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Од Будве до Бара ређају се најпривлачније плаже на нашој ривијери: Јаз, Могрен, 
Словенска плажа, Бечићи, Каменово, Пржно, Краљичина плажа, Милочер, Све-
ти Стефан, Галије, Дробни пијесак, Перазића До, Петровац, Лучице, Буљари-

ца, Перчин, Чањ и Сутоморе и све су изузетне јер обилују ситним пијеском, здравом 
водом, чистим ваздухом и лијепом околином. Паштровска обала, као дио те ривијере, 
одувијек је привлачила знатижељнике и истраживаче неокрњене природе, љубитеље 
амбијенталне љепоте и духовних вриједности, а била је на домету и непријатељским 
освајачима. Као саставни дио Црне Горе, некада Југославије, Паштровићи обухватају 
простор који се граничи Маинама, Брајићима, Црмницом, Спичом и Јадранским морем, 
или колоквијалним рјечником означено „од Куфина до Бабина вира“. Нигдје се не може 
поновити једна контроверзна културноисториографска прича као за Паштровиће. На 
невеликој удаљености, у првој половини 20. вијека, сријећемо најбогатије људе који се 
опредјељују за комунистичку управу, а само годину дана прије већина мјештана тражи да 
се име Кастеластва промијени у Петровац – као спомен на Краља Петра I Карађорђевића. 
Непосредно пред своје трагично путовање у Марсељ Краљ Александар Карађорђевић ће 
купити имање у Милочеру и ту сазидати дворац. Све то је непоновљива историја пуна 
контраста, неспојивости и изазова. 

Послије Првог свјетског рата туризам у Црној Гори није био развијен. Жеље љу-
бопитљивих странаца, заинтересованих за балканске дивљине и шумовите предјеле, 
ограничавале су се на проучавање остатака материјалне културне прошлости. Црну 
Гору посјећивали су туристи и када ова дјелатност није била развијена и увијек су се 
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враћали задовољни „са пуном торбом ријетких успомена и богатих научних егземпла-
ра – бољих, него из иједног егзотичног краја. Није риједак случај, да су научењаци и 
историци мјесецима путовали по црногорским брдима, и плод је био читави томови 
научних књига“. Приморска мјеста Јужног Јадрана – обале сивих хридина у сутону, на-
топљене поезијом плаве магле воде и неба – била су позната ријетким заинтерсованим 
посјетиоцима. Предстојао је период осмишљавања туристичке пропаганде и нових учи-
нака на пољепшању мјеста и околице, како би југословенски и европски свијет упознао 
привлачност паштровске аутентичности. Та аутентичност склопљена је од богатства 
археологије, историје, географије, етнологије, етнографије, флоре и фауне. Плаже између 
Будве и Светог Стефана, које спадају у бококоторски Срез, па и оне на југу, Петровац, 
Сутоморе и Улцињ (барски Срез), остале су још увијек „terra incognita“, и то у вријеме 
када су нека незнатна мјеста на далматинској обали проглашена за реномиране плаже. 
Купалишном свијету није било познато „јалово богатство најчишћег и најљепшег пије-
ска“ док га нису открили феријалци.

С дистанце од девет деценија отварамо сачуване архиве, новинске чланке, књиге и 
велики албум урамљених љетовања студената, ђака, њихових професора и наставника 
између два свјетска рата.  Та велика прича обиљежена је, поред историјске документар-
ности, сачуваним сјећањима и богатством емоција. Љубав према приморским мјестима у 
Паштровићима зрачи из забиљежених успомена на пожутјелим фотографијама и старим 
списима. Први туристи били су студенти различитих факултета Универзитета у Београду, 
окупљени на „риву свога летнога заједничког живота“, потом ђаци средњих београдских 
школа и чланови Подмлатка Црвеног крста београдске области. Љетовалишне колоније 
у Петровцу на Мору, Светом Стефану, Бечићима и Будви осниване су сезонски и де-
ценијама су их походили чланови: Студентског феријалног савеза, Феријалног савеза 
Београда, Академске области Феријалног савеза, Студентског летовалишног савеза 
Универзитета у Београду, Подмлатка Јадранске страже и Београдског Обласног одбора 
Друштва Црвеног крста Београда – Секција Подмладак. Феријалне колоније осниване 
су смишљено и на основу одобрења Министарства просвете Краљевине Југославије. 
Под ингеренцијом Министарства био је и Феријални савез Београда. 



5

Потребу за опуштањем и доколицом „која је мати сваке љубави, сваке поезије, сва-
ке филозофије и сваке науке“ везујемо за изабране паштровске дестинације. На овај ре-
презентативни миље велике туристичке приче, преко пројекта „Урамљена љетовања“, 
аранжирамо нове и и до сада недовољно откривене детаље развоја туризма у Петровцу, 
Милочеру, Светом Стефану и Бечићима – везане за љетовалишне колоније и студената и 
ђака и одраслих. Оквир „Урамљених љетовања“ омеђио је документарност, разливеност 
сјећања, трагове стварности и снова у колажној историји туризма, њених почетака 1923, 
интензивирања и замирања почетком сезоне 1941. године, када Други свјетски рат прекида 
све форме приватног и друштвеног живота са трагичним исходима. Педесет година касније, 
у прољеће 1978, ветерани студентске љетовалишне колоније у Петровцу оснивају Друштво 
пријатеља Петровца, у намјери да кроз евоцирања успомена на љетња дружења оваплоте 
дух паштровске матичне колоније и успоставе пријатељство са мјештанима Петровца.

Др Мила Медиговић-Стефановић



6



7



8



9

ПРОЈЕКАТ  
„УРАМЉЕНА ЉЕТОВАЊА“

УРАМЉЕНА ЉЕТОВАЊА ауторке др Миле Медиговић-Стефановић je мултиме-
дијални пројекат Удружења Паштровића и пријатеља Паштровића у Београду 
„Дробни пијесак“ који укључује монографију, графички дизајнирану излож-

бу са каталогом и ЦД-ом. Пројекат ће бити представљен у оквиру јубилеја „90 година 
организованог туризма у Паштровићима (1923–2013)“ у сарадњи Удружења „Дробни 
пијесак“, Општине Будва и Туристичке организације општине Будва и биће обиљежен 
љетњим културним програмом 2013. године.

Окосницу теме „Урамљених љетовања“ – почетак и развој туризма у паштровском 
приморју у првим деценијама 20. вијека документовано употпуњују новоистражена 
архивска грађа, штампани монографски, периодични и рукописни прилози, старе раз-
гледнице, аутентичне фотографије и други извори из приватних колекција некадашњих 
посјетилаца паштровског приморја, као и њихових домаћина. 

Материјал за овaj пројекат преузет је из: Архива Југославије, Архива Србије, Др-
жавног архива Црне Горе, Државног архива Црне Горе – Одсјек Будва, Нaродне библиотеке 
Србије, Централне народне библиотеке Црне Горе „Ђурђе Црнојевић“, Библиотеке САНУ, 
Библиотеке Матице српске, Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“, Библи-
отеке Архива Југославије, Библиотеке Града Београда – Одељење периодике, Народне 
библиотеке „Вук Караџић“ у Крагујевцу, ЈУ „Музеји, галерија и библиотека“ у Будви, ЈУ 
Спомен дома „Режевићи“ у Режевићима, ЈУ Спомен дома „Црвена комуна“ у Петровцу, 
Савеза студената Београда и Црвеног крста Београдa. 
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За уступљени материјал, обиље корисних информација и љубазност велико хвала: 
Божидару и Мари Зеновић, Татјани Јефтимијадес-Ћосић, Јелици Јововић, Злати Пера-
зић,  Анђелики Греговић, Славки Милутиновић, Нади Зец, Невенки Греговић, Миланки 
Вуковић, Љубинки – Секи Перишић, Радомиру – Мишку Калуђеровићу, Нади Јововић, 
Споменки Крајчевић, Слободану Павићевићу, Мирославу Лукетићу, Вељку Медину, 
Стеву Ј. Јовановићу, Марку Суђићу, Крсту Вукотићу, Павлу Р. Анђусу, Зорану – Бату и 
Гордани Греговић, Урошу Зеновићу, Јулији Бајковић, Јелени Ђуровић, Оливери Франо-
вић, Нику Перазићу, Мишку Рађеновићу, Ранку Стојановићу, Жани Вукановић, Весни 
Ђукић, Ванеси Будимић-Вуковић, Ани Вукмановић и Илији Медину. 

Посебну захвалност треба одати и пионирима паштровског туризма – онима који су 
походили наш крај као први туристи и откривали његове љепоте и мјештанима који су их 
гостопримством и срдачношћу дочекивали и примали у своје домове и хотеле. 

Душан Медин
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14. Студентски стађун
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18. Бечићи – неоткривена плажа
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20. Ратом прекинута љетовања
21. Послије пола вијека
22. Друштво пријатеља Петровца
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