
19.10.2019. 
„Дан грејане ракије“ у Буковици  
 

Једанаеста пољопривредно-туристичка манифестација „Дан грејане ракије“ 
окупила је у суботу, 19. октобра, бројне учеснике и госте у надалеко чувеном 
воћарском селу Буковица надомак Краљева.  
 У име организатора Месне заједнице Буковица, добродошлицу у ово, како  
кажу мештани, мирно село, пожелео је председник Месне заједнице Небојша 
Стефановић.  

Манифестацију је отворио градоначелник града Краљева др Предраг 
Терзић. Поздрављајући домаћине, учеснике и такмичаре који су пристигли из 
околине, али и из целе Србије, градоначелник је подсетио на то сваке године 
манифестацију посвећену ракији у Буковици посете и стране делегације. Прошле 
године је у Буковици била делегација из Краљеву братског града Ђилина, из 
Народне Републике Кине, а ове гости из Марибора, који су у вишедневној посети 
граду Краљеву. 

„Из године у годину видимо да ова манифестација напредује. Повећава се 
број учесника, али сваке године имамо и госте. Верујем да ћемо и наредне године 
имати још већи број излагача, учесника, али и велики број наших пријатеља из 
Буковице, околних места, из Краљева, али и свих других делова Србије“, пожелео 
је градоначелник, наставивши шаљивим тоном:  

„С обзиром на то да сам последњи говорник, верујем да сви жељно 
ишчекујете да пробате грејану ракију, тако да могу да вам кажем да је ова 
манифестација отворена и да можете почети“. 

Градоначелник је истакао значај овог догађаја који је већ загазио у другу 
деценију постојања и има своје место у Буковици. 

„Ова манифестација је од великог значаја за све житеље Буковице, али и 
околних села, који се крајем октобра окупљају баш на овом месту, где могу да 
размене своја искуства, да се друже, уживају у културно-уметничком програму, 
али и да пробају лепу грејану ракију из ових крајева. Заједно са гостима негујемо 
српску културну традицију, али уживамо и у нашим пољопривредним 
производима“, рекао је градоначелник Краљева.  

Помоћник градоначелника за културне манифестације и сарадњу са 
партнерским градовима Сретен Јовановић је захвалио домаћинима из Буковице 
што „све ове године чине да се грађани окупљају, да се они који имају добро срце, 
добру душу и добру ракију скупе на једном месту, да пошаљу поруку да је ово 
добар народ, да је ово народ који ствара, који не зна за кризе“.  

Јовановић је истакао значај посете гостију из Марибора, јер су они помогли 
да друштво ватрогасаца из Буковице добије једно возило.  

„Овде су драги пријатељи који су и ранијих година долазили и који су рекли 
да ће долазити док су живи. Где год се  села скупљају, где год се скупљају добри 
људи, то прерасте у манифестацију, сусрете села. Желим да овакви сусрети трају, 
да нас сваке године буде све више, да нас буде и на другим местима, јер само 
тако јединствени и сложни имамо шансе да опстанемо, да покажемо своју душу, 
своје срце“, поручио је Јовановић.  



Андреј Верлич, који је на челу делегације која је, поред састанка са 
градоначелником Краљева и његовим сарадницима, обишла и Гробље стрељаних 
1941, Манастир Жичу, у Буковици није први пут. 

„Први пут сам на оваквој приредби, али нисам први пут у Буковици. 
Домаћини су ми казали како треба правити кувану ракију. Кад се вратим у 
Словенију, одмах ћу пробати. Имам добру српску ракију код куће и уз мало 
шећера и мало ватре... биће добро“, најавио је припремање шумадијског чаја 
прошлогодишњи почасни грађанин града Краљева, који има неизмерне заслуге за 
успостављање сарадње Краљевчана и Мариборчана.  

На једанаестим „Данима грејане ракије“ у Буковици излагачи са разних 
страна Србије представили су домаће производе, организован је меморијални 
турнир у малом фудбалу у част Славољуба Миљковића Цака, а приређен је и 
богат културно-уметнички програм. Традиционално такмичење у кувању ракије, 
чувеног шумадијског чаја, било је интересантно за посетиоце, али су у њему, 
свакако, уживали и домаћини.   

 
   


