после 
одржаних забава, исказивано је задовољство организацијом 
и дружењем, са лепим жељама и за будућа дружења. 
 
 
Следе слике са годишњих прослава Клуба: 
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Ресторан БОЉИ ЖИВОТ, 2015. г. 
 

 
Коктел добродошлице је почетак сваке наше прославе 
 

 
Млади су најлепши део наших прослава 
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Пусторечани из Београда на забави у Нишу 
 

 
Станко са пријатељима 
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Столе са пријатељима и гостима из Оџака 
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Митровићи                                    Петровићи 

 
 Лазаревић са рођацима и пријатељима 
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Стеван, Милка и други из Обилића 
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Ресторан БОЉИ ЖИВОТ, 2016. г. 

 
Почетак прославе 
 

 
Слободан са пријатељима 
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Ђошоћ са својима 
 

 
 



Пусторечани у Нишу, 20 година дружења, 2018. г.                    62 
 

 
Забава, сликања и упознавања! Три сестре Лазаревић са 
момцима. Упознавање Иване Лазаревић, пореклом из 
Ћуковца и Ивана Николића, пореклом из Бријања, крунисано 
је браком 2017.   

 
Трубаче доводи, зна се, Зоран Станојевић 
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Ресторан ПРИНЦ, 2017. г. 

 
Домаћински сто, Мирко са гостима из Општине Бојник 
 

 
Музички програм на почетку, песме и игре 



Пусторечани у Нишу, 20 година дружења, 2018. г.                    64 
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Љуба Јовановић са својима 
 

 
Станко Банковић са својима 
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Љубиша из Боринца са пријатељима 
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Иван Ивановић из Житног Потока са супругом и пријатељима 
 

 
Стеван и Милка са својима 
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Жарко Лазаревић са својима 
 

 
А на крају, главна награда, телевизор, председник је носач 
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Припреме за прославу двадесетогодишњице  
 

У време писања ове књиге, припреме за обележавање 
јубилеја 20 година од оснивања Клуба Пусторечана у Нишу 
су биле у току. Организациони одбор за обележавање овог 
јубилеја донео је одлуку да се 02. и 03.02.2018. године одрже 
Дани Пусторечана у Нишу. 
 
Првог дана, 02.02.2018. године у 17,00 часова планиран је 
обилазак и посета Галерије легата Бранке Ђорђевић, у 
улици Наде Томић,број 13, у Нишу. Бранка je пореклом из 
села Ђинђуша, па је ово прилика да се Пусторечани подсете 
на ову велику уметницу и да уживају  у њеним делима. Истог 
дана, од 18,00 часова, планирано је представљање 
туристичких и других потенцијала Пусте Реке и планине 
Радан, у Дому војске у Нишу. Поред тога, планиран је и 
културно уметнички програм у коме ће, поред осталих, 
учествовати и Културно-уметничко друштво „Белац“ из 
Придворице, са сплетом игара из Србије. 
 
Другог дана, 03.02.2018. године од 19,00 часова планирана је 
свечана вечера са забавом у ресторану „Бољи живот 2“. 
После коктела добродошлице планиран је богат културно 
уметнички програм, током кога ће бити додељене повеље и 
захвалнице заслужним појединцима и организацијама, као и 
хуманитарнa помоћ социјално угроженој породици у Пустој 
Реци, коју Клуб Пусторечана традиционално додељује сваке 
године. 

 
И тако, Клуб Пусторечана у Нишу наставља да окупља 
Пусторечане са циљем међусобног зближавања, упознавања 
и испомагања чланова Клуба, успостављања контаката и 
пружања помоћи своме завичају у разним облицима и 
његово стално повезивање са становницима Ниша... 
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ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 
 
ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗЛЕТА ПУСТОРЕЧАНА 
 
У складу са својим програмским опредељењем неговања и 
афирмације добрих обичаја, традиције и дружења 
међусобним окупљањем, сусретима, екскурзијама, спортским 
активностима и слично, (што је написано у Статуту Клуба) 
Клуб Пусторечана у Нишу, још на Оснивачкој скупштини 
донео је одлуку да, поред Сусрета Пусторечана 25.7.1998. 
године, наредног дана 26.7.1998. године, на дан Горешњака, 
организује излет са обиласком Царичиног града и планине 
Радан, у коме је учествовало неколико десетина 
Пусторечана и њихових пријатеља. Наредних година Клуб је 
организовао излете за своје чланове и пријатеље, најчешће 
обилазећи своју Пусту реку (планину Радан и Видојевицу, 
Царичин град, Брестовачко и Златско језеро, фабрику 
„Термопелет“ у Бојнику, село Добра Вода и друга села у 
Пустој Реци), као и Ђавољу Варош, Пролом Бању, плантажу 
у селу Каре и друга места. 
Фотографије које следе могу верно да дочарају амбијент и 
расположење у коме су организовани поменути излети. 

 
Ево, за почетак, слике са неког предаха на путу кроз завичај 
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Царичин град нам пружа могућност да се упознамо са 

нашом античком историјом и промишљамо о пролазности 
живота. То је највећи сачувани град, на тлу данашње Србије, 
из периода каснијег Римског царства, а саграђен је у време 
Јустинијана, у шестом веку. На интернету се може пронаћи 
много тога о Царичином граду, а овде је неколико слика са 
наших излета. 

 

Горња је из 2008 г., а доња из 2017. г. 
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Иза једног од многих мозаика, слушање о историји Царичине 
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У склопу Царичиног града, поред радионица за археологе, у 
подножју Царичиног града, на месту где су биле ливаде, и 
где се некада одржавао Сабор за Светог Илију, сада је 
направљен Ресторан са преноћиштем и тако је омогућена 
боља туристичка понуда. На доњој слици је предах наших 
Пусторечана после обиласка и припреме за заједнички ручак 
у ресторану. 
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Радан планина је наша планина која заједно са 

Пасјачом окружује пусторечку котлину. Одлазак у наш 
завичај је увек сусрет са хоризонтом на коме се види масив 
Радана са врхом Петровац. 

 

На Радану се налази здрава природа, са много извора воде 
који се, преко много потока, уливају у неке реке и речице, а 
које све, на крају, чине Пусту Реку, која тече истоименом 
долином и улива се у Јужну Мораву, код Дољевца. На 
Радану се налази и Планинарски дом, слика доле, са 
рестораном и неколико соба. 
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Слика горе је из 1998. године, испред Дома, а доле је слика 
са ручка, у Ресторану, после излета 2008. 
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Мићунова деца дочекују Пусторечане испред куће у Доброј 
Води, а то је био увод у један леп излет код Мићуна 
 

 

Многа удружења која негују традиције ослободилачких 
ратова, обележавају датуме и догађаје из претходних 
ратова. Ово је слике са прославе 7. јула 2017. године, испред 
Дома на Радану 
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Излете на Радану имају и планинари, а доње две слике 
приказују полазак планинара на врх Петровац, из села 
Боринце, и слика испред цркве на врху Петровца.
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Ђавоља Варош је са друге стране Радан планине, где 

се налази Пролом Бања и општина Куршумлија. Ове три 
Раданске општине, Бојник, Медвеђа и Куршумлија још нису 
повезане асфалтним путем, али биће једног дана. 

 

Долазак у Ђавољу Варош и групна слика на видиковцу, доле 
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Ђавоља Варош добро је уређена за обилазак и разгледање 

 

После Ђавоље Вароши, посетили смо један Рибњак 
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Поред Рибњака је ресторан, а следеће слике су успомене са 
једног лепог излета. Коментари су сувишни, слике говоре.   

   

  

Ивковићи                                      Илићи 
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Станојевићи                                  Раденковићи 

  
Глигоријевићи                               Златановићи 

 
Ђошићи                                       Митровићи 
 
Овај излет био је по лепом времену, имали смо узбудљив 
обилазак Ђавоље Вароши, мало напоран, (али вредело је) 
затим смо имали пријатан ручак од рибљих специјалитета, у 
природном окружењу, после тога смо обишли Пролом Бању, 
а на крају смо посетили цркву Лазарицу.  
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Пролом Бања, главно извориште бањске воде 
 

 
Црква Лазарица у близини Пролом Бање 
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Житни Поток, Видојевица и Златско језеро 

План овог излета је био обилазак планине Видојевице, где се 
налази опсерваторија са највећим телескопом у Србији. 
Друга тачка је била обилазак споменика нашег познатог 
сликара Боже Илића, а на крају смо били на Златском језеру. 

 

Долазак код опсерваторије и групна слика, 3 мај 2015. 

 



Пусторечани у Нишу, 20 година дружења, 2018. г.                    84 
 

 

 

 

Групна слика испред познате слике Боже Илића, нашег 
најпознатијег академског сликара 

 

Унутрашњост цркве у Житном Потоку, нажалост, нема људи 
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Поглед на Златско језеро са терасе Ресторана браће 
Петровић из Злате. Ово место посетили смо неколико пута, 
свих ових година. Шетња, риболов, ресторан, природно 
окружење, историјско Златско кале-тврђава, ... 

 

Пријатан ручак у етно ресторану браће Петровић уз музику 
домаћина, наших Петровића 



Пусторечани у Нишу, 20 година дружења, 2018. г.                    86 
 

Плантажа Каре, Фабрика пелета и Царичин Град, 2017. г. 

 

Неколико десетина хектара, највише јабука, у селу Каре, 
општина Житорађа, на самој граници са пусторечким 
селима, Ћуковац и Косанчић. 

 

Наше Пусторечанке, овде се само сликају, а било би добро 
да дођу и у бербу. 



Пусторечани у Нишу, 20 година дружења, 2018. г.                    87 
 

 

Власник фирме, Горан Радоичић Пећанац из Бријања, прича 
о својој фабрици пелета у Бојнику, а на доњој слици нам 
прича о плановима. Иначе, поред овог привредног објекта, 
има и фабрику сточне хране у Бријању, и спада у   
најуспешније привреднике  Пусте Реке.  
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На крају, обилазак Царичиног града са Драганом Спасећем,  
чуваром и водичем археолошког локалитета Царичина, а 
после тога нас је чекао новоотворени ресторан, слика доле.  

 

 

Откако је отворен ресторан, овај локалитет постао је доста 
посећен од стране туриста који долазе појединачно или у 
групама и школских екскурзија. 
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Хуманитарна помоћ 

Поред осталих активности, Клуб Пусторечана у Нишу почео 
је од 2013. године да додељује хуманитарну помоћ социјално 
угроженим породицама из општине Бојник. Одлука о додели 
хуманитарне помоћи саопштава се свим присутним гостима 
на забави, а уручење робних пакета и новчаних прилога  
организује се у сарадњи са руководством општине Бојник, 
током месеца фебруара. 
  
17 фебруара 2013. представници Клуба Пусторечана у Нишу, 
у присуству председника општине Бојник, поклонили су 
породици Зорана Станковића из Доњег Коњувца, која има 
деветоро деце, вредне поклоне. 
 

 

17.2.2014. године уручена је хуманитарна помоћ породици 
Милана Павловића из Бојника, која има шест чланова, а 
донатор је била фирма „Ресор“ из Гаџиног Хана, чији је 
власник Бранислав Михајловић. Он је, заједно са 
представницима Клуба и руководством Општине, предао 
овој породици један шпорет на дрва и робни пакет.  
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17.2.2015. године уручена је скромна хуманитарна помоћ 
нашем пусторечанину Дејану Голубовићу из Бојника, од 
стране представника Клуба Пусторечанина из Ниша и 
дародавца, Стојана Атанасковића, Коњувчанина из Ниша. 

 17.2.2016. г. уручена је скромна новчана помоћ породици 
Саше Митровића из Вујанова, који живи са супругом, има 
четворо деце и бави се пољопривредом. 
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17.2.2017, у име Клуба Пусторечана из Ниша, уручена је 
хуманитарна помоћ породици Величковић из Драговца. 
Скромним новчаним прилогом и робним пакетом, као и 
претходних година, Клуб Пусторечана из Ниша помогао је 
једну породицу на предлог Општинских органа. 

 

 

 

 



Пусторечани у Нишу, 20 година дружења, 2018. г.                    92 
 

17. фебруар 

Посета комеморативним скуповима поводом 17 фебруара, 
дана када је 1942. године стрељано стотине Бојничана и 
Драговчана од стране Бугарских окупатора. 

 

         Споменик недужним жртвама на Бојничком гробљу 

Сваке године, од када постоји Клуб у Нишу, делегација Клуба 
Пусторечана посећује овај комеморативни скуп, одајући 
пошту недужним жртвама. Следеће слике су типичне слике 
са ових посета, говори, полагање венаца, уметнички 
програм. 
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Шта и како је било, не сме се заборавити 

 

 

Полагање венаца од стране представника Клуба 
Пусторечана 
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Венци и почасна стража испред споменика недужним 
жртвама. 

 

Уметнички програм, најчешће рецитал, изводе ученици из 
Бојничких школа. 
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Дан општине Бојник 
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Дан општине Бојник прославља се 10 октобра и то је прилика 
да се помене прошлост нашег завичаја,  сагледају резултати 
у протеклој години, доделе вредна признања неким 
појединцима и колективима, и тај дан прослави пригодним 
програмом.  

 

Музика и фолклорна друштва увесељавају Дан Општине. 

 

Сваке године се додељују признања и награде. 
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Обележавање важних датума из историје  

Топлички Устанак подигнут је у селу Обилић и 2017. године  
била је прослава стогодишњице Устанка. То је била и 
прилика да наш Клуб учествује у обележавању овог важног 
догађаја из наше историје. 

 

Пусторечани поред споменика у Обилићу 
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Полагање венаца поводом стогодишњице и групна слика 
свих учесника на овом скупу. 
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ПРИЈАТЕЉИ КЛУБА 

 

Током протеклих 20 година постојања Клуба Пусторечана у 

Нишу, руководство и чланови Клуба су се трудили да 

остваре контакт и сарадњу са другим завичајним 

удружењима у Нишу и другим градовима. 

Тако је остварена сарадња са Завичајним удружењем 

Топличана у Нишу, Завичајним удружењем Сурдуличана у 

Нишу и Завичајним удружењем Пироћанаца у Нишу. 

Сарадња се, пре свега, одвијала преко међусобних посета на 

дружењима и забавама, као и поводом других акција које је 

организовао и спроводио Клуб Пусторечана или поменута 

завичајна удружења. У ситуацијама када су друга удружења 

организовала своје забаве истовремено када и Клуб 

Пусторечана, телеграмима су једни другима честитали 

свечаност, са добрим жељама за будући рад. Ови телеграми 

су јавно читани на забавама Пусторечана и на забавама 

других удружења. 

Поред тога, један број пријатеља Клуба Пусторечана, који је 

био спречен да дође на забаву, такође је телеграмима 

поздрављао Пусторечане и честитао свечаност. Тако су, на 

пример, Милутин Станојевић, пореклом из Вујанова, 

амбасадор Републике Србије у Израелу, и Радослав 

Сретеновић, Генерални државни ревизор Србије, који се 

тада налазио  у службеној посети овој земљи, 20.2.2015. 

године упутили Пусторечанима заједнички телеграм следеће 

садржине:  

 

„Поштоване Пусторечанке и Пусторечани, драги 

пријатељи, 

Због немогућности да присуствујемо вечерашњој 

манифестацији и дружењу са вама, шаљемо вам 

најискреније поздраве из Израела. Надамо се да ћемо на 
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следећој забави бити заједно. Желимо вам пријатну 

 забаву“. 

 

Поред сарадње са завичајним удружењима у Нишу, Клуб 

Пусторечана је, последњих година, остварио сарадњу и са 

Завичајним удружењем „Црвена Јабука“ из Оџака, које 

окупља, између осталих, и грађане Оџака и околине, 

пореклом из Пусте Реке. Делегације Клуба Пусторечана и 

Завичајног удружења „Црвена Јабука“  међусобно су 

размениле посете на дружењима која су организована у 

Нишу и Оџацима. 

 

 

Ево једне слике са прославе Топличана, а имали смо, свих 

ових година, много таквих прилика, да ми будемо гости, или 

да имамо госте из других завичајних удружења. 
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Клуб Пусторечана у Нишу од свог оснивања настојао је да се 

све активности Клуба финансирају од чланарина и прилога 

његових чланова. Међутим, за спровођење појединих 

активности (организација Првог сусрета Пусторечана, 

додела хуманитарне помоћи, додела вредних и скупоцених 

награда на забавама Пусторечана и томе слично) било је 

неопходно пронаћи појединце и организације које би помогле 

реализацију поменутих идеја. 

Током протеклих 20 година постојања Клуба, велики број 

појединаца и привредних субјеката у већој или мањој мери, 

подржавало је активности Клуба. Доле су лого-слике неких 

од пријатеља Клуба.  
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