
ILINDAN NA SINJAJEVINI  

Dana 02.08.2017. godine, tradicionalno je obilježen Ilindan, na planini 

Sinjajevini, u organizaciji pet opština koje gravitiraju ovom području, odnosno 

Danilovgrad, Mojkovac, Žabljak, Kolašin i Šavnik.  

Istom su prisustvovali predsjednik Opštine Danilovgrad Branislav 

Đuranović, predsjednik Skupštine opštine Danilovgrad dr Miodrag Đurović, 

predsjednik Opštine Mojkovac Dejan Medojević, predsjednik Opštine Žabljak 

Veselin Vukićević i potpredsjednik Opštine Šavnik Vlatko Vuković, uz prisustvo 

velikog broja građana i izlagača na tradicionalnom Sajmu poljoprivrednih 

proizvoda. 

Manifestaciju je otvorio predsjednik Opštine Mojkovac Dejan Medojević, 

kao domaćin svečanosti, te istakao da je ovo manifestacija koja obuhvata 

kulturna, privredna i turističko sportska obilježja, da je u pitanju tradicija 

naslijeđena od predaka, koja je i tada predstavljala okupljanje građana okolnih 

opština, te da danas dobija i nove aspekte. Govoreći o projektu “Sinjajevina” koji 

je realizovan u saradnji pet opština, naglasio je da je, između ostalog, završena 

projektna dokumentacija rekonstrukcije za putni pravac glavne putne mreže na 

Sinjajevini, čime se, između ostalog, unapređuju uslovi za razvoj poljoprivrede, 

kao i razvoj planinskog turizma na Sinjajevini, te istakao da navedeni projekat 

predstavlja primjer dobre prakse. 

Pozdravnu riječ imao je i predsjednik Opštine Danilovgrad Branislav 

Đuranović, koji je ukazao na značajnu saradnju pet opština organizatora ovog 

događaja i na kontinuirani rad na poboljšanju uslova života na Sinjajevini. Istakao 

je da je u prethodnom periodu investirano u unapređenje vodosnabdijevanja , kao 

i da je Opština Danilovgrad investirala nabavku i ugradnju solarnih panela, a sve 

u cilju poboljšanja uslova života građana, kao i boravka na katunima, što će činiti 

i u narednom periodu. Takođe, iskazao je i zadovoljstvo dobrom saradnjom 

opština, što pokazuje i organizacija ovog događaja, koji ima dugogodišnju 

tradiciju, te istakao da će opštine i u narednom periodu raditi na zajedničkim 

projektima, te podsjetio na dobru saradnju opština na projektu “Sinjajevina”, koji 

je upravo i realizovan kroz međuopštinsku saradnju. 

U okviru manifestacije po četvrti put je održan i Sajam poljoprivrednih 

proizvoda, čiji je cilj svojevrsna promocija domaćih proizvoda. Na Sajmu je 

učestvovao veliki broj izlagača, koji su predstavili domaće prehrambene 

proizvode, ljekovito bilje, med, ručno rađene suvenire i druge proizvode domaće 

radinosti. 



 

Uz kulturno - zabavni program, manifestaciju su obilježila i sportska 

nadmetanja u tradicionalnim Viteškim igrama, kao što je bacanje kamena s 

ramena, skok u dalj i vuča konopca.  

Događaju je, kao i svake godine, prisustvovao veliki broj domaćina koji 

borave na katunima, kao i veliki broj posjetilaca, koji su zajednički uživali u 

prirodnom ambijentu i druženju, uz sadržajan kulturno-umjetnički program. 

Podsjećamo, projekat “Sinjajevina” kofinansiran je iz sredstava Evropske 

unije, nosilac projekta je Opština Mojkovac, dok su partneri Opština Danilovgrad, 

Žabljak, Kolašin i Šavnik. Ukupna vrijednost projekta iznosi 290.000 eura, a 

istim je, osim organizacije Sajma poljoprivrednih proizvoda, sprovedeno i 

mapiranje pješačkih i biciklističkih staza, izrađena je tehnička dokumentacija za 

rekonstrukciju putne mreže i pripremljena Studija za proglašenje regionalnog 

parka prirode.  

 


