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ВЕЛИКЕ ПОБЕДЕ БОРЦА
Фељтон је у 50 наставака излазио у „Чачанским новинама” 
у периоду од 6. октобра 2020. до 12. октобра 2021. године. 

У односу на изворни текст извршене су незнатне стилске промене.



6

длуку о започињању писања фељтона о седам и по деценија Кошаркашког 
клуба „Борац”, као нечем што је претходило овој књизи, а у виду написа 
о највећим тријумфима овога клуба, донео сам 2020. у години када 
је требао да се слави овај јубилеј, а није. Понајвећи разлог за ово 
одустајање била је пандемија Короне која је тада била на врхунцу. А 
било их је још.

У договору са Стојаном Марковићем, директором и главним уредником „Чачанских 
новина”, то је одмах и започето, а потом и остварено, слично као и претходни 
написи пре тога. Поменутом дугујем и лепу и велику захвалност, пре свега због 
поверења, толеранције и стрпљења за моје писање. Мало је ко до сада имао веру 
у мој рад као што је имао овај човек.

Једну особу не могу у свему овоме да заобиђем, а то је секретарица редакције 
„Чачанских новина”, Рада Терзић, која је била највећа жртва моје електронске 
неписмености. 

Идеја о претварању свега овога у књигу појавила се када и одлука о започињању 
формирања Музеја кошарке у Чачку.

Захваљујући агилности и експедитивности руководилаца Музеја у Чачку, директорке 
Делфине Рајић и њеног првог помоћника др Милоша Тимотијевића, ова књига је 
угледала светло дана.

Она је посвећена дугом памћењу и народу кога је заборав увек скупо коштао.

Ово није хронологија клуба, по типу година по година и такмичење за такмичењем. 
Ово је једно, можда искошеније гледање на све ово, кроз причу о највећим 
тријумфима.

Драги читаоче, који држиш ову књигу у рукама, немој је куповати ако ниси 
спреман да је прочиташ. Тачно је да једна фотографија вреди као хиљаду речи, 
али, историја овог великог чачанског клуба и спорта, испричана речима, а слике 
су само помажуће средство.
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Писати све ово није нимало лако. Пре свега због прикупљања потребног 
материјала, а потом јер је тешко измерити, по величини и тежини, све догађаје 
и личности. Биће незадовољних, претпостављам. Уосталом, свако има право на 
своје мишљење и личну меру.

Пре давних седамнаест година, Александар Радовић, стари вук чачанске хронологије 
и новинарства, тада сарадник „Чачанских новина”, брутално ме је гурнуо у ову врсту 
новинарства. Тада смо се спремали за сторију о 100 година чачанске хирургије.

Преживео сам тада, а мислим да је и учитељ био задовољан. Хвала му му на 
поверењу и несебичности. Да није било тога, вероватно не би било ни ове књиге.

Мој добри пријатељ Мишо Наумовић, новинар-аматер као и ја, много ми је значио 
као подршка и пре и сада, а првенствено као помоћник у прибављању потребних 
података. Мирне душе могу да кажем да ми је био десна рука. И њему велико хвала.

Заборав је чудо и једна од највећих казни живота. Само се забележено не заборавља. 
Верујем да ово издање може бити подстрек и другима, да од заборава спасу оно 
што би требало ставити међу корице књиге...

Спорт је био целога живота моја љубав, а кошарка јавна љубавница. Без тога нема 
ништа, па ни оваквих књига.

Моје основно занимање је било нешто сасвим друго. Старо је правило да се 
прави мајстори баве само једним послом у животу. Међутим, у дилеми сам да 
ли је бављење само једним занимањем, при чему је оно истовремено и једини и 
највећи хоби у животу, срећа или мана те личности.

Односно да ли је спорт страст, као што је то био случај код мене, али и код многих 
других, или губљење времена, спасоносни вентили или велико задовољство...

Хвала и проф. Слободану Николићу и Миленку Савовићу који су имали много 
разумевања и стрпљења за неку моју „музику и ритам” и помогли у прављењу 
овога што држите у рукама и читате.

Др Зоран Антоновић



У свој овој лепоти и задовољству, има нешто што 
је помало и тужно.

Морава ће и даље тећи, лишће и трава поред ње 
ће поново ницати, само се младост ових дечака и 
момака, који су били понос и дика и задовољство 
чачанског човечанства, никада неће поновити.

Многих више нема. И неће више никад ни бити.

А „Борац” ће остати и даље, као и до сада, да би 
чувао сећање на њих, да се не забораве.

Збогом другови, и хвала! Нека живи вечно, мали 
велики „Борац”.

Књига која је пред вама не представља детаљну 
хронологију догађаја и личности овога клуба, 
него историју највећих успеха и победа. 

Онај ко је у свему томе учествовао, поменут је 
и нотиран, а онај ко није биће забележен и неће 
бити заборављен, у некој другој књизи 
- историји „Борца”.
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Године 2020. чачански Кошаркашки клуб „Борац” слави седам и по деценија 
од свога настанка, односно постојања

Овакви јубилеји јачају дух свакога клуба и 
свакога града. Крупан и оправдан разлог 

за гордост свих који припадају овоме братству.
Увек смо завидели енглеским фудбалским клубо-
вима и сличнима који трају и преко сто година. 
Дивили смо се људима који нису поклекли ни 
пред којим ратом или променама власти који би 
их довели у искушење да нешто угасе и започну 
са новом групом и друштвом, другим називом и 
обележјима.
У овој држави је то био чест манир, тако да су 
многи постојали до Великог рата, а после се у 
новој држави све поприлично мењало. Нарочито 
је то било изражено после Другог светског рата, 
када су мењане и боје и амблеми, а о називима 
да и не говоримо.
Кошаркашки клуб „Борац” основан је у пролеће 
1945. године, званично 4. априла, тако да га прет-
ходно поменуто није закачило. Каснија догађања су 
била мала да би променила једну лепу традицију, 
име и историју. Додуше, лутало се са амблемима 
клуба (до сада су била четири), да би се све вратило 
на први, односно последњи грб, који важи и данас.
Мало шта је ушло под кожу овога града као баскет. 
Мало чиме се овај град може поносити као са 
успесима кошаркаша. Много воде је протекло 
Моравом, још више момака и генерација је про-
дефиловало теренима овога клуба. Од свих њих, 

мање и више успешних и заслужних, никад нико 
није тражио ни споменик ни спомен-плочу, осим 
једне ствари, а што је вероватно сваки од њих 
носио у грудима – да се не заборави.
Тренутак је за таква подсећања. Како ће овај град, 
односно његови челници и јавност, а самим тим и 
клуб, то све урадити, не знамо. Времена су тешка 
и никада гора.
Ове новине, које су писале као мало ко у овоме 
граду о овој славној прошлости, урадиће то на свој 
начин и сада. Овога пута се нећемо понављати, 
писаћемо о највећим успесима клуба, са нешто 
померенијом визуром, односно углом гледања 
на прошла славна времена.
Било је уосталом и великих неуспеха. Односно, 
свака прича ваља само ако живот не ваља. О 
лепом и удобном животу нема шта да се пише, о 
томе нико не би хтео ни желео да слуша.
Писци ових редова увек су имали грижу савести, 
пишући доста о свему овоме, због непомињања 
многих људи из сенке, почев од хигијеничарки, 
па до председника клуба. Живели смо у нади 
да ћемо ми или неко други, кад-тад и како-тако, 
скупити имена са пропратним подацима свих 
који су радили и допринели овоме клубу. Ту 
мислимо на економе, секретаре, чланове многих 
управа, тренере млађих категорија, записничаре, 
велике навијаче...

Да ли је ово био 
највећи тријумф „Борца”?

Фотографија ових момака не 
постоји нигде у Кошаркашком 
клубу, а требало би да стоји пре 
свих, касније малих и великих, 
после прве капије и првих врата.
Јер, започети нешто и издржати 
у тој љубави, од које ће касније 
многи имати и велике користи, 
а други животно задовољство и 
страст, равно је подвигу. Ових 
момака са слике сећају се још 
једино чланови најуже поро-
дице, понеких и шира фамилија. 
Пријатеља, другова и исписника 
из тог времена више нема, врло 
вероватно, као ни њих.
Многи мисле да је од њих све 
почело (Денић, Стефановић, 

Шематски приказ локација кошаркашких терена „Борца” 
40-тих година у дворишту Соколског дома:

1. први кошаркашки терен из 1945. године; 2. кошаркашки терен из 50-тих 
година на којима је играна Прва савезна кошаркашка лига; 3. локација 
тренажног терена по рушењу претходно главног 1954. године; 4. зграда 
Соколског дома; 5. зграда МУП-а за лична документа; 6. даншња Уметничка 
галерија „Надежда Петровић”; 7. Улица Цара Душана; 
8. данашња Улица краља Петра I

10 75 ГОДИНА ЧАЧАНСКЕ КОШАРКЕ
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Али, што се више удаљавамо од почетних вре-
мена, то бива све теже. „Борац” је имао велики 
пех у своме веку, а то је била поплава у мају 1965. 
године, када је тадашњи стадион поплављен, а са 
њим и постојећа документација.
Велико је питање колико је свега тога било, с 
обзиром да знамо да се о томе у овоме клубу 
никада није баш много водило рачуна. Углавном 
се све сводило на памћење и усмено преношење 
података, а то је увек била несигурна работа.
Први званични документ, осим спорадичних 
новинских написа, појавио се тек после педесет 
година од оснивања клуба, а следећи је био раније 
поменути фељтон у овоме листу.
Па и он је био написан, односно започет, са 
намером да буде у мањем обиму него што је на 
крају био. Међутим, после почетка, у редакцију 
и писцу су пристизали материјали, од знаних и 
незнаних, којима се није могло одолети, па су 

средњи и завршни делови писани доста обилније 
и амбициозније.

Докле ће овај фељтон трајати? То не знамо ни 
ми, писци свега овога. Трајаће. Ко воли да чита 
„обновиће градиво” сигурно. Има, наравно, и 
оних који то не воле да раде и који читају само 
наслове и евентуално поднаслове и наднаслове 
и гледају слике. И притом тврде да ипак све знају 
о чачанској кошарци.

Хајде да им верујемо!

Све је ово писано у времену „полицијских часова” 
условљених вирусом Ковид-19. Сетили смо 
се Ива Андрића који је своје најбоље романе 
написао у најтежим ратним годинама (од 1941), 
у временима неког другог полицијског часа. Без 
жеље за претеривањем, завршавамо овај први 
наставак новог фељтона.

Вежите се, полећемо...

Мишовић...). Можда, а можда 
и није тако.
Почело је од ових лепих, до пола 
босих момака, обучених како-
тако. Лепих, јер од свих лепота 
овога света младост је најлепша 
ствар. И они су имали једну 
велику предност као и све мла-
дости света – неразмишљање о 
последицама!
А та последица, или њихова 
„грешка”, је све ово што ми данас 
славимо. Зато, слава им!
Да се не забораве (слева): Срећко 
Икодиновић, Дуле Јаковље-
вић, Цоле Стишовић, Трипко 
Аџић, Драгић Јовановић, Мишо 
Чукић, Јежо Пантелић и Ацо 
Икодиновић
А година 1947.

Лепе и давне педесете
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Зашто фељтон о највећим успесима?

Па, највеће неуспехе ретко ко узима у детаљ-
није разматрање, можда само узгред. Јер, 

када би човек памтио само ружне ствари из 
живота, не би живео ни тридесет година.

Пре десетак година овај лист је у шездесет 
осам наставака дао хронологију живота овога 
клуба, као нико дотле и после тога, обимно и 
документовано.

Самим тим смо и изабрали да пишемо о највећим 
успесима овога друштва (по нашем избору, 
наравно). Сторију о највећим и најзначајнијим 
личностима, остављамо за неко друго време, 
односно неким другим ауторима.

Шта је велики успех?

Некада се то односи на једно такмичење, ретко 
је то једна утакмица или резултат, а најчешће је 
то један велики и значајан период.

Имали смо једну, односно две дилеме. Два 
периода су била у опцији за ово писање. Први 
је почетних пет јуначких година клуба када је 

требало бити јак и издржљив, опстати и не 
угасити се, у нимало лаким, послератним и 
информбировским годинама. У том времену 
није било неких значајнијих резултата. Играло 
се у примитивним условима, на земљаном (шља-
каном) и разграђеном терену, поред Соколског 
дома, где је и „измишљена” чачанска кошарка. 
Играло се често и без патика, са ко зна колико 
врста мајица и гаћа истовремено.

После само четири године, 1949. оснива се још 
један клуб у граду, „Железничар”. „Борац” постаје 
тесан за све који су волели баскет у Чачку.

Али, сви ти момци су решили да обоје себи 
живот у општем послератном сивилу и тада 
ништа није било тешко.

За „главни и велики” терен у Соколани из пијетета 
не можемо да кажемо да је касније срушен, већ 
је уклоњен, услед градње околног садржаја. 
Игра речи која не може да ублажи носталгију. 
Како год, више га није било.

Авионски снимак Чачка са 
обележеним главним локацијама 
на коме се види да иза Соколског 
дома није било ничега све до 
Мораве, осим шума и ливада 
(фотографија из 1927. године)

1 - Соколски дом
2 - Црква
3 - Гимназија
3 - Локација данашње поште
5 - Градски трг

1 2 3

5

4
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А они што су играли, сви су данас такорећи по 
гробљима. „Излазили су сви једнога дана из 
игре”, на одмор који још траје. Сви умиремо, 
то је можда и највећи смисао живота.

Зато, капа доле пред тим првоборцима-јунацима.

Друга дилема, а која као и претходна није 
узета у озбиљније разматрање, био је највећи 
пад, можда и пораз, а можда и победа, у ових 
седамдесет пет година. То је био период на 
почетку новога миленијума. „Борац” је дотакао 
дно живота и доживео „клиничку смрт”, али је 
ипак успео да остане међу живима. Био је ни 
крив ни дужан, а водио га је тада најмоћнији 
човек у граду, Вељо Илић. Тада се преко леђа 
овога клуба преламао сукоб бивше и нове 
политике у овом граду.

Биле су то срамне ноћи и још беднији дани.

Почетак свега тога коинцидира са „петоокто-
барском револуцијом”. После тога је цела 
држава напредовала и почињала боље да живи, 

а једина институција у њој која је назадовала 
био је, чини се, чачански „Борац”.

Сам Господ Бог нас је спасао када је послао у 
Чачак „ФМП” и Небојшу Човића да смене Илића 
и преузму клуб.

А до њих су нас чували ентузијазам, верност и 
упорност људи који су нас водили и нису напуш-
тали. Мислимо на Радмила Мишовића и Микија 
Радића, Дејана Мијатовића и покојног Машка 
Пурића, Рашка Бојића и Аца Бјелића... Мислимо 
и на дивне момке предвођене Миланом Смиља-
нићем и Бранком Јоровићем којима није падао 
на памет штрајк, у стилу старе изреке: Боксер 
на коленима се не удара. А било је и таквих.

Простор је ограничен па не можемо навести 
све мале јунаке тога доба. Ваљда нам неће 
замерити.

Ти младићи су тренирали у подне да би сачекали 
да Сунце како-тако донесе осветљење у халу. 
Дували су у шаке када је било хладно, „умивали 

Зграда Соколског дома у Чачку и простор 
око ње, много популарнија као Соколана, 
први је и данас најстарији спортски објекат 
у граду. Она је била и први објекат овакве 
врсте у Краљевини Србији.
Иначе, соколски покрет је у нашој земљи и 
у Европи имао велику и значајну историју, 
поготову између два рата.
У Чачку је Соколско друштво „Танаско Рајић” 
основано 13. октобра 1910. године. Први 
председник био је хирург доктор Крста 
Драгомировић, иначе зет војводе Степе 
Степановића. Чачак је том приликом, по 
једном школском извештају у Београду, 
окарактерисан као врло заостала средина 
у погледу физичке културе.
Одмах по оснивању, упућен је и захтев 
за градњу Дома. Молба је прихваћена и 

зачуђавајуће брзо започета је градња у 
јесен 1912, а завршена је исто тако брзо, у 
пролеће 1914. године. Градњу нису прекидали 
балкански ратови. Планирано свечано отва-
рање није остварено, јер је то онемогућио 
почетак Великог рата 1914. године.
И тада, и деценијама касније, ту је био 
завршетак северног дела града, односно 
периферија. Одатле, па до Мораве, пружале 
су само шуме и ливаде.
Битан догађај у раду Соколског друштва 
био је долазак Ферда Секованића, учитеља 
фискултуре из Словеније, у децембру 1913. 
године. Он је побегао са мобилизације за 
војску Аустроугарске и преко Београда 
се обрео у Чачку, где је почео да ради као 
професор фискултуре у Гимназији. Овде 
се оженио, прешао у православну веру и 

добио име Славољуб. Становао је у Сокол-
ском дому, са прекидима до 1924, где је био 
и домар и чувар. Умро је у Чачку 1975, у 83. 
години живота.
За време Великог рата Аустријанци су Дом 
претворили у шталу за коње и тешко га 
демолирали, тако да је реконструкција 
трајала до 1924. године и то врло тешко, 
јер се није знало зашта пре дати новац у 
осиромашеној Србији.
Између два рата овај објекат је, поред 
спортских, често коришћен и за културно-
забавне приредбе разних врста.
Иначе, он је направљен супротно од тада 
важећих архитектонских стилова у нашој 
земљи. По изгледу је више подсећао на 
железничке станице тога доба, био је у виду 
крста и са двоводним крововима.
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су се на Морави” јер воде није било, сушили 
на децембарском и јануарском сунцу. Играло 
се у Краљеву јер је било најближе, путовало 
аутобусом кошаркаша нишког „Ергонома” који 
смо тада гостили поред Ибра...

У „Борцу” није постојало више ништа осим 
поменутих људи, велике славе и ината. Али, 
морал није модни урлик за једну сезону. Не 
бити доследан себи исто је што и бацити 
заставу у рату.

Понекад помислимо да је писање узалудан 
отпор против заборава, као што је медицина 

безнадна брана болестима, а живот поражавајућа 
борба против смрти.

Први прави и велики успех „Борца”, а самим тим 
и чачанске кошарке, везан је за име Бола Денића, 
званог Миољуб.

Знали смо неколико људи, а неки су и живи, 
који га нису много ценили па ни волели. Раз-
лог је једноставан. Када је дошао у Чачак и 
„Борац” негде 1950. године, извршио је селекцију 
постојећег састава који је већ пет-шест година 
играо како-тако. Неки су морали да иду пре, а 
неки касније из клуба, појединци су одмах пре-
лазили у новоосновани „Железничар”, а неки су 
прекидали са играњем кошарке.

„Борац” је тада још увек био један мали завежљај 
оптимизма, другарства и патње, сићушнији него 
икад.

Многи су то схватили као животну и спортску 
неминовност, а неки не. Знао сам и знам неке 
који су до дана данашњег остали љута опозиција 
Денићевом раду и резултатима.

Треба то и схватити, јер лопта је у оним временима 
многима била једина и свеопшта забава, једини 
прави провод, једина играчка у детињству и 
момачким годинама.

За све које је тада затекао у „Борцу”, Боле Денић 
је био и играчина и тренерчина. Са кошарком 
је почео да се бави још од почетка рата, у клубу 
„СК 1913”. То је била кошаркашка секција славног 
предратног фудбалског клуба, односно Спортског 

Кућа на крају града, зграда 
Соколског дома „Танаско Рајић” 
(фотографија из 1930), упркос томе 
што је око ње било увек живо, 
била је безмало центар спортских 
дешавања у граду
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друштва „Југославија”. Интересантно, овај назив 
је дат много пре него што је нова држава Краље-
вина СХС тако названа. Тако су се звали све до 
доласка Немаца 1941. године, када су окупатори 
забранили све националне називе.

Познато је да се безмало током целог рата у 
Београду играла кошаркашка лига коју су чинили 
осам-девет тимова и у којима су наступали 
касније познати кошаркаши и баскет радници 
Бора Станковић, Небојша Поповић, Александар 
Николић, Мија Стефановић, браћа Шапер...

После ослобођења уписао је медицинске сту-
дије у Београду и започео играње, а потом и 
тренирање, у новооснованом клубу „Металац”. 
Тренерски позив га је одувек интересовао, па је 

условљен тиме долазио у контакт и са славним 
Французом Жоржом Биснелом, касније и пред-
седником ФИБА-е, и Американцем Едуардом 
Коријем који је био дописник „Асошијетед преса” 
из Београда, али и кошаркашки заљубљеник и 
помало тренер.

Интересантно је и то да је тај човек био амерички 
амбасадор у Чилеу када се одиграо пуч којим је 
са власти збачен председник Аљенде.

Почетком педесетих Денић се жени, ускоро је и 
дете било на путу, а он са супругом, Чачанком, 
одлучује да дође у наш град да живи, где су му 
већ били родитељи и браћа. То је био и главни 
разлог зашто се појавио у „Борцу”.

Лепе и давне педесете

Када нико у Чачку безмало није знао за нову игру - кошарку, када није постојао ниједан једини обруч са таблом у граду, 
Боле Денић је играо на првенству Београда. Доказ за то је ова фотографија (Денић је у горњем реду, последњи слева. 

Тада је имао само седамнаест година).

Денић је као играч „Металца” 
био на комплетним припремама 
репрезентације за европско 
кошаркашко првенство 1947. 
године у Прагу. Било је то друго 
такво такмичење после рата, а 
на првом (1946, Женева) Југо-
славија није учествовала. То 
друго првенство се играло у 
Чекословачкој зато што су Чеси 
на претходном били прваци. 
Играло се одмах следеће године 
да би се избегле Олимпијске игре 
у Лондону 1948, где се кошарка 
већ играла званично, почев од 
Олимпијаде у Берлину 1936. 
године.

Интересантно је да су онда 
тимови наступали са тринаест 
играча. Денић је био званично 
одређен да буде један од те 
тринаесторице, али је дан-два 
пред полазак тадашњи селек-
тор и тренер Стевица Чоловић 
саопштио је да ће на пут ићи 
Срђан Калембер, играч „Црвене 
звезде”, уместо Денића и без 
објашњења. Калембер ће касније 
бити велико име нашег баскета, 
али у том моменту био је још 
непознат и „зелен” играч. Али, 
иза њега је била велика „Црвена 
звезда”.

Денић је тада имао двадесет 
две године. Његов „Металац” је 
био мали клуб, али не и слаб. У 
првом првенству послератном 
био је шести, а у следећем пети, 
а у моменту када је отишао у 
Чачак били су четврти у држави.
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Пошто се упознао са основним стварима у клубу, 
а то су били игралиште, свлачионице, играчки 
кадар, започео је и са првим променама. Умео 
је код младих људи да запали искру вере да 
је могуће ни из чега створити нешто велико. 
Укратко, био је људско биће које побољшава 
свет. Десет следећих година реч овога човека 
биће последња у овоме клубу. Никада није био 
диктатор, већ вођа и најстарији брат.

Уосталом, без додира и миловања млада бића 
се не развијају.

Игралиште је било у дворишту Соколског дома, 
најстаријег спортског објекта у граду. Назови 
свлачионице биле су у подруму поменутог 
здања. Тим је у томе моменту био какав-такав, 
без могућности да се много мења.

Али, поседовали су нешто врло важно. Дух при-
падања код тих младих људи био је превелик.

Због свега тога је одмах почео са формирањем 
организованијег подмлатка одакле би се, после 
потребне и могуће обуке, најталентованији 
пребацивали у први тим. Тако нешто је дотле 
постојало званично, тренер јуниора у моменту 
његовог доласка био је Трипко Аџић, али је све 
то било некако скромно.

У будућим годинама и деценијама много деце ће 
бити пронађено и играчки створено. Једноставно, 
у овоме граду са децом се увек добро радило 
и умело. Како?

Као и са одраслима, само много боље.

Денић је инсистирао да се из Београда врати 
Доцо Азањац, који је био чачанско дете, играо 
раније у „Борцу”, а у међувремену су заједно, 
једно кратко време, играли у „Металцу”. Слично 
је било и са Александром Стефановићем који 
је после кратког играња у „Борцу”, углавном 

После дванаест година, Денић 
је предводио „Борац” у Првој 
савезној лиги Југославије, 
по други пут. Фотографија је 
са стадиона на Железничкој 
станици, где је „Борац” тада 
играо утакмице. Денић је 
имао двадесет девет година, 
а следеће је престао са 
играњем (слева: Денић, Ристић, 
Цицварић, З. Ђурић, Трифуновић, 
Ковачевић, М. Ђурић, Смиљанић, 
Икодиновић, Јаковљевић 
и Стефановић).



17

као јуниор, прешао у млађе категорије „Парти-
зана”, а потом „Црвене звезде”, када је похађао 
фискултурну школу у Земуну.

„Борац” је био шарена дружина у којој су већ били 
момци који ће играти и код Бола Денића: Мићо 
Трифуновић, браћа Ацо и Срећко Икодиновић, 
Кемпо Смиљанић, Трипко Аџић, Дуле Јаковљевић, 
Вова Бондаренко...

Аџић ће ускоро отићи у „Железничар”, а Ацо 
Икодиновић ће престати са играњем.

Поменутим првотимцима ће се прикључити 
и млађи Стефановић, Радомир - Рашко, као и 
перспективни јуниори Томислав Мула Ристић, 
браћа Ђурић, Микета и Звонко - Бумби, затим 
Мићо Ковачевић и Жарко Терзић.

Ех, какав тим, какво незаборавно време!

Већ 1952. године „Борац” ће постати прволигаш, 
први и једини у овоме граду од како постоји 

било какав спорт у њему.

За кратко додуше, као и следеће 1954. године, 
„Борчеви” играчи ће у постојећим условима дати 
свој максимум, мада не можемо да кажемо да су 
били и задовољни оним што су урадили.

Јер, чини се, судбина је „Борац” оба пута 
опљачкала.

Денић је овоме тиму много значио, био је добар 
човек и људи су га волели. Имао је мана, али од 
њих други нису имали ни штете ни непријатно-
сти, већ само он. Са којим се дилемама рвао, са 

каквим наслеђем и препрекама се сусретао, ко 
је све ометао ово, то је само он знао, творац и 
први владар овог новог чачанског тима.

Да ли је његова идеја о стварању великог „Борца” 
била исправно дело или трагична заблуда? Шта 
је да је, овај човек је све своје дилеме носио са 
мудрошћу и мирноћом. У једно смо још сигурни 
– ово све су лепа подсећања и приче о време-
нима за која су многи у овоме граду били везани 
младалачким уздасима.

Пишући претходни фељтон о „Борцу”, доста 
времена сам провео са њим, са надом да ћу 
од њега понајвише сазнати о том добу. Јер, 
сваки играч је пратио своју каријеру, уз логично 
посматрање и осталих ствари око себе. Али, 
тренер је тај који по природи ствари прати све 
скупа и као играче и као личности. Нешто попут 
доброг родитеља.

Он је у Чачак дошао са шестогодишњим иску-
ством вође, стеченим предвођењем „Металца” 
(касније „БСК”), тада трећег београдског тима, са 
лепим и све бољим успесима у тадашњој Првој 
кошаркашкој лиги Југославије.

Уз искрено признање да је схватио да има доста 
рупа у сећању и да му је поменути фељтон то све 
попунио и обновио, изрекао је једну интере-
сантну и помало чудну ствар. Причао је да је са 
толико ентузијазма дошао у Чачак и „Борац” да је 
био убеђен да ће од свега направити европски 
клуб! Чачак је био његова дефинитивна животна 

Лепе и давне педесете

Боле Денић је причао да му 
је прве лекције о кошаркаш-
кој статистици одржао раније 
поменути Едуард Кори. Та ствар 
је и много година касније била 
„мисаона именица” нашег 
баскета, а о чачанском да и не 
говоримо, за разлику од дана-
шњих времена када је постала 
нераздвојни део свакога посла 
па и овог: Кори ми је у разговору 
после једне утакмице, говорио 
је Денић, скренуо пажњу на јед–
ног нашег играча. Приговорио 
ми је што му дозвољавам да 
наставља са шутирањем са 
једне позиције, када је већ са 
ње неколико пута промашио. 
Сугерисао ми је да се са так-
вим статистичким гледањем 
сигурно утврђују неке слабости, 
односно врлине.

Боле Денић (десно) и његов 
пријатељ Драган Наумовић, 

дугогодишњи спортски радник 
Чачка, али и „желовац”, што и 

сама фотографија јасно говори
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одредница. Са медицинским студијама се мало 
растегао, а једини разлог за то су били кошарка 
и породичне обавезе.

Тај човек ће касније завршити још доста школа, 
мимо поменутог факултета. Стекао је звање спе-
цијалисте интерне медицине, сигурно једно од 
најтежих и најпризнатијих у целој здравственој 
науци. Затим, још једно, медицине рада, неколико 
година касније. Потом је постао један од првих суп-
специјалиста кардиологије у нашем граду. Говорио 
је француски и енглески, свирао виолину и био 
велики љубитељ и познавалац озбиљне музике.

Био један од највећих интелектуалаца, не само у 
чачанској кошарци, већ и у целом граду.

Тако је некако и гледао на тим и на ову лепу игру. 
У тој првој генерацији све је било онако како је он 
замишљао и желео. Био је изузетно задовољан 
играчким склопом и другарством. Појединачни 
квалитети су били такви какви су, али се радило 
на побољшању свачије вредности. Тренинзи као 
основ свакаог учења и напредовања били су 
знатно јачи, квалитетнији и чешћи.

После свега, ти људи нису постали профе-
сори универзитета и академици, али су били 

Тим „Борца” из 1952. године, 
када је први пут ушао 
у Прву савезну лигу 
(слева) Денић, Ристић, З. Ђурић, 
Трифуновић, Смиљанић, М. Ђурић, 
А. Стефановић, Бондаренко, 
Азањац, Јаковљевић, Икодиновић 
и Р. Стефановић

Врло брзо по формирању „Железничара” 1949. године искрчен је простор 
на коме су биле тополе и неки свињски обори и направљено је игра-
лиште покривено шљаком, са бетонским конструкцијама које и данас 
трају, а које су тада носиле плехане табле и кошеве. У међувремену је 
формиран и кошаркашки тим.

Многи су и пре доласка Бола Денића у Чачак отишли из Соколског дома 
на „железничку станицу”, а неки и касније. Било их је доста (браћа Граде 
и Драгић Јовановић, Јежо Пантелић, Мишо Чукић, Ђоко Николић, један 

од оснивача „Борца”, затим нешто касније Трипко Аџић, па за њима и 
Жарко Терзић...).

И тако ће све бити исто и следећих седамдесет година, ишло се и тамо 
и овамо, нико се није више „мрзео” и волео истовремено, као ова два 
клуба, односно људи у њему.

И када су били највећи противници, између њих је ипак постојало једно 
лепо поштовање. „Вечити” „Желе” је обележио више од седамдесет лета 
постојања, мада су његове трофејне полице већ одавно пуне прашине.
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личности или, просто народски речено, 
синови за понос, најбољи мужеви, непоно-
вљиви очеви и радници у друштву у које сте 
увек били сигурни.

Али, времена су се мењала. Други велики тим 
који је селектирао и припремао нешто око пет 
година и предао Александру Стефановићу, био 
је по менталном склопу нешто сасвим супротно.

Лепе и давне педесете

Кондиција је одувек била саставни 
део свих припрема спортиста, па 

је тако било и у „Борцу” педесетих. 
На једном од таквих тренинга су 
(здесна) Ц. Марковић. М. Ђурић, 

Т. Марковић, А. Стефановић, С. 
Икодиновић, Цицварић, Денић...

„Борац” је у прву кошаркашку лигу упадао 1952. и 1954. године и оба пута је „филмски” из 
ње испадао.
Прве године је био кажњен са једним бодом, који је на крају буквално и пресудио, а због 
недоласка на меч са београдским „БСК-ом” (до скора „Металцем”) у првом колу другога 
дела такмичења. А томе је претходило непланирано померање првенства. „Борац” није 

имао са ким да игра јер су се 
играчи, у паузи између два дела 
првенства, већ били растурили, 
односно био им је дат краћи 
летњи одмор.
Мобилни телефони тада још нису 
били пронађени!
Године 1954. Лига је имала два-
наест тимова, а одлучено је да 
од следеће буде скраћена за 
двоје и десет тимова ће имати 
и следећих десет година.
Београдски „Раднички” и 
„Борац” били су последњи и 

претпоследњи, па су самим тим и испали, а следећа 
два тима, карловачки „Железничар” и „Љубљана”, 
ишли су на доигравање у Марибор и Чачак, где су 
биле организоване квалификације за попуну Прве 
савезне лиге.
Карловчани, који ће имати исти број бодова на 
завршетку првенства као и „Борац”, али мало бољу 
кош-разлику, неће успети у квалификацијама, јер 
ће од њих бити бољи „Марибор”. Љубљана ће на 
квалификационом турниру у Чачку, на „железничкој 
станици” бити боља од београдског и чачанског 
„Железничара” и самим тим ће остати у Првој 
савезној лиги.
„Борац” је од тих додатних квалификација, односно 
остајања у лиги, делило нешто мало поена, у кош-
разлици, од Карловчана.
Кошарка је била много пута „спорт само једног 
поена”. Али и витештва и поштења.

ПРВЕНСТВО: 1954. - ТАБЕЛА (лига)

 1. ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
 2. Младост
 3. Пролетер
 4. АШК Олимпија
 5. Партизан
 6. Локомотива
 7. Монтажно
 8. БСК
 9. ЖКК Љубљана
 10. Жељезничар (КА)
 11. Борац
 12. Раднички
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Велики проблем у Чачку, као и свуда уосталом, 
био је зимски период и одсуство због студи-

рања многих момака. Зато су била организована 
и тренирања у Београду. Велике паузе нису се 
смеле дозволити.

Велики прелом био је и рушење игралишта у 
Соколском дому, које је било тада како-тако 
сређено. Нови, привремени терен за тренирање 
испред данашњег Суда и Галерије „Надежда Петро-
вић”, није ни приближно задовољавао потребе. 
Званичне утакмице су се играле на игралишту 
„Железничара”, где су се увек осећали као гости, 
а и плаћали кирију.

Нови стадион између мостова, Мораве и бедема, 
било је нешто далеко и помало несигурно.

Тешки пехови пратили су „Борац” у тим вре-
менима. Оба пута је испадао из лиге, и 1952. и 
1954. године, под врло чудним околностима и 
неправедно. Али, тако је било. Ко је тада марио 
за малени Чачак? Тога није било ни касније после 
већих успеха, а поготову тада, када је то било врло 
болно. Једноставно, дођу некада и такви дани.

Бог је био против „Борца” тих година, то је било 
свима јасно. „Борчеви” момци су били превише 
уморни и превише жалосни да би се супротста-
вили овом животном понижењу. Суза више није 
било. Када једном постанеш неко, нема више назад.
Господе, Господе, зашто си нас оставио?
Временом се појављивао још један проблем, а 
то је била пролазност и осипање „великог тима”. 
Момци су завршавали школе, запошљавали 
се, многи се и женили, стварале су се нове 
породице, а за баскет је остајало мало или 
нимало времена.
Иначе, све остало је било за сваку похвалу. Није 
Чачак уосталом случајно прихватио одмах ову 
игру и клуб.
Денић и остали руководиоци су схватили да се 
морало радити са децом као следећим играчима 
и заменама. Све то је дотле, искрено говорећи, 
било по систему „реда ради”. Одмах, по његовом 
доласку у Чачак, ишло се на државно јуниорско 
првенство у Карловцу, где је постигнут леп успех. 
Много је било важније то да је неколико играча 
из тог врло брзо прешло у први тим.

Терен на првобитном месту 
из 1945. године био је од 
земље, нераван, са дрвеним 
конструкцијама. У дворишту 
Соколског дома ново кошаркашко 
игралиште почело је да се гради 
1948, на локацији данашње 
Улице Краља Петра. Било је 
покривено шљаком са зиданим 
носачима кошева. Следеће 1949. 
године направљене су трибине и 
постављено је електрично светло.
Ова фотографија приказује градњу 
трибина. Неки извештаји кажу да 
је на понеким утакмицама било 
присутно и око 1.500 гледалаца.
А онда су 1953. урбанисти донели 
одлуку о рушењу свега, због 
градње нове улице и стамбеног 
насеља Ратко Митровић.
Било је то збогом, Соколски доме.
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Опрема и облачење кошаркаша одувек су били 
специфични. Били су мало шаренији у односу на 
фудбалере, рукометаше... То се све преносило 
још из постојбине свега, из Америке пре свега, 
па преко европских лига и наше „Црвене звезде”. 
У немаштини онога времена, када су две векне 
хлеба уз један ваљак саламе били ручак на путо-
вању за све, „Борац” је био једнообразно обучен, 
са шареним тренеркама, гаћама, са натписима 
на дресовима...

Све до преласка на нови стадион крај бедема 
„Борац” је био тешки бескућник. Секретар је био 
Перо Симић, вероватно један од најбољих које 

је клуб икада имао, а сва администрација била 
је у његовим ташнама и торбама.

Назови клупске просторије биле су у фотограф-
ској радњи Аца Симића, у центру града. Обојица 
поменутих били су иначе пашенози, односно 
рођена браћа Денићеве супруге Леле. Безмало, 
породична мануфактура.

У тим педесетим годинама тренери млађих 
категорија били су Александар Стефановић и 
Кемпо Смиљанић, којима ће и у остатку живота 
педагогија бити животни позив.

Александар Стефановић је од почетка био човек 
поверења главног тренера и нека врста његовог 

Лепе и давне педесете

Интересантно је да су многи од 
тадашњих „Борчевих” момака 
после рата живели у окрњеним 
породицама, без једног роди-
теља, из разноразних разлога. 
Притом их је „Борац” „чувао” 
од многих искушења и „живот-
них ветрова” који су поред њих 
дували, јаче или слабије.
Поменућемо неке: браћа Ико-
диновићи, браћа Стефановићи, 
Дуле Јаковљевић, Боле Денић, 
браћа Ђурићи. Ови последњи 
су све то заборавили при пре-
ласку у београдски „Партизан”. 
Штавише, били су главни при 
преласцима многих из „Борца” 
у овај београдски клуб.

Одлуке, пројектовање и градња 
новога стадиона почели су доста 

брзо, у априлу 1954. године. За 
многе у граду то је био прелуксузан 

подухват.
Ова фотографија приказује како 

је изгледала градња тог новог 
објекта.

Прва утакмица на још 
недовршеном игралишту била је у 
лето 1956. године, против тима из 

Трстеника, после само две године 
од почетка радова.

Добар дан, Градски бедеме, 
Мораво и нова кућо.

Да би се оправдала градња тако великог објекта за 
оно време, какав је требало да буде кошаркашки 
стадион, била је предвиђена и бетонска плажа 
поред њега и Мораве. Првобитно се рачунало 
са кошаркашима као чуварима на њој, а можда 
и спасиоцима.
Денић је причао да су неки на то и пристајали, 
само да би се добио нови бетонски стадион. 
Међутим, он је био против тога од првога дана. 
Сматрао је да би то била велика обавеза за 

његове момке. Тачно је да су овај нови спорт и 
клуб егзистирали тек око десет година у граду, 
али су заслужили и доказали се после свега 
или нису.
Тако је на крају и било, није било попуштања.
Због све те, назовимо неизвесности, први закопани 
пијук у земљи крај реке био је Денићев. Није то 
било због славе и симболике, него због тешког 
страха да се градско руководство не предомисли. 
На крају је све испало како треба.
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фаворита. То је био и као играч. Њега је Денић 
међу првима вратио из Београда у Чачак, па му 
је затим дао пуну слободу као кошаркашу, са 
разлогом наравно. Он ће потом бити и најбољи 
стрелац тима у првој прволигашкој сезони. У 
другој је то био Бумби Ђурић, који је те 1954. био 

и други стрелац целе Лиге, иза Словенца Бориса 
Кристанчића.

 Стефановић ће бити тренер јуниора за све време 
док је Денић био први тренер, а по његовом 
одласку 1960. и настављач његовог рада следећих 
десет-једанаест година.

Борац је тих педесетих година имао један 
врло срећан склад личности. Играчи су и 

онда, а и касније, углавном бирани по квалитету, 
а не по неким људским особинама. Али, слагање 
личности у једноме колективу следећа је важна 
карактеристика, ако не и најважнија. Јер, сложна 
и јединствена група са том својом особином 
може да ублажи пуно пута, да покрије многе 
друге своје мане.

Сви тадашњи играчи били су ђаци и студенти, 
касније интелектуалци, било да су већ били у 
тиму или су му се прикључили по Денићевом 

доласку. У свему томе постоји још једна инте-
ресантна ствар, додуше не много лепа. Сви ти 
поменути момци, заједно са Болом Денићем, 
престали су са играњем такорећи истовремено. 
Изузетак су били браћа Ђурићи који су отишли у 
београдски „Партизан” и наставили са играњем. 
Млађи, који су придошли нешто касније, Кова-
чевић, Цицварић, Ђорђе Милошевић, наставили 
су своје играње у „Борцу”.

Махом су ти некадашњи младићи завршавали 
студије, запошљавали се, женили, добијали децу 
и оснивали нове породице. А то је био и крај 
активном баскету.  

Велики кошаркашки и спортски 
празник у Чачку - 7. април 1951. 
године (дочек кошаркаша „Црвене 
звезде” на Железничкој станици 
у Чачку, са „парним оделима”, 
краватама, па и шеширом; „Цвена 
звезда” - „Борац” 50:26)
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Ех, Вијаређо, Вијаређо...
Стоје слева: А. Стефановић, 

Икодиновић, Денић, три 
представника организатора, 

М. Ђурић, З. Ђурић, Т. Марковић, 
Ристић и С. Стефановић. 

Чуче: Милошевић, М. Марковић, 
председник Ћировић, Смиљанић, 

вођа пута Спасић и Ковачевић

Прва петорка „Борца” пред меч 
у Вијаређу 1955. године 

(слева): А. Стефановић, Ковачевић, 
Ђурић, М. Ђурић и Икодиновић
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Две безмало идентичне 
фотографије између којих је 
прошло 20 година.
Горња је са турнира у Вијаређу 
1955, а доња из Чачка 1975. године
Горња фотографија  
(горњи ред слева): 
Звонко и Микета Ђурић, Ц. 
Марковић, Ћировић, председник 
клуба и човек из организације 
турнира;
(доњи ред слева): Икодиновић, 
Ристић, С. Стефановић, Спасић, 
Денић, А. Стефановић, М. 
Марковић, Милошевић, Смиљанић 
и Ковачевић

Доња фотографија (слева): 
С. Стефановић, А. Стефановић, 
Рисимовић, Ковачевић, Драшковић, 
Смиљанић, Денић, Ћировић, 
Ристић, Спасић и Јаковљевић
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Неочекивана награда за све те лепе године и 
успехе, „Борцу” и тим младићима, дошла је у 
виду турнеје - турнира у италијанском граду 
Вијаређу. Један београдски клуб је ненадано 
отказао учешће, па је „Борцу” брже-боље понуђен 
одлазак. Чачане није требало два пута нудити.

Било је то време када су у иностранство одлазили 
само политичари, спортисти и евентуално неки 
привредник. Експресно су се организовали и у 
сваком погледу и врло достојанствено и успешно 
репрезентовали нашу кошарку, клуб и свој град.

Од наших је играла „Црвена звезда”, а остали 
учесници била су два швајцарска клуба, затим 
солунски „Арис”, онда домаћин из Вијаређа, једна 
америчка селекција и, наравно, „Борац”.

Додатак и награда за сав утисак био је останак 
Чачана још неколико дана на карневалу у том 
италијанском граду, који је тада за ову кошаркашку 
експедицију био „филм у синемаскопу”. Лепшу 

награду и опроштај од кошарке нису могли ни 
замислити, а ни пожелети.

А онда су се у тиму почели да појављују неки нови 
клинци, али све је то било нешто сасвим другачије.

Људи ипак највише воле да буду вољени и неза-
борављени. Све су то емоције које скоро да боле.

Када је 1955. напунио тридесет година и Денић 
је престао са играњем. Некако тада је на свет 
дошла и кћи, иначе друго дете у породици. Он 
је у међувремену завршио студије медицине и 
почео да ради. Тренерство је одувек било нешто 
што је желео и волео, тако да се следећих пет 
година само тиме бавио у кошарци.

Године 1956. „Борац” добија нови стадион. У 
многим годинама које су долазиле, био је и даље 
незавршен, али употребљив. Појавила се једна 
нова и одлична генерација момака, не зна се да 
ли случајно или као последица претходног и 
тадашњег рада. Било је сигурно више разлога. 
Нису се појављивали одједном, сви заједно, већ 
сукцесивно, пристижући једни друге.

И ето тако, дођу дани и године када, што рече 
један песник, „свака ће се младост звати, добро 
старо време”.

На крају свега, све победе на пораз личе.

Веровали или не, од свих њих данас је остао само 
још један „првоборац”, Александар Стефановић. 
Он је човек који је „измислио оптимизам и вољу” 
и који је решио већ одавно да никада не умре, а 
поготову не од „грчева скромности”. Деведесета 
му је, али може још сам себе да послуша, а и још 
много више од тога.

Нема већ одавно ни највећих из тога времена, 
Лоција, Геца... Не зна се ко је имао мање презиме, 
а био већи играч.

Сви ови момци кренули су 1945. и педесетих да 
клуб и град беде и безнађа претварају у простор 
достојанства и наде. Њих ће зауставити живот и 
реалност. Били су храбри и упорни, разборити 
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„Тарзан са Мораве”
Александар Стефановић, један од 

најбољих из педесетих година, 
из времена када се надао да 

ће наследити славног глумца 
Џонија Вајсмилера у великом 

холивудском филму

Вођа италијанског пута био је 
председник клуба, а све то је 
био око шест година, Драган 
Ћировић. Тада и касније је био 
директор Фабрике хартије, јед-
ног од великих спонзора чачан-
ске кошарке. Испред УДБ-е, без 
које се тада није могло ништа 
замислити, а поготову пут једне 
овакве групе у иностранство, 
ишао је Мики Спасић, који ће 
следећих двадесетак година, до 
краја свога живота, бити велики 
„борчевац” и члан свих управа.
У протеклих седам и по деце-
нија ова два човека ће сигурно 
спадати у најужи круг најзаслуж-
нијих руководилаца клуба.
Били су људи који су „Борац” 
доживљавали као део своје куће 
и свога живота.
Нажалост, данас је таквих врло 
мало.
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и самоуверени. Били су јаки, иако на око тихи и 
слаби. Доследни себи у свему, па и у заблудама. 
Отишли су уверени да су испунили судбину. У 
том уверењу нису нас обманули.

Остаје само дилема да ли су били бољи ти дани 
и време или су били бољи ти људи.

И њима се полако старост почињала да при-
ближава. Људи се ње не плаше, јер она долази 

постепено, плаше се само немоћи тела и ума. 
Старост и дубока старост могу понекад да буду 
и велика казна, али ипак није лоше живети, јер 
смрт је једина ствар за коју можемо бити сигурни 
у животу.

Збогом, некадашња велика и лепа чачанска 
младости!

И тако се једна прича завршавала, а такорећи 
одмах је почињала друга. Сви стари људи, 

па и одлазећи спортисти, носе меланхолију због 
растанка, углавном достојанствено показујући и 
у последњим тренуцима да је за свакога од нас 
време коначног одласка неминовност.

А спортске каријере? Осим оних највећих, нико 
их се више ускоро неће ни сећати, памтити и 
спомињати, осим њих самих наравно, понека 
сестра или брат, евентуално неки јубилеј или 
новинар и новине, као ови који све ово и пишу.

Многима ће године пролазити полако све 
мислећи да ће се младост вратити, бар на још 
један дан. Некада су били 
звезде, а ускоро су поср-
тали, некада им се име 
орило изнад игралишта, 
а сада су се полако спуш-
тали према заласку. Сви, 
па и они, долазили су 
у фазу живота када је 
свака јесен била тешка, 
а зима тежа од јесени, 
док лекови више шкоде 
него што помажу.

У периоду када су се 
појављивали нови пер-
спективни момци, још 
неочврсли, потпомогнути 

неким релативно старијима, играло се тако-тако. 
Штавише, 1959. године на завршетку Српске лиге, 
чачански „Железничар” био је испред „Борца” 
на табели.

Два пута ће се играти и квалификације и полу-
квалификације за првака Србије не били се некако 
дохватили поново Прве савезне лиге. Али, све 
је било безуспешно.

Тих година Крагујевац је за „Борац” био „проклето 
Лијевно”.

Смена тренера наступа на прелазу 1959. и 1960. 
године. Разлози одласка Денића су били поро-
дични и професионални, али било је још нечег.

Са кондиционог тренинга 
средином педесетих (горе слева): 
М. Ђурић, Денић, Цицварић, 
Азањац и Стефановић; (доле слева): 
Ристић, З. Ђурић и Икодиновић
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Упркос свој својој величини и доброти, он је 
био човек који није много волео да прича, више 
је ћутао, био је помало уштиркан и тајанствен.

Али, он је овако све то објашњавао: Добијали смо 
одличне играче, али је било и малих проблема 

са њима. Имали смо већ неке који су понављали 
разреде у средњој школи, што је раније у тиму 
било безмало немогуће. Бранко Цицварић ми је 
у неким својим двадесетим годинама одбио на 
тајм ауту да изађе из игре, када сам покушао да 
га изменим. Тако нешто дотле нисам доживео.

Појављивали су се временом и такозвани вечити 
студенти који су мењали факултете као кошуље 
и никада нису ни завршавали. Ђоко Јаре Мило-
шевић, један од великих талената, евидентно је 
са својим животом, па самим тим и каријером, 
„ишао укосо”.

Један од највећих био је проблем са својим 
пубертетом, при чему смо се све време рас-
пињали између његовог „ништа не ради” и 
слободног времена и страха да га не „дохвати 
улица” и да га тако изгубимо за сва времена. А 
био је непоновљив таленат какав се до тада у 
Чачку није појавио.

Многи су почињали и да пуше, а и чашица није 
била реткост.

Мој ауторитет више није био довољан и после 
петнаестак година почињао је да девалвира. 
Био је то један од разлога који ме је терао на 

Последњи сусрет Бола Денића (лево), 
Боре Станковића (десно) и писца ове 
књиге (у средини) био је у септембру 
2009. године у кући унуке славног 
председника ФИБА-е, а која је удата 
у Чачку. Некадашњи „ратни другови” 

нису више у животу.

Растанак Бола Денића и „Борца” 1960. године 
био је помало ружан. А дефинитивна тачка, 
односно истина на ту причу, стављена је тек 
после четрдесет-педесет година.
Кошаркашки савез је у контексту своје дале-
ковиде политике развоја слао своје заслужне 
и перспективне чланове на многа такмичења 
кошаркаша и слична усавршавања.
Када је у лето 1960. године била Олимпијада 
у Риму „наградна путовања” добила су 
двојица тренера из Чачка, Денић и Стефа-
новић. Први по заслузи за све што је дотле 
урадио за нашу кошарку, а други као један 
од најперспективнијих. Њихово је било да 
регулишу сами путне дозволе и исправе, а 
Савез је сносио трошкове.

Александар Стефановић је то брзо средио 
и био је на Олимпијским играма, а Боле 
Денић није добио потребан пасош, односно 
дозволу локалних власти и самим тим није 
ни ишао, без објашњења наравно. Он никада 
није био члан Савеза комуниста, а био је и 
син предратног официра, пуковника, који 
је цео рат провео у немачком логору. После 
рата, до смрти је мирно живео у Чачку као 
пензионер.
То је било, прошло и заборавило се. Али, ту 
није био крај.
Наиме, после више од четрдесетак година 
појавио се, неким другим поводом, један 
бивши удбаш, пензионер, на све га подсетио 
и испричао му како је одбијен његов захтев.

Један човек из тадашње управе „Борца”, 
дугогодишњи, могло би се рећи и пријатељ, 
који је одлучивао о томе у званичној градској 
институцији, једноставно га је прецртао и 
рекао - не може! Када је за све то сазнао, 
поменути „пријатељ” више није био жив.
Денић се није жалио ни на шта, ни тада, а ни 
касније. Достојанствено и господски је све 
то поднео. Тако је касније и живео, а тако је 
и отишао из живота.
У том моменту 1960. године није више био 
ни тренер „Борца”, ништа званично у клубу, 
него само доживотни члан и пријатељ.
Наравоученије: На штапове од трске и 
такозване пријатеље не смете се ослањати. 
Савијају се.
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повлачење. Долазила су нова времена и нови 
људи које изгледа нисам довољно разумевао.

Александар Стефановић је био следећи. Био је 
шест година млађи од мене, мање потрошен 
и са мало мање обавеза, а и више жеље за 
афирмацијом.

Склонио сам се, разумљиво, у страну.

Људи к’о људи, и млади и стари – чим нисте главни 
и одлучујући, другачије вас гледају.

Али, то је и нормално и природно. Било је то 
збогом игри мога живота, збогом мојој младости.

Последња сезона, једна од 
последњих утакмица и последња 
фотографија Бола Денића са 
Борцем 1959. године
(горе слева): Трипковић, Качар, 
Цицварић, С. Стефановић, 
Петковић, Ковачевић, Јековић, 
Денић (тренер);
(доле слева): З. Нешовановић, 
Мишовић, Бугарчић и Копривица

Боле Денић је умро 12. новембра 2014. године 
у старачком дому у Кикинди. Претходно је 
једно време боравио у истој таквој инсти-
туцији у Врњачкој бањи.
Имао је тада осамдесет девет година, живео 
је сам, супруга му је умрла, а деца била са 
својим животима и пословима, на ваневроп-
ским континентима.
Око петнаестак дана пре него што ће јавити 
да је умро, био сам неким послом у Београду. 
Сећам се добро, била је субота, око седам сати 
ујутру. Зазвонио ми је телефон и на сигнатури 
се појавило име - Боле Денић.

Наравно да сам се изненадио. После првих 
конвенционалних питања, замолио ме је да 
га изведем из тог дома, бар за неко време, 
и преведем на хируршко одељење у Чачан-
ској болници где сам тада радио, да ту међу 
познатима и својима проведе неки период.
Био сам затечен. Логично, нисам могао ништа 
да му обећам, осим оног видећу и јавићу се. Ни 
онда, а ни касније, нисам могао да одлучујем 
о његовом животном статусу.
Не знам да ли је била већа моја жалост због 
његових тужних последњих дана или од 
гриже савести што му не могу помоћи.

После кратког времена јавили су да је умро.
Човек коме су овај град, а и моја породица, 
много дуговали, који ми је био узор целога 
живота у много чему, отишао је а да нисам 
могао да му испуним последњу малу-велику 
жељу.
Много пута до сада, па и тада, цитирао сам 
једну мисао Мирослава Крлеже: Старост 
је бродолом!

И ништа друго.
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Други велики успех „Борца” био је средином 
шездесетих година, а то је било после више 

од деценије чекања у односу на претходни. 
Чачани су тада поново постали прволигаши, а 
што је важније, све то је трајало следећих око 
двадесет пет година. 

Наиме, у том четвртвековном периоду, Чачани су 
три пута испадали из Прве савезне лиге Југославије. 
Једном је то било „без чекања”, јер се Друга лига 
играла лети, а Прва зими, па није било паузирања. 
Било је то 1968, а следеће две паузе биле су 1976. 
и 1980. године, али само по годину дана.

Успех о коме пишемо остварила је генерација 
чачанских момака коју је предводио као вођа 
Александар Стефановић. Потенцираћемо ову 
реч чачанских момака, јер су ту стварно играли 
само момци из овога града, што је данашњој 
јавности вероватно незамисливо.

Иначе, у моменту када ово вероватно читате, две 
трећине тренутног „Борчевог” тима је потекло 

и дошло из других екипа и градова, а од тога су 
тројица из Америке. Односно, само четворица 
су из Чачка.

Десет година у овоме тиму из шездесетих није 
било никога са стране, све док се 1971. нису 
почели да појављују младићи из Ниша и Крушевца, 
а потом из Краљева и Титовог Ужица.

Дуго је кружила истинита шала да је једини 
странац тада у тиму био Радивоје Живковић из 
села Трнаве.

Пред крај тих шездесетих, неколико утакмица у 
„Борцу” одиграли су Београђанин Милутиновић 
и Ужичанин Јанковић, али стварно само неколико 
мечева, и то је било све.

Играче „Железничара” при свему овоме нисмо 
рачунали.

Тим који је остварио овај успех, своје корене 
вуче из завршних педесетих година. Њих је 
у подмлатку водио Александар Стефановић, 
поред Кемпа Смиљанића. У први састав их је 

Још једно збогом славном тиму... 
И никад више! 
(горе слева): Лишанчић, члан управе, 
Пропадовић, А. Стефановић, 
С. Стефановић, Спасић, Милошевић, 
Азањац, М. Ђурић и Денић; 
(доле слева): Икодиновић, 
М. Марковић, Ристић и З. Ђурић

Ко је био већа вредност у тада-
шњем и каснијем „Борцу”, бекови 
или центри? Крешо Ћосић је 
тврдио да су то бекови. То се 
односило и на тадашње, односно 
касније чачанске бекове. Уоста-
лом, ево имена па процените 
сами: Цоња Копривица, Радмило 
Мишовић, Ћамила Ђелошевић, 
Машко Пурић, Дида Зејнило-
вић, па Миодраг Марјановић 
са Железничке станице... Ту 
бисмо завршили, јер бисмо 
онда наишли на Кићановића, 
Арсића, Андроића, Обрадовића, 
Шљивића...
Надамо се да нам неће замерити 
Јековић, Драшковић, Бугарчић, 
Стево Стругаревић, браћа Јок-
сићи, Бобо Стефановић...
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превео Боле Денић, да би потом Стефановић све 
наставио. Све је то тако било, док се једнога дана 
у клубу нису појавили први тренери са стране, 
Север, Пљакић, Мићовић и Лазар Лечић. Прва 
довођења играча из других градова и клубова 
коинцидирају са њиховим доласком. Да ли слу-
чајно или не, али тако је било.

Сви ови успеси остварени су на само два 
кошаркашка игралишта у граду, у само два 
кошаркашка клуба, „Борцу” и „Железничару”, и 
у само две полукошаркашке сале, у Гимназији и 
Техничкој школи.

Александар Стефановић је преко десет година 
радио сам, без помоћника, техника, физиотерапе-
ута, лекара, болничара, масера, без статистичара, 
четног евидентичара, заменика заменика, трећег, 

четвртог тренера, свега што имају данашњи 
тимови. Исто је било и у „Железничару”.

Тај тим је крајем шездесетих био седми у великој 
југословенској лиги, а Чачак шести кошаркашки 
град у држави која је тада била друга на Олим-
пијади и у Европи, а прва на свету.

А та држава је имала шест главних градова, 
републичких наравно, затим Нови Сад, Ниш, 
Сплит, Задар...

То су све изнели момци које су предводили 
Стефановић и Мишовић а које данас, нажалост, 
мало ко помиње.

То је једна од великих неправди и клубу и граду 
- пребрз заборав ових људи. Помињу се у ностал-
гичним разговорима оних који воле овај спорт 
и клуб и памте мало боље. Која их емисија на 

Неки су у другу половину двадесетог века улазили са аутима, неки и на млазни погон, а чачански момци су ишли 
бициклама. Ова фотографија је направљена испред Пећкe патријаршије крајем педестих година (слева): Радивојевић, 
Јањушевић, Денић, пријатељ из Француске Андре Симон, Качар, С. Стефановић, Јековић, З. Нешовановић и Цицварић

Приложићемо вам имена тада-
шњих центара, па сами проце-
ните: Лаћо Трипковић, Јоле Фар-
чић, Предраг Катанић, Мирко 
Дробњак, Драган Ђукић, Ради-
воје Живковић, Туцо Андрић... 
Да не идемо даље јер ћемо 
доћи до Ћурчића, Ивановића, 
Шаранчића...
Који је „Борчев” центар у пос-
ледњих двадесетак година био 
бољи од поменутих (мислимо, 
наравно, да је створен у „Борцу”)?

Лепо је видети шарено платно са 
три велике чачанске величине 
изнад моравске трибине у хали 
„Борца”. Али, исто то треба да 
стоји и изнад трибине до бедема, 
са ликовима Бола Денића, Аца 
Стефановића, Копривице, Лаћа 
Трипковића, Ћамиле Ђелоше-
вића, Јола Фарчића, Машка 
Пурића, Мирка Дробњака, 
Туца Андрића, Катанића, Јеко-
вића, Ђукића, Диде Зејнило-
вића, Шаранчића, Влада Анд-
роића, Драгана Арсића, Марка 
Ивановића...
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телевизији, радију, који фељтон или књига 
помињу? Шта се по њима у чачанској 
кошарци и „Борцу” зове (терен, трибина, 
турнир, капија, кошаркашка школа...)?

Да будемо мало иронични, помињу их 
једино „Чачанске новине”.

Китимо се годинама славом неких људи 
и успесима који су постигнути у туђим 
дресовима, градовима и државама. Они 
који су оставили младост и здравље, да 
не кажемо и живот на игралишту крај 
бедема, захваљујући којима можда клуб 
и данас постоји, једва да се помињу у 
овоме граду.

Јер, лига у којој су они „Борац” држали 
годинама, не може да се мери ни са једном 
Јадранском, шта год да ми мислили. О лиги Србије 
да и не говоримо. 

Данашња хрватска, босанска, македонска, црно-
горска кошарка су једна велика нула, а неки и 

две. Нешто мало је другачије са словеначким и 
српским баскетом.
А некада су сви чинили најјачу лигу Европе у 
којој је „Борац” био „марка”. 
Марка која се више не штампа.

На почетку шездесетих, „Борац” је био ује-
дињенији него икад. Дух припадања био је 

као мало где. Њих дванаест, као дванаест белих 
липицанера, као дванаест сивих соколова.

У деценији о којој пишемо, у „Борцу” је било доста 
одличних играча. Међутим, све се вртело око 
„петорице величанствених”: Мишовића, Ђелоше-
вића, Копривице, Трипковића и Фарчића. Иако 
нису играли свe време заједно, залет и темељ 
свему дали су управо они.

Први је све напустио Ћамила Ђелошевић који 
је, после петогодишњег играња, крајем 1966. 
године поново отишао на „железничку станицу”.

Идуће године (1967) Фарчић „насилно” прелази у 
Београд са војном службом, а потом и у „Партизан”. 
То је наравно све било „курвински” организовано 
од стране будуће „Борчеве београдске филијале 
Партизана”. Притом је и једна недодирљива 

институција тога времена у држави, ЈНА, пала на 
испиту савести. Али, било и прошло, а поновиће 
се још много пута.

Идуће године (1968) у пролеће, после „зрењанин-
ске” сезоне, опростиће се од играња и „Борца” 
Лаћо Трипковић. То је било све врло театрално, на 
препуном отвореном игралишту, када је гостовала 
репрезентација Југославије, која се спремала 
за Олимпијаду у Мексико Ситију. Наравно са 
поклоном, сликањем, говорима и свим осталим 
што приличи. Трипковић неће играти следећу 
Другу савезну лигу тога лета, нити наступајућу 
Прву савезну лигу у новој хали.

Мука ће натерати „Борaц” и Александра Стефа-
новића да зажмури и врати Лаћа Трипковића 
после само годину и по дана поново у тим. Не 
знамо само да ли је вратио поклон са претход-
ног испраћаја.

„Млађани” Никола Јековић 
и „мршави” Радмило Мишовић



33Превелике шездесете

Туцо Андрић је студирајући 
и играјући у Београду био 
далеко од претходне форме, 
којој се никад неће вра-
тити, па се морало зажму-
рити и поново окренути 
Трипковићу.

Смешно и тужно, али тако је 
било. Поменути Трипковић је 
био „пола” од бившег играча, 
али је и такав нешто значио.

Крај шездесетих и улазак 
у нову деценију биће само 
са двојицом од наведене 
петорке, Мишовићем и 
Копривицом.

„Цоња Копривица, звани 
Слободан” био је од оних 
играча чије су лопте имале 
памет. Велики део каријере 
проживео је са убеђењем 
да један кош чини једног 
човека срећним, а једно 
додавање двојицу. Он и 
„Борац” били су браћа. Био 
је посвећен кошарци којој 
се целим бићем препустио, 
у вери и љубави.

Био је један од слабијих студената, да не кажемо 
нешто друго – класичан пример погрешно иза-
бране школе и занимања. Био је богомдан за 
спорт, заправо кошарку. То је био његов живот 
и требало га је усмерити на спортске школе од 
првога дана. Од тога би и он и сви остали имали 
много веће користи.
Био је добар човек, одан породици, фамилији и 
свим пријатељима. Људи су га волели.
Италијански корени (по мајци је потицао из 
познате чачанске породице Рицардо), дали су 
му дар за уметност и распевано гледање на 

живот. Музицирао је још у 
раној младости, лепо певао, 
говорио италијански...

Од Монтенегрина је насле-
дио говорљивост (да је 
желео, могао је глатко поли-
тичар да буде), али и не баш 
велику вредноћу и систе-
матичност за остале битне 
ствари у животу.

На терену му мач није био 
раван. Није био грубијан, 
противнике је заустављао 
знањем, интелегенцијом и 
великом енергијом. Само 
они који су играли иза овак-
вих бекова знају шта значи 
испред себе имати такве 
играче. Није био велики 
филозоф у игри. Увек се 
трудио да навуче двојицу 
играча на себе, а затим 
пронађе слободног човека, 
наравно свог.

Поседовао је менталну чвр-
стину, а игру му нису реме-
тиле неке евентуале грешке. 
Нико Радмилу Мишовићу 

није умео да даје лопту, када је требало, као 
Цоња Копривица, иако није важио као играч са 
великим репертоаром додавања.

Никада му играња није било доста. Због њега 
се могло увести и треће полувреме, а да су га 
пустили, играо би још десет година сигурно.

Припадао је људима старога кова. Живео је по 
највећим моралним нормама, увек је давао много 
више него што је добијао. Коме је била потребна 
помоћ, од њега је био потпомогнут. Што је било 
његово, било је и туђе.

Наградно питање за 1000 долара: Да ли је 
Цоња Копривица (десно) зауставио славног 

Радивоја Кораћа (лево) у овој акцији?
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Играо је непрестано и одано, са усхићењем 
величајући овај спорт. Његов живот и дело били 
су данак клубу и граду.

Да ли је то било вредно труда, понижавања и 
патње?

Да, али све може бити лепо, у зависности од тога 
како се гледа.

Био је велики чувар речних тајни, рибе из Мораве 
су му „јеле из руке”.

Био је од оних људи који су важили за врло 
здравог човека. Једном је ломио руку и то је 
било све. Није се пожалио ни да га боли зуб, нити 
се накашљао. Но, судбина је хтела другачије. А 
живот је велика кучка.

Многи мисле да насмејане особе не могу да буду 
болесне. Ех, кад би све било тако. Увек сам био 
задивљен његовом радошћу пред свеколиким 
постојањем, па и онда када је био свестан да га 
не чека лак и дуг живот.

Кажу да су београдски професори говорили да 
је за њега једини спас била трансплатација срца. 
Упркос трајању болести, Цоња Копривица нас је 
некако на брзину оставио.

Умро је 1992. у мају, после само педесет три године 
живота. Иза њега су остали „велика чачанска 

кошарка” и два мала дечака.

Морали смо сви да чинимо оно што је човеку 
најтеже, да се миримо са смрћу.

Још једном, још један велики поздрав Цоњи 
Копривици, пун туге!

Шездесете године је обележио и велики сукоб 
Цоње Копривице, Ћамиле Ђелошевића и осталих 
из „Борца”. А како је све почело. Опет ћемо се за 
кратко вратити Болу Денићу. Ево његове приче: 

„Први велики и савремени бекови у југословен-
ској кошарци били су Иво Данеу и Јосип Ђерђа. 
Њих је имало свуда, играли су по целом терену, 
и у нападу и у одбрани. Дотле су ниски играчи 
играли по систему корак лево или десно, напред 
или назад, шут или се лопта додавала играчима.

Први такав савремени бек у Чачку, као поменута 
двојица, био је Цоња Копривица. Био је фудбал-
ским речником речено тотални кошаркаш. Играо 

је све, било га је свуда, имао је универзалност, 
осим једне ствари - шута. Притом је „разбијао и 
обручеве и табле и померао конструкције”. И 
тако је било до краја. Мада, ни помињани Ђерђа 
није никада имао много бољи шут. 

Без Копривице се није могло, чини се ни када је 
имао тридесет три године. Завршио је каријеру 
као физички најспремнији играч „Борца”. Аца 
Николић, професор кошарке, заступао је тезу 
да играч почиње да стари онда када почне 
да губи на брзини. Копривица није био ни за 
секунду спорији на завршетку каријере у односу 
на почетак. 

Многима није био симпатичан због сталног 
играња. Први који је почео да га изводи из 
игре и враћа, био је Лазар Лечић. Тада је имао 
тридесет три-тридесет четири године. Али, 
било је тако.

Копривица је крајем педесетих и почетком 
шездесетих био главни играч „Борца” и први 
стрелац. Давао је редовно по двадесетак кошева. 
Њега су „угасили” долазак Ђелошевића у про-
леће 1962. године и перманентно напредовање 
Радмила Мишовића који је захтевао и своју 
афирмацију. Ту је био и почетак његовог сукоба 
са Ђелошевићем. 

Копривица, Трипковић, 
Нешовановић, Мишовић 

и Ђелошевић



35Превелике шездесете

Друга половина педесетих био је врло чудан 
период у историји „Борца”. Пре свега, 1956. 

године је добијено ново игралиште. То је у почетку 
била грађевина којој се баш у првоме моменту 
и није видео крај, али је била само „Борчева” и 
ничија више и само за кошарку намењена. Градила 
се, ограђивала, са трибинама дотле непостојећим 

у Чачку, свлачионицама, у релативном центру, 
на атрактивном месту поред Мораве, лети је ту 
било и купања и сунчања...

После италијанске турнеје 1955. године Боле 
Денић је завршио са играњем и постаје само 
тренер. Завршио је у међувремену и студије, 
запослио се, живот је добио обрисе сигурности 

Копривица, поред њих двојице који су били 
највећи потрошачи лопти, није могао да игра 
и ради све оно што је радио раније. Морао се 
прилагођавати новим условима, био је органи-
затор и командант одбране. То се све поготову 
мењало када су се појављивали нови центри 
који су тражили лопте које су њима „припадале”.

Сви велики играчи су помало себични и сујетни, 
па су такви били и чачански. А играло се само са 
једном лоптом и у један кош убацивало.

Копривица је са Мишовићем растао и играо 
од раних дана. Међутим, долазак Ђелошевића 
га је у потпуности пореметио. Он то, ни свесно 

ни подсвесно, није могао да прежали, иако је 
„Борац” после тога био куд и камо јачи. Сукоб 
се преносио на долазеће године.

Ћамили Ђелошевићу нисам никада опростио 
неодлазак на судбоносне квалификације у Иван-
граду 1965. године, а мислим ни сви остали из 
„Борца”. Тада их је оставио на цедилу, на испиту 
каријере. Све се срећом завршило како треба, 
а могао је Иванград да буде и „Борчев” Ватерло.

„Борац” је тада „вадио из пензије и нафталина” 
Роклија Мишовића, уигравао га са осталима, као 
тада једино решење. А он претходне три године 

није одиграо ниједну једину утакмицу, односно 
престао је потпуно са играњем.

Упркос свему, Ћамила Ђелошевић је био преве-
лики кошаркаш, много заслужан за развој овога 
спорта у Чачку. „Борац” и овај град се нису баш 
претргли да сачувају успомену на њега.

Много сам га волео и поштовао, много му дуго-
вао, дружили смо се интензивно до последњих 
његових дана. 

Није овако било само у Чачку и Србији, овако 
је свуда у свету, и биће док буде света и људи, 
негде мање а негде више.” 

За случај да не успеју у кошарци, 
Цоња Копривица (лево) и Лаћо 

Трипковић (десно), заједно са 
Небојшом Марковићем (у средини), 

увежбавали су и музику. Свирали 
су свадбе, сахране, разводе, 

игранке „даме бирају”, одласке 
у војску, рођендане, имендане, 

повратке из ратова...
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и мирноће. Сам није могао, па је већ тада ода-
брао помоћнике. То су били у једном периоду 
Славољуб Кемпо Смиљанић, који се показао 
као привремено и Александар Стефановић као 
трајно решење.

Овај други је већ тада био педагог, односно радио 
је у чачанској Гимназији. Од почетка показивао је 
љубав према тренерству, а имао је и шта да покаже 
млађима, јер је до пре годину-две био један од 
најбољих играча. Поседовао је и још неколико 
других врло важних особина. Био је изузетно 
вредан човек, прави радохолик. Тих година се и 
оженио и формирао своју породицу. Постоји још 
један релативно важан детаљ у свему а то је да је 
добио стан 1962. године безмало наспрам новога 
стадиона на неких стотинак метара одстојања.

Чињеница је да се у Чачку умело са децом, упркос 
малом броју игралишта и зимских сала.

Било их је доста који су са младима радили 
и бићемо вероватно неправедни ако некога 
будемо истицали више, односно мање. Почео 
је најпре Ђоко Николић, тиме се касније бавио 
Трипко Аџић, па онда много помињани Денић 
и Стефановић. Једну ванредно успешну гене-
рацију шездесетих, јуниора наравно, водио је 
Владе Ивковић, бивши играч „Железничара”, 
који се некако касније изгубио и из „Борца” и 
из кошарке.

На „железничкој станици” дуго су и одлично 
радили Виде Новаковић и Предраг Курћубић, 
који су оставили такве трагове да их ниједно 
време неће и не може избрисати.

По повратку из војске тренерству се посветио 
и Никола Рокли Мишовић, а потом у једном 
кратком периоду и врло успешно и Мићо Гусо 
Ковачевић. И све је тако било до појаве Предрага 

На добрим старим и „лепим” 
трибинама „Борчевог” игралишта 
(слева): Никола Јековић, Радмило 
Мишовић, Јоле Фарчић, Цоња 
Копривица и Вељо Нешовановић



37Превелике шездесете

Прева Вучићевића 1968. године који је, пак, био 
посебна прича у свему.

Чачак је одувек, у ближем и ширем окружењу, 
третиран као место са одличним играчима, беко-
вима пре свега, а касније и центрима. Чини се да 
се тренерима толико није придавала пажња, а 
било је управо супротно. Тренери су стварали 
играче, а не обрнуто.

Постоји у животу вечни феномен „сушне и родне 
године” и са тим се мора рачунати и у кошарци. 
Али има и доброг и лошег рада са децом. „Борац” 
и „Железничар” нису могли педесетих и шезде-
сетих ни да сањају о неком довођењу талената 
нити играча са стране, него су морали да „засучу 
рукаве и пљуну у шаке”. Гледано са данашње 
позиције, све то је била тешка сиротиња, али 
ентузијазам и љубав, рад и Божији таленат су 
одувек били чудо у животу.

А чачанска кошарка је одувек била у сфери 
малих чуда.

Вратимо се „Борцу”.

Невезано од постепеног гашења претходног тима 
и осипања тадашњих играча, појављивали су се и 
нови који ће временом преузимати улогу главних.

Ту се пре свега мисли на Мића Ковачевића и 
Бранка Цицварића. Они ће играти касније доста 
година, Ковачевић ће престати после квалифи-
кација у Крагујевцу 1962, а Цицварић, годину 
дана млађи, после квалификација у Иванграду, 
три године касније.

Њих двојица ће годинама касније бити носиоци 
игре „Борца”, а уз њих ће стасавати и нова успешна 
генерација момака.

Средином педесетих појавили су се, из подмлатка 
наравно, Слободан Бобо Стефановић и Ђоко 
Јаре Милошевић.

Први је био добри дух „Борца”, неко кога свако 
жели да има у тиму. Такви момци су неприметно 
уносили у екипу мирноћу, ред и вредноћу. Он је 
све у животу стизао и постизао – и да буде играч 

Слика са једног тренинга „Борца” 
на новом игралишту

Утакмица у старом ДИФ-у у Београду
(слева): Трајко Рајковић (бели дрес), 

С. Стефановић (са лоптом) 
и Р. Трипковић ▶
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за кога сте у свако доба дана и ноћи знали шта 
може да да, који никада није подбацио, никада 
оптерећен славом и величином, никада ником 
није био проблем, нити потурио ногу нити забио 
нож у леђа ради сопствене користи.

На време је завршио све школе, радио у чачанском 
образовању, ниједног посла се није стидео, рано 
се оженио, подизао породицу. Мајку је изгубио 
још као дете, када је полазио у школу, али га у 
животу ништа, па ни то, није могло пореметити.

Био је годинама капитен „Борца”, стизао је да буде 
и музичар, да целога живота буде благородан 
човек кога су сви волели и у друштво примали, 
да буде првак доброте. Човек не може никада 
бити срећан ако гледа само себе.

Никада га нико није видео забринутог, па је 
логично питање да ли је овај човек, Божији осмех, 
икад имао каквих проблема у животу.

Какво глупо питање!

Не знамо да је неко некада у овоме граду, а о 
игралишту да и не говоримо, рекао нешто лоше 
за њега.

Једнако су га уважавали и поштовали и они 
што су имали јединице, као и они са петицама. 
Целога живота га је пратио надимак Бобо Eнглез, 
на основу његовог професорског занимања. 
Међутим, Eнглез, бар онако како ми замишљамо 
личности са таквим надимком, никада није био. 
Био је и остао, и данас у својим осамдесетим, 
добри дечко из Гепратове улице.

Имало је увек бољих од њега, мислимо кошар-
кашки. Али, он је био и остао, чуван и негован, као 
пелцер за нешто добро, лепо и здраво у клубу.

Дванаест пуних година у првоме тиму – шест код 
Денића, шест код Стефановића.

Отварање квалификација за 
Прву лигу у Крагујевцу 1962. 
године (слева): Борац: Копривица, 
Трипковић, В. Нешовановић, 
Мартић, С. Стефановић и 
З. Нешовановић
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Али, имао је и једну „ману”. Рођени брат, нај-
старији, био му је много година тренер, а он 
њему, самим тим, „вентил за испумпавање и 
амортизовање”.

Васпитаван је у патријархалној кући, где је 
најстарији брат био у рангу оца. Има ли горе 
комбинације у животу?

Међутим, добри човек Бобо Стефановић је 
благородношћу и насмејаношћу све то стављао 
на своје место,

Од давних дана у „Борцу” су деца, касније и 
момци, учени да ни у једном тренутку не смеју 
да обрукају клуб, чак и када га напусте, чак и 
када остаре. Закони правих и великих друштава 
понекада су јачи и од кривичног.

Али, није увек било тако.

Један од највећих талената који се појавио среди-
ном педесетих био је Ђоко Јаре Милошевић. Тада 
званично није постојала јуниорска репрезентација 
земље, јер није било ни званичних европских 
такмичења за њих. Све то је официјелно почело 
негде почетком шездесетих година.

Али, постојали су позивни тренинзи таленто-
ваних дечака, у Београду најчешће. На таква 
је позиван и поменути Милошевић. Био је јак, 
стасит, висок и леп момак, са брковима „ала 
Клерк Гебл”. Могао је да конкурише и за Холивуд.

Денић га је као врло младог убацио у тим. Већ 
1955. био је у првоме саставу са осамнаест 
година.

Група „Борчевих” играча из друге 
половине педесетих година (слева): 

Брацо Драшковић,
Бобо Стефановић, 
Цоња Копривица, 

Ђоко Јаре Милошевић, 
Свето Дивљак, Ћерамилац 
и Александар Стефановић
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Али, његова каријера, а и живот, врло брзо ће 
кренути укосо. Сви ће се ти проблеми пренети 
и у Стефановићев период тренирања.

Завршиће се најружније могуће по сваког спорти-
сту, доживотном дисквалификацијом 1963. године. 
После утакмице са „Слободом” са београдског 
Душановца, у Чачку, он је тако нокаутирао супар-
ничког тренера Брацу Алагића, некадашњег 

репрезентативца, да су га повраћали у живот и 
реанимирали преко пола сата. Тек потом је председ-
ник кошаркашког савеза Србије Кашанин доделио 
пехар Београђанима као првацима републике.

На дисквалификацију Милошевића се изгледа 
нико није ни жалио. Тако га се „Борац” ослободио, 
а и он кошарке, којој изгледа није ни припадао 
како треба.

Борац” све до појаве Лаћа Трипковића и Веља 
Нешовановића, а то је било у другој половини 

педесетих, није имао правога високог играча 
(такозваног центра) кога су неки називали и 
пивотменом.

Такав један се појавио давно, почетком педесетих, 
и био је вероватно први кошаркаш-двометраш 
у Чачку. Звао се Новак Васојевић. Денић га је 

прикључио врло брзо првом саставу, помиње 
се у дванаесторици и на некој утакмици са бео-
градским „Партизаном”.

Међутим, врло брзо после тога он одлази у 
војну школу, а то је био и његов дефинитивни 
одлазак из града и „Борца”. Деценијама ће радити 
и живети у Сарајеву, баш на Скендерији, и брат-
ски ће дочекивати све чачанске екипе. Биће, 

„Борац” с почетка шездесетих 
година (горе слева): Ћерамилац, 
Драшковић, Трипковић, В. 
Нешовановић, Јањушевић и Матић; 
(доле слева): Мишовић, Цицварић, 
Бугарчић, З. Нешовановић, С. 
Стефановић и Качар

„
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што се каже, кошаркашки амбасадор Чачка у 
шехер Сарајеву.

Центра ће годинама играти Мула Ристић, а 
потом Бранко Цицварић, који су једва пребаци-
вали 195 цм и када су били у врхунцу животне 
виталности. Они су више умели да се сналазе на 
тој позицији него што су то били, поготову овај 
други. Цицварић ће своју каријеру растегнути 
до квалификација 1965. године, када је имао 
око тридесет три лета. Био је врло интелиген-
тан играч, без икакве „физикалије”. Касније, са 
појавом Трипковића и Фарчића, пребациће се 
на место крилног центра и ту и завршити. Није 
давао кошеве висином и снагом, али је умео 
да се постави где и како треба и у одбрани и 
у нападу. Никада није давао много поена, али 

је давао колико треба. Таква су времена била, 
а „Борац” бољег није имао.

Прево Вучићевић, тренер „Железничара”, поред 
основних квалитета, знао је много добро да 
манипулише са ислуженим играчима „Борца” и 
да их користи када треба. Тако је 1968. године 
довео и Бранка Цицварића као испомоћ. Играо 
је мало утакмица, толико кошева и дао, и ваљда 
убрзо схватио да баскет није више за њега. Имао је 
тада око тридесет пет година, а то је било играње 
после нешто више од две године паузирања.

Заједно са њим у тиму је био и Стојан Качар, који је 
тада одиграо три-четири сезоне, и то не може боље 
бити. Качар је био још један од Денићевих момака 
са којима је он завршавао своју каријеру тренера.

Владе Дивац - да ли је он највећи 
промашај и грешка „Борчеве” 

историје?

„У сезони 1983/1984, а и претходних 
година, био сам технико „Борца”, 
први помоћник на неки начин 
тренеру Слободану Копривици. И 
поред постигнутог великог успеха 
(те године „Борац” је на завршетку 
био шести, и самим тим учествовао 
у плеј-офу), врло ускоро су насту-
пили црни дани за клуб.

Одмах после прве утакмице доиг-
равања у Задру, десила се траге-
дија у којој је учесник био и Жељко 
Обрадовић, саобраћајна несрећа 
у којој су многе судбине и пла-
нови промењени, па и „Борчеви”. 
Обрадовићев одлазак у „Партизан” 
био је можда и једино решење за 
њега, али понајгоре за клуб. Он ће 
започети нову велику каријеру која 
и даље траје и не види јој се крај.

За њим одлази и Андроић у 
„Шибенку”, а Радисавчевић у 
„Железничар”. Мало је недостајало 
да и Марко Ивановић оде из клуба. 

Драган Арсић је био већ такорећи 
бивши играч и звезда.

Те јесени, пред почетак првенства, 
дешава се и нешто изузетно у целој 
историји клуба. Штрајк играча са 
само једним захтевом – смена 
тренера Копривице. Слично се 
десило и пре три године када су 
играчи и тренери на исти начин 
сменили целу управу. По систему  
Кад успе једном, зашто не бисмо 
опет пробали.

Те јесени је био безмало растур у 
клубу. Одлази се у Београд на прву 
првенствену утакмицу са „Раднич-
ким”, са шест играча и тренером. 
То се у „Борцу” није десило од 
како је „гавран поцрнео”. Након 
тога Копривица подноси оставку 
и одлази, а стање се како-тако 
нормализује.

Тога лета-јесени, у договору са 
Копривицом, довео сам у клуб 
на пробу једног изузетно висо-
ког момка из Пријепоља који 

је тих дана тренирао и спавао 
у тадашњим собама за играчки 
карантин.

Идући својим основним послом 
у Пријепоље, приметио сам га, 
распитао се код пријатеља, ступио 
у контакт са његовим оцем и довео 
га у „Борац” на пробу и виђење, 
после договора са Копривицом 
наравно.

У Чачку је провео десет до пет-
наест дана.

Колико је на њега обраћана 
пажња тих „слуђених дана”, не 
могу да коментаришем. Када смо 
његово питање поставили на 
дневни ред, главни руководилац 
клуба се о њему врло поспрдно 
изразио и тај момак се из Чачка 
враћа кући.

У том неком периоду одлази и Цоња 
Копривица из „Борца” и такорећи 
одмах преузима краљевачку ▶ 

За овај текст одлучили смо се 
после приче Стојана Качара о 
центрима у „Борцу”. Ево његових 
сећања:
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Први прави центри у „Борцу”, како смо и напо-
менули, били су Лаћо Трипковић и одмах за њим 
Вељо Нешовановић. Ни један ни други нису 
никада дохватили телесну висину од 200 цм, мада 
су као такви третирани током целе каријере.

Високи играчи су били тенденција свих кошар-
кашких тренера света, па и у Чачку.

У своје време Ранко Жеравица је говорио да 
прави кошаркашки тренер, када иде улицом, 

гледа лево и десно да ли има високих дечака и 
момака на видику.
Још за своје владавине, у другој генерацији „Борче-
вих” кошаркаша које је водио, Денић је имао тројицу 
изразито високих: Трипковића, Нешовановића 
и Петаковића. Са њима ће и завршити каријеру.

Александар Стефановић је у свом десетогодишем 
тренерском трајању много ствари зановио у 
„Борцу”. Има се утисак да му је стварање центара 
била понајвећа преокупација.

Седамдесет пет година је дуг период. Много 
предвидивих и непредвидивих ствари одиг-

рало се у том периоду у клубу поред градског 
бедема и Мораве.

Много пута су Господ Бог и судбина наградили 
овај клуб, али је било и доста казни.

Један од тих поклона са неба били су Лаћо Трип-
ковић и Јоле Фарчић. Појавили су се у периоду 
када се југословенска, а и чачанска кошарка 
„преламала” у своме развоју. Ту се пре свега 
мисли на пребацивање тежишта игре на високе 
играче, као оне који су били ближи обручу и по 

логици ствари лакше су могли да пробаце лопту 
кроз њега.

Лаћо Трипковић се појавио у другој половини 
педесетих. Његова пропусница и позивница за 
овај спорт и клуб била је неуобичајена висина. О 
свему другом се размишљало у другоме плану. 
За „Борaц” је он био много година центар на 
коме је безмало базирана и прилагођавана сва 
тактика, без обзира на то што му је недостајао 
центиметар-два до популарног назива „двоме-
траш”. Друго, био је талентован за спорт, односно 
кошарку. Шта је у суштини таленат, то никад нико 
није тачно објаснио и формулисао. Али, неке 

Јоле Фарчић је увек био добар човек 
који је уживао у свим дружењима, са 
свим људима, и малим и великим. На 
слици је са синовима близанцима 

Боба Стефановића.

„Слогу” као тренер, која је те јесени 
ушла у Прву савезну лигу.

У њиховом тиму појављује се те 
јесени и тај високи момак. Шта-
више, игра за њих у Чачку против 
„Борца”. Некако у то време пре-
стајем са радом у клубу.

Одбачени момак од 212 цм висине, 
за кога је главни руководилац 
клуба тада врло ружно рекао „да 
се испод њега не може завући ни 
новина када скочи”, био је, веро-
вали или не, Владе Дивац.

Колико знам, о том промашају 
у селектовању играча, можда и 

највећем у историји „Борца”, никад 
нико није волео да коментарише, 
односно нико га се не сећа.

Стојан Качар је у  „Борцу” играо од 
1958. до 1962. године. Претходно 
је био гимнастичар и јуниорски 
репрезентативац државе. Као 
врло талентован учествовао је 
и на Спартакијади у Источном 
Берлину 1957. године. После једне 
чудне баскет утакмице у Сокол-
ском дому, довео га је Боле Денић, 
заједно са браћом Нешовановић, у 
„Борац” и тако је почело озбиљно 
тренирање.

Из Чачка одлази у „ОКК Београд” 
где проводи једну и по годину, 
безуспешно покушавајући да уђе у 
тим Кораћа, Гордића, Трајковића...

Следећих годину дана игра одбојку 
у „Јединству” из Старе Пазове и са 
њима осваја првенство Југославије 
1964. године.

После армије и кратке паузе 
поново се активира кошаркашки 
у „Железничару” и у тиму Прева 
Вучићевића, са Кићановићем, Р. 
Јоксићем и осталима, после три-
четири године одличног играња 
дефинитивно завршава каријеру.”
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ствари су увек биле јасне и највећим лаицима. 
Мене је увек фасцинирала елеганција његовог 
трчања, односно кошаркашког двокорака, а 
затим и скок-шута. Мислим да је кошаркашки 
само Мишовић имао правилнији шут од њега. 
Био је неуобичајено брз, стартан и скочан за 
своју висину. Наравно, сваки добар високи играч 
имао је неку своју вредност коју је форсирао и 
са њом остваривао предност.

Међутим, он је имао иницијалну координацију 
покрета, пред којом свакоме тренеру и ономе 
ко се разуме и осећа кошарку, стаје дах. Просто 
је за неверовање да се онолики човек бавио 
гимнастиком. Треба видети једну од најранијих 
његових фотографија, ону из 1959. године, када 
је био двадесетогодишњак, па схватити грађу 
његовог тела, руку, грудног коша и ногу. Био је 
увек прав као јарбол, раван попут свеће и без 

мрвице сувишног сала, али и благо повијен са 
вратом и главом унапред. Једино објашњење 
за ово последње је контакт са особама мањим 
од себе.

Без жеље да повредимо нечију сујету, треба само 
погледати став, при опуштеном стању, на пример 
Катанића, Фарчића, Дробњака, Живковића, они 
су нам најближи, и упоредити са Трипковићевим 
и много ће шта бити јасно.

Упоредо са кошарком играо је одлично и рукомет. 
Могао је са својом висином, распоном руку, скоч-
ношћу, при скок-шуту у рукомету да пребаци не 
једну, него две зоне, постављене „једна на другу”.

Али, али...

Велики играчи су били велики у свему. А са 
Лаћом Трипковићем то није био случај. Био је 
непредвидив у комуникацијама, чудно пргав 
и у спорту и ван њега. Некада је био мелем за 

Са турнеје по Бугарској 1965. 
године (горе слева): Трипковић, 

Пурић, Андрић, Ђелошевић, 
Миленковић (члан Управе), 

А. Стефановић (тренер) 
и С. Стефановић; (доле слева): 

З. Нешовановић, доктори Косовка 
и Драган Бошкковић, Јековић 

и Цицварић
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рану најболеснијег, а некада 
отров за најјачег и најздра-
вијег. Генерално, био је поштен 
човек и ретко одан породици 
и друговима. Али, било је и 
непредвидивих „искакања из 
колосека” која су у крајњој 
линији највише штетила њему, 
али и групи којој је припадао.

Он је за сваку кошарку био, ста-
рим речником речено, крило, 
које је све до своје двадесет 
пете године био у „Борцу” цен-
тар, све док се није појавио Јоле 
Фарчић и полако преузимао 
терет највишег играча на себе.

Александар Стефановић се са 
овом чињеницом почео да суо-
чава, а сигурно и Трипковић, 
при сусретима са Панчевцем 
Сајковим, на самом почетку 
шездесетих, поготову са 
браћом Милутиновић, па и са 
Меденицом и млађаним Пером 
Скансијем у Крагујевцу 1962. 
године на квалификацијама.

А онда је Свевишњи једнога 
од тих дана услишио „сталне 
молбе” младог тренера Аца 
Пуша Стефановића и послао 
у чачански гарнизон Јола 
Фарчића, младог водника. 
Чачанима није требало два 
пута пружати шансу и све ово 
понављати. Оно што су они 
урадили са овим момком, који 
је једва умео да трчи, равно је 
највећем подвигу. Увек смо се и 
питали како је овај човек про-
шао све тестове при пријему 

у војну школу. Да је Алексан-
дар Стефановић у каријери у 
„Борцу” само Фарчића оспо-
собио за кошаркаша, било 
би довољно да буде један од 
највећих тренера, а многи да 
се пред тим „покрију преко 
главе” и да ћуте.

Учити га трчању, двокораку, хва-
тању и бацању лопте, наравно 
левом руком, тактици, сарадњи 
са осталима, одмах га убацити 
у први тим, безмало у прву 
поставу...

Тај момак је за све то време 
радио са војском, са њима 
као млади подофицир спавао, 
хранио се. На игралиште је из 
Циганмале „путовао” бици-
клом, са своја два метра и пет 
центиметара.

Напредовао је сваке године, не 
зна се само које више. Упао је са 
„Борцем” у Прву савезну лигу, 
играо две године равноправно 
против Ћосића, Трајка Рајко-
вића, Маројевића, Вучинића, 
Скансија...

Онда је све то наставио у „Пар-
тизану”. Играо је и завршио са 
највећима из нашег баскета, 
Ранком Жеравицом, Кићано-
вићем, Далипагићем, Черма-
ком, годинама био први центар 
„Партизана”.

Постао је 1976. године и првак 
државе са црно-белима и тада 
се, у тридесет другој години, 
опростио од „Партизана” за сва 
времена, вероватно сећајући 

Због висине Ранка Лаћа Трипковића, 
било је проблема сместити га у књигу 

овог формата

Лаћо Трипковић је и у старости 
био као и у младости, ако се 
коса не рачуна, иако није радио 
јутарњу гимнастику, није трчао 
поред Мораве, није планинарио 
и дизао тегове, секао дрва, није 
избегавао хлеб, слаткише, теста 
и остале опасности за лепу и 
спортску линију. Ишао је мане-
кенски до свог последњег дана. 
Колику је килажу имао првог 
дана имао је и последњег.
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се тог последњег, али и свог првог дана у „мале-
ном” „Борцу” и Чачку и касарне у Циганмали.

Целога века био је добар и благородан момак, 
са свима је могао и све је могао, сви су га волели 
и прихватали, буквално сви до једног у „Борцу” 
и Чачку.

На завршетку свога играња у „Партизану”, после 
десет година, одиграо је још једну сезону у „Борцу”, 
да помогне Чачанима да се стабилизују. Било је 
то 1977. и бар мало је вратио од дуга који је остао 
према овом клубу.

Подвиг који је са њим остварио Александар Сте-
фановић, а заједно са њим и Цоња Копривица, 
који му је у свему много помагао, јединствен је. 
Не знамо за нешто слично. 

Фарчић је Цоњу Копривицу и окумио.

Шта планира за Александра Стефановића или 
је то већ и урадио, не знамо. Али бар једна Сте-
фановићева фотографија, урамљена наравно, 
морала би да буде у његовом стану и подсећа 
га на заслугу тог човека за његов живот. 

Најзаслужнији човек за године о којима пишемо 
и за групу момака која се звала тим чачан-

ског „Борца” је Александар Стефановић. За оно 
време и за онај тим он је био врхунски тренер, 
а „Борац” је био његово ремек-дело.

Стефановић се није случајно појавио на почетку 
1960. године, врло планирано и логично. Имао је 
у кошаркашком животу сигурно доста учитеља, 
од многих је притом и „крао занат”. Чини се да је 
једног изузетно поштовао, а то је био Боле Денић. 

„Борац” шездесетих, са шареним 
дресовима и још 

шаренијим гаћама (слева): 
Копривица, Јековић, З. 

Нешовановић, А. Андрић, 
Мишовић, Бугарчић, 

В. Нешовановић и Трипковић
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Много смо времена провели поред њега, али 
нисмо чули да је о Денићу једно једино ружно 
слово изашло из његових уста.

 Још је двојицу људи изузетно уважавао, Радмила 
Мишовића и Цоњу Копривицу. Доста пута се са 
њима и разилазио по питању неких ситнијих 
ствари, али је изузетно поштовао све оно што 
су за њега чинили.

Када је све започињао имао је само двадесет 
девет година, какво-такво искуство и вероватно 
најмање теоријског знања. Али, поседовао је 
евидентно нешто што у свакоме послу или имате 
или немате, а то је здрав резон или специфичну 
интелегенцију.

Имао је и мана које нећемо прескочити.

Пре свега је имао исправан поглед на то колики 
је Чачак, шта му значи „Борац”, шта значи ново 
игралиште-стадион, шта представља „Железни-
чар” „Борцу” и обрнуто, колика је корист кад тим 
дуже игра заједно, кад су слога и здраве личности 
у њему, ако је то могуће (а пуно пута није), па и 
на феномен да нико није вечан, да једни одлазе 
и да им се мора наћи замена са млађима, а њих 
треба пронаћи и обучити.

Чини се да је имао апсолутну визију о томе на 
коју страну иде савремени баскет. Висина, висина, 
али никад није био склон претеривању. Оно што 
може нижи човек висок не може и обрнуто.

Његова процена у смислу да овај може да игра, 
а овај не, била је у великом проценту тачна. А 
то је врло важно у свему, овде поготову. Јер, 

Тајм-аут кошаркаша „Борца” на 
старом игралишту крај бедема 
(слева): судија Сава Радовић, 
Предраг Катанић, тренер 
Александар Стефановић, Туцо 
Андрић, Машко Пурић, Цоња 
Копривица и Радмило Мишовић. 
Тада су тренери били ван 
игралишта, а играчи у терену. Није 
било одмарања играча на клупама, 
као ни најновије моде, седења 
тренера на столици испред њих. 
Како је кренуло једнога дана 
ћемо имати и кревете да се мало 
прилегне.
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када уђете у погрешан воз, све станице на које 
наилазите су погрешне. Имао је и он промашаја, 
али други су имали много више.

Почетком шездесетих година на „Железничкој 
станици” појавио се један момак, по имену 
Томислав Ђелошевић, који је у две утакмице 
првенства једноставно „избушио” „Борaц”, дајући 
му по четрдесетак кошева. Било је, наравно, још 
таквих мечева. Био је тада млад, имао је осамнаест-
деветнаест година. „Борац” је у том периоду имао 
бекова „за продају”, али таквога није поседовао.

Довести играча из „Железничара” у „Борац” било 
је и тешко и лако. Али, Ђелошевић ипак прелази 
на бедем почетком 1962. године. Тиме је један 
крупан проблем био решен.

Други је подразумевао високе играче.

Лаћо Трипковић је био и висок и одличан играч, 
али имало је и виших, а и он, као једини центар, 
сам понекад није вредео колико је то реално 
било. Вељо Нешовановић је био играч за измене 
и припомоћ.

Врхунац дилема и освешћавања био је 1963. 
године када су у борби за првака Србије „Борац” 

зауставила два џина „Слободе” са београдског 
Душановца, браћа Милутиновићи. Сваки од њих 
био је толико висок и крупан да у каду за купање 
није могао да уђе. Ако би се некако и сместио, 
онда нимало воде у ту каду није могло да уђе и 
стане поред њега.

После свега Стефановић више није имао дилему 
– или налазити центра или „баталити посао”.

А онда је Господ са неба „услишио” његове жеље 
и послао у Чачак младог водника Јосипа Фарчића. 
Даље је са њим било што је било.

Следећи су били Предраг Катанић, па Туцо Анд-
рић, па Мирко Дробњак...

Био је енормно вредан човек, ништа му у овоме 
клубу није било тешко да ради. Црква, кафана, 
болница, милиција и Александар Стефановић у 
„Борцу” једини нису имали радно време.

Какав год да је био, најлошији и најгори за неког, 
нико није волео овај клуб као он. Само му је 
један човек могао конкурисати, али је он отишао 
из живота рано и већ помало давно. Умео је да 
пређе преко свих увреда и понижења, за које је 
некада и сам био крив, и да дође опет у клуб као 

Неколико згуснутих догађања 
на почетку његовог тренерског 
мандата преломило му је у глави 
размишљање о високима.
Године 1960. првак Српске лиге, 
у којој се такмичио и „Борац”, 
био је „Динамо” из Панчева, 
тада и никад више, а њихов 
најбољи играч и први стрелац 
Сајков, класичан центар, давао 
је „Борцу” равно по четрдесет 
кошева. Они идуће године играју 
Прву савезну лигу, где је Сајков 
поново био први стрелац првен-
ства када прекида доминацију 
Радивоја Кораћа. Претходно је то 

пошло за руком једино Сплића-
нину Бранку Радовићу. Те 1961. 
године Кораћ је био и најбољи 
стрелац Европског првенства.
Сајков потом прелази у „Парти-
зан”, па се враћа у Панчево и ту 
се једноставно губи из кошарке.
Исте године сличну ствар Сте-
фановић је доживео у Риму на 
Олимпијади, када су наши репре-
зентативци били смешни са 
америчким играчима, односно 
центрима. Кажу да су шутирали 
чим су прелазили центар, јер је 
то било једино безбедно место, 
све ближе кошу било је немогуће 

за шут због одбране високих 
америчких играча. Узгред буди 
речено, наши су изгубили са 
шездесет поена разлике!
На Европском првенству у Бео-
граду 1961. године, нашу репре-
зентацију је торпедовао огромни 
литванско-руски центар Јанис 
Круминш, висок 220 цм.
Следеће године у Крагујевцу, 
на квалификацијама за Прву 
савезну лигу, сусрешће се први 
пут са сплитским центром Пером 
Скансијем, који је тада био још 
„зелен”, али је био путоказ за 
савремену кошарку.
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да се ништа није десило. Сви су некада били за 
нешто љути и гневни, а он никада.

У овом клубу није било ни плакања ни певања 
без њега. Његова љубав према „Борцу” била би 
Шекспиру тема за драму са безброј чинова.

У основи је био врло поштен човек који никада 
ником није потурио ногу ради неке личне користи.

Овај тим „Борца” из шездесетих Стефановић је 
познавао као добар ђак песмицу. Шта год да 
се догађало, увек је имао при себи спасоносну 
дозу здравог оптимизма. А и када је било баш 
нерешиво, а бивало је доста пута, посезао је за 
решењем славне Скарлет О’ Харе из „Прохујало 
са вихором”: О томе ћу размишљати сутра.

Спаковао би осмех и ишао даље.

И године 1968, после зрењанинског Ватерлоа, 
осетио се довољно ментално свежим да поново 

ради са екипом. И у тренуцима тог бродолома 
остао је миран. Скупио је „црвене” и ишао даље. 
А са њим је долазила и нова нада.

Ко је иоле нешто знао о баскету, схватио је да 
„Борцу” краја бити неће. Александар Стефановић 
се са својим соколовима поново подизао у небо.

Имао је једну велику ману која се звала рад на 
сопственом ауторитету. Никада није успео да 
оствари потребно поштовање ни играча, ни 
управе, ни публике, какву је реално заслуживао. 
Превише је био „близу” са многим играчима и 
другим људима.

Дозвољавао је интимности са многима који нису 
могли да му чисте ципеле, односно који нису 
имали шта са њим да дискутују.

У тим односима негде је био пребрз, а негде 
преспор. Није никада имао стрпљења да сачека 

„Борац” на припремама на 
Златибору 1966. године
(слева): дете Лидија Стефановић, 
Јековић, Зејниловић, 
С. Стефановић, Ђелошевић, 
Катанић, Копривица;
(стоје): А. Стефановић и Мишовић
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признања која некада и сама дођу спорије, а 
која би онда трајала „вековима” и била тврђа 
од бетона.

Он је за Чачак и „Борац” био институција и тренер-
ска легенда, о њему нису смели да коментаришу 

ни много јачи и већи, а не неке чачанске кошар-
кашке подгузне муве и буве, које зује и лете сваки 
дан по цео дан, и ништа друго не раде.

Томе је доста пута сам био крив. Мало тајанстве-
ности је неопходно у сваком послу.

И тако, сви ми, па и овај фељтон дирљиве ода-
ности, уђосмо у 2021. годину. „Трећи светски 

рат” још траје. Докад? Видећемо.

Двехиљаде двадесета, да ли си коначно престала 
да постојиш? Била је време када се није добијало 
све оно што желимо, него кад је требало ценити 
оно што имамо.

* * *

Многи момци тадашњих времена схватили су 
да се на уличним баскетима или на „Желовом” 
игралишту истим поводом само губи време и 
зато се почињало са озбиљним тренирањем. А 

на „Борац” и његов стадион тога времена гледало 
се као на цркву.

Они који су успевали и остајали једнога дана су 
почели да се питају да ли ће као спортисти икада 
ићи у вагонима првога разреда у Сплит, Задар 
или Скопље, да ли ће одседати у правом хотелу 
(да једеш и пијеш до миле воље и да ништа не 
платиш само зато што си кошаркаш).

Александар Стефановић је био чувар њихових 
искрених надања, слабашних илузија и гестова 
њихове туге и радости. И све ово је спадало у 
свакодневницу новог и младог вође „Борца”.

Није имао само он проблема 
са ауторитетом, имали су их и 
много већи.

Професор кошарке Аца Николић, 
када је био у Чачку, причао је о 
својим проблемима и притис-
цима „Партизанове” јавности, 
да се Мишко Бојовић, тада-
шња „црно-бела звезда”, убаци 
пошто-пото у репрезентацију.

Говорио је да је и попуштао, али 
се сваки пут горко кајао.

Други проблем му је био у 
„Црвеној звезди” са Славнићем 
и Симоновићем који су својом 
саможивошћу и нетолеранцијом 
минирали цео његов рад и 
институцију звану „Звезда”.

Онде где је Ранко Жеравица 
био најјачи, Стефановић није. 

Жеравица је доста лако успо-
стављао равнотежу између нај-
бољих и оних мало мање добрих 
(у репрезентацији).
Стефановићу то није поне-
кад успевало. То је био однос 
Ћамиле Ђелошевића са оста-
лима, а после њега и Диде Зеј-
ниловића са реалношћу и са 
свима осталима, као и са самим 
собом. Обојицу је „Борац” изгу-
био много пре него што је то 
реално требало да буде.
Али, Ранко Жеравица није при-
знао, али други јесу, да је под 
уценом Јосипа Ђерђе повео 
Ћосића на Светско првенство у 
Уругвају 1967. године. Као младог, 
мислио је да га изостави, али је 
Ђерђа поставио ултиматум: Или 
обојица или ниједан.

Слично је било и пред Светско 
првенство у Љубљани, када је 
Иво Данеу условио своје играње 
изостављањем Владимира Цвет-
ковића. Тако је и било. Уместо 
Цветковића играо је Жорга из 
„Олимпије”.

Један од највећих наших 
тренера,Мирко Новосел, напу-
стио је 1971. године загребачку 
„Локомотиву” јер није могао да 
трпи самовољу Николе Плећаша. 
Те сезоне је иначе био вицешам-
пион државе са „Локомотивом”.

Познато је како је касније про-
шао Плећаш. Престао је да буде 
играч у двадесет седмој-дваде-
сет осмој години, без играња 
у иностранству и лепе зараде. 
А шта је све постигао Новосел?
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И онда је било, данас поготову, такозваних занат-
ских, механичких тренера, без срца и душе у 
послу и без жеље да иза себе оставе траг и лепу 
причу и успомену.

Битно је било имати посао и плату и какав-такав 
успех, где пуно пута нису ни знали кога су тре-
нирали пре три године. Лепота и задовољство 
у раду и са постигнутим били су неважни, већ 
само паре, паре...

Тако се дочекивала једнога дана и пензија, 
без жеље да се остави нешто за памћење и 
помињање.

Стефановић овакав никада није био.

„Форте” многих ондашњих, а поготову данашњих, 
тренера је да нацртају формулу игре, одраде је 
строго дисциплиновано, противник је најчешће 
у полазу преварен и прегажен. Међутим, сваки 

шаблон се прочита од стране иоле школованог 
и обавештеног тренера и кошаркаша.

Стефановић је радио на дуге стазе, тим оспосо-
бљавао да функционише као оркестар који је 
могао да сваку „музику одсвира у свако доба и без 
нота”. Ту симфонију није било могуће прекинути 
неким триковима и организованом кошарком, 
него једино ако си стварно био бољи. И поред 
Радмила Мишовића, кошеве код њега није давао 
играч, већ игра.

За њега је кошарка увек била „дечија игра”, 
надметање, која је сваком младом човеку давала 
простор за исказивање маште и технике. Или 
је имаш или немаш! Игра је била темељ ствари 
у сваком клубу. То је било презиме клуба, сав-
ременим језиком речено, брендиран, јасно и 
стручно модериран производ. Све се наслањало 
на то. Та игра је доводила публику, стварала 

Екипа „Борца” с пролећа 1967. 
године (горе слева): тренер 
Стефановић, Милутиновић, 
Видаковић, Андрић, Дробњак и 
Јанковић; (доле слева): Мишовић, 
Зејниловић, Копривица и Пурић 
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атмосферу и причу потребну за маркетинг. 
Противници су знали све о „Борцу” тога доба, 
само нису знали шта игра.

Игра је лансирала играче, па и оне који су били 
скромнијих вредности. Преко ње, а потом и 
резултата, клуб је остваривао могући профит. 
Око тога су се сви окупљали.

И онда је важила теорија професора Николића 
о значају одбране пре свега. Међутим, Стефа-
новић је неофицијелно пропагирао тезу да 
је победник онај који да више, а не ко прими 
мање кошева.

Био је свестан да се „Борац”, још од 1954, безмало 
десетак година, претварао у ромску чергу, која 
је путовала у круг и нигде се није заустављала, 
нити стизала.

Међутим, упркос свему, остајао је при својим 
принципима и погледима, са самопоуздањем 
које је увек било једнако чврсто.

Имао је при свему и неке своје, никада јавно 
публиковане, једноставне и просте тезе, као 
поприличан основ свега и као контру многим 
„филозофијама”.

Кошаркашка игра није ништа ако нема бар двојицу 
играча који дриблингом стварају предност и 
вишак играча на терену. Увек је имао одлична 
крила, односно стварао их је. А тим без крила 
био је исто што и орао без крила. Ништа. Ко није 
имао ширину, није имао ни дубину у игри.

Није играо само онај ко је имао лопту, него и онај 
који је нема. Када је лопта била код нас, правило 
је било бежи од свакога, а када је освоји против-
ник, хватај првога до себе и преузимај најближег. 
Увек треба учинити финту, лажни потез. И играч 
без лопте може и морао је да вара.

На кошарку је гледао увек једноставно. Само 
они који су је слабо познавали трудили су се да 
је закомпликују.

Уосталом, Радмило Мишовић, његов најбољи ђак 
и „производ”, о свом шутирању говорио је тако 
да је то излуђивало оне који слушају, још више 
него оне који су покушавали да га спрече у игри.

- Кад ми противник приђе близу, ја га заобиђем, 
а ако се одмакне, ја онда шутирам. А кош ми се 
чини као кућа, па како онда да промашим.

Бекови су за њега били мотор свега, упркос 
давно прокламоване идеје о високим играчима. 
Имао их је увек, Копривица је мислио за све, 
Пурић и Зејниловић били су фајтери, Мишовић 
и Ђелошевић „егзекутори и убице”.

Упркос томе што је од свога радног почетка, па 
до првог пензионог дана, предавао фискултуру у 
главној чачанској школи, Александра Стефановића 
смо целог свог века доживљавали као тренера 
„Борца” и кошарке.

Борац 1965. године - нови 
прволигаш:
1. ред: Трипковић, А. Стефановић 

(тренер) и Пурић
2. ред: Јековић, С. Стефановић, 

Копривица
3. ред: Цицварић, Андрић, Катанић
4. ред: В. Нешовановић 

Н. Мишовић, Фарчић (недостаје 
Радмило Мишовић)
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Целога живота је веровао у рад, не у причу. 
Тренер је тај који спрема играче и нико више, 
никакви помоћници и помоћници помоћника.

Међутим, превелика жеља да постигне све 
што је наумио, била је доста пута разлог што је 
многе ствари остварио са мањком неопходне 
елеганције, чиме би оне сигурно добијале на 
вредности и поштовању.

Још једну малу-велику замерку је имао - није 
припремао и оставио наследника. Сваки велики 
мајстор дужан је то да уради, иначе није велики.

Код њега је деведесет само број у крштеници.

Чини ми се да још увек пуца из свих пушака. 
Његов curriculum vitae логично се затвара, али 
он и даље не одустаје ни од чега. И данас, после 

толико година, не пропушта ниједан једини 
минут живота.

Воља и енергија му још увек имају интензитет 
једног вулкана.

Тренирање је напустио 1970. године, када је дола-
зило и време много веће наде. Али, ако ове године 
„Борац” случајно остане без тренера, слободно 
може рачунати на Александра Стефановића као 
замену. За неко време, наравно.

Јер, бољи је још увек од многих.

Докле? Ко то зна. До стоте ће сигурно бити упо-
требљив. А после, видећемо. Нека поживи још 
оволико, а за даље отом-потом.

„Борац” и Чачак ће му остати сигурно дужни. 
Њему рећи хвала, мало је!

Почетак шесте деценије прошлога века у 
бившој држави био је леп и сретан период, 

без обзира ко је на којој идеолошкој страни био. 
Био је мир, плате су биле такве-какве, али су 
стизале на време. Боловало се и умирало исто 
као и пре, а и касније. Ко је хтео да ради и учи, 
могао је то слободно да оствари. Свака Нова 
година бивала је све боља.

Упркос свему, многи од „Борчевих” кошаркаша, да 
не кажемо и сви, били су деца родитеља који нису 
баш лако састављали крај с крајем. Одрастало се 
и на хлебу и масти, посутим црвеном паприком. 
Нису се могле бирати баш сјајне и недодирљиве 
играчке из богатих излога живота. Многи су 
своју разоноду и афирмацију у друштву тражили 
у шутирању лопте, ногом или руком, свеједно.

Још увек су се вадиле руке из џепова при 
поздрављању старијих и устајало са столице 
ако смо се затицали у просторији. Многи су 
говорили и „љубим руку”. Учили смо и даље, 
упркос свему, да се Југославија граничи са 
БРИГАМА (Бугарска, Румунија, Италија, Грчка, 
Албанија, Мађарска и Аустрија).

Гледати данас, после педесет година, у срећна 
времена, преко неколико поменутих људи, на 
пример Стефановића или Мишовића, ноторна 
је грешка. Тако може само да размишља неки 
напаљени навијач од кога је једина корист 
навијање. Поменути период је гомила разних 
догађаја са срећним завршетком, наравно. 
Лепа је ствар присећати се свега тога, упркос 
томе што је више пута у неким потезима било 
и промашаја.

Главна ствар око које се све вртело, био је један 
одличан тим. Вероватно је било и среће при 
његовој појави и формирању крајем педесетих. 
Али, то је све била логична последица нечије 
памети, великог рада и упорности. Било је у 
каснијим временима и такозваних „празних 
периода”, када се годинама домаћински радило у 
клубу, али долазећа деца нису много обећавала.

Шездесетих то није био случај. „Борац” тога доба 
био је за Чачак одличан, да не кажемо велики тим, 
који је био и већи од „Борца” - клуба тога времена.

Осим „Борчеве” деце, тим се занављао искључиво 
још са „железничке станице” и, да се нашалимо, 

Мислимо да после Другог свет-
ског рата у Југославији није било 
веће отимачине и крађе играча 
него што је било у загребачком 
фудбалу и чачанској кошарци.
Из Загреба су средином четрде-
сетих, после рата, отишли Бобек, 
Вукас, Зебец, Чајковски, Белин, 
Шоштарић, Брозовић, а из Чачка 
браћа Ђурићи, Фарчић, Ђукић, 
Живковић, Кићановић, Грбовић, 
Обрадовић, Ивановић, Андроић, 
Радошевић...
Што би рекао Крлежа, ни међу 
цвећем (југословенска кошарка) 
нема правде.
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из чачанског гарнизона, са Јолом Фарчићем. 
Спорадично, у трајању од неколико месеци, 
„Борaц” су појачали Милутиновић из београд-
ске „Слободе”, Блек Јанковић из Титовог Ужица 
и нико више.

Мала-велика занимљивост тога периода био 
је феномен помоћника. Нису га имали ни Боле 
Денић, ни Александар Стефановић, а ни кас-
није Цоња Копривица. Овај последњи имао 
је повремене сараднике у Николи Мишовићу 
и Ратку Јоксићу, али не у смислу да ће га они 
наследити. Професор Александар Николић је 
био нешто посебно.

Све је исто било и у „Железничару”.

Једино логично објашњење за то било је да је 
то луксуз у чачанским клубовима који су тешко 
плаћали и тог јединог главног тренера. Односно, 
ко је размишљао о наследнику када су они 
били шефови по десет и више година, а Прево 
Вучићевић и преко двадесет.

Исто се дешавало и у релативно кратком, трого-
дишњем мандату Ратка Јоксића. Њих четворица 
су тренирали „Борaц” укупно преко тридесет 
три године.

Слично се дешавало и када су руководиоци били 
у питању. Радмило Мишовић нити је обучавао, 
нити оставио наследника на директорском месту. 
Све се понавља и у мандату Марка Ивановића. 

Ово је вероватно најтужнија и 
најтрагичнија фотографија за свих 

седамдесет пет година колико 
постоји чачанска кошарка. 

На њој је можда и најбоље што 
је овај град створио, али на две 

различите стране (слева): 
Драган Ђукић, Машко Пурић, 
Радмило Мишовић и Драган 

Кићановић, као играчи 
„Партизана” и „Борца”. 

Има ли шта горе?
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Њих двојица су директори (главни руководиоци) 
укупно равно четрдесет година.

Да ли је у свему постојао страх за своју позицију, 
тешко је рећи.

Тај стил рада, у смислу дугог трајања и тре-
нера и руководилаца, постао је помало имиџ 
чачанске кошарке, и „Борца” и „Железничара”, 
па и најмлађе „Младости”. Тешко је рећи како 
је рађено на другим странама. Увек се може од 
других поучити, а посебно од „Борца” и Чачка, 
јер ако ми нисмо пример за дуго и успешно 
трајање, онда ко је.

Без обзира на све изнето, опозиција овоме је 
годинама бивала све већа. Кошаркаши нису 
одлазили у академике и универзитетске про-
фесоре, многи су играњем и заборавили зашта 
су се школовали, тако да је тренерство било 
једина реална опција и перспектива. Радних 
места бивало је релативно мало, а тренера, 
школованих и нешколованих, и потенцијалних 

руководилаца клубова, све више. Проблем је у 
Чачку делимично решен са два новокомпонована 
клуба, али само делимично.

Једно је само сигурно – честе промене руководи-
лаца и тренера нису никога усрећиле. Примера 
за то има много.

У тим шездесетим „Борац” је логично увек имао 
руководећу управу. Главнокомандујући су се 
смењивали како су то околности налагале. 
Раденко Ровинац, па Божидар Јововић, Срећко 
Икодиновић, Миле Вранић...

Некако су сви били сентиментално везани за 
Јововића, с обзиром да је био руководилац 
„историјске” 1965. године, када је тим после 
иванградских квалификација постао прволигаш. 
Иначе, Чачак има много разлога да помиње 
способност овога човека због много већих 
ствари које му је створио и оставио, а не само 
због кошарке и фудбала, који је касније такође 
водио у периодима највећих успеха.

Тим „Борца” из 1964. године (горе 
слева): Копривица, Оцокољић, 
Бугарчић, Мишовић, Јовановић, 
Стефановић и Пурић; (доле слева): 
Фарчић, Андрић, Цицварић, 
Ђелошевић и Јековић
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Некоме је остао у већем и бољем сећању Миле 
Вранић, који је био главнокомандујући када се 
покривало игралиште и претварало у халу.

„Борац” је био велика сиротиња, иако су му сви 
завидели на игралишту, касније хали, а коју многи 
и дан-данас сањају. Иако су Чачани одмах по 
формирању истакли амблем са црвено-белим пру-
гама, о томе се мало водило рачуна шездесетих.

Дуго је тим носио неке избледеле бордо тренерке. 
Онда су набављене неке „погребне” црне, које 
су ношене све до почетка такмичења у Првој 
савезној лиги. Шездесете су завршене са неким 
„гробарским” црним тренеркама, али друге врсте.

Дресови су се носили исто тако дуго, по пола 
деценије, и били су бели и црни. Црвену боју 
нико није помињао као да се не ваља, бежало се 
од ње као да доноси несрећу. Било је и плавих, 

појавиле су се у једном моменту и неке наранџасте 
„холандске” мајице рукометног типа (са рукавима).

Ко је све то бирао не зна се. Да ли је то био 
Александар Стефановић, који је по природи 
ствари био принуђен да о свему води рачуна, 
не знамо. Поменути није никада важио за еле-
гантно обученог човека, напротив. Ако је он био 
креатор „Борчевог” облачења, онда му је то био 
најслабији део у читавој тренерској каријери.

Већ од средине те деценије, Чачком су почели 
да дефилују „манекенски” тимови „ОКК Београд”, 
„Задар”... „Југопластика” je у време Бранка Радо-
вића била клуб у коме није било неукуса.

Лепота и елеганција увек су били нешто што 
је најмање важно, али што се одувек највише 
тражило.

То је све било важно, али без тога се могло. Али 
се без једне друге ствари није могло. Крајем ове 
деценије играчи почињу да одлазе из „Борца”, 
наравно у Београд, односно у „Партизан” и 
„Црвену звезду”.

Долазила су времена која су била више од игре, 
како се звала и култна телевизијска серија. 
„Борац” је тада био далеко од савршенства и 
онога што је могао бити, али је пружао оно што 
је тада поседовао. Многим младим људима то 
није било довољно.

Али, не треба заборавити ни играче, не треба 
само кукати на „Партизан” и „Звезду”. Лазар Лечић 
је то најбоље формулисао: Од играча већих курви 
нема, одлазе само ономе ко да више пара.

„Борац” је почињао да увежбава трпљење и стр-
пљење који ће трајати деценијама. Иако је спорт 
само у машти глупих био витештво, човечност би 
ипак требало да буде највећа људска дужност.

Славни тим Александра Стефановића трајао 
је и играо доста дуго и по његовом одласку. 

Било је играчких одлазака и долазака млађих, 
али суштина је остала иста.

Иронијом живота, највећи успех са овим тимом 
постигао је човек коме је Стефановић годинама 
„узимао меру” и који је упркос што су иза њега 
стајали једна република и њена престоница, па 

Александар Стефановић
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ако хоћете и „земљотрес”, редовно 
шездесетих година гледао „Борцу” у 
леђа. Једино где су се слагали била 
је основна филозофија: или ватру у 
кошарку или кошарку у ватру.

Још један човек је на овоме тиму запо-
чињао своју доста успешну каријеру. 
Било је то додуше на развалинама и 
остацима Стефановићеве екипе. Био 
је то Слободан Копривица, будући 
тренер „Борца”. Свe то његово запо-
чињање било би вероватно славније 
и ефектније да је имао снаге, памети 
и храбрости, па да се већ првог дана 
опростио од играчке каријере. Тада је 
имао тридесет четири године. Кошарку 
је играо око двадесетак година, али му 
то изгледа није било довољно.

Једино је Боле Денић почетком педе-
сетих био и тренер и играч и капитен. 
Али, то су била нека друга времена.

Све то је био можда и главни разлог 
разлаза Копривице и „Борца” после две 
године. Човек који је имао кошарку у 
малом прсту, нажалост, до краја своје 
каријере није успео да се организује како треба.

Пре четрдесетак година, славни, данас покојни, 
ватереполо тренер Влахо Орлић, дао је једном 
новинару интервју. На питање о тадашњем 
репрезентативном тренеру Ратку Рудићу, своме 
ученику, и играчком и тренерском, изјавио је: 
Највећа ствар на почетку Рудићеве тренерске 
каријере је што је када је све започео, заборавио 
је тога момента да је био играч, а поготову 
врхунски играч. 

* * *

Жељко Обрадовић је, вероватно после кратког 
размишљања, жртвовао, тада такорећи сигурну 
златну медаљу на Европском кошаркашком 
првенству у Риму 1991. године, за многе медаље 

које су касније дошле у његовој тренерској 
каријери.

По одласку Стефановића 1970. године „Борац” 
се први пут суочава са „краткотрајућим, једно-
годишњим тренерима”. Ако апстрахујемо кратку 
епизоду Јосипа Севера из „зрењанинског пери-
ода”, после двадесет пет година постојања, то су 
били први тренери који нису били из Чачка и 
који су трајали само по једну сезону.

„Борац” је 1970. био моћан тим, Радмило Мишо-
вић је био на врхунцу и искуства и снаге. Имао 
је на почетку свега тога двадесет седам година 
и био три пута после тога најбољи стрелац 
државе. Направио је паузу, чини се свесну, само 
оне године када је Кићановић играо у „Борцу”.

Александар Стефановић 
(у средини) „раширених крила” 
са тада најбољим крилима Борца, 
Ђелошевићем (лево) и Мишовићем 
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Машко Пурић је играо своје најбоље сезоне 
у каријери, Катанић и Дробњак такође. Један 
момак, по имену Радивоје Живковић, био је тих 
година све бољи и ко зна шта би све било са њим 
и „Борцем” да је остао у Чачку.

Садик Дида Зејниловић је, нажалост, већ трети-
ран као „бивши играч”. Трипковић је био дефи-
нитивно завршио са играњем, као и Владимир 
Туцо Андрић. Драган Ђукић у двадесет првој 
години одлази из „Борца” и Чачка. Таквог играча 
изгубити, то је било само за плакање. Али, кога 
нема без њега се може.

Појачања из Ниша и Крушевца нису пореметила 
композицију тима, али га нису много ни поја-
чала. То се наравно не односи на Ивановића из 
Крушевца, који је „проиграо” код Лазе Лечића, 
као мало ко до тада. Али, то је трајало све док 
македонски тренер није покупио „своје крпице”, 
са њима и Ивановића, и кренуо пут Љубљане и 
„зелене републике”.

Много великих тимова и играча и тренера 
продефиловало је кроз овај град. Усудићемо се 
да кажемо да је Чачак само два тима „носио иза 
грудне кости”: кошаркашки „Борац” Аца Пуша и 
фудбалски Драгана Патка.

Само су још два тима могла да им донекле конку-
ришу – екипа Бола Денића из педесетих и тим Бије 
Станковића из 1962. док се није брзо растурио.

Александар Стефановић ће „справу за мучење”, 
тренерску клупу, напустити 1970. године. Пре 
њега су „Борац” постепено напуштали многи 
„велики и мали” са којима је започео своју тре-
нерску каријеру.
Да вас подсетимо: Мићо Ковачевић, Стојан Качар, 
Брацо Драшковић, браћа Нешовановић, Вељо 
и Зоран Патак, затим Ранко Ћопица Бугарчић, 
Бранко Цицварић, велики Томислав Ћамила 
Ђелошевић, па касније Ранко Лаћо Трипковић, 
Владимир Туцо Андрић, Никола Кица Јековић, 
Бобо Стефановић, Мићо Видаковић...
Безмало сви су били из породица више гладних 
него ситих, које су знале шта је несрећа, а шта 
су ретки тренуци радости, који на крају једино 
и вреде.
Скромнији од најскромнијих, оданији од 
најоданијих.
Ти момци су, зато што су се „смејали и под 
вешалима” и што су умели да срећу откидају од 
патње, и успели.
Чачански „Раванград” ће овим момцима остати 
до краја дужан. Сви су били прваци морала и 
осталих позитивних вредности, касније добри 
људи, који су Чачку много значили.
А Чачанима, као и осталим Србима, нису никада 
били узор свеци, него јунаци и победници.
Упркос свему, све је остало исто, само су њихови 
животи прошли.

„Борaц” је по одласку Стефановића 
1970. године једну сезону тренирао 
Драгољуб Пљакић, бивши играчи 
тренер „Радничког” са београд-
ског Црвеног крста. Одрадио је 
коректно посао, а „Борац” је и 
после њега наставио да игра у 
Првој савезној лиги.

После њега у Чачак, на бедем, 
долази Мики Мићовић, дотле 

тренер „женских екипа”. Остаће 
упамћен по првој победи „Борца” 
над „Црвеном звездом”, после „сто 
година”, и што је код њега Радивоје 
Живковић дефинитивно постао 
играчина. Али, нажалост, и ускоро, 
за „Црвену звезду”.

„Млади чачански лавови” били су 
се већ „опаметили” у односу на 
старије и ишли ономе ко даје више.

Ова два тренера ће са „Борцем” 
бити девети на крају, а лига је 
тада имала дванаест тимова. 
Једина утеха што је код Пљакића 
„Партизан” био иза „Борца”, а код 
Мићовића „Задар”.

Све укупно, ништа нарочито. А 
после тога, 1972. године, појавио 
се и трећи по реду, Лазар Лечић.
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Александра Стефановића свако памти по неком 
свом сећању и утиску. Ако га запамтите само 
по једној ствари биће довољно. Био је ваљда 
једини у овоме клубу који је имао петљу да 
убаци талентовану децу у кошаркашки ринг, где 
се гине и где су многи такви „нокаутирани” већ у 
првој рунди. А он је стајао мирно и сигурно иза 
сваког од њих и ником ништа није фалило. Шта-
више. Са њим се једино могу донекле поредити 

Боле Денић и Прево Вучићевић. Сви остали су 
гледали и водили рачуна о томе шта ће им рећи 
Београд, чачанска чаршија, Циганмала, Палилула, 
„железничка станица”...
Велики професор Николић признао је давно да у 
Чачак није дошао ни због успеха, а ни због пара. 
Могао је то све да поклања другима, толико је 
тога имао. Дошао је, те 1978. године, да би изблиза 
видео кошаркашко чудо које се звало „Борац”.

На бедему и игралишту поред њега, између 
градских мостова, било је и љубави и слоге, 

и талента и воље и стрпљења, само никада 
довољно пара. Ретки су градови, онда и данас, у 
којима су најпопуларнији спортови једновремено 
постизали своје највеће успехе.

У Чачку се све то одигравало шездесетих година. 
Тачније речено, године 1962. када су се фудба-
лери „Борца” коначно пласирали у Другу савезну 
фудбалску лигу, а кошаркаши се спремали за 
квалификације за Прву савезну кошаркашку лигу 
Југославије у Крагујевцу. Чачани само глупошћу 
нису урадили оно што су желели и намеравали. 
Зрењанин, Крагујевац и Чачак су имали на крају 
исти број бодова, али је „Борац” отпао због сла-
бије кош-разлике, односно због својих глупости 
и неопрезности.

Град се, наравно, окреће фудбалерима, „пола 
Ивањице” се преселило у Чачак и „Борац”, долазе 
упркос одличној чачанској генерацији. Појачања 
стижу, чини се, свакога дана по једно.

Станови и остале погодности деле се само тако. 
Новоизграђена „лименка” на староме вашаришту 
код Железничке станице била је поприлично 
попуњена „Борчевим” фудбалерима који су у 
њој добијали станове (бесповратно).

Све се наставља и идуће године, па опет 
идуће, када чачански кошаркаши безуспешно у 
„последњим утакмицама” губе окршаје за Прву 
лигу са београдском „Слободом”.

Слично се одигравало и крајем шездесетих и 
почетком седамдесетих када је чачански фудбал 
постизао највеће успехе и био једном ногом у 
Првој савезној лиги.
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Кошаркашки „Борац” је у међувремену утврђивао 
свој статус, покривао игралиште, Мишовић је у 
земљи светских првака и европских и олимпијских 
вицепрвака био најбољи стрелац, а Александар 
Стефановић је сваке године избацивао по некога 
новог репрезентативца, у време када је само 
један наступ за репрезентацију осигуравао статус 
бронзаног споменика.

Исто одигравало и у фудбалу и у кошарци и у 
следећој деценији, у седамдесетим годинама, 
када нисмо знали чему више да се радујемо. Да 
ли се више одушевљавати фудбалским квали-
фикацијама или Радмилом Мишовићем, Кића-
новићем, Лечићем, играњем у европском Купу 
Радивоја Кораћа...

Како је чачанска општина, која је отворено 
говорећи била главни финансијер свега овога, 
то издржавала, не знамо. Београдска би сигурно 
банкротирала, али чачанска очигледно није.

Чачак је преживео и вариолу веру, направио 
нову болницу, кружни пут и Дом културе и много 
других ствари.

Била су то лепа и срећна времена.

* * *

Давних дана и година, људи у кошарци су схватили 
да се живети може једино ако се сваке године 
кућа занови „новим дететом”, по систему „купус 
у кацу, а дете у кућу”.

Тако се једино преживљавало и за време Бола 
Денића, а тако и код Александра Стефановића. 
Срећа је „Борчева” што су га двадесет година 
водила два човека са здравим резоном – важно је 
пробрати талентовано дете и заразити га баске-
том до зависности, а учиће се целога живота, 
односно целе каријере. На „железничкој станици” 
су радили исто као и код старијег брата.

Ово је једини познати снимак 
„Борчевог” тима са свечаног 

отварања јуниорског првенства 
државе 1967. године, на коме су 

чачански играчи у другој 
колони са леве стране
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На другим странама се радило другачије, па су 
и резултати били другачији него у Чачку.

Знао сам једнога тренера, није више међу живима, 
нажалост, који је говорио да јуниор мора све 
до последњег елемента да научи, па да пређе 
у први тим, јер ће у противном тобоже сметати 
првотимцима.

Шта би било да је Александар Стефановић тако 
резоновао са Туцом Андрићем, када га је са 
петнаест година увео у први тим, са Катанићем 
и његових шеснаест-седамнаест година, са 
неуким Фарчићем или шеснаестогодишњим 
Зејниловићем, са Дробњаком и његовим јуниор-
ским стажом од три и по тренинга, са Радивојем 
Живковићем?

Шта би било са Радмилом Мишовићем да га Боле 
Денић није у петнаестој години увео у први тим, 
а Стефановић све то наставио?

Тако је безмало све било и са Владом Марковићем, 
Дулом Јовановићем, Градом Алексићем, Мацаном 
Андрићем, Мићом Котлајићем, Зораном Јоком... 
Многи су отпадали, али многи су и успевали.

Године 1967. овај клуб је постигао један од својих 
највећих успеха о коме се, нажалост, данас мало 
прича и зна. Јуниори „Борца” били су вицепрваци 
државе која је те године била вицешампион 
света у Монтевидеу и вицепрвак Олимпијаде у 
Мексику идуће године.

И фактички и искрено говорећи, за двадесет 
две године постојања (до тог момента) „Борац” 
никада у бившој држави ни у једном такмичењу 
није био вицешампион, а мислим да то није била 
ниједна друга екипа у било чему из Чачка.

Зашто не постоји ниједна фотографија, ниједан 
запис у клубу о томе? Зато што је циљано фото-
граф довођен у клуб сваке преступне године. 
Чачак је био пун фотографских радњи (Симић, 
Пешић, Бајић, Мики...), али у „Борцу” су изгледа 
страховали од апарата као од пушке.

Ако је неко успео тајно да „окине” играче, успео 
је, иначе планирано ретко.

Тај успех је био круна једне филозофије, једног 
рада, једне генерације, од које је овај клуб, а потом 
и град, имао велике користи. „Борчеви” момци су 
фуриозно прошли кроз сва предфинална такми-
чења. Финале је било организовано у Београду, 
на терену „Црвене звезде” на Малом Калемег-
дану, где су били први до првог, прве „црвене 
звезде” са Зораном Славнићем, Сарјановићем, 
Ракочевићем... Били су испред „Партизана” коjи 
су предводили Жарко Зечевић и Латифић, испред 
љубљанске „Олимпије” коју је предводио Марко 
Гвардијанчић, испред карловачког „Железничара” 
са тројицом браће Косановић...

Овај „Борчев” тим је предводио, да не кажемо 
учио се уз њих тренерству, Цоња Копривица, 
будући велики вођа чачанског клуба и тима.

Било је и овога, веровали или не, у 
августу 1969. године.
Суштина васпитања и дисциплине 
Александра Стефановића била 
је: Савијати га, али га притом не 
сломити.
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Била је већ дубока јесен 1967. године. Ове момке 
нико није дочекао, нити сликао, нити ово нечим 
обележио. „Чачански глас”, једино градско гласило 
тога времена, писао је о предтакмичењу у Чачку, 
али о финалу ништа.

„Елеганција” је шездесетих била рак-рана „Борца”.

Осим ових дванаестак момака, од којих данас 
има и оних који нису више међу живима, тешко 
да се ко овога сећа.

Зашто смо се после чудили што нас други нису 
поштовали, што су нам отимали играче у стилу: 
Шта ће вама сељацима кошарка!

Старо је правило – ако човек сам себе не научи 
да поштује, неће га ни други поштовати.

„Борчева” кућа је пуна неких неважних и бес-
потребних фотографија и написа, али од овога 
лепог и великог успеха нема ни трага.

Зато запамтите ова имена: Туцо Андрић, Дида 
Зејноловић, Мирко Дробњак, Мићо Видаковић, 
Љубо Радивојевић, Радивоје Живковић, браћа 
Стево и Драган Стругаревић, браћа Предраг и 
Слободан Матовић, Дуле Николић, Мирослав 
Краковић и Зоран Антоновић, а тренер Сло-
бодан Копривица.

Радмило Мишовић је и Чачку и „Борцу”, када 
се појавио, био дар са неба. Такав поклон 

се није добијао сваки дан, већ врло ретко или 
никад.

Било је доста дечака и момака који су имали леп 
таленат и способности. Али, са таквом вредношћу, 
са таквим осећајем родољубља према овоме 
месту и његовом народу, са таквом скромношћу, 

Тим „Борц”а који је на 
квалификацијама у Иванграду 

1965. године постао прволигаш
(горе слева): Катанић, Пурић, 

Андрић, В. Нешовановић, 
Трипковић, Фарчић

(доле слева) Јековић, Копривица, 
С. Стефановић, Цицварић 

и Н. Мишовић 
(недостаје Радмило Мишовић)
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а у исто време и са самопоштовањем које се 
некада граничило са охолошћу, није се појавио 
нико ни пре, а ни касније.

Његова појава одударала је од свих правила о 
кошаркашким предиспозицијама које су најављи-
вале велике играче.

Било је таквих примера још. Само његова упор-
ност, а и храброст и памет два главна тренера, 
Денића и Стефановића, од њега су створили 
играчину, упркос нечијим почетним сумњама. 

Када то кажемо, углавном се мисли на његов 
кошаркашки изглед.

Други су имали све, осим његове руке, дриблинга, 
осећаја за кошаркашку игру и људске толеранције, 
као и социјалних схватања. 

То не може да се научи, са тим се човек или 
рађа или не.

Знали смо доста заговорника тезе да је на 
својим почецима Мишовић играо лепше за око. 

Очекивало се и тражило и онда од њега доста 
кошева, доста је и постизао, али је играо некако 
мекше и опуштеније. То се односи на период док 
„Борац” није упао у Прву савезну лигу.

Од тог момента, „Борац” је почео да игра про-
тив јаких тимова и играча, одбране су бивале и 
генерално и појединачно чвршће.

Уз ову тврдњу иде вероватно и још један разлог. 
Уз себе је имао и Ђелошевића, све до средине 
прве прволигашке сезоне, 1966. године. Већину 
„Борчевих” кошева тога времена давали су нижи 
играчи.

То је и део „приче” о чачанским бековима.

Његово касније играње било је „рад у руднику”, 
он постаје аутомат за давање кошева. Романтике 
у игри бивало је све мање.

Мислимо да је тешко, а вероватно и немо-
гуће, наћи пример где један спортски тим 

„Борац” 1966. године, пред почетак 
првенства у Првој савезној лиги 
(горе слева): Јоксић, Трипковић, 
Катанић, Видаковић, Фарчић, 
Андрић, Пурић и Ђелошевић; 
(доле слева): Зејниловић, Јековић, 
Мишовић и Копривица
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шеснаест-седамнаест година 
зависи од једног играча. Како 
првог, тако и последњег 
дана.

Сваки човек је имао право на 
своје мишљење о томе како 
се треба односити према 
другима, али и према себи. 
Но, и овај град, односно 
његов народ, имао је право 
да воли и поштује онога 
кога су сматрали да је то 
заслужио.

Убеђени смо да Чачак није 
обожавао Мишовића само због његових успеха 
и трајања, већ и због још једног разлога. Он овај 
град и клуб није никада оставио, нити уценио.

Други су одлазили и враћали се или не, овако 
или онако. Он то није никада радио. Његов једини 
одлазак био је 1963. године и трајао је свега два 
до три месеца. После свега, склони смо да твр-
димо да он ни тада није отишао само због своје 
велике жеље да иде.

„Партизан” га је тражио и желео. У „Борцу” су 
били свесни његових дотадашњих заслуга и тога 
да му се у том моменту не може дати оно шта 

му припада и што реално заслужује, па је зато 
пуштен. Да ли је постојала одштета од стране 
„Партизана” „Борцу” ни данас не знамо.

Наравно, после свега, као што је познато, од тога 
није било ништа, па и да је постојао договор 
клубова.

Шта је потом добио од „Борца” и Чачка? Одмах 
ћемо рећи, ништа, закључно са пензијом. Многи, 
који овоме граду и његовом народу нису значили 
ама баш ништа и ништа му нису ни оставили да 
се памти, прошли су пет пута боље. Многи ће се 
вадити на неке „више пише школе” и рад за који 
сте на свакоме ћошку могли да нађете замену.

Наравно, треба притом имати у виду да живот 
није само „у се, на се и пода се”, него нешто мало 
више. А део тога, још више, овоме граду су обез-
беђивали Радмило Мишовић и његови другови.

Као што је Танаско Рајић бранио Чачак са брда и 
памтиће се док буде овога града, тако га је бранио 
и Мишовић „својим топом”, годинама и годинама. 
Он није био познат по Чачку, него обрнуто – овај 
град, између осталог, и по њему. И дан-данас, иако 
има скоро осамдесет година, и код старих и код 
младих, од Триглава па до Ђевђелије.
Нажалост, има и оних који су га пљували.
То су они који не знају да ли је он давао голове 

или кошеве и која је 
разлика између поена 
и кошева. Једини српски 
кошаркаш за кога знају је 
Јокић и нико више.
Наравно, има и оних 
депресивних несрећ-
ника који не могу без 
мржње која их једино 
одржава у животу.
То је Србија којој стално 
неко смета. Што би рекао 
Никола Пашић: Браћо 
Срби, стоко једна. Њима 

ПРВЕНСТВО: 1969. - ТАБЕЛА (лига 68/69)

 1. ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
 2. АК Олимпија
 3. Југопластика
 4. Задар
 5. Локомотива
 6. Партизан
 7. Борац
 8. ОКК Београд
 9. Жељезничар (КА)
 10. Работнички
 11. Раднички
 12. Слован

„Борац” је трагично изгубио, било 
је великих гужви на трибинама, 

мада је „Партизан” тада био 
снажнија екипа

Давно је Наполеон рекао: Бог је на 
страни онога ко има јачи батаљон!
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не ваљају ни краљ, ни маршал, који су 
добијали Велике ратове. За Карађорђа и 
књаза Милоша знају једино преко киселе 
воде и ауто-пута.

Још се некако држе Свети Сава и Господ 
Бог.

А да поштују Радмила Мишовића!

Пљување удаљ и увис одувек је била једна 
од јачих српских способности.

Нисмо знали људе са мање официјелно 
завршених школа, а са више дипломатског 
такта и талента, са којим би могли да буду 
министри свих страних послова, него 
што су били Новак Ђоковић и можда 
Радмило Мишовић.

Био је од оних који су умели врло мудро 
да користе свој бес.

Никада није био велики говорник и јак на речима 
и сугестији. Уосталом, као ни маршал и Никола 
Пашић, Ђинђић и Слободан Милошевић – није 
се знало кога је непријатније било слушати. Кажу 
да је и краљ Александар јавно говорио само 
када је морао.

Када је било потребе, био је изузетно хра-
бар човек. Имао је свој рецепт за животне и 
спортске грубијане – „лопту” кроз ноге, кроз 
главу, кроз трбух. Све док онај са друге стране 
не смекша.

Играо је тако, јер су његових осамдесетак кила 
и „осам тона” кошаркашког знања провоцирали 
силеџије у којима се никада није оскудевало. 
Када је бивало стани-пани, а то је било вечно у 

спорту, није чекао да га прозову, сам је узимао на 
себе одговорност. И тако је то бивало годинама.

Други су умели да дају и по педесет кошева 
шампионима, али када је било „тврдо” нису се 
баш отимали за ону последњу и одлучујућу лопту.

Али, али... Човеку који је целога живота на про-
блеме ишао истурених груди, данас тишина 
пензије цепа тај грудни кош.

„Са швалерске стране није баш спадао у Тарзане”, 
али разумевао се и у то.

Имао је и он својих страсти (преведено слабо-
сти), али одлично је њима владао. Било је дана 
када је претходне ноћи одлазио „у квар”, а онда 
је сутрадан одиграо да ти памет стане.

Сваки човек ипак највеће попусте даје самоме 
себи, а притом је ретко ко савршен и безгрешан.

За њега су већ на почетку говорили да је игра-
чина. Чињеница је да је од првог дана „имао 

руку” било да је шутирао са две, као на почетку, 
или са једном, касније и до краја.

Међутим, није било баш све само у томе. Упркос 
одличним лоптама које је добијао, морао је себи 

да обезбеди и сигурну позицију, где противник 
није могао да спречава шут. Поседовао је изузетну 
спортску интелигенцију и технику.

Умео је да види и осети суштину у акцијама и да 
се концентрише. Није патио од помодарстава и 
савремености по сваку цену. Давно се окренуо 

Радмило Мишовић 
и Драган Ђукић
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себи и својој посебности коју је препознао још 
као врло млад.

Искрено говорећи, цео „Борац” је радио за њега, 
са разлогом наравно. Да је требало и чланови 
управе би му постављали блокаде само да што 
више и лакше шутира и погађа.

Цео Чачак се годинама држао за његов дрес, јер 
му нико није доносио толико радости и ни на 
чије резултате нисмо били толико горди.

Мало ко је пронео славу ове мале вароши као 
он. За Чачак је био и остао најбољи и највећи. 
Овај град никоме није веровао као њему, нешто 
попут Рихарда Вагнера који је говорио: Верујем 
само у Бога, Моцарта и Бетовена.

Био је поштован као мало ко пре и после њега. 
Његово дело у Чачку је толико велико да оно 
више и није његово, већ одавно припада свима 
у овоме граду.

У његовом игрању су уживали и академици и кри-
миналци, верници и безбожници, интелектуалци 
и спонзоруше, они са 100.000 евра у џеповима 
и они без динара. Уз њега се заборављало на 
социјално порекло, идеологију, богатство и 
сиромаштво.

Давно је произведен у народног кошаркаша, као 
антизвезда, која је искреношћу до бола разголи-
тила не само свој живот, већ и свих осталих. Био 
је Бог сиромашне и скромне Србије и маленог 

Чачка, а против богатих престоничних 
клубова и играча.

Није био склон било каквој врсти 
удварања околини.

Био је горд и поносит и онда када 
је морао да моли због „Борца” пред 
новим власницима Чачка.

Био је и човек и спортиста са дубоко 
укорењеним поимањем части.

Постоје спортисти, па наравно и 
кошаркаши, који су вечни глумци 
и егзибиционисти, којима би још 
један живот био мало да опишу 
своје дело, све своје успехе, голове и 
кошеве. Њима славе никада није било 
довољно, до краја живота морали су 
да подсећају околину на то ко су они 
били. Пре ће пристати да умру него 
да буду на некој периферији.

А Мишовић?

Да ли је икада ико чуо или прочитао 
да он објашњава или препричава 
један једини свој кош или потез? Осим 
оног чувеног и давнашњег: Када ми 
приђе... а кад се одмакне...

Турнеја по Бугарској 1965. године
(слева): Мишовић, Копривица, 

Катанић, Јековић и Андрић
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Никада нисмо чули да је директно било шта 
лоше говорио о Ранку Жеравици, иако му је он 
променио живот. Иако сте нешто прочитали, 
то су биле пре новинарске измишљотине него 
његове речи.

Осим, можда, оног моравског и чачанског: Ма 
гони га у п... м...!

Лакше ћете лаву да извучете језик из уста него 
Мишовићу реч о некоме.

А то што није био у репрезентацији, штетило је 
више њој него њему. Одбацити га без покушаја 
и провере, са објашњењем „не уклапа се”, а не 
пробати никада да га уклопе, ноторна је глупост, 
па макар изречена и од стране најуспешнијег 
тренера репрезентације.

Не покушати никада ништа са њим, то је само 
због једног јединог разлога који се зове људска 
сујета.

Упркос свему, за Чачак је он, поред свих, остао 
највећи. Мислим да никад нико није био толико 

вољен кошаркаш као он у своме 
граду. Ни Ђерђа, ни Ћосић, ни Рато 
Тврдић.

Умео је да чува своје победе, а и 
лепо да се понаша у поразу, никад 
није понижавао оне које је победио. 
Кад му је понестајало физичке снаге 
допуњавао ју је менталном. Та два 
извора су се код њега непрестано 
смењивала и допуњавала.

Годинама је, као нико, уједињавао 
цео Чачак. Најслађе су му биле оне 
победе које је могао да раздели 
своме народу.

Без обзира на таленат и завршене школе, Мишо-
вић је у току свог играња био паметнији, дисци-
плинованији, одговорнији, одлучнији и храбрији 
од других, као и од оних који су му тражили слабо 
место и смишљали лукаве препреке у игри.

Рукомет је био давна преокупација, можда и 
већа од баскета. Било је 
то време лепог спорог 
ритма старих дана.

Али, једнога дана је 
схватио да ту само губи 
време.

После свега дошао је 
и дан када је осетио да 
се снага почела умањи-
вати. Другови и генера-
ција су се већ навелико 
осипали. Крај игрању се 
приближавао.

Био је један од ретких 
у овоме месту који је 
дочекао старост без 
надимка, у граду у коме 
је најмање дете имало 
неко друго, треће име, 

Боже, помози! 
Радмило Мишовић, 
од рођења мрк као неки гусар

 Сезона         стрелац             кошева  просек

1967/68 Мишовић 645 30,7
1968/69 Мишовић 625 28,4 
 Ћосић 601  
1970/71 Мишовић 645 29,3 
 Плећаш 530  
1971/72 Мишовић 662 31,5 
 Јеловац 574 
1973/74 Мишовић 821 32,8 
 Плећаш 699
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а које се носи целога живота као што се 
носи нос на лицу или уво на глави.

Знали смо, додуше, за један, којим га је осло-
вљавао покојни брат Перо. Више пута смо 
чули од њега да пита: Како је играо Бимбо?

Целога живота је био раноранилац и рано-
легалац. За њега вечери нису постојале.

Скромно и честито је живео, вероватно 
другачије није ни умео. Живот га је наградио 
највише могуће. Ћерке Ана и Јована су ипак 
његове највеће победе. Олимпијске медаље.

Када се једном постане неко, онда нема 
више назад.

И тако су се те превелике шездесете године и 
тањиле и растезале, улазећи у седамдесете. 

Назирао им се крај који, ипак, никако није долазио.

Лепо је било живети у Чачку са том генерацијом, 
али да је дуже трајало можда и не би ваљало. 
Тај период није био велики само за „Борац” и 
Чачак, већ и за целу Југославију. Освојена је 
прва медаља у Европи, па онда у свету, били смо 
и светски прваци, па онда и прва Олимпијска 
медаља...

Трагично одлази први велики кошаркаш ове 
земље, Радивоје Кораћ. Југославија је тада била 
Тугославија.

Чачак добија великог Мишовића и нову халу. 
Испочетка је изгледала склепано, али касније ће 

са простором око себе развити своју симетрију, 
биће лепа као жена која је сигурна у своју лепоту.

А „Борац” постаје прволигаш за сва времена.

Малени „Желе” постаће велики „Железничар”.

Било је то време којег се сви у Чачку сећају са 
осмехом.

На почетку седамдесетих, велики тренер 
„Борца” Александар Стефановић одлази за сва 
времена из овог лепог и тешког заната. Збогом, 
и никад више.

Средином ове деценије из „Борца” одлази заувек и 
велики Ћамила Ђелошевић, а ускоро и из кошарке. 
Одлази кроз оно најтеже – прећутну одмазду. И 
сам је много чему био крив, али и други. Да ли 

Део улазнице 
за прву кошаркашку 

утакмицу у Борчевој хали, 
1. јануара 1969. године

Александар Стефановић само на њега и Ћамилу 
Ђелошевића није никада галамио. Само су они 
били генијалци, сви остали су били научени 
кошаркаши.

Тако је било и са Цоњом Копривицом.

Требало би једну ствар признати. Радмилу 
Мишовићу је требало додати лопту у право 

време и на правоме месту. Једини прави мајстор 
за то био је Копривица.

Он је из дриблинга додавао лопту и левом и 
десном руком. Када је противничке играче 
навлачио да га удвоје, тачно је проналазио 
слободног Мишовића или неког другог.

Додавао је Копривица и без гледања. Није 
дриблао брзо, него паметно. Користио је и 

дриблинг са задршком – у вођењу лопте умео је 
да за моменат стане, без хватања лопте, а онда 
нагло да јурне напред, остављајући одбрамбеног 
играча поред или иза себе. При сваком уласку 
у рекет имао је добар преглед, делио је пасове 
суиграчима, попут најбољег плејмејкера.

Шта је касније било, било је, али се мора при-
знати да је Цоња Копривица био велики ветар 
испод крила Радмила Мишовића.
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ће бити још тако великих у 
овој маленој вароши? Било је 
и биће, и те како. Ко је овде 
радио са децом, никада се 
није покајао.

А да ли ће га ко помињати? Е, 
то вероватно, ретко и слабо, 
као и све остале на овим 
просторима. У фебруару 
2012. отићи ће и из живота. 
Збогом великом мајстору, 
можда и највећем. Био је 
Мишовић пре Мишовића. 
Понекад помало тежак и 
благо размажен, као и сви 
велики.

Изузетан је био играч. Једини који је у Чачку, у своје време, могао да се мери са великим Радмилом. 
Али, његова љубав са „Борцем”, средином шездесетих, била је у стилу: Добро ми је у браку, једино 
се са женом лоше слажем.

Док се једном не смркне, другоме неће да сване.

Одлазак Ђелошевића ослободио је место Машку Пурићу, који на велика врата улази у баскет 
ринг. На утакмици са „Локомотивом” из Загреба, у лето 1966, он дефинитивно постаје члан прве 
поставе „Борца” и неће је 
напуштати следећих десет 
година.

За три године ће постати 
и репрезентативац, али 
изгледа у погрешно време 
и на погрешном месту. 
Никада више у овој земљи 
није било бољих играча и 
бекова.

Уживао је у оштрој игри, 
то му је био доминантан 
стил. Хватати његову изба-
чену лопту исто је што и 
хватати ђуле испаљено из 
топа. Имао је много више 
интелигенције него што 
је било потребно једном 

Средина шездесетих (слева): 
Копривица, Цицварић, 
Ђелошевић, Пурић и Трипковић

Тројица великих:
Обрад Белошевић, Радивоје Кораћ 
и Радмило Мишовић
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играчу кошарке. Не сећам се да је икада изгубио 
контролу над својим понашањем у игри.

Красила га је скромност, особина која је у овоме 
времену безмало изумрла, упркос томе што је као 
и сви Моравци, од Цркве па ка мосту, био охол 
и горд, углавном без великог и правог разлога.

Међутим, ако је коме „лепо стајала” препотен-
ција, ваљда као једином из овога краја, онда 
је то њему.

Мало је кога живот шибао, да горе не може 
бити, као њега. До краја је у себи носио неку 
тугу, муку и несрећу. Упркос свему, био је леп и 
стасит момак, са тамносмеђим очима, бистрим, 
благим и оштрим истовремено, као у неког 
овчарског пса шкотске расе.

Био је веома педантан, што је реткост међу 
спортистима. На његов повучени карактер 
умногоме је утицала и његова животна прича. 
Имао је много разлога да буде сретан и собом 
задовољан, али и супротно од тога.

Године 2003, 20. јануара, преселио се у свет неза-
борава и вечите наде – смрт га је ослободила 
свих радости и патњи овога света.

Када је умро, дуго сам био у неверици, дуго 
нисам могао да средим своје мисли. Када некога 
толико времена знате, тешко је говорити о њему 
у прошлом времену. Три дана сам плакао у себи, 
чини ми се. Нисам могао ни да једем ни да пијем.

Ако сам за кога био некако сигуран да никада 
неће постати кошаркашки тренер, онда то је био 
Машко Пурић. Вероватно је то било условљено 
његовим карактером и врстом личности.

А постао је и то одличан. Признајем, било је 
то као кад промашите при шуту и кош и таблу.

Али, нажалост, накратко. Није имао снаге за пре-
лом и потпуно посвећивање овом несигурном 
послу. Можда је и боље што је тако било.

Оно што се дешавало на завршетку његовог 
живота, било је нешто са свим друго и треће.

Чачански „Борац” је био први 
кошаркашки тим у Југославији, 

који је понео рекламу на 
дресовима, 1968. године

(горе слева): 
Катанић, Дробњак, Краковић, 

Ђукић, Зејниловић, Трипковић, 
Андрић, Живковић 

(доле слева): 
Радивојевић, Јековић, 

Копривица и Пурић
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На крају једно питање упућено свима: 
Да ли се у чачанској Бакингемској палати 
(„Борчевој” хали) бар један ексер за неку 
отрцану сликетину зове по Маринку 
Машку Пурићу?

* * *

И тако су те године полако пролазиле. Све 
се ипак одигравало, оно главно наравно, 
између Београда, Љубљане и Далмације. 
Загреб је тада био још „далеко”.

Ми смо у Чачку ипак били перифе-
рија, упркос томе што су се сви од нас 
плашили.

Радовали смо се свакоме доласку и 
Задрана и Сплићана, односно гостовању 
у „учитељском” Задру и на сплитској риви. 
Иако нисмо делили често исте ставове, 
највише по основу географске перифер-
ности, изузетно лепо смо се слагали. Тај 
love story траје и данас.

Сви сусрети чачанских момака и дал-
матинских момчади били су нека врста 
празника у Чачку.

Ко у овоме граду није волео да види вечитог 
дечка Пина Ђерђу и „божији осмех” Крешу 
Ћосића. Исто тако и сплитске манекене, упркос 
заједничких пет метара висине, увек лепо одевене 
са пробраним бојама које се подносе – наочитог 
као јелен Перу Скансија и „лепог као филмски 
глумац” Дамира Шолмана.

У Чачак се навелико усељавала мржња према 
Београду, нешто најгоре што може у свакоме 
човеку да се јави. Али...

Тада смо мислили да се најгоре ствари од њих 
само нама догађају. Што јесте јесте, били су 
према нама велике јуначине на нејаке. Са њима 
човек није могао бити сигуран ниушта. Они су 
имали 500.000 очију и ушију у Србији. Кад вас 

они „загрле”, увек вам је неко ребро остајало 
сломљено.

Њихове грехе у Чачку ни сам Бог не може опро-
стити. Кошаркашком савезу су увек биле прече 
неке „подгузне београдске муве”, него један 
диван и здрав клуб, његов град и народ и цела 
једна регија која је у „Борaц” гледала као у свог 
лидера и маштала да једнога дана буде као он.

Али, тако је то било. Откако су паметнији почели 
да попуштају, од бараба се није могло живети.

И онда, као нека утеха, после „100 година чекања”, 
„Борац” је у јануару 1972. године „избушио” „Црвену 
звезду”. То је била утакмица „једном и никад више” 
и ноћ када су сви помрли.

Господе, Господе, какав је то био меч!

Времена и моде су се драстично 
променили, признали ми то 
или не!
Некада су се прво стварали 
велики играчи, мајстори, инди-
видуалци, а тек потом од њих 
велики тимови. Данас јуниорски 
тренери одмах праве тимове, 
а индивидуална техника и спо-
собности иду касније и узгред, 
ако се стигне.
Ако се појави неки бољи поје-
динац, он се одмах проглашава 
за себичног и неког ко искаче из 
колектива.
Тако је у Србији, тако је и у Чачку.
Да ли можете да се сетите када 
је последњи пут неко из „Борца” 
или „Железничара” постигао 
четрдесет или четрдесет пет 
кошева? А за време Кораћа, 
Мишовића, Далипагића, то је 
било безмало свакога дана.
Зато, господине Човићу и госпо-
дине Остоја, другови из „Борца”, 
само напред у куповину Аме-
риканаца и Црнаца. Има тога 
још доста.

Вечна дилема - Ко је био бољи - 
Машко Пурић (лево) или Драган 
Арсић (десно)?
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Закључујући ово писање о шездесетим годи-
нама могли бисмо да направимо и мало 

узгредно поређење између живота на почетку и 
на крају ове деценије. То се сигурно преносило 
и на менталитет „Борчевих” кошаркаша тога 
доба. Мада, мало њих је било и на почетку и на 
завршетку тога периода. Александар Стефановић, 
Копривица, Мишовић, Трипковић, да заокружимо 
са Николом Јековићем. И нико више.

Почетак шездесетих био је још време тешке 
романтике, да не кажемо сиротиње, у односу 
на данашње. Мало ко је тада имао телевизор. 
Али, зато се још увек седело испред кућа на 
клупама и посматрао пролазећи свет са улице, 
причало се и оговарало. Дечурлија су се играла 
око њих. Осећао се неки необичан мир који 
није имао везе са монотонијом. Напросто, то 
се звало спокој.

А онда је у наше животе почела да улази телеви-
зија, саобраћај је бивао све већи, а улице све уже.

Романтику у чачанској кошарци чувао је „Желез-
ничар”, а „Борац” је некако био задужен за 
Југославију, да не кажемо свет. Великом праску 
југобаскета „Железничар” се прикључио тек 
крајем шездесетих, односно од доласка Прева 
Вучићевића, када престају да буду само „тим 
чачанске железнице”, упркос имену и локацији.

И поред свих разлика, ова два клуба били су 
лишће са исте гране, као мало ко и мало где. На 
бедему су људи били увек „важни” и препотентни, 
углавном без ваљаног разлога. То се преносило 
и на велике и на мале, било староседеоце, било 
новопридошле. Чини се да је међу млађима 
важило правило: Какав си ти Моравац, ако ниси 
уображен.

У „Железничару” су људи били некако благо-
роднији и „простији”. На „Борчевом” игралишту 
се играо „улични баскет” само ако вам неко то 
дозволи, а на „железничкој станици” само ако 
има слободног места. А имало га је ретко кад, 

„Борац” 1968. године:
(слева): Мишовић, Јековић, Пурић, 

Краковић, Андрић, Видаковић, 
Катанић, Радивојевић, Дробњак, 

Живковић и А. Стефановиц (тренер)
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углавном ујутру када многи још спавају или у 
подне када се одмара.

Али, „Желе” је имао нешто што безмало није имао 
нико, односно мало ко. Бифе који постоји ваљда 
од када и клуб.

Та рупа, рупетина, бирцуз, тунел, кафанчина, 
звана „Желов бифе”, лети је најзаузетији простор 
у српској кошарци, на коме се води очајничка 
битка за сваку слободну столицу са које се може 
гледати цело „Желово” игралиште, а што је важније 
и да се буде виђен. Кафана је раније, а и касније, 
многима била виша животна академија.

Било је ту одувек и поклоника пуне чаше, који 
су себи то допуштали на штету пића.

А кошаркаши? Одувек је ту важило правило: Ако 
пиће толико шкоди спорту, оставите се спорта.

Многи одлазе без повратка, а бифе остаје.

Парафразираћемо једног паметног човека: Ако 
неко за нашег живота угаси и затвори ову инсти-
туцију, иселићемо се из овога града доживотно. 
Хоћемо, живота ми.

* * *

Одлажење играча у београдске клубове, крајем 
шездесетих и почетком седамдесетих, био је 
доминантан и нерешив проблем „Борца”. Ту 
такорећи није било решења, спрега београдски 
клуб – Кошаркашки савез – играч „Борца” увек 
је излазила као победник.

Следећи велики проблем било је студирање 
играча. Било је оних који су то решавали задо-
вољавајуће, али нешто је морало и да трпи. 
Многи тако нису никада завршавали започете 
школе, а многи су на тај начин упропашћивали 
свој таленат.

Ово је снимак из 1968. године, са 
припрема једне од најбољих јуни-

орских репрезентација Југосла-
вије. Доказ за ову тврдњу је да су 
шесторица из овога тима касније 

освајала светско и европско првен-
ство са главном репрезентацијом 

ове земље. У овој селекцији играла 
су двојица „Борчевих” момака – 

Дида Зејниловић и Драган Ђукић.

(горе слева): Дамљановић, Зејнило-
вић, Капиџић, Сарјановић, Јеловац, 
Луковић, Зечевић, Вучинић, Ђукић, 

Шолман и лекар др Марковић; 
(доле слева): Миљановић, Бизјак, 

Мановић, Славнић, Ивковић и 
Симоновић
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То је поготову био проблем када се прешло на 
зимско играње, када су обавезе на студијама 
бивале највеће. Други проблем био је где трени-
рати у Београду. Јаче вежбање у неком од водећих 
клубова стварало је и могућност да играчи буду 
заврбовани, ако су интересантни за домаћине. 
Недовољно се и тренирало, јер тимови су прво 
увежбавали своје играче кроз игру, односно 
што би жртвовали своје ради неких чачанских.

Многи су због тога једноставно прекидали са 
кошарком.

Туцо Андрић и Дида Зејниловић били су најбољи 
примери за то. Случајност је да су студирали на 
истом факултету, Технолошком, један за другим. 
Одрећи се у то време таква два играча било је 
као одсећи два прста.

Андрић је уведен у први тим у петнаестој години, 
што је и онда, а и данас, податак за Риплија. Прола-
зио је кроз сва искушења и селекције, издржавао 
све конкуренције, био један од оних који су били 
увек сигурни. Али, нажалост, почео је да стагнира 
од момента када је пошао на студије у Београд. 
То је свима било јасно, али решења није било.

Био је дечко који је највише обећавао, неко кога 
сте могли само пожелети у тиму.

Одувек је био фин и лепо васпитан момак, са 
урођеном елеганцијом и лепе појаве. Важио је 
за понос у клубу, и оцу и мајци, и школи и ново-
формираној породици.

Имао је тело и фигуру као да га је дотакла Божија 
рука, са апсолутном координацијом покрета, 
лепо срезане главе и свагда усправног држања. 
Личио је на античке богове. Мислимо да тај човек 
никада ни на кога није повисио тон. Подсећао 
је увек на некога ко само што се није насмејао.

Био је технички апсолутно обучен за своју пози-
цију, са талентом за игру и сарадњу. Никада није 
био баш много јак на шуту, али то се компензовало 
на други начин.

Али, вежба и тренинг су у животу били незамењиви.

Играо је до доласка Лазара Лечића у Чачак и тога 
лета се, нажалост, све завршило. Веровали или 
не, у двадесет трећој години. Првотимац је био 
пре тога десет сезона.

Лазар Лечић је био сурови професионалац који 
је, упркос свом циркуском шарму, живео само 
од садашњости, за кога је и јучерашњи дан био 
давно прошло време.

Други пример за све ово био је Дида Зејниловић.

Он и Драган Ђукић први су донели у „Борац” 
медаљу са званичног европског првенства јуни-
ора, које је било у лето 1968. године, у шпанском 
граду Вигу. Медаља сребрна.

Све остало је била тужна прича.

Увек је био једно драгоцено биће и пријатељ, 
нешто као лековита биљка. Када је све почињао, 
био је дечко чист као први снег. Физички толико 
спреман да је могао да се за час испење на бан-
деру без пењалица. Нисмо знали за кошаркаша 
са „вишим скок-шутом”. Није шутирао као многи, 
једва одвајајући се од подлоге, при избацивању 
лопте из руку, већ је правио и неку врсту задршке 
у ваздуху. А притом је био чачански врло прецизан.

Међутим, неке улоге бирају нас, а неке бирамо 
ми. Био је упркос свему, и слави кошаркашкој, и 
свом инжењерству, вечити животни аутсајдер, 
а притом и доживотни приврженик правде. 
У једном моменту су почели да се гомилају и 
избијају на површину греси младих дана настали 
из жеље да се што пре одрасте и да се добију 
привилегије одраслих.

Сада је касно говорити о томе шта је могло да 
буде. Његово време на терену, а нажалост и на 
земљи, завршило се, а он је урадио оно што је 
стигао. Тако ће и свако од нас, па ће се сумирати 
на крају, у неком небеском рачуну, и видети шта 
смо принели небу као дар.

Остао је некако на маргини кошаркашког 
памћења, иако је дуго трајао у сећању своје 
генерације и свога доба. Ко год у овоме граду 

Давно смо приметили да Алек-
сандар Стефановић није волео 
да прича ни о Диди Зејниловићу 
ни о Ћамили Ђелошевићу. А и 
када је причао то је било штуро 
и неафирмативно.
Имали су и они своју причу и 
своје гледање на њега, али има 
право и он на своју. А исто тако 
и ми.
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зна нешто о кошарци, не би смео да заборави 
овог човека и његових осам сезона у „Борцу”.
На путу са овога света Диду Зејниловића испра-
тило је тек око двадесетак људи, међу којима је 
био упадљив изостанак људи из кошаркашког 
„Борца”. Испраћен је немо, као мало ко пре њега.

Нема те епидемије која ће бити оправдање што 
му није указана последња пошта, каква приличи 
његовој величини. „Борцу” нека све ово служи 
на част.
Нека све ово буде уместо попијене чашице за 
душу прерано преминулог пријатеља.

Један значајан број „Борчевих” играча, који је 
дочекао завршетак шездесетих, наставиће 

са играњем. Тим је био искуснији, али и доста 
старији. Једина значајнија новина биће Радивоје 
Живковић, али ће он врло брзо отићи у „Црвену 
звезду”, много пре свог играчког врхунца, у два-
десет другој години живота.
Александар Стефановић се заморио и одлази. 
Заситио се кошарке и „Борца”, али и они њега, 
тако да је то био логичан потез.
Долазе нови тренери из Београда, Пљакић и 
Мићовић. Они нису имали велики рејтинг, али ни 
„Борац” није имао новаца за нешто веће и боље. 
Мићовићу је „Борац” био и први мушки састав 
који је тренирао, јер је пре тога годинама водио 
женски тим Вождовца. Њихов успех у Чачку био 
је следећи – „Борац” је био негде уз црту која 
је делила испадајуће од остајућих, наравно у 
групи ових других.

Чачани ће први пут за двадесет пет година свога 
постојања почети да доводе играче са стране, 
ваљда под утиском одласка његових играча у 
београдске клубове. Почело се са момцима из 
Ниша, па онда из Крушевца, Ужица и Краљева. 
„Борац” је користио ауторитет који је већ одавно 
имао у околним градовима.
Сваки од тих играчких долазака био је миран 
и легалан, без афера и отимања, као што су то 
радили Београђани. Да ли је то све било паметно? 
Чињеница је да све до краја седамдесетих година 
„Борац” није створио неког значајнијег младог 
играча. Стефановићев тим је зато „цеђен као 
сува дреновина”. Арсић и Урошевић, који су у 
међувремену пристигли, били су у сфери већих 
појачања, а касније и Андроић.
Тек крајем седамдесетих појавила се генерација 
Жељка Обрадовића и Марка Ивановића, Реџевића 
и Радисавчевића, Тољића и Стефановића. Моравске поплаве 

1965. и 2014. године
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Све остало је било пролазног карактера.

„Пролазног карактера” био је и Драган Кићано-
вић, без обзира на све оно велико што је урадио. 
Тим Александра Стефановића играо је и даље 
и зашао је био дубоко у седамдесете године 
пре него што се „истопио и нестао као Снешко 
Белић на Сунцу”.

Крајем седамдесетих одлази Драган Ђукић, 
додуше без галаме и буке, али то је била мала 
утеха. То се и очекивало, јер му се породица 
преселила у Београд. Велико је питање да ли 
они због њега или он због њих. Али, то је после 
свега било неважно.

У „Борцу” је одиграо четири сезоне, прво је 
постао јуниорски репрезентативац, па онда 
репрезентативац и у главној врсти. Одиграо је 

много добрих утакмица. Почео је у „зрењанинској 
сезони”, када се морало издржати неиздрживо, 
па је потом следовала Друга лига 1968. године, 
када је „натерала зла година орла да лето проведе 
међу кокошкама”, па је онда дошао „повратак 
отписаних” у Прву савезну лигу.

Незабораван ће бити његов меч са двоструким 
претходним шампионом „Задром”, у пролеће 
1969. године у Чачку, када је Крешо Ћосић сломио 
таблу, а Цоња Копривица руку, и када су Радмило 
Мишовић и он демолирали првака.

Одлази у „Партизан”. Није се усрећио ни он са 
њима, а ни они са њим, упркос свих услова које 
је имао у Београду, а то су били Ранко Жеравица, 
Далипагић, Кићановић...

Опште речено, припадао је генерацији која се 
није баш овајдила од играња кошарке. Чинило се 
да је пут пред њим био потпуно раван, али није 
све било како је изгледало. Започеле су повреде 
и лечења, али и нешто много теже. Прелом, и то 
отворени прелом, душе!

Почетком осамдесетих, када је већ завршио 
са кошарком, Драган Ђукић је сам одлучио да 
напусти друштво и другове. У смрти је нашао 
смирење које није успео да нађе у животу, отишао 
је на небо да тамо живи.

Његов детињасти ведри осмех могао је својевре-
мено да отопи нешто од леда хладних чачанских 
зима. Али, било је како је било. Могли смо само 
да кажемо збогом, лепи дечко.

Још је један момак, са осталима наравно, обеле-
жио то време, са десетак година играња. Љубо 
Радивојевић.

Нисмо знали за човека са већим „вицом” у глави и 
„техником” у рукама, који је био толико доминантан 
на тренинзима, а толико неисказан у директним 
окршајима са противницима „Борца”. Одговор 
је само један – физикалија. Одувек је физичка 
спрема ишла одмах иза талента и технике, али 
у периодима Радивојевићевог играња и све 

Потписи-аутограми 
репрезентативаца који су играли 

на Балканском шампионату у 
Измиру 1968. године, а међу којима 

су били „Борчеви” играчи Машко 
Пурић и Драган Ђукић. Тада су 
наступали још и Тодосијевић, 
Котарац, Маројевић, Јеловац, 
Капиџић, Пазмањ, Симоновић, 

Шолман, Плећаш и Чермак. Тренер 
је био Ранко Жеравица.
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више. Био је један из плејаде одличних центара 
Александра Стефановића.
Њега су сви волели и никад се ником није заме-
рио, био је вољен и поштован од осталих, као 
мало ко пре и после њега. Нажалост, један је од 
оних који у „Борац” више не долазе. Мислимо да 
је заборавио и где се налази хала.
Био је увек бледуњав, нежан као свила и као 
виолина, крхке, танане и безмало стаклене грађе. 
Увек је био мршав, а поготову за кошаркаша. 
Имао се утисак да тај човек ништа не једе, него 
заварава глад и да живи на семенкама.
И тако су године полако али сигурно пролазиле, 
они што су били дечаци постајали су момци, а од 
момака старији младићи. Чачак се био навикао 
на Прву савезну лигу, навијало се али не више 
онако френетично и хистерично као некад и у 
почетку. У ваздуху је висило питање: Имате ли 
шта да понудите ново? Чачак је већ одавно добио 
прволигаша, нову халу, Радмила Мишовића, прве 
репрезентативце, ускоро ће пасти и „Црвена 
звезда”... Чачанска публика се помало била и 
размазила, али је делимично била и у праву.
Освежење у тој релативној монотонији биће у 
виду Лазара Лечића и Драгана Кићановића, у 
лето 1972. године.
„Борац” је тих година давао и доста играча за 
разноразне репрезентативне селекције Југосла-
вије. Конкуренција у држави је била велика, па 
су самим тим ови позиви и играња били велика 
почаст „Борцу”.
Крај бедема су се већ одавно искристалисали 
мишљење и став да за све појединачне играчке 
успехе није нико заслужан осим играча. Ни клуб, 
ни тренери.
Ко је створио и подизао Радмила Мишовића? 
Наводно, њега нико није створио, он је изузетак. 
Он се родио онакав какав је, да буде велики. Њему 
није имао ко шта да покаже, он је чудо, геније...

Бајковите омашке те врсте нису ништа чудно, 
ако су од стране неких залуђених навијача, 
кошаркашки полуписмених. Али, ако су од стране 
стручнијих људи, тренера и кошаркаша, онда су 
такве глупости врло забрињавајуће.

Преведено, то би гласило овако: Радмила Мишо-
вића је донела рода, онако буцмастог у кљуну и 
пелени, и спустила на игралиште поред бедема, 
а онда је он сутрадан постао велики.

Или, Цоњу Копривицу су неки сељаци пронашли 
како расте у купусу, убрали га и донели на игра-
лиште и од тога момента је постао велики играч.

Какав Денић, Стефановић, разноразни тренери 
репрезентације...

То је манир примитивних и искомплексираних, 
не само у овоме клубу, већ и у овој држави.

На „железничкој станици” било је супротно. 
Ту се претеривало са глорификовањем Прева 
Вучићевића. И он сам је волео да прича како 
је створио Кићановића од такорећи ничега, па 
касније Ћурчића.

Ту има истине, али и претеривања.

Како то да је Мишовића донела рода, а Кићано-
вића створио човек? Претеривање и на једној 
и на другој страни.

Прева Вучићевића су пријатељи са „железничке 
станице” задиркивали зашто није створио бар још 
једног Кићановића или што од Петронијевића и 
Бохињца није направио бар до пола Кићановића.

Наравно, кад је то све тако лако могло да се уради.

***

 Овим се шездесете године завршавају. У лето 1972. 
долази Лазар Лечић, за њим и Драган Кићановић. 
Биће то година њих двојице, заједно са Радми-
лом Мишовићем, али и још два човека – Мирка 
Дробњака и Предрага Катанића.

И година треће велике и понајвеће победе „Борца”.
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А онда се у лето 1972. године, 1. августа, у Чачку 
појавио Лазар Лечић. Брзо се прочуло да је 

постао нови тренер „Борца”. Коме је он пао напа-
мет, чија је била идеја, ко је са њим преговарао, 
до дана данашњег није одгонетнуто.

Претходни тренери Пљакић и Мићовић коректно 
су одрадили посао, мада без неког великог успеха.

Лазар Лечић је важио за једног од најскупљих 
тада, иако је имало људи са већим тренерским 
успесима у том периоду. Шта је од „Борца” тражио, 
колико је добио, то је била пословна тајна. Има 
се утисак да је у „Борцу” било сазрело мишљење 
да се мора „одрешити кеса” за доброг тренера, 
ако се жели иоле бољи успех.

Познато је да је Александар Стефановић врло 
мало коштао „Борaц”, следећа двојица Београђана 
сигурно нешто више. Ту се може прикључити и 
Јоже Север, који је 1967. и 1968. био вођа у „зрења-
нинској сезони”. За укупно двадесет седам година 
постојања три године су га водили тренери са 
стране и на њих се сигурно најмање потрошило.

Лечић је био четврти.

Први сусрет Чачана са њим био је 1964. године на 
турниру „Железничара”, у априлу месецу, када је са 
својим „Работничким”, такође железничким тимом, 
играо. Тада је био млад, имао је само двадесет пет 
година. То је било непосредно после скопског 
земљотреса. Био је млад човек и када је дошао 
у Чачак и „Борац” имао је тридесет три године.  
У том периоду је био врло поштован и уважаван 

у високим кошаркашким кру-
говима, иако иза себе није 
имао неке велике успехе са 
својим Скопљанцима. После 
земљотреса 1963. године, два 
пута је упадао у Прву кошар-
кашку лигу и оба пута испадао 
из ње. Тек крајем шездесетих 
се усталио, са својим тимом је 
био седми, па два пута пети 
на крају првенства, пре него 
што је дошао у Чачак.

Године 1969. била му је 
на вођење и тренирање 
додељена јуниорска репре-
зентација Југославије. Сле-
деће године, на Светском првенству у Љубљани, 
био је помоћник Ранку Жеравици. То нису била 
мала признања.

Одувек је имао свој непоновљиво шармантан 
стил и при раду и у животу.

Био је један „циркузантски” тип човека који је могао 
да забавља „армију људи”. Међутим, из тог стања 
требао му је један једини секунд да се уозбиљи, 
када су рад и његов интерес били у питању. Тако 
брзе трансформације биле су стварно чудо.

Врло брзо после његовог доласка члан „Борца” 
постаје и Драган Кићановић. Наиме, после 
завршеног Европског првенства јуниора у 
Задру, последњих дана јула 1972. године, и после 

Да иронија буде већа, пред 
почетак првенства требало је 
да се одигра у Чачку куп-утак-
мица између „Борца” и „Црвене 
звезде”, а у време највећих свађа 
око Живковића.
Лазар Лечић је претио у своме 
стилу: ’Ћу д’одем на пијац, да 

купим прасе, да га офарбам у 
црвено бело, да на њему напи-
шем Славинић, и да га пустим у 
терен. Чудо ћу да направим само 
кад ми дођу.

Чуда ипак није било, „Црвена 
звезда” је била објективно јача, 
без обзира на чачански бес. 

Живковић није играо, паузи-
раће целе наступајуће сезоне, 
Кошаркашки савез ће толико 
бити поштен и принципијелан.
„Борац” је још био неуигран, 
изгубио је тесно, али ипак изгу-
био са 89:86.

Лечић је „гинуо” само када је било 
публике око њега. О етикецији, 
финоћи и отмености није водио 
рачуна никад, па ни тада у Чачку.
Али, упркос свему, имао је увек 
добро уземљење, да не би поле-
тео високо и изгубио везу са 
реалношћу.

ПРВЕНСТВО: 1973. - ТАБЕЛА (лига 72/73)

 1. РАДНИЧКИ БЕОГРАД
 2. Црвена звезда
 3. Партизан
 4. Борац
 5. Олимпија
 6. Југопластика
 7. ОКК Београд
 8. Локомотива
 9. Задар
 10. Работнички
 11. Жељезничар (СА)
 12. Босна
 13. Комбинат (ЗР)
 14. Жељезничар (КА)
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договора са „Железничаром” и „Борцем”, прелази 
на бедем. Имао је деветнаест година.

Лечића су одмах по доласку у Чачак дочекала 
два велика проблема. Први је био одлазак Машка 
Пурића у војску, у Сомбор. Прелазак Кићановића 
требало је то да надомести, како је уосталом и 
било, али је у почетку то изгледало прилично 

неизвесно. Лечић је са собом у Чачак повео и 
свог бившег играча Васила Кафеџинског, али се 
од дефинитивног доласка одустало, јер поред 
свих бекова, није на крају било потребе за њим, 
мада је био добар играч.
Он је био иначе посинак, а у реалности много 
више од тога, познатог чачанског инжењера Бје-
кића, који је студирао, радио и живео у Скопљу 
и годинама био директор скопског предузећа 
„Бетон”.
Изгледа да је Кићановићев долазак све ово 
покварио.
Други нерешив проблем био је одлазак Радивоја 
Живковића у „Црвену звезду”.
Претходну сезону је одиграо одлично. Напре-
довао је приметно из године у годину. Мирне 
душе се може рећи да је био истиснуо из прве 
поставе Мирка Дробњака коме је сезона за време 
Мићовићевог тренирања „Борца” била можда и 
најслабија у каријери.
Лечић је Живковића још 1969. године уврстио 
у јуниорску селекцију Југославије, а од тада па 
до његовог доласка у Чачак било је огромних 
промена у његовој игри. Набоље, наравно.
Али, било је како је било. Одлазак Живковића 
оставио је „Борaц” у очају. То је био трећи „центар” 
који одлази из Чачка за последњих пет година. 
Чини се ни Фарчићев, ни Ђукићев одлазак, није 
тако погодио Чачане као његов.
Све то у Чачку је био гром и земљотрес од десет 
Меркалијевих степени. Чинило се да се земља 
отворила. Цео град се претворио у велико 
такмичење у пљувању удаљ, према Београду 
наравно. Размена аргумената претворила се у 
размену шлајма.
На све то Живковић није реаговао. Био је свестан 
шта он „Звезди” значи и ту је видео своју шансу. 
Паузирао је годину дана и постигао што је желео. 
Добио је из почасти и дрес са бројем осам који 
је годинама и до његовог доласка носио леген-
дарни Владимир Цветковић.

Касарна Сомбор 1973. године:
војници Машко Пурић (лево) 

и славни фудбалер Драган Џајић
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Овај момак је увек знао шта хоће. Провео је свој 
век јуришајући на живот. Био је научен на рад и 
дисциплину и непоказивање емоција.

Није у „Звезди” постао репрезентативац, али није 
у томе ни било све. Све остало што је желео, 
остварио је.
Није са „Звездом” постигао неке велике успехе. 
Ни он, а ни следеће сезоне нови тренер, профе-
сор Александар Николић, са осталим асовима, 
неће бити јачи од неслоге која је разједала тим, 
па самим тим и клуб.
„Борац” се спремао за првенство, а истовремено 
и на стил игре и рада Лазара Лечића. То је за 
Чачане било нешто сасвим ново.
Једина два човека које није погодила ова про-
мена били су Кићановић и Мишовић. Први је 
добио врло брзо одрешене руке од стране 
новога тренера. Други је све то имао у „Борцу” 
већ преко десет година. Лечић је био довољно 
интелигентан и мангуп, па ништа није дирао. 
Међутим, Мишовић је то искористио на други 
начин.
Упркос четири дотадашње титуле најбољег 
стрелца кошаркашке Југославије, „измакао се у 
страну”, направио простор новоме асу, који није 
чекао да му се то два пута каже и укаже.
Остаће вероватно и вечита тајна, коју ће Мишо-
вић однети са собом и у гроб, а неће ништа 
признати јер је такав човек, да ли је „пропуштао” 
Кићановића да би га намамио и одобровољио 
да остане у Чачку и да не иде даље.
Мишовић је увек био хладнокрван и мудар човек, 
размишљао је и о свом скором повлачењу и 
старости. Тада је имао тридесет година, није 
се могло играти вечно, а требало је живети и 
после тога.
Кићановић у „Борцу”, у перспективи, био је 
решење за ко зна до када.
Вредело је покушати, а било је што је било.
Те јесени се због Живковића и „Црвене звезде” 
у Чачку развијала и љубав према мржњи.
А у пролеће 1973, опијени успесима „Борца”, 
поверовали смо да ћемо живети срећно до 
краја живота.

Све остале људе у „Борцу” су или волели или нису. 
Радивоја Живковића су волели сви. Али, после 1972. све 
се променило. Једнога дана је оставио Чачак, „Борaц” и 
другове, родну њиву и стару шљиву и кренуо у свет и 

неизвесност. Било како било, њега ниједна хронологија 
„Борца” не може и не сме заобићи.

На завршетку првенства, по ста-
тистици, Кићановић је постигао 
највише кошева за „Борац” 
(766). Најбољи стрелац првен-
ства те сезоне био је Сплићанин 
Дамир Шолман са 799 поена.

Радмило Мишовић је био други 
стрелац „Борца”, а седми у 
држави, са 604 коша.

Мишовић је „још вукао” у 
првоме делу сезоне – „Локомо-
тиви” је дао 42, „Југопластици” 
30, „Комбинату” 39, „Карловцу” 
34, „Партизану” 35, „Задру” 
31 кош...

По броју датих кошева у првоме 
делу он и Кићановић су били 



81Највећа 1972-73.

После припрема на Охриду, а потом и у Чачку, 
следовао је турнир крај бедема, на коме су, 

поред домаћина, учествовали и београдски „Пар-
тизан”, затим „Работнички” из Скопља и пољска 
„Легија”. „Борац” је био први, а први стрелац је 
био нови играч Драган Кићановић.

Било је разговора и планова да Лечићев помоћ-
ник буде дотадашњи тренер „Железничара” 
Предраг Прево Вучићевић, али то је ускоро 
престала да буде реална идеја.

После помињане Куп утакмице са „Црвеном 
звездом”, почело је и првенство крајем окто-
бра месеца 1972. године. Лигу је тада чинило 
четрнаест тимова. Почетак за Чачане није био 
охрабрујући. У првом делу је било мање од 
половичнога успеха, односно шест победа и 
седам пораза. „Борац” је у Чачку изгубио од 
„Партизана” и „Радничког”, који је на завршетку 
такмичења био нови шампион. Претрпљена су 
и два „јака” пораза, у Љубљани од „Олимпије” са 
двадесет пет поена разлике и од ОКК „Београда” 
са двадесет кошева.

Од шест јесењих победа, једна је била у Зрења-
нину против „Комбината”, у последњем јесењем 
колу, против тима који је био најслабији и који је 
испао на завршетку из лиге. Побеђен је и „Работ-
нички” у Скопљу. Очекивано, Лазар Лечић никога 
није боље познавао него тим који је тренирао 
протеклих десет година.

Једино објашњење за све то била је неуиграност 
тима, с обзиром на долазак новог тренера и 
приличан број играча.

Од „старог Стефановићевог” тима остала су била 
шесторица: Мишовић, Копривица, Стругаревић 
и центри Катанић, Дробњак и Радивојевић. Те 
јесени у клуб су стигли нови играчи: Кићановић, 
Ивановић и Драшовић. Од прошлогодишњих 
појачања остали су Радић, Качаревић и Стево 
Стругаревић.

Лечић није био од оних тренера који су се при-
лагођавали тиму, односно структури играча, већ 
је било обрнуто. Тим се прилагођавао његовом 
стилу и схватању кошарке, а његова игра је била 
„каубојско-индијанска”. Увек је имао бекове 
„прљаве и пргаве”, да не може бити више, који су 
радили без прекида четрдесет минута. У почетку 
су то били Књазев, Андоновски, Тевчев, а касније 
браћа Луковски, Георгијевски, Кафеџински...

Поседовали су и солидне центре. Били су то 
Георгијев, Боцевски, Радосављевић, Ковачевић, 
али су мали играчи својом брзином и дрскошћу 
завршавали три четвртине посла.

Чини се да је тако било и у Чачку. „Борац” је цело 
првенство одиграо са само четири двометраша, 
од којих Владимир Качаревић и није био прави 
центар. Затим, Катанић, Дробњак и Радивојевић.

По многима су ови момци били „незнани јунаци” 
„Борчевог” тима. Они нису смели да се повреде, 
да буду болесни, да подбаце. А играли су као 
никада пре и касније у каријери.

Али, у животу постоји и много неправде. Чачак 
је гледао само у двојицу људи, као да остали 
нису ни постојали.

Изненађење за све те сезоне био је Предраг Лега 
Ивановић, новопридошли играч из Крушевца. На 
почетку је био безмало неприметан, не много 
брз колико рационалан и са „финим” шутом. 
Нажалост, када је постао играч, отишао је са 
Лечићем у љубљанску „Олимпију”. Нису се тамо 
прославили ни један ни други. Разлог Лечиће-
вог успеха-неуспеха био је у малопређашњем 
објашњењу. Два пута му је у каријери успело 
да наметне тимовима своју брзу и дрску игру, 
у Скопљу и у Чачку, али трећи пут, у Словенији, 
није му ишло. Још ће једном одлазити у Љубљану, 
али исто ће се провести. За Словенце је важило 
правило: Или си најбољи или ништа.

безмало једнаки (Кићановић је 
био бољи само за четири коша).
У наставку је било нешто друго. 
Тим се уиграо, Кићановић је 
„упуцао шут”, Мишовић се тихо 
и елегантно измакао. Од укупно 
тринаест утакмица у пролећној 
сезони, „Борац” побеђује у десет, 
а губи само три меча (против 
„Железничара” у Сарајеву, у 
Загребу и у Београду против 
„Радничког”).
Кићановић је тада постигао 156 
кошева више од Мишовића, који 
неке утакмице није ни играо 
због болести и повреда.
На крају, укупна разлика је била 
160 поена у корист Кићановића.
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Стефановићев тим се осипао, само те сезоне су 
отишла петорица. Пурић одлази у армију, Жив-
ковић у „Црвену звезду”, Зејниловић је прекинуо 
са кошарком у двадесет трећој години, а Андрић 
и Видаковић су појачали „Железничар”. Остала 
су била још шесторица.

Та сезона ће бити и последња играчка Слобо-
дана Копривице. Први човек који је почео да га 
изводи из игре и замењује, као и све остале, био 
је Лечић. Код Стефановића, Севера, Пљакића и 
Мићовића био је заштићен као „бели медвед”, 
није излазио из игре осим када направи пет 
пенала, при некој реткој повреди, или ако се 
пружа шанса младим играчима.

Следеће две сезоне биће и играч и тренер. Али, 
право играње ће бити завршено у овој Лечиће-
вој сезони. Имао је тада тридесет три-тридесет 
четири године.

Није више био брз као раније, мада је експозив-
ност и мачије рефлексе дуго успевао да очува. 
Али, зато је његова лопта и даље била врло 
брза и тачна.

Међутим, упркос свим филозофирањима и 
жељама, дође време када је претерано очекивати 

да тело и даље слуша главу. То се зове спортска 
старост, када се тело посвађа са собом и више 
се помирити не може.

Једно је сигурно. Као играч није добио ни при-
ближно онолико колико му је од овога клуба и 
града припадало, односно колико је заслужио.

Била је ово чудна сезона. Много фаворизована 
„Црвена звезда” није успела. Првак је био „Рад-
нички” са Црвеног крста, чудно талентована група 
момак коју су предводили стари вук Ражнатовић 
и тренер Пива Ивковић.

„Борац” је по други пут заредом успео да победи 
„Црвену звезду”, у Чачку наравно, кошем Предрага 
Катанића у последњим секундама меча.

Приче да би „Борац” био првак да су у тиму Пурић 
и Живковић биле су у сфери „што је баби мило 
то јој се и снило”.

На крају првенства редослед је био: први „Рад-
нички”, друга „Црвена звезда”, трећи „Партизан”, 
а четврто место и место под сунцем, због само 
два коша мањка, чачански „Борац”.

После овога првенства, на шампионату Европе 
у Шпанији, Југославија ће са новим вођом 

и данас, као пример да ништа не може да 
понизи човека као болест и да су године 

непријатељ који ће сигурно на крају победити

Лазар Лечић, некад, као пример да се и 
без манекенског стаса може бити један од 
највећих „пицана” југословенске кошарке...
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Мирком Новоселом бити шампион. Први пут 
од како постоји.

За ту репрезентацију ће играти и Драган Кића-
новић. Чији је био играч, не зна се. Из „Борца” је 

отишао, у „Железничару” није хтео да остане, у 
„Партизан” још није стигао.

Можда је најтачније да је из Чачка, са ивичних 
делова Циганмалског краја.

Беше слатко али кратко!

Тако би се у скраћеној верзији могао описати 
период највећег успеха „Борца”. Ако је првенство 
почело званично 28. октобра 1972, а завршило се 
15. априла 1973. године, то је укупно трајало шест 
месеци. Толико је трајала и еуфорија у Чачку због 
кошаркашког „Борца” и његовог успеха.

Одмах по завршетку свега наступила је гола 
реалност, нимало лепа и много оптимистична. 
Кићановић се номинално враћа у „Железничар”, 
мада је и најглупљи и најнеобавештенији Чачанин 
то схватио као једну од његових кошаркашких 
финти. Врло ускоро, те јесени, Чачак ће бити 
најнесрећнији српски град. Ко све није отишао 
и ко све неће отићи.

Када је то схватио, дигао је сидро и Лазар Лечић. 
Романтика, боемија, циркузирање били су једно, а 
сурови професионализам је нешто сасвим друго. 

Са собом одводи у Љубљану и талентованог 
„чарапана” Легу Ивановића.

Еуфорија крај бедема и Мораве распукла се 
као мехур од сапунице. У међувремену Цоња 
Копривица постаје нови вођа, а Машко Пурић 
се враћа са одслужења војног рока.

Спортски зависници ће се брзо пребацити на 
други крај бедема, где су фудбалери били бој за 
прво место у Источној групи Друге лиге. Они ће 
остварити и највећи успех од оснивања, прво 
место, нешто слично као и њихова кошаркашка 
браћа.

Силна енергија навијача преносила се са кошар-
кашког на фудбалски терен.

Тих година су се још увек масовно копирали 
мексикански бркови Николе Плећаша. Ми остали 
који их нисмо носили, изгледали смо као нео-
девени. Сви Чачани, и бркати и они без бркова, 

Лазар Лечић, карикатура на слици, 
карикатура и у животу ▶ 

Многи су се надали да после овога 
руковања Лазар Лечић (лево), 

остаје у „Борцу”, али није било тако
(десно је Цоња Копривица) ▶ ▶



84 75 ГОДИНА ЧАЧАНСКЕ КОШАРКЕ

дуговали су захвалност овоме кошаркашком 
тиму за прелепе доживљаје и понос који нас је 
притом испуњавао.

Кошаркашки „Борац” тога времена играо је са 
филозофијом „ко да гол више”, а не „ко прими 
гол мање”. Упркос одласку Пурића и Живковића, 
показало се да је чачански de luxe план, довођење 
Лечића и Кићановића, био јачи од претходне 
невоље. Један чачански сан је успео.

Најбоље године су ето дошле, када су добре већ 
биле прошле.

* * *

„Борац” је у „Лечићевој сезони”, поред одличне 
„пешадије”, тукао и из „тешке артиљерије” као 
никада до тада. А ти топови били су Предраг 
Катанић и Мирко Дробњак.

О овоме другом по „шеснаести пут” почињемо 
причу на исти начин, али некако не могу да је 
избегнем. Ако сам за кога веровао да ће достићи 
Крешимира Ћосића, онда је то био Мирко Дро-
бњак. Можда је и боље што није тако било, јер 
више се вероватно не бисмо дивили Ћосићу да 
су била два иста.

Речи су сиромашне да опишу мој утисак о Дроб- 
њаку из времена када се појавио, када га је без 
икакве обуке и кошаркашке школе безмало 
Александар Стефановић увео у први тим. Али, 
шта је живот ако нема изненађења.

Када се појавио био је мршав и жилав момак, плаве 
равне косе која је светлела као лампа. Пронашао 
га је Цоња Копривица у некој њиховој разваље-
ној авлији код поште, међу неком дечурлијом. 
То сад уосталом и није важно. Када је заиграо у 

Мирко Дробњак
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првом тиму „Борца” 1966. године и сменио у току 
првенства Веља Нешовановића и за сва времена 
преузео његов број, његово куче имало је бољи 
и већи педигре од његовог кошаркашког.

Изгледао ми је тада, тако висок када се појавио, 
као гора чији се врх сакрио међу облацима.

Врло брзо, многим југословенским центрима 
утеравао је рогове у памет.

Био је исти и на почетку и сада на релативном 
завршетку. Нарочита људска врлина је када 
знаш да си нешто посебно у овој вароши, а не 
понашаш се тако.

Чачанско човечанство се у њега рано заљубило. 
Заљубљеност је привремено лудило, а љубав 
је оно што остане када заљубљеност прође. За 
Дробњака је у Чачку било увек доста љубави 
која не пролази.

У животу је био велики брбљо и галама и само 
су он и Цоња Копривица били конкуренти за 
„прва уста” „Борца”. Чини ми се да је то мање 
радио, више би постигао. Рано се оженио, веро-
ватно најраније од свих другова, па није имао 
могућности да буде, као многи његови тадашњи 
вршњаци из „Борца”, један од „ловаца на крупну 
дивљач у сукњи”.

Много је играо, био је вечан као вино. Био је 
последња лађа од онога што је некада била 
„позамашна флота”.

Било је и периода који су били класична „рупа” у 
његовој каријери. То је била сезона када је „Борaц” 
водио Слободан Мићовић 1971/1972. године. То је 
било време када је надирао Радивоје Живковић. 
Сви су у њега гледали. Дробњак је некако био 
„заостао”, али упркос свему све је издржао.

„Борац” ’73, славни тим славног доба 
(горе слева): Дробњак, Кићановић, 

Радић, Катанић, Радивојевић 
и Качаревић; 

(доле слева): Мишовић, Копривица, 
С. Стругаревић, Драшовић, 

П. Стругаревић и Ивановић
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А онда је дошла „Лечићева сезона”. 
У првоме делу „Борац” је промаши-
вао и непромашиво. Сви су гледали 
у његове „центарфорове” који су 
традиционално али и са разлогом 
„купили сав кајмак”.

Али, од дрвета публика није видела 
шуму. А шума су били Катанић и 
Дробњак, који нису смели да оману, 
да се разболе или, не дај Боже, 
повреде. Какви су они вируси били 
те сезоне, данашња корона им не 
би била равна.

Миркове игре те године надвисиле 
су све што је дотле „Борцу” дао.

И тако је играо осамнаест сезона, 
до тридесет пете године живота, 
до 1983. Кажу да има највише утак-
мица у „Борцу”. Вероватно је и са 
кошевима одмах иза Мишовића.

Класичном грешком, те помало 
и неспоразумом, који су коштали 
„Борaц” испадања из лиге 1980. 
године, а Александра Николића 
потерала из Чачка, отишао је у 
„Железничар”, где је у две сезоне 
био најбољи стрелац у Б лиги.

Није играо за репрезентацију, али 
је играо за репрезентацију наше 
лиге, 1975. године, на тада попу-
ларним мечевима Исток - Запад. 
Било је то пред његов полазак у 
армију. А Југославија је тога лета 
била поново првак Европе, на бео-
градском шампионату.

И ко зна каквих је још било упадања, 
испадања, квалификација, доигра-
вања, страхова и одушевљења.

Сви људи помало полуде када им 
осване петнаести или педесети 
рођендан. Дробњак је све то фино 
заобишао. Али, његово лудило и 
помрачење почињали су за пуним 
асталом. То и даље траје.

Данас га је лакше прескочити упркос 
два метра, него заобићи његових 150 
и више кила.

Ех, да данашња деца знају која је 
Мирко Кобац птица и перушка био.

Није било бољег, сигурно.

А Талијан, Цоња Копривица, да је 
жив вероватно би додао: Дробњак? 
Дробњак фантастико!

Одлазак Драгана Кићановића из Чачка у 
јесен 1973. године значио је и крај илузија 

кошаркашког града о великом тиму. Снаге и 
ентузијазма такорећи више није било. Ово је био 
четврти велики одлазак из овога клуба за пет 
година: Фарчић, Ђукић, Живковић, Кићановић. 
Ко је био следећи?

Радмило Мишовић ће опет бити најбољи стрелац 
лиге, пети и последњи пут. „Борац” ће са новим 
вођом бити у следећем првенству сасвим солидан 
(осми од четрнаест клубова). Пурић ће бити опет 
у тиму, али никада више неће бити оно што је био.

Стефановићев тим се топио. Кошаркашким Чач-
ком је владала апатија, у контексту које ће бити 
и касније доигравање у Србобрану, испадање 
из лиге, па поново упадање у њу, опстанак у 
њој, одлазак великог тима и Радмила Мишовића 
заувек.

Све ће то трајати следећих пет-шест година, док 
се у Чачку не буде појавио професор за кошарку, 
Александар Николић, 1978. године.

Да ли је могуће да се све толико променило 
због једног јединог човека? Кићановића. Све 
говори да јесте.

Мирко Дробњак - скок-шут
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Чини се да и данас из неке даљине одзвања лелек 
кошаркашког Чачка из тог доба: Кићане, ти си 
наш, само смо ми твоји. Врати се својој кући.

Овај момак је провео у Чачку сасвим довољно 
и учинио премного. Више разлога за вечну 
симпатију, тугу, понос, по некима и мржњу због 
неверства, под знацима навода, није било.

У „Железничару” је играо равно четири и по 
године, а свака је била боља од претходне.

Чачански врхунац били су оних осам месеци 
проведених у „Борцу”.

Родио се са свим што треба да би био велики 
и највећи. То је што се тиче Бога, оца и мајке и 
сопственог тела.

Искрено говорећи, и све остало око њега ишло му 
је на руку. Имао је најбоље тренере поред себе, од 
првога дана и без имало паузе. Вучићевић, Лечић, 

Новосел, Жеравица, Николић, Ивковић. Даље, 
сва су се врата отварала пред њим. У „Железни-
чару” је извршена комплетна смена генерација 
у годинама када су испали из Б лиге. Тада су се 
многи хватали за главу, а он је „упуцавао” руку и 
увежбавао своје дриблинге у тој Српској лиги и 
враћао поново „Желе” на старо место.

У „Борцу” је имао једног великог човека поред 
себе који се „склонио у страну” и оставио му „ринг 
слободан”. За играње и напредовање.

У репрезентацију је ушао када се безмало ком-
плетна бековска гарнитура повлачила: Чермак, 
Симоновић, Тврдић, па и Плећаш.

Одлази у „Партизан”, где није имао ниједног реал-
ног конкурента у осталим малим играчима. Два 
одлична кошаркаша су се претворила у његове 
водоноше: у „Партизану” Тодорић, у репрезен-
тацији Славнић.

Дивни, 
чаробни, 

најчаробнији
од чаробних и 

још једном чаробни 
– Драган Кићановић
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А он је притом рођен са апсолутно свим особи-
нама и квалитетима за највећег. Уз то додати и 
оно најважније – никада му није било довољно 
победа и славе, уз апсолутни егоизам великих.

Шта је још требало да се деси?

Апсолутно ништа.

А шта се дешавало у лето и јесен 1973. године 
у Чачку?

Кићановић се одмах по завршетку лиге у априлу 
враћа у „Железничар”, јер је номинално био 
позајмљен „Борцу”. Питамо се да ли је постојао 
иједан човек у овоме граду који је очекивао да 
ће он и даље играти за „Железничар”. Али, тако 
је било.

Надао се „сироти Желе” да ће поновном продајом 
Кићановића „Борцу” лепо живети неколико 
следећих сезона.

 У међувремену пљуште оставке. У „Борцу” је 
подноси председник Бранко Ричи Илић. Кажу да 
је у том моменту кроз празну „Борчеву” касу на 
велико дувала промаја. У „Железничару” оставку 
подноси и други чачански судија, председник 
клуба Жико Луковић.

Кићановић ћути, игра за репрезентацију у Шпа-
нији на Европском првенству, са осталима осваја 
златну медаљу као чачански и „Железничарев” 
играч. Потом и даље тренира са „Желом”.

Београдски „лопови и лешинари” облећу око 
Железничке станице. Нешто је пробала и „Југопла-
стика”, али ово је ипак део београдског пашалука, 
још од Карађорђа и Милоша Великог.

На једном партијском састанку сви комунисти 
железничког чвора демонстративно напуштају 
скуп. Милован Вуловић, нови председник „Желез-
ничара”, после само месец дана председниковања, 
а због актуелних дешавања, подноси оставку.

Заседа општинска конференција Социјалистичког 
савеза радног народа Чачка. Из „Железничара” 
стиже уверење да ће Кићановић остати њихов 

члан и да ће играти 13. октобра 1973. године на 
куп-утакмици са „Црвеном звездом” у Чачку.

После само два дана „врховни поглавар”, Кошар-
кашки савез Југославије, одлучује, а у интересу 
југокошарке, да Драган Кићановић буде реги-
строван за „Партизан”, а Радивоје Живковић за 
„Црвену звезду”.

„Борац” је извисио као лустер, а и „Железничар” 
је добио класичан шипак.

„Партизан” и „Црвена звезда” су били одувек 
најхрабрији клубови у земљи, не зато што се 
никога не плаше, него зато што се никога не стиде.

Ех, југокошарко, колико је „злочина” учињено 
у твоје име. Велики људи могу понекад да буду 
веома мали.

Тројица великих:
Чермак, Кићановић 
и Мишовић (слева)
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„Борац” је, наводно, остао уздигнуте главе. Али, 
сабља само и сече подигнуту главу, никада сагнуту.

Са поштењем „Партизана” и „Црвене звезде” 
никада се не може бити сигуран. Старо је правило 
– никада не окрећи леђа медведу. Са Београђа-
нима никада не можеш бити сигуран ни у шта.

Грех се може и опростити, али само када грешник 
престане да то чини, јер не смемо да дозволимо 
да му праштамо док још чини грех.

Не знамо за остале, али знамо да су овај клуб 
и његови људи одувек припадали хришћанској 
култури. Она нас је учила да се добро добрим 
постиже, да се што више добра учини, јер ће 
добрим и да се врати. И ако се и не врати, човек 
се добро осећа, понекад је мало тужан, али и 
задовољан.

„Браћа Хрвати” су у свему овоме били годинама 
много поштенији и паметнији између себе од нас 
„великих Срба”. Они никада нису гушили Сплит 
и Задар који су доста пута били прваци у бившој 
држави, па и прваци Европе после свега.

Ту спада и „Шибенка” са својом „титулом” 1982. 
године, па са два своја играња у финалу Купа 
Радивоја Кораћа.

Код њих је бјеловарски „Партизан” био годинама 
првак Југославије у рукомету, па првак Европе 1972. 
године, а да никада ником није падало напамет 
да све то расформира због Загреба. Па „Хајдук”...

А у Србији, Србија ради Београд се гради. И онда, 
и данас, рекли бисмо и у будуће.

У Чачку су нам рушили споменик, али постоље 
нису могли, остајало је читаво.

Ех, да је овако и остало...
(слева) Шаранчић, Кићановић, 

Дробњак, Мишовић, Урошевић 
и Копривица (тренер)
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Тих дана и небо над Чачком је почело да губи 
азур и добијало је боју болесника.

Чачак је вапио: Боже, не мој нас оставити, бар 
ти. Кога кажњаваш преко свих нас?

И још нешто што нисмо рекли о великом 
Кићановићу.

Врло брзо по одласку из Чачка постаће „Јосип 
Броз југословенске кошарке”. Дохватиће небо и 
звезде и зајахаће месец. Био је неухватљив као 
дах, при чему пораз, у сваком виду, нико није 
више мрзео од њега.

Али, шта је вредело што је то све било лепо, када 
је врло ускоро било туђе.

Прево Вучићевић ће бити један од ретких про-
фитера у Чачку тога времена. До Кићановића 
је био учитељ, а од њега ће бити „професор 
кошарке”.

Чачку ће остати да се сећа оне последње његове 
и „Борчеве” сезоне и последње утакмице про-
тив зрењанинског „Комбината”. То је био меч 
у коме су играли само један тим и само један 
играч. Без обзира што су гости били безмало 
на нивоу културно-уметничког друштва, они су 
ипак били прволигаши и „потомци” некадашњег 
првака државе.
Кићановић је летео, чини се „земљу није доди-
ривао”, делио је лопте иза леђа, кроз уши, кроз 
трбух, без гледања и пардона, према аутсајдерима 
истога порекла. И што је најважније, дао је 59 
кошева. Био је то, што би рекли Американци, 
шоу једног човека.

Тим миланског „Симентала" - 

„Иноћентија" са којим је Борац 
играо у Купу Радивоја Кораћа, у 
јесен 1973. године



91Највећа 1972-73.

Било је и злурадих коментара, у предвечерје тог 
скорашњег одласка, у стилу: Лако је изводити 
пируете на стази којом је прошао ваљак.

Али, увек је неко некоме равнао пут.

Међутим, ови момци одлазе. Кићановић, а са 
њим и Живковић. „Борац” и Чачак су дефини-
тивно схватили да су поражени и сахрањени од 
југословенске кошаркашке историје.

Да ли ће се сећати ови одбегли младићи свога 
огњишта и одакле су кренули и својих првих 
другова? Неће ваљда као онај несрећни емигрант 
у Америци који је на свој надгробни споменик 
дао да се напише само: Ој, Мораво!

Живот је често ђубре и пас и човек, али шта бисмо 
ми без њега. Шта је да је, живот је био пред њим 
и обећавао је чудо.

А „Борац”? Свет кошаркашке правде за који се 
борио целог живота никада није створен, односно 
није ни постојао.

Остало је само питање куд иде овај брод.

* * *

Још од времена првих упадања у Савезну лигу, 
па онда од одласка браће Ђурићa и потом свих 

осталих, у Чачку је једина жеља била опстанак. 
И тако је то било доста сезона и година.

А онда су у „Борцу” временом успевали да ост-
варе и много више од тога. Сезона о којој смо 
писали у последње време најбољи је доказ за 
све то. На то се све полако навикавала чачанска 
и југословенска јавност.

Како је то све истрајало у првих тридесет година?

Само је једно образложење за те три деценије. 
Своји тренери и домаћи играчи, односно рад са 
децом, рад са децом...

Гледајући у прошлост, долазимо до апсурдног и 
препотентног закључка: чачанска деца су најта-
лентованија на свету. Било би претерано ређати 
и понављати ко је све тако створен „на бедему 
и на железничкој станици”.

Чачак је славио Лазара Лечића и његових осам 
великих месеци. И памтиће се довека. Долазе 
нови млади људи који су и носиоци атмосфере, а 
који не знају ништа, или врло мало о прошлости.

Полако се заборављало шта су учинили Денић, 
а потом Александар Стефановић, сваки са својих 
десет великих година. Тако ће ускоро проћи и 

Тројица превеликих:
Кићановић, Денић 

и Мишовић
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Прево Вучићевић, мада је „железничка станица” 
увек била питомија и мање сурова од „бедема”. 
Али, да се на раду поменутих људи мало више 
њих учило и научило, лако би се прешло преко 
заборава ове врсте.

„Борац” се већ био навикао да прати своју децу 
у бели свет и успехе. Хтео-не хтео, своју душу и 
тело поклањао је југокошарци, као свој прилог 
њеном опстанку и напретку, али свој понос је 
ипак успевао да сачува.

Славна генерација Александра Стефановића 
и Радмила Мишовића је одлазила. Године, а и 
баласт свих претходних успеха, били су пре-
тешке за old boyse „Борца”, средином седам-
десетих, па је скори растанак био и известан 
и логичан.

У годинама које су долазиле, занемаривао се 
подмладак, оно што нас је годинама држало 
у југословенском врху. „Борац” је почео да се 
ослања на играче из других удаљених градова и 
клубова. Биће ту и погодака „у сриду”, али гене-
рално клуб се са тим неће усрећити у следећих 
двадесетак година. „Борац” ће три пута испадати 
из лиге и враћати се. Трећи пут је дошло до дна, 
односно до Tреће лиге.

Уместо да се плаћају, награђују и школују тре-
нери за децу, паре су ишле на играче са стране, 
довођење, њихове станове, ручкове, вечере...

Поука и за данашњи „Борац”.

Сарајево, Башчаршија, 1973.
(слева): Кићановић, Ивановић, 

С. Стругаревић, Катанић 
и Радивојевић

Као награду за освојено четврто место, „Борац” 
је стекао право на такмичење у европском 
Купу Радивоја Кораћа. То је било тада треће по 
квалитету првенство европских тимова, а по 
основу пласмана у свом локалном такмичењу.
Чачани су имали пех да су већ у првом колу за 
противника добили славни италијански тим 
из Милана. Првобитни назив овога клуба био 
је „Олимпија”, а касније су често мењали име у 
рекламне сврхе, као што и раде у Италији. Наравно, 
за новац. Зваће се „Трејсер”, „Симак”, „Филипс”, до 
данашњег „Армани”, а ту ће продефиловати Мене-
гин, Боб Макаду, Д’Антони, тренер Дан Петерсон...
У том моменту, када су играли у Чачку, звали 
су се „Иноћенти” (то је био назив, а уједно и 

реклама за малени аутомобил). Под дугого-
дишњим називом „Симентал” били су 1966. 
године и прваци Европе, а и освајачи два 
Европска купа купова и десет италијанских 
шампионата.
Касније ће, после Чачка, свега тога бити још више.
Тренер им је био славни Чезаре Рубини, који 
ће укупно двадесет шест година водити овај 
тим. Он је и први Италијан који је постао члан 
куће славних у Спрингфилду 1994. године.
Били су и тада, као и увек, са доста италијан-
ских репрезентативаца: Баривијера, Јелини, 
Мазини, Векиато, Брумати, затим Американац 
Бростерхаус...

„Борац” је играо одлично, водио је и са седам-
наест поена разлике, прво полувреме је 
добијено са тринаест кошева вишка. Чачани су 
водили до два минута пре краја, а онда остају 
без Катанића и Дробњака због искључујућих 
пенала. На крају губе са 80:79. Мишовић је играо 
фантастично, као и увек, и дао је 36 кошева.

У Милану је, наравно, било теже, „Борац” је 
поражен, а славни Италијани су ишли даље.

„Борац” ће играти још једном у овом такмичењу, 
стићи ће и до полуфинала. Међутим, ово ће бити 
најјачи тим и клуб са којим ће Чачани играти 
званичан меч, не рачунајући наше великане 
„Југопластику”, „Цибону”, „Партизан”, „Босну”.
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И овај град су савладале савремене моде о 
тренерској тактици, свемоћном скаутингу, 

разноразним анализама, тимовима сарадника, 
довођењу талентоване деце као што су некада 
Турци узимали таоце за будуће јаничаре...

Дубоко смо убеђени да данашњи чачански 
тренери нису ништа научили од три „великана”, 
Денића, Стефановића и Вучићевића, а притом 
су све остале, српске и југословенске, теорије 
проучили.

Ово што ћете сада прочитати су три вероватно 
ненаучене лекције.

Све три су приче јединог живог од поменутих, 
Александра Стефановића.

Прича прва – Јоле Фарчић

„Од покојног Цоње Копривице чуо сам за једног 
изузетног високог младића који се шета чачан-
ским Корзоом, а да нико није знао ко је и одакле 
је. Копривица је тада био још момак, млађи од 
мене, редовно је излазио на Корзо, па га је тако 
и приметио.

Направили смо му једно вече „заседу” код нека-
дашње продавнице „Велур” (данас је ту апотека 
„Кршенковић”). Зауставили смо га и пардонирали. 

На питање ко је, где ради и живи, рекао је да је 
то војна тајна. То нам је донекле био и одговор.

Била је то јесен 1963. године, после неуспелих 
квалификација са београдском „Слободом”, 
када су нас горостасни центри, браћа Милути-
новић, просто одучили од страсти за баскетом 
и успехом.

Сазнали смо да се радило о младоме човеку, 
подофициру, са још непуних деветнаест година, 
из Хрватске, тек придошлом у касарну на Авлаџи-
ници. Веровали или не, исто вече смо га одвели 
у гимназијску салу, чије сам кључеве поседовао, 
дали му кошаркашку лопту коју је он ухватио као 
јабуку једном шаком.

Стао је на пенал и за дивно чудо пет пута бацио 
лопту према кошу и свих пет пута је убацио. 
Шутирао је са две руке, из „мошница”, као што 
је то годинама радио славни Радивоје Кораћ. 
Уосталом, тако је Фарчић и шутирао слободна 
бацања до краја каријере.

Било је то откровење за нас, а поготову за њега. 
А онда је следовала „стравична школа” да се 
стигне све што је пропуштено. Тренинг је био 
свако јутро у пола шест на нашем игралишту и 

трајао је око сат времена. Долазио 
је бициклом из Циганмале, прет-
ходно ме је будио телефоном са 
препознатљивим позивним знаком 
на почетку: Војна!

Увече је био заједнички тренинг са 
осталима.

Фантастично и неочекивано брзо је 
напредовао. Тада није имало патика 
за њега, јер је носио број 49, па смо 
их једно време правили код шустера.

Регистровали смо га за такмичење 
у пролеће 1964. године када је и 
почео да игра. Трчао је спорије и 
помало смешно. Био је леворук. 

Када се пише о највећем успеху, 
требало би поменути и највећи 

неуспех. То је била сезона 
1991/1992. када је „Борац” испао 

у Трећу лигу. Међутим, то се није 
десило јер га је спасао распад 

државе, односно одвајање 
БиХ и Македоније (Хрватска 

и Словенија су се већ биле 
одвојиле) и формирање државе 

СЦГ. Једино коме је одговарао 
распад Југославије био је изгледа 
чачански „Борац”. Ово помињемо 

да се не би поновило. А ова 
завршна табела све то потврђује.

Јоле Фарчић
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После неколико месеци заиграо је за први тим 
и бивао све бољи и бољи.

Нормално, у Чачку и далекој околини није имао 
никога, ми смо били и рођаци и родитељи и 
другови. Био је иначе родом из Хрватске, из села 
Петровац код Подравске Слатине.

Нико није напредовао као он. Цоња Копривица и 
ја смо ни од чега направили кошаркаша. Касније 

су њих двојица постали и венчани кумови. А онда 
се 1967. године појавио „лоповски” „Партизан”.

Организовали су прекоманду за београдски 
гарнизон и ту је био крај чачанског играња. 
„Зрењанинску лигу” 1967/1968. играо је у „Парти-
зану” после четири године проведене у „Борцу”.

У Чачак је дошао као водник, а у пензију је отишао 
као потпуковник. У међувремену је завршио и 

Омладинска репрезентација 
Југославије 1970. године у којој 
је наступао и Чачанин Радивоје 
Живковић (горе слева): Лазар 
Лечић (селектор), Дамљановић, 
Остарчевић, Рукавина, Живковић, 
Радосављевић и Сагадин; 
(доле слева): Ковачевић, Јарић, 
Ракочевић, Георгијевски, 
Гвардијанчић и Томић

Предраг Катанић
После Лаћа Трипковића, Катанић је 
био трећи прави центар који се поја-
вио у овом граду и клубу. Требало је 
да прође двадесет година за све то. 
Многима је то данас несхватљиво јер 
у данашњим „галофак” генерацијама, 
двометраше можете наћи и у основ-
ним школама.
Катанић је био кошаркаш лепе појаве. 
Од почетка до краја каријере, увек 
елегантан, насмејан и леп дечко, прав 
као јарбол.
У наш град дошао је далеке 1963. 
године, прешавши из параћинске у 
чачанску Техничку школу и када је и 
највише порастао. За чачанску регију 
су га везивали очеви корени - потомак 

је многима познатог бресничког и 
српског ђенерала Марка Катанића.
Развој му је текао, могло би се рећи, 
врло лепо и брзо. Примећен је одмах, 
па је био и у савезној селекцији мла-
дих талената и тренирао две сезоне 
са њима. Имао је пех - ломио је руку 
пред почетак Савезне лиге 1966. године 
након једног ружног пада у сали Гим-
назије, преко Туца Андрића.
Са Јолом Фарчићем је играо у младој 
репрезентацији Југославије, у Турској 
на Купу Босфора. Никада није био играч 
снаге, већ технике, а све што је постигао 
било је вештином и интелигенцијом.
Међу првима је у овом граду шути-
рао један шут, редак и онда и данас 
- хорог. Давних педесетих година је 

Мађар Немет, у време када су наши 
суседи били кош-сила, демонстрирао 
овај такорећи нови покрет. Велики 
мајстор овог шута био је касније још 
један Чачанин - Београђанин, Слобо-
дан Аскер Гордић. Славни Вилмош 
Лоци га је шутирао из трка. Код нас је, 
можда, најлепши хорог шутирао Иво 
Данеу, који је бацао лопту у небо, да 
би онда она падала вертикално у кош. 
Незаборавна је прва победа у нашој 
кошаркашкој историји, над САД-ом, 16. 
маја 1963. године, на Светском првен-
ству у Рио де Жанеиру (75:73), када је 
легендарни Словенац управо тако 
дао победоносни кош, у последњим 
секундама утакмице.

Хорог је шутирао и Машко Пурић, 
оштро у његовом стилу, а на Желез-
ничкој станици је мајстор овога шута 
био Мишко Круљ, иначе леворук.
Преко баре у Америци, непревазиђен 
је био Луис Алсиндор, касније про-
зван Карим Абдул Џабар са својом 
небеском удицом.
У Чачку је непревазиђен, ипак, био 
Катанић. Увек је томе претходила финта 
у лево, па у десно, па опет исто, или 
одмах шут - хорог, десном или левом 
руком. Био је то кратак шут јер је овај 
човек по природи ствари био увек 
око коша. много сам тога гледао, али 
два његова момента у каријери никад 
нећу заборавити. Давне 1968. године, 
„Борац” је играо против ОКК Београда 
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Војну академију. Са „Борцем” је ушао у Прву лигу, 
са „Партизаном” био првак државе. Целога живота 
ме је звао шефе, од првога дана па до данас.

Да ли je потребно још нешто? Мислим да је све 
ово довољно.”

Прича друга – Предраг Катанић

„Приметио сам га на часу фискултуре у Тех-
ничкој школи. Онако висок, двометраш, имао 
је проблем са висинским прескоцима. Одмах 
сам му пришао и рекао да дође код нас, имамо 
ми прави спорт за њега. Становао је код неке 
тетке, похађао средњу школу, отац свештеник 
је умро доста пре овога, а мајка се преудала.

Био је леп и стасит момак. Ако се за кога могло 
рећи да је био украс оног „Борчевог” тима, то се 
могло рећи за Катанића. Појавио се одмах после 
доласка Јола Фарчића. „Борац” му је био, с обзи-
ром на све, друга кућа. Био је упоран, не много 
нападно амбициозан, али и амбициозан. Није 
имао неке изразите физикалије, као ни Фарчић, 
али имао је „меку руку” и то је вешто користио. 
Био је интелигентан момак и тада и касније.

Мислим да до сада нико у Чачку није шутирао 
један шут као он - хорог! То је као кад орао 
рашири крила. „Крилатији” у „Борцу” ни тада 
ни касније није постојао.

Када је завршио средњу школу уписао је и Вишу 
техничку. Рано се оженио. Једнога дана је дошао 
код мене и рекао ми просто, једноставно: Дете 
ми је на путу, ја од ове стипендије „Борчеве” 
не могу да издржавам породицу. Има ли каквих 
могућности да се запослим?

 Ја се онда покупим и одем прво код Тома 
Ђинића, директора „Литопапира”. Рачунам, био 
је спортиста, разумеће ме.

Тако је и било, па се Предраг Катанић ускоро 
запослио. То је било негде око 1970. године. У 
међувремену је завршио Вишу техничку школу, 
да би на крају био један од директора у свом 
предузећу. Играо је кошарку све до 1978. године 
у „Борцу”, а после тога и у „Железничару” са 
Радмилом Мишовићем. У међувремену је при-
стигло и друго дете.

Тако је у „Борцу” играо пуних петнаест година.”

првенствену утакмицу у Спортском 
центру у Кошутњаку, а Катанић против 
сребрног Мексиканца, репрезента-
тивца Зорана Маројевића. Сав мој 
утисак ћу сажети у једној реченици 
- жао ми је било Маројевића, који је 
био и добар човек и одличан играч. 
Летео је у празно, односно у лево 
или у десно, након Катанићевих хорг-
финти и шутева.
Други моменат за памћење је била 
чувена Лечићева сезона 1974. Прет-
ходне године је „Борац” први пут узео 
„скалп” „Црвеној звезди”. А прва следећа 
утакмица у Чачку, са црвено-белима, је 
била ова о којој причам. Звезда прејака, 
Борац никад бољи! Међутим, од готовог 

је направљена „вересија”, Београђани 
су изједначили у свом последњем 
нападу. Остало је било 13 секунди, 
сви су очекивали Мишовићев напад, 
али... Неко је пребацио лопту преко 
целог игралишта Катанићу који је био 
у том моменту сам са Вучинићем под 
„Звездиним” кошем. Финта лево, десно, 
хорог, кош упркос фаулу и „Борац” други 
пут побеђује „Црвену звезду” са 81:79, 
а Катанић даје свој 17-ти кош те вечери.
Та поменута сезона је била и врх 
његове каријере, речено данашњим 
сленгом. Играли су одлично Кићановић 
и Мишовић, али и Катанић и Дробњак, 
најбоље сезоне својих каријера.
Катанић није био велики шутер са 
одстојања, али је један други шут 

изводио феноменално - са пенала. 
Кажу да је убацивао без прекида и 
промашаја и по 140 до 150 пута са те 
казнене линије.
Али једнога дана је дошао и растанак. 
Да се „мотори” не би нагло угасили, 
Катанић је играо последње две сезоне 
у „Железничару”, 1978. и 1979, на крају 
опет са Радмилом Мишовићем.
Друго, предуго је трајала његова 
каријера, све до 33 године живота, 
преко 15 година. Ћерка и син су му 
већ били велики. А онда, после много 
година, тачније 2004. , у сезони у којој је 
„Борац” са тренером Бошком Ђокићем 
поново постао прволигаш, на утакмици 
са „Радничким”, са београдског Црвеног 
крста, на терену се појавио један леп, 

црн, стасит момчић, додуше у београд-
ском дресу. Био је то Марко Катанић, 
син јунака ове приче, кога сам пре 
тога последњи пут видео као дечкића, 
како се игра на овоме истом паркету.
Те вечери сам схватио, између осталог, 
и да сам и ја дефинитивно остарио.
Још једна интересантност - помоћни 
тренер „Радничког” је био на поменутој 
утакмици, син још једне велике „Бор-
чеве” легенде и играчине, Томислава-
Муле Ристића.
Као што се види, у кошарци је све 
остало исто, само што су наши животи 
прошли или пролазе.
И Предраг Катанић је један од оних који 
су већ одавно одједрили у кошаркашке 
снове и прошлост.

Предраг Катанић
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Прича трећа – Радивоје Живковић

„Драган Петронијевић Цуцо, данас нажалост 
покојни, а некада велики симпатизер „Борца”, 
сигнализирао ми је да виђа неког изузетно 
високог момка. Договорили смо се и направили 
му „сачекушу” код старе Робне куће. Наводно је 
био у „Железничару”, али су рекли да није за њих.

Све смо о њему убрзо сазнали, да је из села 
Трнаве, да су његови хтели да га упишу на занат: 
Ћерају ме да будем зидар!

Касније сам одлазио у њихову кућу у Трнави са 
земљаним подом и без воде.

Ја одем тих дана код Вучка Милошевића, који је 
био директор „Аутопревоза” и председник Фуд-
балског клуба „Борац”, и кажем да имам једног 
малог за занат. Он ме запита где је, ја отворим 
врата и уведем га у канцеларију.

Смејући се, упита ме: Па какви су ти велики кад 
ти је овај мали, од преко два метра?

Упишемо га на аутолимарски занат у „Аутопревоз”, 
који је он касније и завршио. Сместимо га у једну 
празну собицу на тадашњем игралишту, нађемо 
неки војнички кревет, орман, грејалицу... То је 
било на локацији где су данас клозети у хали.

Договорим се са мојом супругом Љиљаном 
да кува још један оброк који му је моја ћерка 
Лидија у шерпици „мањерки” носила свакога 
дана на игралиште.

Када је завршио занат, натерам га да упише и 
вечерњу средњу Саобраћајну школу, коју је 
такође завршио.

Већ је постао и првотимац, па стални јуниорски 
репрезентативац Југославије, код Лазара Лечића 
који је био тренер.

Од 1970. године престао сам да се бавим тренер-
ством, па самим тим и да будем више уз Катанића 
и Живковића.

Радивоје Живковић одлази 1972. године. Био је 
један од оних који су отишли и оставили нас да 
се патимо. Никаква убеђивања нису помогла, 
био је тврд као Смедерево град. Играо је потом 
више година за „Црвену звезду”.

У међувремену је завршио ДИФ у Београду, па 
Вишу тренерску школу. Због неких срчаних про-
блема прекинуо је играње пре времена. Био је 
нешто кратко и асистент на факултету, а потом 
помоћник Ранку Жеравици у „Црвеној звезди”.

Тренерску каријеру је завршио у Швајцарској, 
као учитељ младих.”

* * *
Ово су биле приче Александра Стефановића, чији 
је живот једноставно прошао у кошарци. Никад 
ником није био опозиција у „Борцу”, штавише, што 
се не би могло рећи за однос клуба према њему.

Сва тројица поменутих били су репрезентативци 
Југославије у разноразним селекцијама.

Радивоје Живковић
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Три деценије свога постојања „Борац” је 
дочекао као друголигаш. После десет година 

непрекидног играња у Првој савезној кошар-
кашкој лиги (после „зрењанинског испадања, 
Чачани нису паузирали, већ су одмах наставили 
са прволигашким играњем), „Борац” је испао. Томе 
су претходиле несрећне и трагичне србобранске 
квалификације (доигравање) на којима су Чачани 
били последњи од три учесника.

Али, томе је претходила и једна од најслабијих 
сезона „Борца”. Тренер је био, први и једини пут 
у каријери, Никола Рокли 
Мишовић. Када му је било 
најпотребније, рођени 
брат Радмило није могао 
да му помогне. Половину 
утакмица није играо због 
проблема са мишићем ноге. 
Све је то најављивало и 
скори крај играња великог 
мајстора.

Али и дефинитивни крај 
једног великог тима.

Међутим, има ратова које 
ваља и изгубити. Зашто? 
Зато да би се кренуло од 
новог почетка. Тако је било 
и крај бедема.

„Борац” испада у пролеће 
1976. из лиге, а следеће 
године се после квалифи-
кација, у пролеће 1977, враћа 
у дугогодишње друштво.

Стари тим дефинитивно 
одлази. Катанић, Пурић, 
Радивојевић, Стругаре-
вић. Радмило Мишовић ће 
играти још годину дана, да 
би Чачани утврдили статус 
у новој-старој лиги. Мирко 

Дробњак је наставио са играњем, упркос тридесет 
година живота.

Штавише, од дефинитивног играња опростио се 
и Јоле Фарчић, који је те године појачао Чачане, 
на завршетку каријере. Био је то и други и дефи-
нитивни растанак са „Борцем”.

Тренер је поново био Цоња Копривица, коме је 
требало да направи једногодишњу паузу, трени-
рајући „Марибор”, да би схватио да није више за 
играње у тридесет седмој години, a поготову да 
буде и тренер и играч, што је пре њега последњи 

пут био Боле Денић пре 
двадесет година.
А онда, није на сцену ступио 
нови играчки тим, већ једна 
нова управа. Апсурдно, али 
је тако.
Било је доста заслужних у 
историји клуба, вредних и 
маштовитих, али као што је 
било тадашње руководство, 
таквих дуго неће бити у 
„Борцу”.
Од тада је прошло преко 
четири деценије. Сигурно 
да још има неких којима не 
одговара ово што пишем, 
јер су били у завади са поме-
нутом групом. Али, свако 
има право на свој став.
Успеси овога клуба који су 
следовали били су највише 
заслуга ове руководеће 
групе људи. А пробацивање 
лопте кроз обруч је нешто 
последње, наравно. Али, 
томе претходи много, много 
ствари.
Ту групу, односно управу, 
предводио је као пред-
седник доктор Драган 

Радмило Мишовић, 4. новембар 1978. 
Збогом и никад више...
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Бошковић. Претходно је био и један од чланова 
управе, па потом и заменик предводника.

Доста година сам провео поред тог човека и 
мирне душе могу да кажем да је могао, са својим 
способностима, да води државу.

Група коју је предводио није била гомила 
директора и руководиоца, којима је све ово 
била разонода, већ леп рад и друштвена оба-
веза. Свако је имао своје задужење и задатак, 
али сви заједно апсолутно јасну визију шта се 
жели са клубом.

Шта се зажелело у „Борцу”, то је и набављено и 
остварено.

Састајали су се сваког понедељка увече, после 
претходне утакмице и викенда. После много 
година, свакоме у клубу су створили свој кутак и 
део. Себи и осталима салу за састанке и свакод-
невни рад, секретарици просторију, директору 
хале нове свлачионице са изузетним комфором. 

Лекари, физиотерапеути, економи, сви су добили 
услове за рад какви се само пожелети могу.

Играчи су имали и собе за спавање, ако се тако 
одлучи, пре утакмице или после, за такозвани 
карантин. Тренери такође. То је све било у новој 
згради (анексу) коју је чачанска „Хидроградња” 
направила у пролеће и лето 1977. године, пред 
ново упадање у лигу.

Од старог немачког бункера, који је чувао мостове 
за време рата, направљен је бифе, а уз њега и 
леп ресторан за играче и чланове „Борца”, али 
и за све остале из Чачка.

Плац између хале и железничког моста, где су 
некад расли кукурузи и стрњике, претворен је 
у асфалтирана кошаркашка игралишта.

Простор испод „моравске” трибине, где се некада 
налазио познати ресторан „Бриони” угоститеља 
Влада Божића, био је нови простор за госте, 
односно нека врста интерног клуба.

Играчи „Борца” са својом 
управом 1975. године 

(горе слева): Н. Павићевић, 
Б. Денић, А. Стефановић, М. Спасић, 

Д. Бошковић, Ж. Јовановић, 
Б. Михаиловић, М. Трајковић, 

Б. Илић и тренер Мишовић; 
(доле слева): З. Биорац, 
К. Драшовић, Д. Арсић, 

О. Шаранчић, П. Катанић, Д. Јојић, Р. 
Мишовић, Д. Стругаревић, 

М. Пурић и 
М. Урошевић
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Био је то тада један од најлепших паркова града 
Чачка.

То је што се тиче грађевинских радова.

За време њихове владавине „Борац” се два пута 
враћао експресно у лигу. Приређен је и испраћај 
великом Мишовићу какав дотле није запамћен 
у овоме граду. Каква су времена и каква иду, 
тешко да ће то ико више заслужити и тако нешто 
добити и остварити.

Томе су само могли да конкуришу, кажу, рас-
танци са Ратом Тврдићем и Дамиром Шолманом 
у Сплиту. Мишовић је одмах после тога постао 
професионални руководилац описаног објекта.

У јесен 1978. године, када се цела земља тресла 
од одушевљења, јер су кошаркаши Југославије 
поново постали прваци света, у „Борац” је 
доведен њихов вођа, професор Александар 
Николић.

Тражили су га цео свет и Европа, а доведен је у 
Чачак, не за главног тренера, већ за учитеља и 
саветника, професора „Борчевим” учитељима 
баскета и играчима. Касније је, додуше, све било 
нешто другачије.

„Борац” исте године осваја пето место у држави 
светских првака.

Идуће сезоне Чачани у Купу Радивоја Кораћа 
долазе до полуфинала, од кога их је делила 
само кош разлика, са пет победа. Савладана 
су сва четири тима са којима су играли: 
белгијски „Флерис” оба пута, „Антонини” из 
Сијене, затим израелски „Хапоел” и француски 
„АСПО” из Тура.

У Kупу Југославије „Борац” губи у полуфиналу, 
у сарајевској Скендерији од „Босне”, која ће те 
године бити и првак и освајач Купа, а претходне 
је била шампион Европе.

То је највише и био разлог. неочекиваног испа-
дања из лиге, за коју играчи изгледа нису имали 
једноставно снаге, физичке и менталне.

Клуб се поново враћа у лигу 1981. године, иако 
су Шаранчић, Арсић и Урошевић отишли у ЈНА, а 
Дробњак, Павловић, Грбовић и Маравић из клуба.
Упркос свему, све је функционисало као швајцар-
ски сат. Професор Николић је тражио свог лекара 
из репрезентације у „Борцу” који је и доведен. 
Захтевао је и кондиционог тренера, професора 
факултета др Мишу Станића, који је са њим радио 
доста година у „Ињису” из Варезеа. Доведен је и он.
На даља путовања, у Љубљану, Загреб, Сплит, 
Задар, Шибеник, на све друге одласке по Европи, 
ишло се авионом. Одседало се у елитним хоте-
лима. Доста играча је добило у трајно власништво 
станове, неки кућу са двориштем, некима су 
отварани кафићи...
Остварене су две „историјске” турнеје, по Италији 
од преко десет дана, и по Холандији, о којима 
актери и данас причају, а које ће се ко зна кад 
поновити.
Јуниори „Борца” су 1979. године били шампиони 
Југославије. Једна одлична генерација коју су 
предводили Жељко Обрадовић и Марко Ивано-
вић, затим Стефановић, Радисавчевић, Реџевић, 
Тољић, донела је прву и до сада једину титулу 
првака државе у овај клуб.
Две године после тога јуниори су били трећи на 
државном првенству у Сплиту, иза „Југопластике” 
и „Задра”, а предвођени капитеном Марком 
Ивановићем и тренером Пурићем.
Једино место у Чачку где је тих година, чини се, 
имало од ’тице млеко, било је у кошаркашком 
„Борцу”.
Али, после свега, 1981. године ови људи су 
испраћени, боље рећи отерани из клуба, ружно 
и грдно, да не може бити црње, како никад нико 
није изјурен из чачанског спорта, без једног 
јединог хвала за све учињено.
Да ли се неко данас због свега тога стиди и да ли 
га гризе савест иако је прошло четрдесет година?
Браћо Срби, стоко једна!, што рече Никола Пашић.
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Период о коме пишемо трајао је око пет година. 
Врхунац свих дешавања био је долазак Алек-

сандра Николића у „Борац” у јесен 1978. године. 
Много пута до сада је помињано да је непосредно 
пре тога освојио Светско првенство са нашом 
репрезентацијом, на далеким Филипинима, а 
годину пре тога и Европски шампионат у Белгији. 
То су две титуле које су му недостајале. Остаће му 
само једна неиспуњена жеља, олимпијска медаља.

Долазак у „Борац” била је вест дана, можда и 
месеца у целој земљи, а о Чачку и да не говоримо. 
Многи су одлазили, али бољи није дошао нико.

Био је договор на почетку да 
он буде у „Борцу” саветник и 
учитељ и тренера и кошаркаша 
и да вуче конце са одстојања. 
Међутим, касније је попустио и 
пристао да седне на „Борчеву” 
клупу када се играло у Чачку, а 
потом и у Београду.

Једино је направио изузетак при 
завршетку друге сезоне када се 
тим борио за опстанак и када 
је са њим ишао у Љубљану и 
Скопље.

Ту је можда и направљена једна 
од грешака.

У првој његовој сезони „Борац” 
је био пети на завршетку првен-
ства. Тим се претходне године 
борио за опстанак, а онда осваја 
поменуто место, без неких вели-
ких појачања. То и није било 
нешто ненормално.

Међутим, следеће године (1979) 
порасле су амбиције свих, па 
вероватно и Николићеве. Раз-
мишљало се, тајно и јавно, и о 
већем успеху.

Много ствари се замерило против „Борца” и 
Николића те сезоне.

Николић је упорно потенцирао грешку са цент-
ром. Наиме, управа је неопрезно дала исписницу 
Мирку Дробњаку, који је имао тридесет једну 
годину и био је реално на силазној путањи 
каријере. Николић је био зато, али само под усло-
вом да Горан Деспотовић из краљевачке „Слоге” 
претходно потпише приступницу за Чачане. 
Десила се најгора варијанта: пред сам почетак 
првенства Деспотовић се враћа у Краљево, а 
Дробњак је већ био у „Железничару”.

То су била нека друга времена, 
нисте могли као данас да „одете 
у прву продавницу” и да дове-
дете новог високог играча. 
„Борац” је остао са два права 
центра, Шаранчићем и Уроше-
вићем. Горан Грбовић, који је 
дошао из Крушевца, био је са 
своја два метра низак за тако 
нешто. Марко Ивановић је имао 
седамнаест година и још је био 
нејак за нешто веће. Вучковић 
је био још „зелен”, иако и те 
како перспективан дечко, што 
је каснијих година и доказао. 
Добрило Јојић такође није био 
класични центар.

Зато Николићево запомагање 
није било оправдавајућег 
карактера, већ гола реалност.

Друга врло важна отежавајућа 
околност биле су повреде. 
Најгоре је прошао Дејан Томић, 
кога је Николић изузетно ценио. 
Претходну сезону, када је дошао 
из Параћина, као деветнаесто-
годишњак, одиграо је одлично. 
На првој припремној утакмици 

Испод чувеног ораха, испред 
бункера, били су лети столови. 
Ко све ту није седео и уживао!
Славни професор кошарке Алек-
сандар Николић, за безмало две 
године свога боравка у овоме 
клубу, више од свега је волео, 
чини се, да седи у тој башти и 
посматра Мораву, педантно 
слаже пикавце свога „Муратија” 
у пепељари и да испија ко зна 
који по реду капућино који је 
тек тада и почео да се прави и 
пије у моравском крају.
Мислимо да га ништа није 
смиривало и одмарало као то 
седење испред бифеа, са друш-
твом и поред Мораве.

А онда се 1979. године појавио 
мали-велики Жељко Обрадовић
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са ОКК „Београдом” повредио се у првим мину-
тима. Изгубљена је била цела сезона због опе-
рације менискуса колена, а претходно у лутању 
у дијагностици и лечењу једне реномиране 
београдске клинике.

Јојић је имао тешку повреду скочног зглоба, коју 
је зарадио на турнеји по Италији, тако да је доста 
и паузирао. Шаранчић је био смештен у Чачанску 
болницу, где је лежао због тешке форме ишијаса.

На утакмицу са београдским „Радничким” ишли 
смо преко Крагујевца, где смо свратили у бол-
ницу у којој је лежао Мићко Урошевић, код др 
Буђевца, ортопеда, а због повреде колена. После 
тих неколико дана лечења и лежања играо је 
без тренинга, директно из болесничког кревета.

Млађани Томановић из Пирота, још један од 
многих странаца тога времена у „Борцу”, имао 
је на почетку редак прелом стопала.

Повреде у спорту су или у сфери среће/несреће 
или настају као последица „замора материјала”. 

Никада до тада у својој историји „Борац” није имао 
тако згуснут распоред утакмица. Све до месеца 
марта играло се по систему среда – субота. У Купу 
Радивоја Кораћа Чачани су дошли до полуфинала, 
а исто тако и у Купу Југославије.

А за све то време су се врло „климаво” и неиз-
весно борили у првенству државе.

То се односило и на снагу и на концентрацију, а 
притом су повреде нешто што је безмало било 
нормално.

Сви су били окренути ка Европи и њеном так-
мичењу, где је „Борац” играо одлично.

То је било нешто атрактивно и за град и за клуб, 
за играче и тренере исто тако.

Најмање снаге и концентрације остало је за 
првенство.

Са данашње дистанце гледано, ни ментални 
склоп тадашњих играча није био довољан за 
све те изазове.

Догађај свих догађаја у овом петогодишњем 
периоду био је долазак у Чачак Александра 

Николића и његов каснији боравак у овом клубу.

Из „Борца” су велики само одлазили, наравно пут 
престонице. Чачак се и те како напио отрова свих 
претходних година. Немоћан бес који се увлачио 
у све био је опака болест. Претходне године су 

уосталом биле период када је овај клуб био 
препуштен „слободном падању”.

Али, полако се све „пењало уз брдо”, то су сви 
примећивали.

А онда се у југословенској кошаркашкој јавности 
десила експлозија равна атомској бомби, а о 
Чачку да и не говоримо.

У недељу 16. маја 2021. године кадети 
чачанског „Борца” постали су прваци 
Србије. Били су најбољи и у лигашком 
делу, а и после плеј-оф додатка.

У финалу је побеђена „Црвена 
звезда”. „Борчев” тим су чинила 
деца из овога града. После много 
времена и година имамо тим деце 
поникле у овом граду и клубу.

Заборавили смо на та времена и 
такве ствари већ одавно, поготову 

последње сезоне када је трећина 
тима била, безмало, не вансрпска, 
него ваневропска. А о остатку тима 
да и не говоримо.

Ово је један од великих датума 
овога клуба после 1952, затим 1967. 
и 1979, а после 2001. и 2007. када су 
деца овога клуба и града освајала 
титуле за памћење на првенству 
тадашње државе.

Алал вера овим  момцима-јунацима!

Алал вера тренеру Милошу Пејано-
вићу који је сам водио овај тим. За 
то време су на клупи „Партизана” и 
„Црвене звезде” били стручни „шта-
бови” којих је било више него што је 
било свих осталих резервних играча.

Подсетили су нас на сретна времена 
када је „Борац” био чачански, када су 
наши тренери правили више добрих 
играча него што су „Партизан” и 
„Црвена звезда” могли да украду.

Да ли је на помолу нови велики тим, 
односно нови велики тренер?

Нажалост, није било публике да 
навија за децу из своје улице или 
краја, из заједничких разреда или 
школа.

Хвала им што су нас подсетили на 
стару истину да су чачанска деца 
најталентованија, па и у име оних 
који то у пракси демантују.



103Славни период с краја седамдесетих

Александар Николић у чачанском „Борцу”!
Од када знам за овог човека, а пратим његов 
рад од раних шездесетих година, уз његово име 
ишао је и додатак – професор. Знам сигурно да 
је ту академску титулу на Факултету физичке кул-
туре стекао касније, пролазећи кроз уобичајени 
редослед звања: асистент, доцент...

Али, јавност је чудо – што вам једном прикачи уз 
име, то вам остаје готово доживотно.

Код овога човека то је било са великим разлогом. 
Увек је импоновао као строг и одмерен учитељ 
млађих. Поред евидентног знања и резултата, 
импоновао је својом високом културом, једном 
ненаметљивом отменошћу и елеганцијом у 
понашању.

Све то је потицало умногоме и из предратних 
младалачких дана. Отац му је био врло ситуиран 
и успешан трговац из Брчког у Босни. Кажу да је 
још тада имао свој аутомобил и возио га. Своме 
сину је омогућио школовање, после основног, 

у Гимназији „Краљ Александар” на Топчидерском 
венцу. Њу су похађала деца најбогатијих људи 
тог доба или она најталентованија.

Ту се „заразио” новим спортом, кошарком. То је 
толико била „ноблес” институција, да су у њој 
забрањивали, кажу, деци играње фудбала, као 
нечег помало примитивног.

У току рата је наставио играње у „Обилићу”, у 
такозваној Ратној кошаркашкој лиги Београда. 
По завршетку окупације играо је и у „Црвеној 
звезди”, а помало и у репрезентацији.

Почео је да студира Медицински факултет одмах 
после рата, заједно са Болом Денићем. Једнога 
дана је све то и прекинуо. Поменути Денић ми 
је причао да му је једном, запамтио сам добро 
на вежбама хемије, рекао: Дено (тако га је звао), 
није ово за мене, одох ја.

Убрзо је прешао на Факултет за физичку културу. 
А потом је било што је било. Играо је кошарку, а 
од педесетих је постао и тренер, убрзо и савезни 

Екипа „Борца” пред почетак сезоне 
1979/1980. (горе слева): 

Ратко Јоксић (помоћни тренер), 
Горан Грбовић, Горан Деспотовић, 

Марко Ивановић, Мићко 
Урошевић, Добрило Јојић, Мирко 

Дробњак, Радомир Вучковић и 
Обрад Шаранчић; (доле слева): 

Драган Арсић, Милан Курћубић, 
Дејан Томић, Владимир Андроић, 

Жељко Обрадовић 
и Рајко Маравић
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Био је вођа чврсте руке, непопустив у битним 
стварима и личност високе моралне јачине. Одмах 
по доласку, између њега и „Борца” моментално 
се појавила „хемија”.

Мало је кога чачанска публика тако заволела „од 
прве” и тако искрено поштовала као њега. Али, 
што рече неко, а и како би другачије било, јер 
био је поштован од целог света, био је тренер 
и човек гигант.

Али и један помало мрачан човек, повучен у себе, 
коме сте могли да приђете до тачно одређеног 
одстојања. Био је, просто народски речено, тешка 
личност. Са њим сам провео безмало две године 
и генерално добро смо се слагали, а што и није 
било тако једноставно. Када се тога времена 
сетим, некако себе више ценим.

Био је добро свестан своје вредности и како 
је то све постигао и није желео да то јефтино 
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селектор. То је трајало до 1965. године, а после 
Европског првенства у Москви, то све напушта 
и одлази у Падову за тренера.

Ускоро је постао „кошаркашки Атила”, најпошто-
ванији у свету са ових простора.

У „Борац” га је доводио и његов пријатељ и имењак 
Стефановић, тадашњи тренер тима, 1969. године. 
Био сам присутан том тренингу и разговору после 
тога и много интересантних ствари сам сазнао 
за једног осамнаестогодишњака.

Његов други, да кажемо дефинитивни долазак, 
није био сигурно да би губио, већ да би побеђи-
вао. Уосталом, Енглези се никада не кладе на 
слабог коња.

Али, живот је чудо, на крају се десило и то.

Када је дошао у „Борац” имао је педесет четири 
године. Нису то биле „велике године”, али живот 
и рад су га потрошили. Од њега су се деценијама 
тражиле само победе. Тада сам радио као лекар 
са њим у клубу и између осталога често му 
набављао лекове које је редовно користио. На 
основу тога сам закључио да је већ тада имао 
оштећено здравље.

Самим тим су били и јасни разлози, што такав 
човек пожели некад, упркос свих успеха, један 

обичан и прост мир. А његова процена је била 
да ће то у Чачку, крај Мораве, имати.

Донекле ће бити у праву, али донекле и не.

Репрезентација коју је тренирао и оставио пре 
времена (била је договорена четворогодишња 
сарадња, а трајала је две године), била је можда 
најбоља коју смо икада имали.

Али, већ тада је почињао сукоб два лидера, 
Кићановића и Далипагића, који је ескалирао 
после Светског првенства на Филипинима. 
Један сличан обрачун му је, пет година пре тога, 
уништио сав рад и труд, у једном моћном клубу 
и тиму, „Црвеној звезди”. Радило се о Славнићу 
и Симоновићу.

Жалио се и на притисак Кошаркашког савеза 
да му помоћник буде Петар Сканси, односно 
касније његов наследник. Мада га је он први 
увео у репрезентацију 1965. године у Москви, 
Скансија није подносио.

Између редова се могло закључити да га је 
сматрао за лењог и безразложно препотентног 
тренера.

Његов „фаворит” био је Јосип Ђерђа, мада се ни 
он касније није декларисао као велики тренер, 
ни случајно онолико колико је то био као играч.

Када је Александар Николић дошао у „Борац”, 
помоћник, односно први тренер у његовом 

одсуству био је Цоња Копривица. Између њих 
никада није било сукоба, али се нису баш ни слагали.

Копривица је био човек са већ формираним 
навикама, четрдесетогодишњак без великог 
реда, распореда и плана у раду и животу, врло 
интелигентан, али је многе ствари решавао и 
интуицијом. Живео је тада помало и боемски.

То је био велики разлог зашто је Николић зах-
тевао да се следеће године доведе још један 
помоћник, Чачанин Ратко Јоксић, тада тренер 
краљевачке „Слоге”.

Николић је од првог дана водио рачуна о свим 
ситницама, све је било важно, а по оној давнашњој, 
коњу је и реп потребан. Уосталом, тако је и до тада 
живео и радио, свуда и свагда. Ништа у његовој 
близини није било мало. У патикама, тренерци, 
евентуално бермудама, био је на тренингу, а ван 
хале, искључиво у „цивилној опреми”.

Никада га нисам видео у неком тамном оделу, 
не дај Боже смокингу, или са краватом и белом 
кошуљом, поготову не на утакмици. Али, носио 
је увек сако и панталоне или виндјакну. При тим 
спортским варијантама боје су биле увек сложене. 
Ципеле са највећим могућим сјајем.

„У касно лето 1978. године, не знам 
ни сам како, помислио сам како 
би било лепо када би професора 
Николића успели да доведемо у 
било ком својству у клуб. Он је 
неколико дана пре тога са репре-
зентацијом освојио Светско првен-
ство на Филипинима. Одмах по 
повратку у земљу објављена је и 
његова безусловна абдикација са 
места савезног тренера.
Ову „сулуду идеју” изнео сам и 
неким сарадницима из управе који 
су се на све то насмејали. Међутим, 
ја сам терао своје.
Преко чачанског Београђанина 
Минде Јовановића, родом из 
Заблаћа, који је био добар Нико-
лићев пријатељ, уговорио сам 
сусрет. Порука од Јовановића је 
гласила: Састанак сутра пре подне 
у Кошаркашком савезу Србије у 
Београду. Следећег дана отишао 
сам и одмах након упознавања, 
без имало устезања, рекао му да 
бисмо желели да дође у „Борац”.
- Господине Бошковићу, одакле вам 
та идеја? Па ја сам за ових неколико 
дана добио безброј понуда из целе 
Европе, не зна се која је скупља и 
повољнија.

Ја сам му спремно и кратко одго-
ворио: На најповољнију понуду 
ми дајемо још двадесет одсто 
додатка, само ви дођите.
На то ме је он погледао, одмерио 
чини ми се од главе до пете, кратко 
оћутао и рекао да му оставим 
број телефона, да ће се он јавити 
накнадно.
Поздравили смо се, а ја сам се вра-
тио истога преподнева у Чачак. Без 
много размишљања, задовољан 
својом храброшћу и ником ништа 
не говорећи. Следећег дана ми је 
зазвонио телефон у стану, јавио 
се професор Николић и кратко ми 
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Био је вођа чврсте руке, непопустив у битним 
стварима и личност високе моралне јачине. Одмах 
по доласку, између њега и „Борца” моментално 
се појавила „хемија”.

Мало је кога чачанска публика тако заволела „од 
прве” и тако искрено поштовала као њега. Али, 
што рече неко, а и како би другачије било, јер 
био је поштован од целог света, био је тренер 
и човек гигант.

Али и један помало мрачан човек, повучен у себе, 
коме сте могли да приђете до тачно одређеног 
одстојања. Био је, просто народски речено, тешка 
личност. Са њим сам провео безмало две године 
и генерално добро смо се слагали, а што и није 
било тако једноставно. Када се тога времена 
сетим, некако себе више ценим.

Био је добро свестан своје вредности и како 
је то све постигао и није желео да то јефтино 

распродаје. Било је, кажу, много више тренера-
трговаца који су кудикамо скупље продавали 
своје знање и вештину од њега, а били су зна-
чајно слабији.

Уосталом, и његова плата у Чачку је о тој релатив-
ној скромности и поштењу довољно говорила.

Било је и оних који га нису симпатисали, јер 
људска машта има много боја. Дан је многима 
исувише дуг, а обавеза премало за оне који немају 
паметнијег посла већ да буду вечно контраши и 
опозиција свима и сваком.

Он није никада „умирао за вољењем”, али је 
логично желео да буде поштован. „Борчева” кућа 
га је дочекала раширених руку. Био је омиљено 
лице свеукупне сцене, талентован без сумње, са 
господским држањем и без превелике гордости 
због велике каријере.

Његов начин опхођења са људима био је фин и 
отмен, господски углађен, при чему је поштовао 
свачију личност, да је потпуно одударао од сре-
дине у којој живимо. То вас је природно терало 
да са њим разговарате на сличан начин, иначе 
бисте деловали себи вулгарно и непристојно. 
Био је господин са великим словом Г.

Као да је учио из приручника „Академије за џентл-
мене”. Спортски терен целог живота претварао 
је у поље части.

Није био велики саговорник седме силе, никада 
није волео да се слика, по сопственом признању, 
биле су изузетно ретке његове заједничке слике 
са играчима. Урођеном суздржаношћу и отмено-
шћу учио нас је да је непристојно своје радости 
и јаде истурати као заставу.

Кошаркашко тренерство мора му бити захвално, 
ако ни због чега другог, онда због префињености 
и господског понашања и финих манира које је 
демонстрирао.

Да ли је имао ко то да препочне у овоме клубу? 
Тешко, тако да парафразирамо речи Исуса Христа: 
Био сам међу вама, али ме нисте препознали.

ПРВЕНСТВО: 1979. - ТАБЕЛА (лига 78/79)

 1. ПАРТИЗАН
2. Југопластика
3. Цибона
4. Босна
5. Борац
6. Раднички
7. Црвена звезда
8. ИСКРА Олимопја
9. ОКК Београд БЕКО
10. Задар
11. Металац
12. Кварнер
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106рекао: Господине Бошковићу, јавите 

вашим играчима и тренеру, да ћу 
сутра доћи и водити први тренинг 
у 18 часова.
То је било све. Никакве услове 
није помињао. Наравно, после 
овога шока, следовала је зебња и 
страх од услова које ће нам поста-
вити. Следећег дана је тако и било. 
Убрзо је наступио још један шок у 
низу, тражио нам је најобичнију 
плату, коју су имали тада многи 
кошаркашки тренери у земљи, без 
ичега више. Договорени су само 
услови око долажења, тренирања, 
вођења утакмица, који су касније 
и ревидирани.
Доста људи ми и данас после много 
година не верује. Многи су нас 
питали одакле смо се задужили, 
од кога кредите узели да бисмо 
њега платили. Када је професора 
Николића, непосредно после тога, 
интервјуисао Миодраг Соколовић 
у београдском „Спорту” и питао 
откуд он у Чачку, добио је одго-
вор: Чачак и Борац су за мене увек 
били чудо. Мало је ко дао толико 
добрих играча. У једноме моменту 
пожелео сам да одем тамо и да се 
и ја придружим свему томе.
Тако је и било.”
Ово је прича др Драгана Бошко-
вића, некадашњег председника 
Кошаркашког клуба „Борац”. Александар Николић
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Поштовао је своју професију, имао етичан однос 
према свему, чиме се деценијама бавио, колекти-
витету свог посла, публици...

Увек је био озбиљан, и уз сву своју финоћу деловао 
је старије него што јесте. Пада ми на памет мисао 
његовог земљака Ива Андрића: Чини ми се да сам 
се стар и родио. Великим људима године више 
додају него што одузму. У његовом друштву човек 
је имао већу потребу да слуша него да говори.

О својој прошлости, успесима, великим играчима, 
ретко је причао. Није имао сентимента према 
бившим, а ни садашњим звездама. Поштовао је 
рад и раднике и таквима помагао, а за „разви-
кане”, некадашње шампионе, није имао ни трунке 
милости и симпатија.

Само сам једном од њега чуо да је о некоме нешто 
екстра афирмативно рекао, а то је било при једном 
сусрету са Ђерђом. Када су се растали, додао је: 
Овај човек ми је све моје победе доносио.

За његово стваралаштво сви кажу да је краљев-
ство које још траје.

Александар Николић је у априлу 1980. године 
отишао из „Борца” и Чачка и, колико је мени 
познато, више никада није привирио у клуб, халу, у 
бункер и његову башту, у којој је тако лепо уживао.

Прва сезона је била велики тријумф, друга тотални 
фијаско.

Те 1980. године „Борчево” буре, у првенству 
наравно, цурело је на све стране. Тим је изгледао 
као књига којој су ишчупане странице, а остале 
су само празне корице. Александар Николић је 
тонуо, као са Титаником.

Чини се да је Куп Радивоја Кораћа однео највећу 
снагу. Али, било је крајње време да и „Борац” 
„иде у те сватове”. Душа нас је терала на плач, а 
глава није знала шта срцу да каже. План Deluxe, 
који је др Драган Бошковић имао са Александром 
Николићем, само је делимично успео.

Поразе никад нико није волео, а поготову су сујетни 
на то били велики. Шта је да је, велика је несрећа 

и неправда била што је овакав човек 
изгубио тај рат.

У нашој „светлој” традицији је да се 
псује и пљује по најбољима када падну. 
Николић је последњу утакмицу са 
„Цибоном” у Чачку, када је „Борац” већ 
био испао из лиге, водио достојан-
ствено и храбро, као да се ништа није 
десило, пред полупразном халом. Није 
било аплауза који га је месецима доче-
кивао када се појављивао на паркету, 
али ни звиждука. Тако је и тај растанак 
протекао.

Са судбином „Борца” и Чачка, као и са његовом 
судбином тада, тешко је било бити у добром 
расположењу. Шта све стари мајстор није радио 
да би сабрао тим, да се не би понашао као пијани 
брод, кога ће море однети из луке.

У Скопљу 1980. дефинитивно су изгубљене сва 
срећа и нада и све је било завршено. Суза више 
нисмо имали, нисмо имали више никакву наду, 
нити право на њу. „Борац” је те ноћи против „Работ-
ничког” изгубио меч пре свега са самим собом.

Николићев тим је безмало целу утакмицу побеђи-
вао и водио, али пред крај победа је почела да 
измиче попут птице тркачице.

Просто за „невјеровати”, што би рекли браћа 
Загрепчани.

Овај, касније формирани пут за пакао, био је 
на почетку поплочан најбољим намерама. Овај 
рат је био створен за јунаке, а не за паметњаке. 
Међутим, Николићев тим те године био је скуп 
„звездица без срца”, а никако јунака. Замена није 
било и није могло ни бити.

Али, не треба претеривати. Све то и није тако 
важно и трагично, живот је ишао даље, страшно 
је само кад неко умре.

Николић ће после Чачка радити поново у Ита-
лији, са тимом из Болоње играће и у финалу Купа 
шампиона Европе. У каснијим, позним годинама, 
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биће саветник наших најбољих тимова, „Југо-
пластике” и „Партизана”, и са њима, односно са 
Маљковићем и Обрадовићем, освојити четири 
Купа шампиона.

Односио се према кошарци као према науци. 
Уосталом, тамо где радозналост престаје, ста-
рост почиње.

Али, једнога дана и то је дошло, а са тим убрзо 
и смрт.

Очи које су некада стрељале као пиштољи и 
биле изузетно моћне, гасиле су се и дефинитивно 
склопиле 11. марта 2000. године.

Прах му је остао у Београду, а слава му је расута 
по беломе свету.

Свој други највећи успех од како постоји „Борац” 
је остварио у пролеће 1979, у првенству које 

је започело у касну јесен претходне године. 
Каснији почетак тог такмичења био је условљен 
углавном Светским првенством на Филипинима, 
које је било тек крајем лета.

Радмило Мишовић је дефинитивно ставио катанац 
на свој дућан. Пред сам почетак првенства био 
је опроштај са овим човеком. То је једнога дана 
морало доћи, али то је Чачку била мала утеха.

Мислим да нећемо претерати ако кажемо да је та 
свеопшта туга била донекле ублажена доласком 
Александра Николића који је будио и те какву наду.

До тада, такав испраћај није никоме приређен у 
овоме граду. Мишовић је доживљавао почасти 

намењене боговима. Толико је све било лепо 
и величанствено, да нам се чинило да сањамо. 
Каква су времена и каква ће у некој будућности 
сигурно бити, тако нешто чачански спорт сигурно 
неће доживети.

Пратили су га сви, од градских првака и „главоња”, 
па све до оних који у животу иду три километра 
на сат, али који су били присутни, као УДБА, на 
свакој његовој утакмици.

Јер, ко ће двадесет година равно, без прекида и са 
таквим успехом играти у некоме спорту у овоме 
граду? Али, дођу године када мозак и даље зна 
шта хоће, али тело то више не може да издржи.

Било је и певања и играња и плакања. Чачак је 
исплакао за њим „неколико мора и бар један 

океан суза”. Тешка артиљерија 
се скупила крај бедема. Поред 
слављеника Мишовића, ту је 
био и Кићановић, затим екипа 
актуелног државног првака, 
сарајевске „Босне”, која ће сле-
деће сезоне бити и eвропски 
првак, са свим својим одлика-
шима и великашима. Били су 
присутни Тањевић, Делибашић, 
Радовановић, Варајић, Ђогић, па 
судије Јакшић и Сава Радовић.
Николић није водио „Борaц” те 
вечери, али је био у публици. 
После Мишовића више ништа 
неће бити исто у чачанској 
кошарци.

Елеганцију понашања и облачења 
људи или имају или немају. 

Многим тренерима нису довољна 
ни „фирмирана одела”, ни беле 
кошуље и светле кравате, јер у 
следећем моменту наскачу на 

знојаве играче и судије и играју 
„коло” дуж аут-линије.

Мало се њих научило господству 
и елеганцији од овога човека, 

Александра Николића.
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Чачани су кренули фуриозно, прва четири кола 
биле су и четири победе. Побеђен је државни 
првак „Босна” у Чачку и „Црвена звезда” у Београду 
са 82:81, први пут после тридесет три године, 
односно од свога настанка. Онда је следовао низ 
мечева у којима је успех био по систему победа 
– пораз. Порази су били од бивших првака, а 
остало су биле победе.
Уосталом, у тадашњој лиги, од њих дванаест, девет 
тимова су били бивши прваци. Зато смо и били 
то што смо били. А не као данас, да ли ће бити 
првак Небојша Човић или Остоја Мијаиловић, 
односно који ће бити бољи и издржљивији у 
брбљању и свађању.
„Борац” је први део завршио са седам победа и 
четири пораза.
Други део је био са пет победа и шест пораза.
Укупно дванаест победа и десет пораза и пето 
место на крају, иза првака „Партизана”, „Југопла-
стике”, „Цибоне” и „Босне”.
Још једно подсећање: редослед тренера који су 
водили ове тимове, на завршетку, био је: први 
Душан Ивковић, па Петар Сканси, па Мирко 
Новосел, па Богдан Тањевић, онда Александар 
Николић, па Пива Ивковић, па Ранко Жеравица 
као саветник „Црвене звезде”...
Ето, зато смо тих година и били прваци Европе, 
па света, па за две године 
и Олимпијски шампиони, а 
следеће године „Босна” је 
била шампион Европе.
У том друштву „Борац” је био 
пети. Мада, и то ће се једнога 
дана заборавити и нестати, 
тако да многи неће знати ни 
да је то све било.

Овим тренерима и клубо-
вима нису били потребни 
странци и Aмериканци. Они 
су стварали шампионе и 
асове од наше деце која су 

побеђивала и Русију и Америку и све остале 
када су хтели.

А Човић и Мијаиловић и њихови такозвани 
тренери неће ни да улазе у халу ако немају бар 
шест-седам Американаца у тиму.

„Борац” је имао нови тим са само једним „бившим”, 
Мирком Дробњаком, који је тада имао тридесет 
једну годину. Од „старих” ту су били Шаранчић, 
Урошевић, Арсић, Јојић, Биорац и Курћубић, а 
од нових Маравић, Андроић и Томић. Прикљу-
чени су били и јуниори Обрадовић, Ивановић 
и Тољић, који су се пушили од младости као 
тек помузено млеко. Мада ће их време ускоро 
ослободити те предности.

Из Сарајева је у „Борац” дошао Рајко Маравић, 
бивши први стрелац „Железничара”. Одличан 
играч, фајтер, али током две сезоне колико је 
провео у Чачку то и није био. Играло се само са 
једном лоптом, а „окидача” је било више. Био је 
зрео играч, са много прочитаних страница живота.

Уосталом, ево и статистике, а она пуно говори. 
Најбољи стрелац тима био је Арсић са 429 кошева, 
па Владе Андроић са 351, па поменути Маравић 
са 246, онда Шаранчић са 205 и Урошевић са 
172 поена...

Улазница са опроштајне утакмице 
Радмила Мишовића
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Владе Андроић је био највеће појачање „Борца”. 
Иако је релативно касно дошао из „Железничара”, 
у двадесет другој години живота, апсолутно је 
оправдао поверење и те и каснијих сезона.

То све је била добра селекција коју додуше није 
бирао Александар Николић, већ Цоња Копривица. 
Он је већ тада изучио добро кошаркашки занат, 
највише поред Александра Стефановића, који 
је годинама маестрално кормиларио „Борцем” 
кроз лавиринт југобаскета.

Николић ће све ово мало ревидирати насту-
пајућег лета. Како, видећемо. Доста ствари 
ће овај човек променити, осим чини се само 
једне. Поред Мораве и бедема никада се нису 
примиле његове идеје о одбрани и његова 
чувена парола: Да би имао лопту, мораш је 
прво освојити.

Ранко Жеравица, његов дугогодишњи сарадник и 
следбеник, признао је да је на једном америчком 
универзитету, једном осванула парола: Одбрана 
је врло важна, али напад је много важнији.

Без обзира на сва теоретисања и дилеме, Нико-
лића је пратила још једна ствар на концу свега. 
Ништа не успева као успех!

После свега овога, није било човека у Чачку који 
није веровао у будућност, али је она изостала. 
Као да је успешна година опијанила „Борац”. Или 
је било нешто друго посреди.

Шта је да је, „Борац” је у наступајућој следећој 
сезони био смешан, грешан и погрешан. Личио 
је на McDonalds сендвич са укусом ничега.

Све се ово наравно односило на такмичење у 
првенству Југославије. „Борац” као да је у њему 
трчао у месту. Happy end није био, него добар 
дан, туго.

Имало је свега толико да је то била спутавајућа 
удобност. Једноставно, неки људи изгледа много 
боље функционишу у сиромаштву и скромности.

У турнејама, врхунским хотелима, авионима и 
путовањима у Купу Радивоја Кораћа, многи су 
били заборавили одакле су кренули и ко су.

„Борчева” клупа (слева):
проф. Николић, Копривица (тренер), 

др Антоновић (лекар), Павловић, 
Томић, Обрадовић, Арсић, 
Ивановић, Јојић, Курћубић 

и проф. Станић 
(кондициони тренер)
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То што је „Борац” тада имао за вођу репрезента-
тивног тренера није била предност него хенди-
кеп. Сви су се оштрили и нападали да победе 
Николићев тим.

Ипак, генерално говорећи, после седамдесет 
пет година, „Борац” никад није изневерио и 
осрамотио овај град.

Зато, хвала му.

Годинама и деценијама, на фудбалском и кошар-
кашком стадиону и око њих, препричавало се 

о две велике турнеје – кошаркашке у Вијаређу у 
Италији и фудбалске у Кини. Толико смо се о томе 
наслушали да нам је понекад било и досадно да 
о свему слушамо по ко зна који пут. Али, наравно 
свако је имао право на своје импресије.

Трећа велика спортска турнеја била је у јесен 
1979. године, по градовима Италије и нешто мало 
Швајцарске. Наравно, све то је организовао capo 
di tutti capi тог времена, Александар Николић, 
преко својих менаџера и познанстава. Он није 
ишао са нама, јер му је Италије и путовања било 
сасвим доста у животу.

Тако сам замишљао турнеје наших великих 
фудбалских клубова по Јужној Америци, давних 

шездесетих и седамдесетих година, у зимским 
месецима. Као дечко сам са нестрпљењем и 
уживањем чекао и читао извештаје из далеких 
земаља, о победама или поразима „Партизана”, 
„Црвене звезде”, „Хајдука” и замишљао како ли 
све то изгледа уживо.

„Борац” је кренуо на ово путовање у септембру 
1979. године аутобусом „Аутопревоза”. На пут 
је ишло дванаест играча, тренери Копривица 
и Јоксић и лекар. Са екипом су ишла и тројица 
вођа пута.

Председник клуба др Бошковић имао је од 
раније једну лепу идеју и навику, да чланове 
управе „награди” некада неким од ових путовања, 
ако је то уопште била награда. То су људи који 
никакве користи нису имали од овога клуба и 

Стручни штаб „Борца” (слева): 
професор Александар Николић, 
тренер Цоња Копривица, 
др Зоран Антоновић и капитен 
Владе Андроић
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рада у њему, него само штете. Трошили су своје 
слободно време, трчали около да би завршавали 
разноразне видљиве и невидљиве послове за 
клуб и притом „трошили” своје везе, познанства 
и заслуге, а и задуживали се много пута.

Кошаркаши и тренери већ су навелико били 
размажени, сматрајући да су центар света и да 
само они раде и да су они најважнији у клубо-
вима. Многи су због тога схватања и пролазили 
у животу како су пролазили.

Било их је који су зато замерали председнику и 
управи, сматрајући да одлазак тих људи троши 
паре клуба, не размишљајући ко прибавља новце 
од којих они живе. А и да ли само они треба да 
буду награђени за свој труд и рад.

Глупост, наравно.

У Италију се логично улазило преко севера, јер 
се ишло аутобусом. Успут је у Сежани одиграна 
једна пријатељска утакмица, са једним локалним 
тимом, ни тада, а ни сада познатим. Запамтио 
сам је једино по Каузларићу, бившем играчу 
загребачке „Индустромонтаже”, који је за њих 
играо. Чувеном аутострадом del Sole спустили 
смо се до Болоње, где смо играли на првом 
турниру. Почетну утакмицу смо изгубили, па смо 
следећега дана играли за треће место. Самим 
тим смо пропустили шансу да се састанемо 
са славним „Емерсоном”, односно „Ињисом” 
из Варезеја (по старом), који је играо у финалу 
турнира. Претходног пролећа, неколико месеци 
пре, они су у Греноблу изгубили у финалу Купа 
шампиона од сарајевске „Босне”. То је био тим 
у осипању, трајао је десетак година, од првог 
Купа шампиона, који су освојили у пролеће 
1970. године, у сарајевској „Скендерији” са 
Александром Николићем. Касније је тога било 
још доста.

Али, један човек је био код њих и тада и онда. 
Дино Менегин. Касније ће играти и за „Трејсер” 
из Милана и са њима освајати исте те трофеје.

Кажу да је на крају каријере играо и против 
рођеног сина.

Тада је у тиму из Варезеа играо и ништа мање 
слабији Боб Морс, Американац, не много атрак-
тиван белац, један од првака претходног Нико-
лићевог тима.

Тренер им је био некадашњи бек ове екипе 
Едуардо Рускони, кога је Николић изгледа изу-
зетно уважавао, а доказ за то је што је понекада 
ишао у Варезе као саветник некадашњег тима и 
играча-тренера.

Одсели смо заједно, у истом хотелу, у центру 
Болоње, одмах испод Пјаца Мађоре. То је био 
некада католички самостан који је из ко зна којих 
разлога преуређен у хотел. Звао се „Гарден”. 
Споља према улици, није било никаквих прозора, 
осим улаза. Све остало је било окренуто према 
унутра, према једном буквалном рају од баште, 
цвећа и стаза.

Испред тог хотела стајао је свe време паркиран 
велики аутобус „Ињиса”, односно „Емерсона”, 
којим су они путовали по Италији. Седишта су 
била разређена и размакнута и са мањим бројем 
него што би одговарало аутобусу те величине и 
лако су се претварала у лежајеве. У задњем делу је 
био један округли сто, са седиштима около њега, 
вероватно за седење и причање, играње карата, 
јело... За нас је то тада била једна лепа атракција.

У близини је био и наш, „Аутопревозов” аутобус, 
који је возио дугогодишњи „дупли пас”, Раде 
Чапара Јаковљевић и Драгослав Бјелић, отпри-
лике исте величине, али са педесетак класично 
распоређених седишта.

На једној од две утакмице у Болоњи нестале су у 
свлачионици, за време меча, паре Рајку Маравићу. 
Сумњало се на све и свашта, мада понајвише на 
једног човека из наших редова, нажалост. Доказа 
није било, једноставно сви смо дали једну суму, 
подједнако, из наших џепова, тако да је Маравићу 
како-тако штета надокнађена.
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По много чему ова је турнеја била врхунски 
доживљај. У Италији има толико лепоте да то 
све једнога момента постаје отужно и досадно.

Играли смо тако у Венецији, у хали која је грађена 
од бетона, али као верна копија циркуске шатре, 
и споља и изнутра, са свим елементима које 
је чине. У Фабријану изнад Рима хала је била 
у виду напола пресечене лопте, на којој није 
било прозора, само улаз у њу. Наравно, некако 
је морао да буде регулисан систем вентилације. 
А унутра, кошаркашки терен је био конструи-
сан попут боксерког ринга. Около њега је био 
спуштен пролаз са свих страна, нижи од нивоа 
терена. А около свега тога било је са свих страна 
гледалиште, тако да је све то изгледало као 
боксерска арена.

У Риминију смо играли са „Сирилом”, коју је први 
пут до тада водио Арналдо Тауризано, претходни 
славни стратег тима из Кантуа, а који их је пре 
тога тренирао равно десет година. Он је са њима 
освојио све што се могло освојити, од италијанских 
првенстава, свих купова Европе, до Интеркон-
тиненталног купа. Наследио је и наставио рад 
Боре Станковића 1969. године. Тада су се звали 
„Орансода”, а после тога „Бира Форст”.

Тим из Риминија је тада имао и два италијанска 
репрезентативца, Замполинија и Векијата.

Одласку у тај град посебно 
сам се радовао, јер је то родно 
место славног режисера Феде-
рика Фелинија, у којем је снимио 
доста својих филмова, а један 
од последњих му је био чувени 
„Амаркорд”. Желео сам да видим и 
надалеко чувени парк са направље-
ном целом Италијом у минијатури и 
са најзначајнијим грађевинама.

Нажалост, ја и Добрило Јојић, наш цен-
тар, ништа од тога нисмо видели. Он се 
повредио на претходној утакмици, када 
му је један црни Американац свом тежином 
доскочио на потколеницу и стопала.

Прелома, срећом, није било, а како не знам. У 
животу и медицини има ствари које су у сфери 
чуда и невероватности.

Спортском траумом бавио сам се равно двадесет 
седам година, од тога у „Борцу” двадесет четири. 
Нагледао сам се и прелома и ишчашења, и поки-
даних колена и осталих зглобова, тешких потреса 
мозга и чега све не. Али, та Јојићева повреда је 
нешто најгоре што сам збрињавао. А поготово у 
туђој земљи, сам и без икаквог помоћника и савета.

Нога је од подливене крви била потпуно црна 
до колена. Таквих екстремитета, врло сличних 

Од Риминија ми је остала у 
успомени само ова разгледница, са 
плажом дугачком као Копакабана, 
дуж које и уз коју су били само 
хотели. Један од њих био је и 
хотел „Милано” у коме је „Борчева” 
експедиција провела два дана.

Заставица-амблем 
„Емерсона” из Варезеа. 

Они су тада својим именом 
рекламирали фирму за 

музичке инструменте
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гангрени, у свом основном послу, касније сам 
ампутирао на стотине.

Следећега дана смо отишли у једну приватну 
болницу, где сам се тек „заледио” кад су нам 
наплатили само обичан рендгенски снимак, без 
икаквих додатних услуга. Тада сам се први пут 
суочио са правом приватном медицином. А ми 
смо тада у Титовој „балканској Америци” имали 
све то фрај, у по дана и ноћи.

Јојић је играо у наступајућем првенству од првога 
кола и више никада, колико је мени познато, 
повреду тог зглоба није имао.

Не знам да ли је неко у клубу са мном био задо-
вољан или не, али ја сам био врло поносан на 
самог себе, а званично сам се бавио медицином 
тек око две године.

Тај Римини и поменута утакмица остали су ми 
у сећању још по једној ствари. Свe време је иза 
наше клупе стајао у гледалишту неки „манијак” и 
бесомучно викао: Срби, вратите се на Балкан!, 
на јасном српском језику.

Много заставица, слика, сувенира и сличног 
донели смо из Италије пре четрдесет две године.

Чачани су на овој турнеји играли на три тур-
нира (у Болоњи, у Лугану и у Венецији) и на 

свакоме су биле по две утакмице. Поред тога 
играли су се и појединачни мечеви у Фабријану, 
месту изнад Рима, затим Риминију и неодиграни 
меч у Порденонеу. Значи укупно седам, за десет 
до једанаест дана.

У Порденонеу, на северу Италије, требало је 
да имамо меч са локалним тимом, али је греш-
ком менаџера та утакмица остала неодиграна. 

Тако смо заправо имали шест утакмица, али уз 
помињани меч у Горици, на почетку турнеје, то 
је било укупно седам.

„Борац” је играо против врхунских италијанских и 
европских тимова. На турниру у Лугану, при чему 
смо спавали у Варезеру у Италији и одлазили у 
Швајцарску на турнир, играли смо са славним 
„Емерсоном” и изгубили. Они су четири месеца 
пре тога играли у Греноблу финале Купа шампиона 
са сарајевском „Босном”.

Даље, играли смо у Вене-
цији против тима из Кантуа 
који се тада звао „Габети”, 
за који су играли тадашњи 
италијански репрезента-
тивци Пјер Луиђи Марзо-
рати и Енцо Баривијера, а 
вођа им је био један од нај-
бољих италијанских тре-
нера, Валерио Бјанкини, 
који је у каријери освојио 
два Купа шампиона.

Дакле, „Борац” је играо 
са два европска шам-
пиона, „Емерсоном” и 
„Габетијем”. Даље, шест 
година пре тога играло се 

Радмило Мишовић и Предраг 
Катанић појачали су чачански 

„Железничар” у сезони 1979/1980, 
по престанку играња у „Борцу”. На 

слици су још и Прево Вучићевић 
(лево) и др Љубиша Дмитровић 

(десно)
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са „Иноћентијем – Сименталоном” из Милана, 
доста година потом у Чачку ће бити меч са 
„Панатенаикосом”, пре тога се играло против 
московског „ЦСКА”, па против „Фенербахчеа”, 
ако не рачунамо наше шампионе „Партизан”, 
„Југопластику”, „Босну”, „Цибону”... То су сигурно 
највећи мечеви овога клуба који се памте.

У Лугану на турниру где смо наступали, играо је 
и тим „Федерале” из овога прелепог швајцарског 
града. Ту је већ играо славни Мексиканац Емануел 
Рага, који је играо у „Ињису” пре тога, за све време 
док их је водио Александар Николић, а и потом. 
Приликом њиховог првог финала Купа шампиона 
у Сарајеву 1970. године, када је италијански тим 
победио „руску армију”, тим „ЦСКА”, он је упознао 
младу сарајевску кошаркашицу Есму Смајиш и са 
њом се касније оженио и добио два синчића. Тај 
брак, кажу, данас није више „у животу”. 

Рага је тада имао тридесет пет година (иначе је 
рођен 1944). После Олимпијаде у Мексику, где је 
био откровење и чудо од играча, прелази у Ита-
лију, у Варезе. Ту је играо шест година, а у Лугану 
још пет. Играо је за Мексико на три Олимпијаде 
и био најбољи стрелац Светског првенства у 
Порторику 1974. Примљен је у Кућу славних у 
Спрингфилду 2016. године.

Није био много висок (188 цм), али је 
кажу имао скок из места око 110 цм. 
Био је један од главних играча слав-
ног Николићевог тима, уз Менегина, 
Морса, Флабореу, Бисона, Русконија, 
Осолу...

У данима највеће славе, играо је и у 
Чачку 1972. године. Били су то некада 
врло популарни ТВ турнири, одржа-
вани у време првомајских празника. Он 
је наступао за екипу телевизије. Такве и 
сличне манифестације биле су онда додатни 
празник у првомајском празнику.

Поред њега, у швајцарском тиму играо је и 
Шик Јура, Aмериканац, који је неку годину 
пре тога био најбољи стрелац италијанског 
шампионата.

Посебна посластица тог турнира био је Aме-
риканац тамне пути Шарл Јелвертон. Он је у 
помињаном финалу Купа шампиона у Греноблу 
1979. године предводио екипу „Емерсона” против 
„Босне” и био суверено најбољи у италијанском 
тиму.

У претходном групном делу тога такмичења 
„Босна” је такође играла са „Емерсоном” и против 

Тим „Габетија” из Кантуа, а то је градић поред 
Милана, мало већи од Горњег Милановца (око 
35. 000 становника), један је од најславнијих 
тимова ове земље. За Чачак и „Борац” веже 
га једна интересантност.
Прва утакмица са стакленим таблама одиг-
рана у Чачку, била је у пролеће 1966. године, 
на тадашњем „Борчевом” стадиону, против 
екипе „Орансоде” из Кантуа, коју је тада као 
тренер предводио Бора Станковић (прет-
ходне године је „оставио” ОКК „Београд” 
и преузео Италијане). Следеће сезоне са 
њима ће бити први пут и шампион Италије. 
По његовом одласку, његов рад наставиће 

Тауризано, до 1979. када преузима тим из 
Риминија.
Тим ће се потом дуго звати „Бира Форст”, а 
касније „Сквиб”, „Габети”, „Форд”...
У Чачку су на поменутом мечу сломљене 
две стаклене табле. Није се имало искуство, 
вероватно, у шрафљењу истих за металну 
конструкцију. Меч је завршен са уношењем 
старе металне конструкције са дрвеном таб-
лом која је била фиксирана испред игралишта 
за играње баскета.
Прву је разбио при закуцавању аргентинац 
Рио Фрио, а друга се „просула” после једног 

обичног шута Ћамиле Ђелошевића. То је био 
меч као увод у наступајуће првенство Прве 
лиге 1966. године.
Тај феномен Кантуа постао ми је јаснији после 
више година. Наиме, на јуниорском турниру у 
швајцарској Белинцони, „Борчеви” момчићи 
су играли у финалу против вршњака из Кан-
туа, који и јесте и није у близини Белинцоне, 
односно одмах преко границе. Тада је код 
католика те 2015. године био Васкрс. Међутим, 
хала је била пуна навијача из поменутог града 
који су скандирали својој деци, онако као 
што ми навијамо за „матори Борац” у Чачку.
Тако је и трећи меч против Кантуа изгубљен.

Заставица „Габетија”, 
италијанског тима из Кантуа, 
са којим је „Борац” играо на 

турниру у Венецији, 1979. године. 
„Габети” је само један од назива 

чувеног тима, вишеструког 
европског првака у разним 

такмичењима.
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Јелвертона, који их је онда буквално „избушио” 
на свој начин. У немоћи, мада је „Босна” тада 
победила, цела Скендерија му је скандирала, 
врло ружно и нељудски: Кунта Кинте! по узору 
на ТВ серију о мукама и животу Афроамериканаца 
и њиховог главног јунака, у давним временима 
Америке. Старији љубитељи баскета се тога 
вероватно сећају.

Бољег играча у своме животу „уживо” нисам 
гледао. Једноставно, тај момак је могао да уради 
шта је пожелео у датом моменту. Тако је играо и 
против нас у Лугану.

На турниру у Венецији одсели смо у једном 
дивном хотелу у предграђу, у Местрама. Поред 

нас био је неки агитациони скуп италијанске 
Комунистичке партије. Енрико Берлингуер и 
еврокомунизам били су тада и те како актуелни 
у Италији и Европи. Цео дан смо слушали лепу 
италијанску музику преко звучника, у стилу старих 
маршева као „Bandiera rossa” и слично.

И на концу свега, стари добри Трст наше младости. 
Ко је нешто пропустио да купи, ту се поправљао 
и исправљао.

А онда, следећег месеца наступило је исто тако 
лепо такмичење и путовања, после турнеје 
по Холандији, Куп Радивоја Кораћа, Белгија, па 
поново Италија у Сијени, па Израел и Француска.

Беше слатко, али кратко.

Одлазак Радмила Мишовића 1978. године 
„Борац” је дочекао спремно, планирано или 

случајно, али тако је било. Испало је да се тада 
и најмање оскудевало у ниским играчима. Није 
само отишао Мишовић, претходних сезоне је 
престао са играњем и Пурић, нешто пре њега 
и Стругаревић и Копривица, да и не помињемо 
одлазак Кићановића.

Почело се навелико са оним што су други радили 
Чачку, са довођењем талентованих момака из 
околине. Полако али сигурно губила се навика 
за стварањем играча од чачанске деце.

Године 1974. у лето, у Чачку се појавио Драган 
Арсић из Краљева. Таквог играча и „Борац” и 
Чачак дотле нису имали. Тај дечко није личио 
ни на кога од претходника. Увек смо се питали 
како је краљевачка „Слога” дозволила да такав 
играч оде од њих.

Како је и „Борац” остајао без својих талената, 
тако је и „Слога” лиферовала у Београд Срету 
Драгојловића, Дуција Симоновића, Тодорића, 
па ето и Арсића у Чачак.

Био је леворук или како се одувек простије 
говорило – левак. Колико памтимо, последњи 

Упркос неодиграној утакмици, 
боравак у Порденонеу од без-
мало два дана био нам је и те 
како интересантан, јер одатле 
су водила порекло два наша 
човека, Слободан Цоња Копри-
вица и Милан Курћубић, односно 
њихове мајке. Стара породица 
Рицардо се касније преселила 
у Србију, у Јагодину, а потом у 
Чачак. Један син, Тилио, остао 
је да живи у Италији, и у овоме 
месту је радио са аутопнеума-
тицима, као уосталом и друга 
два брата у Чачку, Умберто и 
Серђо. У међувремену је умро, а 
породица која је остала у Порде-
нонеу наставила је његов посао. 
Ћерке-сестре Марија, Анђелина, 
Амалија и Елза са родитељима, 
живеле су у Србији, имале своје 
породице и ту касније и умрле.
Наравно, задиркивали смо 
Копривицу и Курћубића да су 
одлазак у овај град циљано 
овако организовали због себе 
да би поздравили и видели ујну 
и брата.

Део плаката за турнир у Лугану 
где су била имена свих играча 

учесника, а ми вам презентујемо 
„Борчев” и „Емерсонов” тим

◀
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значајнији леворуки бекови у „Борцу” били су 
Брацо Драшковић и Андрија Мацан Андрић.

Неофицијелно, Арсић ће убрзо бити проглашен 
за Мишовићевог наследника и будућег вођу 
„Борца”. Али, али!

Имао је све што треба за великог играча, али вођа 
никада није био, ни себи самом, а поготову не 
другима. Са разлогом се од њега очекивало да 
буде и репрезентативац и вођа новога „Борца”, 
капитен, први стрелац, да му каријера буде за 
памћење, на крају и у иностранству...

Нажалост, мало шта је од свега овога било, све 
је некако кратко трајало. Појавио се попут муње 
и грома. Убрзо су сплитска „Југопластика”, а и 
остали, постали вечита жртва његових инспи-
рација и стрепели су од њега као стражњица 
од инјекције.

У њега, његову елеганцију и ефикасност, заљу-
били смо се на први поглед. Бог му је дао све 
што треба, од физикалија до маште, али не баш 
и све остало што је поред наведеног неопходно 
за ову игру и живот.

Имао је руку Радмила Мишовића, а корак и 
степовање Мухамеда Алија. Био је момак вођен 
страшћу и најчешће непредвидив. Одавао је 
изглед крајњег самопоуздања и непријатне сме-
лости. Неколико година је играо са Мишовићем, 
а исто толико потом и као Мишовић.

Често је функционисао по принципу пуцај одмах, 
а питај касније. Иако је доста година носио фри-
зуру попут неколико замршених штрингли вуне, 
када се појавио био је попут белог лабуда. Убрзо 
му је презиме наметнуло и надимак.

Играо је некада и брзином Теслине муње. У 
години великог успеха „Борца” (1978) био је и 
први играч и стрелац, упркос томе што је ново-
придошли Владимир Андроић, не конкурисао, 
него кидисао на то место.

Није био много „кошаркашки висок”, али је имао 
релативно дуге ноге и корак који је био баш као 
што каже отрцана фраза, као трк газеле. Међутим, 
искрено говорећи, његову биомеханику нису 
пратили остали сегменти личности. Био је од 
оних, помало дивљих бекова и играча, фајтера, 
који су били свесни своје вредности и несвесно 
тражили пуну слободу у игри.

Зато је и био стално у раскораку са захтевима 
Копривице и Николића, тренера који су га нај-
више водили. А када се дешавало да се „одвеже”, 
није могла да прође утакмица без његових 
педесетак кошева.

Био је велемајстор, 
игра му је била права 
романтика, сваки кош 
мало уметничко дело. 
Имало их је који су га 
једноставно обожавали 
до некритичности. Многи 
су само због њега дола-
зили у халу крај бедема.

Био је  таличан за 
Сплићане, против њих је 
традиционално испаљи-
вао „петарде” и доди-
ривао небо. Због тога 
је касније било и неких 
комбинација о одласку 
на Риву, али од тога није 
било ништа. Остао је 
због свега вечито љут 
на „Борaц”, исто као и 
Шекуларац на „Црвену 
звезду” због неодласка 
у „Јувентус”.

Међутим, како су кас-
није обојица живели, не 
би им било довољно ни 
шест „Југопластика” и 

Млади Драган Арсић (десно) 
у првим данима по доласку у 
„Борац”, са тадашњим и каснијим 
тренером Цоњом Копривицом
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„Јувентуса”. Нису паре биле једино у Сплиту и 
Торину и не зарађује се једино у двадесетим 
годинама у животу, живи се и ради се и у триде-
сетим, четрдесетим, педесетим... Њему су руке 
биле једноставно „шупље”.

Многи су тврдили како је он био класичан пример 
за то како се треба чувати успеха. Други су, пак, 
заговарали да је био вансеријски антиталенат 
за нормалан живот. Живот је највећа уметност. 
Имати дара за њега, значи бити више него 
срећан човек.

Питали смо се да ли ће постати оно зашта је рођен 
или ће завршити на депонији талентованих.

Био је необичан људски створ, помало чудо овога 
света, никоме није био сличан. Његов живот и 
каријера били су ипак његова одлука. Не би се 
могло рећи да много пута није радио у корист 
сопствене штете.

Био је заражен животом и у сталној потрази за 
смислом, при чему је изгледа и прегорео.

Цео живот је безмало провео у неспоразумима 
са самим собом. Имао је стални нагон за испи-
тивањем свих могућих граница живота. Лудо је 

живео, чинило се, не дај Боже, да је једва чекао 
да оде са овога света. Био је личност многих 
необузданих и неприкривених захтева.
Упкос свему, док је тренирао како треба, био је 
„птица”. А онда је од неког периода осмадесетих 
почео да занемарује рад, тренинге и кошарку и 
претворио се у губитника.
Из „Борца” је изашао на мала врата.
Играо је нешто мало, неколико месеци и у Швед-
ској. Шведска је Шведска за нешто друго, али не 
и за баскет, и онда, а и данас. То је као кад би 
Радмила Бакочевић на крају каријере певала у 
Дому у Жаочанима и Петници.
Волели смо га са великим разлогом. Играо је 
са таквом вештином да се у његовом умећу 
истински уживало. Целокупна уметност његове 
игре састојала се у томе да вас је приморавала 
да га поново гледате.
Све славе су подложне губитку сјаја. На нама је 
да га сачувамо у сећању из најбољих дана, да се 
не би заборавио.
Дао је „Борац” њему доста, али дао је и он „Борцу”, 
чини се, још више.

Шутеви Драгана Арсића
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Највећи успех и једина титула коју је нека екипа 
„Борца” освојила у старој држави Југославији, 

за четрдесет пет година колико се он такмичио у 
њеним лигама, догодили су се 1979. године. Тада 
су Чачани били први у јуниорској конкуренцији 
у целој држави.

Завршно првенство је одржано у Чачку. Домаћи 
терен је, од када је света и века, био нека врста 
преимућства. Међутим, све је морало да се одржи 
у граду неког од републичких првака учесника. 
„Борац” је понудио најбоље услове и тако је 
првенство одржано у нашем граду.

Чачани су све утакмице добили лако, ниједна 
победа није била проблематична. То довољно 
говори о супериорности наших дечака, односно, 
вероватно би све било исто и да је одржано у 
другоме граду.

Иначе, учесници ће бити републички прваци 
„Цибона”, „Олимпија”, „Босна”, скопски „Работ-
нички”, „Даниловград”, „Борац” и не знам зашто 
екипе Параћина и Книна.

„Борац” је на претходном завршном Републичком 
такмичењу Србије у Бору лако добио све против-
нике, а међу њима је био и београдски „Партизан”. 
Најбољи играч и стрелац тог такмичења био је 
Жељко Обрадовић. То ће све поновити и у Чачку, 
на државном првенству.

Не знам да ли је ико тада помислио да ће од тог 
момчића бити што је било, укључујући и профе-
сора Александра Николића, који је гледао цело 
то првенство, и да ће му он касније угрозити 
славу, односно сменити га са трона најуспешнијег 
тренера са ових простора.

Тај тим дечака стварао је Слободан Јањушевић 
који је непосредно пред Републичко првенство 
у Бору смењен, а за новог вођу био постављен 
Никола Рокли Мишовић. Он ће водити те момке 
и на државном првенству. Било је притом и неких 
незадовољстава од стране дечака, па и мањих 
неуспелих штрајкова.

Тој дванаесторици момака пред чачанско так-
мичење биће придодат и тадашњи и скорашњи 
првотимац, седамнаестогодишњи Марко Ивано-
вић, а доста њих ће касније постати првотимци. 
То су већ тада били поменути Ивановић и две 
године старији Обрадовић.

Касније ће то бити и Реџевић, Тољић, Стефано-
вић и Радисавчевић. Укупно шест њих. То је био 
значајан проценат, а није се очекивало да ће сви 
постати сениорски играчи „Борца” и да ће бити 
и репрезентативци. Шест будућих првотимаца, 
од којих су касније двојица постали и играчи 
репрезентације (Обрадовић и Ивановић). То је 
нешто што се граничи са идеалним.

Друга ствар је колико су они касније иско-
ришћени, односно колико је клуб имао од њих 
користи.

Марко Ивановић ће играти десет година и пред 
његовим заслугама у „Борцу” и каријером капа 
доле. Друга ствар је што ће најлепше и најпо-
тентније године провести у „Борцу” који ће сваке 
сезоне, од великог успеха 1979. године, бити 
све слабији. Тако ће бити до његовог одласка у 
армију, после чега „Борац” испада из лиге, а у њу 
се неће враћати док буде старе државе. Неће се 
више враћати ни Ивановић, све до 2012, дваде-
сет четири године после свега, када ће постати 
спортски и општи директор клуба.

Обрадовић ће играти у Чачку до своје двадесет 
четврте године, када одлази 1984. после велике 
животне несреће и људске трагедије. Да ли би 
остао да се све то није десило, тешко је рећи. 
Мада, његов одлазак је тада био и решење 
многих проблема.

Зоран Стефановић ће отићи у „Црвену звезду”, 
након одслужења војног рока 1982. године и 
то ће бити његова последња веза са „Борцем”.

Други Зоран, Радисавчевић, оствариће лепу 
каријеру, али не само у „Борцу”, већ и у Скопљу, 
па и у чачанском „Железничару”.

Драган Арсић из времена када 
је карактеристичним трком 

заобилазио и претицао многе 
југословенске тимове и играче
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Тољић и Реџевић ће играти у првом тиму „Борца”, 
али то нису биле неке импозантне каријере ни 
дужином ни квалитетом.

Ово је била трећа велика јуниорска генерација 
овога клуба из времена старе добре Југославије, 
најуспешнија без сумње. Прва је била она из 1951, 
а друга из 1967. године. Ствараће овај клуб кас-
није још доста добрих и великих дечака играча, 
тренера и тимова. Но, отом-потом.

Логично питање је да ли се, после свега изнетог, 
исплати радити са децом.

Али, руководство клуба није имало стрпљења 
за стварање нових играча од чачанских момака. 

То све је уосталом било у сфери „агрономске 
филозофије”. Неке године ће бити сушне, а неке 
родне, али треба радити и не попуштати.

Већ навелико су се почели доводити играчи из 
околине, углавном млађи, а по узору на дугого-
дишње „београдске крвопије”. У све ово некако не 
рачунамо „Железничар” и драгачевске клубове, а 
и Горњи Милановац, који су одувек били у сфери 
чачанског кошаркашког предграђа.

Тога лета, када је „Борац” освојио јуниорско првен-
ство, доведен је у клуб јуниорски репрезентативац 
Горан Грбовић из крушевачког „Напретка”. Он ће 
одмах потом у августу играти за нашу репрезен-
тацију на Светском првенству јуниора у Бразилу, 
заједно са Жељком Обрадовићем.

Одмах по доласку у Чачак заиграће у првој 
петорци „Борца” код Александра Николића и неће 
је напуштати до краја сезоне. Играће одлично, за 
своје искуство и године. По испадању Чачана из 
лиге 1980. године и одласку професора Николића, 
одлази и он у „Партизан”, а где би друго, као ваљда 
„сто први играч из Борца”.

Пре доласка у Чачак знали су га само отац, мајка 
и „од Грбу девојка”, а по одласку цела кошаркашка 
Југославија. Завршиће и у првој репрезентацији 
са медаљама.

Овај период потрајао је до 1981. године. 
„Борац” је претходне сезоне испао из Прве 

савезне лиге. Потом се експресно вратио, а 
после такмичења у врло јакој Б лиги Југосла-
вије. Тада није било никаквих квалификација ни 
доигравања као претходних сезона. Чачански 
тим је у последњем колу, у одлучујућем мечу са 
љубљанским „Слованом”, крај бедема, обезбедио 
прволигашки статус. Словенци су са тузланском 
„Слободом” били главни конкуренти Чачанима. 
Ако је који клуб био „Борчева” судбина, то је био 
поменути „Слован”.

Много пута је своје акције 
Марко Ивановић овако завршавао
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Тада је играо један безмало потпуно нов тим у 
односу на претходни који је предводио Алексан-
дар Николић. Неки су били у армији као Шаранчић, 
Арсић и Урошевић, а неких више није било у 
Чачку (Маравић, Павловић, Грбовић и Томановић). 
Био је то врло храбар потез тренера Копривице 
и управе који се показао као одличан. Многи ће 
се окалити у поменутој Б лиги, као Ивановић, 
Обрадовић, Томић, Курћубић и Вучковић. Овај 
последње помињани момак није данас међу 
живима, млад је умро, пре десетак година. Ко га 
није знао, мање ће га жалити, а кога је познавао, 
неће га никад прежалити.
Дејан Томић ће после санације повреде и опе-
рације колена поново постати одличан играч. 
Као такав ће отићи ускоро у „Црвену звезду”. 
Владимир Андроић постаће нови вођа тима и 
биће то врло дуго.

Очигледно, неке ратове је боље изгубити да би 
се напредовало. Јер, „Борчева” игра у претходној 
Николићевој сезони била је на „пола јарбола”. 
Чачански тим је прво био бачен у нокдаун, а на 
крају првенства и нокаутиран.

А онда се, када су сви помислили да је „Сунце 
поново почело да се рађа”, десио велики лом 
у клубу. Играчи, претходно доста инструисани 
од других, и доста наивни наравно, бојкотом су 
сменили управу клуба. Уместо да председника 
др Драгана Бошковића предложе за министра 
за добре и паметне идеје, они су га натерали 
да поднесе оставку са осталим члановима 
„своје владе”.

Дође некада време када сви мудрују. Тада су 
ми од таквих мудраца драже будале, како рече 

Интересантна је прича Алексан-
дра Стефановића о томе како је 
Грбовић пронађен и доведен у 
„Борац”: Био сам делегат на једној 
утакмици у Крушевцу, на којој је 
играо и Горан Грбовић. Нисам га 
дотле знао, нити гледао. Од прве 
ми се тај момак свидео и био сам 
опчињен са њим.

За дивно чудо није било никог 
од публике, осим једног човека 
који је сваки његов потез бурно 
поздрављао. Убрзо сам сазнао да 
је то његов отац.

После само десетак дана у Чачку 
је било средњошколско првен-
ство уже Србије. Сазнао сам да 
ће играти и крушевачка екипа, а 
и Горан Грбовић.

У Чачку сам одмах обавестио 
о свему професора Александра 
Николића. Он је њихове мечеве 
наравно гледао, одушевио се са 
поменутим момком и одмах све 
предузео да га ангажује за „Борац”. 
За дивно чудо све је то организо-
вано и одрађено за један једини 
дан, безмало.

Сазнали смо да је његов стриц 
био Драган Грбовић, тада комер-
цијални директор ФРА у Чачку, 
тако да смо контакт са роди-
тељима, њим и клубом оба-
вили експресно, на обострано 
задовољство.

Марко Ивановић у дриблингу
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једном Лаза Костић. Биће после свега и кајања 
због наведеног. Мирко Дробњак ће се, много 
година после, на једном званичном скупу, вођен 
својом савешћу, извинити јавно за свој ондашњи 
потез према поменутој управи.
Али, од кајања веће глупости нема.

А онда ће за само три године, истим начином, 
уценом и штрајком, успети да смене и тренера 
Копривицу. Он је веслао и крмарио овим тимом 
доста година, а после свог највећег успеха са 
њима, шестог места у тој 1984. години, и он је 
„превеслан”. На првој утакмици у Београду, у 

новоме првенству, било их је толико 
да су сви могли да стану у један 
чамац, четверац без кормилара.

Цоња Копривица је био љући од 
поскока и разочарaнији од нај-
преваренијег мужа. Расположење 
према њему било је испод нуле. 
Био је оспораван од оних који му 
нису били ни принети. Био је, кажу, 
камен спотицања, који је касније 
постао и стена.

Кормирал после тога одлази, исто 
онако као и три године пре тога цела 
једна управа. Мада, њиховој смени 
је доста допринео и сам Копривица.

Јуниорски „Борац”, првак 
државе 1979. године (горе слева): 

тренер Никола Мишовић, Јован 
Тољић, Жељко Обрадовић, 

Перо Марковић, Драган 
Реџевић, Радован Јовановић, 

Марко Ивановић и лекар Зоран 
Антоновић; (доле слева): Зоран 

Радисавчевић, Мито Ковачевић, 
Балша Балшић, Милош Силађи, 
Зоран Стефановић и Исо Хаџић

Велики историјски документ 
„Борца” – такмичарска књижица 

Жељка Обрадовића, прва и 
последња, и година доласка 

у клуб (1974)
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Наравно, после свега тога страдаће клуб. Никад 
нигде играчи нису водили ни најмање тимове. 
Њихово је да играју и ништа више. У спорту само-
управљања никада није било. Рат обезглављује 
људе и претвара их у слепу мржњу. Победе све 
улепшавају, а порази све згаде.

У међувремену, 1980. умире Јосип Броз. Више 
месеци се чекало на то, али ипак... Југославија 
ће бити Титославија. Сви смо или плакали или 
ћутали као гробови.

„Борац” ће наставити живот и играње. Али како?

Обрадовић ће 1984. дефинитивно отићи, одла-
зиће и Андроић, па и Шаранчић, а Арсић пре 
свих њих. Велики јуниорски тим се некако брзо 
потрошио. Остаће Марко Ивановић, око кога ће 
будући тренери Пурић и Јоксић како-тако фор-
мирати тим. Шта је њега све те године одржало у 
Чачку, велико је питање. А имао је већ тада статус 
повременог репрезентативца и могао је да бира 
где ће да иде. То ће тек урадити по изласку из 

армије 1989. године одласком у „Партизан”. Тада 
је имао око двадесет осам година.

Оваква ситуација у клубу била је условљена 
суманутим довођењем играча, јер није било 
подмлатка, деце и младих играча. А није их било 
јер су све паре ишле на трансфере и довођење 
кошаркаша са стране, а не на јуниорске тренере и 
децу који су традиционално били бедно плаћени. 
Крај осамдесетих и почетак деведесетих био је 
до сада један од најцрњих периода овог клуба.

Чачком ће дефиловати плејада бацача кошаркашке 
лопте на линији Краљево – Крушевац – Ниш – 
Ужице и около, од којих су многи једном ногом 
марширали кошаркашким паркетом, а другом 
још газили по блату.

Шта је врхунска вредност живота? Деца и само 
деца. А тога у „Борцу” онда није било. Клуб 
ће упасти у „живо блато” у коме се умирало и 
функционисаће као последњи „безмозговић”. 
Доћи ће и дан када ће га из свега тога спасавати 

Заставице-амблеми клубова са којима је „Борац” играо у Купу Радивоја 
Кораћа 1979. и 1980. године (слева): „Флерис” (Белгија), „АСПО” (Француска), 
„Хапоел” (Израел) и „Антонини” (Италија)

А онда, у свему томе, одлази и 
Цоња Копривица. Тринаести мај 
1992. био му је последњи дан на 
овоме свету.
Срце. Срце, тај највећи издајица 
на кугли земаљској.
Одлази тихо и неприметно, без 
труба и бубњева, након што је 
дочекао педесет трећу годину 
живота.
„Борац” је била прва и последња 
„жена” коју је волео, искрено и 
чисто, онако како воли младост 
када тек сазнаје шта је љубав.
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„Партизан”. Има ли веће ироније? Пријатељство са 
„Партизаном” је пријатељство које би требало да 
буде непријатељство. Да ли је када курјак чувао 
и сачувао тор са јарићима? Сви играчи који су 
долазили, одлазиће. A „Борац”? Бар да он остане 
вечан, надали смо се.

Доћи ће и деведесете, „године које су појели 
скакавци”. Биће то велико заједничко лутање и 

државе и клуба. Биће то растурајуће године, кад 
је било најмање памети. A „Борац” се понашао 
по оној народној - Када грми главу под стреху.

Чачани ће испасти из лиге и ко зна кад ће се 
вратити. Имали смо утисак као да нас је неко 
убо ножем у желудац. Лица су нам била мрка, а 
срца хладна.

Остало нам је да се надамо у „оно сутра”. А то ће 
бити по оној црногорској: Сјутра ти је ко ово 
данас, само да се мало стрпиш.

Многи су се посипали пепелом због своје одго-
ворности, а неки правдали речима: Десило се, 
случајност... Нема случајности, то је потпис 
Господа Бога који жели да остане анониман.

А небо над Чачком је још увек било ведро, звезде 
су ноћу биле крупне као песнице. Упркос свему 
што су му учиниле тадашње вође, народу Србије 
и Чачка се још живело. Правда, као највиши 
појам душе, и истина, као најдубље осећање ума, 
скоро да су били напустили ову напаћену земљу. 
Наравно да никад не може настати уређење у 
коме ће сви људи пристојно и лепо живети. Али... 
Остало је само питање да ли ће земља Србија 
најзад постати јединствена или ће опет узгајати 
кобну традицију подела и себичности.

Југославија је била држава која је разумним 
људима пружала много шанси. Будалама, битан-
гама и нерадницима ни то није било довољно. 
Тешко Богу са нама.

А кошарка у Србији? То ће вам бити „Партизан” 
и „Црвена звезда” и нешто мало около. Они ће 
ускоро „оболети и од превише децибела” и ништа 
више. Не знаш шта све могу да ураде људи који 
огуглају на срамоту.

Неко ће питати откуда све ово после много 
година. Да ли је све то требало тако да буде? 
Мудри Достојевски једном рече: Не постоји 
тако стара тема, па да се за њу не може рећи 
нешто ново и од ње подучити.

Е, мој Саша... 
Обрад Сајо Шаранчић
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Новинари целога света воле да постављају 
себи и другима глупо питање: Ко је најбољи и 

највећи, овде и онде. Да се разумемо, разлог томе 
је само тренутни недостатак праве и интересантне 
теме и повећање тиража листа.

Много пута смо и ми постављали слична питања 
себи, упркос свесности да постоје неупоредиви 
феномени.

Ко је највећа кошаркашка личност код нас?

Да ли је то Крешимир Ћосић, иако он није Србин, 
или је то Кићановић, или су то Дивац и Стојако-
вић, који нису ни приближно дали Југославији 
или Србији, као двојица претходних, или Кораћ 
и Далипагић, на пример? А опет, оно што су 
поменута двојица урадила у Америци, ови остали 
могу само да сањају.

Слично је и у Чачку. Оно што је Мишовић донео 
„Борцу” а и дао Југославији, из овог малог града 
и клуба, Кићановић и Обрадовић неће и нису 
никад. А опет, шта су ова двојица остварила у 
свету, Мишовић неће ни у сну остварити.

Зато оставимо та посла и бавимо се реалним и 
паметнијим стварима и подсећајмо се на лепе 
тренутке из прошлости и садашњости, јер то 
оправдава тезу да је живот леп.

Шта све нисмо могли да претпоставимо, па се 
у животу десило. Тако је некако и са њим било.

Само су двојица Чачана, када је он у питању, 
имали њух за оно што ће бити. Професор мате-
матике Шаја Радивојевић, некада одлични играч 
„Железничара” а помало и „Борца”, данас нажалост 
почивши, давно нам је причао ову причу.

Пред одлазак из Борца у Партизан 1984. године, 
Обрадовић је био капитен и као такав, по 
тадашњим правилима, подносио је после сваке 
утакмице извештај управи, заједно са тренером 
Копривицом.

Копривица је, као и увек, био без велике систе-
матичности и реда.

Обрадовић ме сваки пут терао на размишљање 
и пажњу својим запажањима и педантношћу. 
Сваки пут сам се питао да ли присуствујем 
нечем што нисам ни сам умео да назовем, или 
је то нешто случајно и пролазно.

Одговор на то сам добио после десет година 
када је Жељко Обрадовић почео да постиже 
невероватне ствари.

Други, који је видео „иза седам гора и седам 
мора”, био је Драган Кићановић.

Један други мој професор из чачанске Гимназије, 
односно директор, Владимир Вапа Поповић, 
испричао ми је давно ову причу:

Обрад Сајо Шаранчић
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Почетком деведесетих 
година, на додели једне 
Седмојулске награде, 
нашао сам се са Драга-
ном Кићановићем, и у јед–
номе моменту, не знам 
ни сам зашто, упитао 
сам га зашто не пусте 
Жељка Обрадовића да оде 
у иностранство и заради 
неку пару. Имао је тада већ 
близу тридесет година, а 
био је и репрезентативац.

Сећам се одлично његовога 
одговора, као да је било јуче: Професоре, не 
треба њему иностранство, он ће бити одличан 
тренер и све ће то једнога дана вишеструко 
надокнадити.

Све је тако и било. Кићановићу, алал ти вера 
на процени!, рекао сам у себи, наравно касније.

Живот овога човека је за мали роман.

Био сам присутан његовом почетку. Очекивало 
се и очекивао сам превелико. Али, није све тако 
било. Постао је првотимац, али у његовим два-
десетим други су већ били и репрезентативци, 
да не набрајамо остало.

Он је, за подсећање, репрезентативац, онај прави, 
постао тек у двадесет осмој години, на Олимпијади 
у Сеулу 1988. А дотле, па и одмах потом, само што 
га воденични камен није млео и само што га још 
бесно куче није уједало.

Убрзо после, десило се што се десило.

Сваки нормалан човек који се разуме у баскет 
не може да не остане, у најмању руку, запањен 
пред свим што је у међувремену било.

Са јуниорског првенства 
државе – 1979. године када 

су Чачани постали први пут 
прваци државе

Јован Тољић (лево) 
и Жељко Обрадовић (десно)

 ПРВЕНСТВО: 1984. - ТАБЕЛА (лига 83/84)

 1. ЦИБОНА ЗАГРЕБ
 2. Црвена звезда
 3. Задар
 4. Шибенка
 5. Босна
 6. Борац
 7. Партизан
 8. Будућност
 9. ИМТ Нови Београд
 10. Југопластика
 11. Работнички
 12. Олимпија
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Жељко Обрадовић је одувек био добар дечко и 
остао је, хајде да кажемо, и даље „добар дечко”. 
Мислимо да нема на глави више ниједне црне 
длаке, али је упркос честој намргођености поред 
клупа и црвенила у лицу, остао са неким свеу-
купним младићким држањем и појавом.
Поред свих нас су дефиловали и Жеравица и 
Новосел и Александар Николић, али су нам дело-
вали као старци и некако много озбиљније. Он 
је, чини се, остао „дечко из булевара за Слободу”, 
исти као и пре четрдесетак година.
Не знамо да се неко јавио и рекао да га он није 
препознао и поздравио. Знали смо многе од 
чије вам препотенције и надувености постаје 
мучно и непријатно после само пет минута. 
Он никада није давао на себе, што би се рекло 
старински: није био ни мед да га лиже свет, али 
ни јед да се трује свет.

Случајно знам за многе његове проблеме које 
има као и сви ми, а које и сам понекад „кукајући” 
решава. Он их, чини ми, се ћутећи решава, пуно 
пута препуштајући и времену да стави све на 
своје место.

Играли смо са „Панатенаикосом” пре десетак 
година (мислим на „Борац”) у Чачку. Када се 
завршила утакмица, а случајно сам се задесио у 
његовој близини, он је почео да дозива:

Има ли неког сликара, фотографа, хајде да се 
сликамо, момци сачекајте, дођите овамо, хајде 
да се направи заједнички снимак...

Сумњам да је ту фотографију он икада више у 
животу видео, али је био свестан шта она свима 
нама значи.

Пред ту утакмицу, некако чистом случајношћу, 
седели смо сами, без икаквог ометања у свечаној 

„Борац” – „Панатенаикос”, септембар 
2011. (Жељко Обрадовић је доњем 
реду у средини, а Дијамантидис у 

горњем реду и крајње десно)
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„Борчевој” директорској соби, Обрадовић, ја и 
наш заједнички „предратни пријатељ” Михаило 
Величковић Велец. Безмало око сат времена.

Причао нам је о неким кошаркашким „неко-
шаркашким” стварима које су, мени бар, много 

говориле о његовој личности коју нисам дотле 
довољно познавао.

Када је почела велика криза у Грчкој, он је први 
предложио из пијетета према клубу који им 
је омогућио и леп живот и све што су дотле 
тражили, да се одрекну дела примања за ту 
годину. Сви процентно једнако, као помоћ 
„Панатенaикосу”.

То је успео да оствари. Једини човек који је то 
одбио био је наш „одликаш” Миленко Тепић. Тада 
је рекао да ће га отерати првом приликом, јер 
такав човек у тиму му не треба. Тако је и било.

Даље, причао је да је код газде клуба издејст-
вовао да примање кошаркаша и капитена 
Димитриса Дијамантидиса буде горња граница 
и лимит за сва остала играчка примања у клубу. 
Нико не може имати већу плату од њега. То је 
било признање човеку који га никада ни у чему 
није изневерио и издао и који је био уз њега 
и клуб одано, при свим неуспесима, а много 
више успесима. Тај Дијамантидис је играо и то 
вече у Чачку.

Причао нам је да је код газда „Панатенаикоса” 
инсистирао на рационалнијем плаћању у клубу. 
Каже да му је власник клуба, који је био и власник 
велике грчке фармацеутске индустрије, рекао: 
Не брините ви, господине Обрадовићу, за то, ја 
ћу својим пилулама подићи цену за 0,1 одсто, то 
нико неће осетити, а ми ћемо тим парама све 
те такозване проблеме решити.

Каже да је тада и он престао да размишља како 
је размишљао, а резоновао је домаћински, као 
син радника.

Причао је и о многим непријатностима које је 
доживљавао, упркос свим својим „Хималајима”, 
од стране новинара. Каже да је дефинитивно зато 
и дошао у фазу када не реагује ни на хваљења, 
а ни на критике. Једноставно, ради и живи по 
систему Ко ће свету угодити.

Први од свих трофеја које је 
освојио у каријери - Жељко 

Обрадовић, најбољи играч и 
стрелац јуниорског првенства 

државе 1979. године
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И  педесете и шездесете су имале својих вели-
чина, и тренерских и играчких и у лично-

стима руководилаца клуба. Све је то пролазило, 
ма како велико и вредно било, па је тако било и 
са овим периодом. Било је и великих личности 
и великих успеха.

По многима пет највећих кошаркашких тренера 
ове земље били су Обрадовић, Николић, Жера-
вица, Ивковић и Пешић. Шести би био Мирко 
Новосел. Од првих пет наведених, судеоници овог 
периода у „Борцу” била су прва двојица. Николић 
је своје завршио, и кошаркашки и животно, а 
Обрадовић још није. Његову „империју” тешко 
је омеђити. Ако једнога дана реши да прави 
тим од деце из његове бивше улице, Булевара 
Пролетерских бригада у Чачку, од једне до друге 
велике раскрснице, тешко да ће и то проћи без 
неке титуле.

Генерација која је играла тада дала је и три 
репрезентативца – Обрадовића, Грбовића и 
Марка Ивановића. Сва тројица су прве, највеће 
и најважније ствари научили у „Борцу”, прве 
велике утакмице и кошеве су имали под кровом 
поред бедема.

У том периоду своју велику каријеру започињао 
је и Владимир Андроић, наравно као наставак оне 
са „железничке станице”. Мирне душе можемо 

рећи да је био вођа овога тима, одан кошарци и 
„Борцу” док је играо у њему, како би то и требало 
да буде. Није имало пргавијег и незгоднијег човека 
на терену од њега. Био је, чини се, спреман да 
рођеноме оцу ископа око у борби за лопту. А 
ван игралишта, ако вам затреба крви за живот, 
идите право код њега без чекања, он ће вам дати 
бокал своје крви, гарантовано.

Мало је било таквих професионалаца у клубу 
као што је био он, али је и мало ко себе умео да 
поштује и цени. Када је радио и тренирао, ћутао 
је и био нечујан као да је на дну мора.

Одлазио је из „Борца” и враћао се, раскидао везу 
пре него би она сама пукла уз експлозију. Мало 
ко је био доведен у овај клуб са специјалним 
задатком и уз велико очекивање као он. А то 
је било – заменити великог Мишовића. Врло 
хладнокрвно је све то прихватио и врхунски 
одрадио, што говори о јакој личности. Доведен је 
релативно касно, у двадесет првој години живота, 
са „железничке станице”, упркос интересовању 
које је показивао вечито дежурни „београдски 
лешинар Партизан”. На крају ће отићи и тамо 
(1989), али то више неће бити то.

Целога века је био играч од расе и класе, лидер 
од првога дана, дрзак и сигуран у себе. Са његове 
позиције играчи обично нису давали много поена, 
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али Андроић је сачувао право да другачије мисли 
и у томе је тражио задовољење свога духа.

Тиме је и остао у традицији великих чачанских 
бекова који су сви били и велики фајтери. За 
владавине Петра Скансија био је кратко и члан 
младе репрезентације Југославије.

Био је агресивац који је пошто-пото морао да 
победи, без обзира на цену и да ли ће притом 
стећи непријатеље. Кошарка му је од малена 
постала живот и смисао и то траје све до данас.

Имао је пех да „Борчев” тим тог времена није 
имао великих амбиција, упркос два играња у Купу 
Радивоја Кораћа, у сезони 1979/1980. и 1984/1985 
године. Чини се да су његови одласци само 
штетили каријери, а о „Борцу” да и не говоримо. 

С обзиром какав је познавалац баскета био, 
очекивали смо већу тренерску каријеру. Две 
тренерске шансе у „Борцу” није искористио. 
Да је тада кренуо са чачанском децом, а не са 
неким „кошаркашким крнтијама”, можда би све 
било другачије.

Многи су обележили својом појавом и играњем 
ово време, али мало ко као Обрад Сајо Шаранчић. 
Провео је у „Борцу” период од 1973. до 1989. године 
(са малим прекидима), а у кошарци ко зна колико.

Почео је тако што је са баскетом имао једну 
једину везу, висину, као и многи уосталом. А шта 
је друго и потребно. Завршио је, кажу, у четрдесет 
четвртој години, играјући у својој лепој Врњачкој 
бањи, са сином Александром.

Једини је од свих из своје генерације који је био 
све бољи што је бивао старији. На крају је играо 
и у Истанбулу 1985. и у шпанској „Памеси” 1989. 
године.

После мале паузе опет је ишао у Турску 1992, 
па онда у подгоричку „Будућност” 1994, где је 
у четрдесет првој години одиграо и последњу 
сезону, упркос убеђивањима. А онда је у својој 
Бањи, „рекреативно и симболично”, одиграо још 
три до четири сезоне.

Где је била „снага овога змаја”?

Секирање! То код њега није постојало. Ратови, 
разводи, немаштине, затвори... То за њега није 
био проблем. Мало нешто болести и смрти.

Наравно, првом је себи испуњавао жеље, па онда 
свима другима. А ваљао је свима.

Од како је знао за себе био је крупан и јак као 
харамбаша, развијен и разбацан као да га је обад 
изуједао још на рођењу.

У Чачак је дошао као безмало „дрвосеча”, а отишао 
је као други стрелац тадашње југословенске лиге. 
Јесте, први до првог, добро сте прочитали.

Из његове главе су увек светлела два велика 
мангупска ока која никада нису губила топлину 
младости. Красио га је таленат за живот, код њега 
није било депресије, није било брига, само парола: 
Живот је леп и живот је борба.

Живот га није баш мазио, како се многима чинило, 
много пута је био и суров према њему.

Завршетак каријере Владимира 
Андроића био је врло интересан-
тан. Када је имао тридесет четири 
године престао је да размишља 
о игрању. Већ је био годину дана 
тренер „Борца”, мада је и са тим 
тада био завршио. А онда је неоче-
кивано стигао позив Јосипа Ђерђе, 
тадашњег новог тренера „Шибенке”, 

да се поново активира и да им се 
придружи. Било је лето 1991. године. 
Стари задарски лисац успео је да 
га убеди и он је отишао у град 
где је служио војни рок, а и играо 
годину дана.
Али, Југославија се већ распадала, 
пуцало се „иза куће”, а кошаркаши 
су то изгледа последњи схватили.

Многи су још веровали у мултикул-
турални простор, државу братства и 
јединства и предности које је Југосла-
вија, најлепша земља на свету, имала.
Многе политика и рат нису занимали, 
али су им решавали судбину. Међу-
тим, после одлажења на тренинг, 
поред људи са униформама и оруж-
јем, а и очинског савета тадашњег 

председника „Шибенке”, схватио је 
да од планираног посла нема ништа.
Зато се ускоро, буквално последњим 
авионом из Сплита, вратио у Бео-
град. То је био и крај једне дуге и 
лепе играчке каријере, за понос и 
њему, а и свакоме у овоме граду 
и клубу.

Владимир Андроић 
након повреде
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Али, њему је Бог дао способност да својом појавом другога 
обрадује и усрећи, а себе поготову. Апсурдно, али мени је 
најсмешније изгледао када се уозбиљи.

Целога живота је имао чисту главу, пораз код њега није стварао 
трауме. За њега је јутро после губитка утакмице био нови дан, 
а нови меч је био нова прича. Знао је да погреши, али никада 
из страха од одговорности.

Упркос многим хаваријама у животу, којима је и сам кумовао, 
он се не зауставља: нова жена, нови син, нови посао, па и нова 
тетоважа, нова фризура...

Нека је жив и здрав и нека га не урекну ове лепе речи.

Са његовог Гоча све ређе силази у Врњачку бању, а у Чачак још 
ређе. Али, када дође у „Борац”, на бедем и Мораву, мало се коме 
људи обрадују као њему.

Тим „Борца” из лета 1979. године 
(слева): Обрадовић, Арсић, 

Курћубић, Томић, Ивановић, 
Грбовић, Деспотовић (он је тада 

тренирао само са „Борцем” 
и истога лета се вратио у 

краљевачку „Слогу”), Шаранчић, 
Урошевић, Јојић, Дробњак 

(он ће тога лета прећи у чачански 
„Железничар”), Вучковић, Маравић, 

Андроић и помоћни тренер 
Јоксић

Владимир Андроић
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Прва велика титула 2010. године
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Пети велики успех, мислимо хронолошки, 
био је 2010. године када је „Борац” био први 

у првенству ове државе. Дотле тако нешто није 
остварено. У пролеће 2004. године овај клуб 
је био члан Друге кошаркашке лиге, до душе 
одмах потом и првак, а самим тим и будући члан 
највишег такмичења.

Морамо бити поштени па рећи да су главни 
клубови Србије, београдски „Црвена звезда”, 
„Партизан и „ФМП”, као и вршачки „Хемофарм”, 
били чланови такозване Јадранске лиге. Са 
њима ће се играти у такозваној Супер лиги за 
дефинитивног првака државе.

Свему овоме претходило је доста чудних догађања 
у клубу који захтевају да буду описани како би се 
схватила величина овога успеха.

„Борац” је велику, можда и највећу, кризу од 
свога оснивања имао почетком новог миле-
нијума. То је решено тако што се ушло у „брак” са 
београдским „ФМП”-ом почетком 2003. године. 
Заједница такве врсте дотле није била запамћена 
ни у Чачку, ни у бившој, ни у тадашњој, а чини 
се ни у садашњој држави.

„Борац” је био на ивици провалије, односно 
једном ногом у њој. Играло се у Краљеву, јер су 

у „Борчевој” хали биле искључене инсталације. 
Да апсурд буде већи, председник клуба био је 
тадашњи градоначелник Чачка Велимир Илић.

Његов долазак на место главног вође био је 
објашњив, али касније уништавање славног клуба 
никоме није било јасно.

Хвала Свевишњем што је довео Небојшу Човића 
и његов „ФМП”, па самим тим и склонио поме-
нутог унесрећитеља. Од тог момента „Борац” је 
напредовао „сваке године у сваком погледу”, по 
два степеника, да би сезону која је била последња 
пред „развод брака” завршио на другом месту 
у лиги Србије.

Следеће сезоне, по одласку „ФМП”-а из „Борца”, 
Чачани су били прваци.

За шест година, колико је био сабрат, сувласник 
или „брачни друг” „Борца”, Небојша Човић и „ФМП” 
су се поштено владали према нама.

Друга ствар је да ли је до свега тога морало доћи. 
Али, питање је и да ли је до помињаног распада 
клуба требало да дође, а дошло је. Многи ни тада, 
а ни сада, после више од десет година, ову везу 
нису сварили како треба.

„Борац” је тада, захваљујући Београђанима, 
преживео и сваке следеће године бивао бољи.

Једна држава, која је давала 
врхунске играче и шампионске 
тимове, прваке Европе, Хрват-
ска, већ четврт века је „утулила 
са кошарком”, јер има све осим 
једну велику ствар која се зове 
тренер.

Раша Радовановић, Небојша 
Човић, Радмило Мишовић 
и Зоран Биорац (2003)
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А редослед успеха био је овакав: одмах по доласку 
Београђана „Борац” у Другој кошаркашкој лиги 
осваја прво место и улази у Прву кошаркашку 
лигу Србије. Следеће сезоне био је десети на 
табели на завршетку, следеће две сезоне (2006. 
и 2007) шести, па следеће трећи, а у последњој 
сезони „развода” други.

Када је 2003. године у лето за тренера дошао 
Бошко Ђокић, као прво појачање из „ФМП”-а, и 
када је владала неизвесност око неких ствари, 
само је једном кратко рекао: Небојша Човић вам 
неће обећати оно што не може да вам да. Али, 
оно што вам обећа, добићете сигурно.

Све је тако и било. „Борац” је почео да личи на 
стари добри клуб. Није се лудијало са парама, 
мада су оне непогрешиво исплаћиване првог, 
другог или трећег у месецу и тако свакога месеца 
свих шест година. Имало свега што треба – лопти, 
лекова, опреме, свих потребних услова за живот 
и успех. Ишло се на утакмице пред сам меч, али 
се ишло сваке године и на припреме на Златибор. 
Шест узастопних лета. 

Кроз Чачак и „Борац” су пролазили добри, вас-
питани и здрави дечаци из „кошаркашке школе - 

фабрике” из Железника, 
многи су касније били 
и српски и европски 
репрезентативци. Са 
тим момцима, а и са 
људима из Железника, 
била је милина радити.

А онда је дошао и дан 
растанка. Зашто се 
Човић одлучио за изла-
зак из ове везе, тешко је 
рећи. За то би требало 
питати и једну и другу 
страну. Али, прошле су 
многе године и та ствар 
је поприлично у сфери 
заборава.

Међутим, после свега смо видели и друго лице 
овог одговорног и организованог човека, Небојше 
Човића, које ће нам касније бити још много јасније. 
Радило се о феномену растанка.

Ко год је одлазио из поменутог београдског 
клуба, а било их је премного, више се никад у 
њега није враћао. Многи играчи су се враћали 
у друге клубове, па и у „Борац”, упркос ружним 
растанцима, дуговањима, заклињањима „никад 
више”...

Али, у „ФМП” и код Човића нико. Кажу да је био 
суров, благо речено, при свим одласцима. То 
смо осетили и ми у „Борцу” и те како у лето 
2009. године.

То што паре више нису стизале из Железника 
сваког првог у месецу, па их није више ни било, 
све до доласка нове управе на челу са Миром 
Бојићем 2011. године, то је и било очекивано. 
Међутим, „Борац” је тада остао без играча и то је 
био основ свих проблема. Како? Па једноставно, 
сви играчи су били у ствари чланови „ФМП”-а, 
а добра воља Небојше Човића је била кога ће 
пустити да се врати.

Из Чачка је пут Железника отишло доста добрих 
момака и играча, неки су постајали и репрезен-
тативци и са осталима доносили доста титула у 
ово београдско предграђе.

У Чачку су разигравани будући репрезентативци 
„ФМП”-а, од којих су постајали у следећим сезо-
нама велики и скупи играчи: Теодосић, Рашић, 
Ерцег, Лабовић, Цветковић, Савановић...

А „Борац”, упркос свему, прве следеће сезоне 
постаје првак државе, односно њене званичне 
лиге.

Како, питао сам се много пута.

Мој одговор на ово питање је: Рашко Бојић и 
дванаесторица његових момака, јунака.

Само се њему може приписати та титула и 
никоме више.

Бранко Милисављевић, играч 
„Борца” и најбољи стрелац 

српско-црногорског првенства 
1999/2000. године.

(Фото: Ивица Веселинов)

Миро Радошевић као члан „Борца” 
био је најбољи стрелац првенства 
СЦГ 1996/1997, а те сезоне је био и 
репрезентативац и освајач златне 

медаље на првенству Европе у 
Шпанији 1997. године
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То што смо сви ми остали додавали своје, са 
стране, без чега се сигурно није могло, иако плате 
и плате нисмо видели, многи од нас и дефини-
тивно никада, стоји. Али, то не осваја прво место.

Ако је Радмило Мишовић у своје време освојио 
ово или оно са овим клубом, а Кићановић, Денић 
и Ацо Стефановић своје, онда је 2010. године 
првенство Србије освојио Рашко Бојић, а после 
тога „Борац”.

Апсолутно ме не интересује да ли ће се неко са 
овим сложити. Очекујем, преко савремених елек-
тронских „свађалица”, коментаре разноразних 
кошаркашких стручњака. Ако, ово су друштво и 
земља демократије.

Човек који је много радости и задовољстава 
својим талентом, знањем и радом донео овоме 
клубу и граду, и за кога сам био убеђен да 
ће једнога дана тренирати, барем „Црвену 
звезду” или „Партизан”, који је и без великих 
официјелних кошаркашких школа држао „кате-
дру баскета” многима, у чије поштење и знање 
су се клели многи њему претпостављени, за 

којим кука и плаче кошаркашка клупа, здрав 
и прав, данас више није тренер, већ коорди-
натор, шта год то значило. Где се изгубио, ко 
га је загубио, не знам.

Највећа вредност југословенског и српског 
баскета била је и остала, не играч и не органи-
зација, него тренер и само тренер.

Са финала Купа СР Југославије 
у кошарци, у Чачку, 1995. године
(слева): Владимир Андрић, 
Веско Баровић (председник 
Кошаркашког савеза СЦГ), 
Александар Стефановић, 
Драган Кићановић, Родољуб 
Петровић (градоначелник Чачка), 
Радмило Мишовић 
и Ранко Бугарчић
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Од писања о претходном великом успеху 
„Борца”, односно од периода с краја седам-

десетих, па до овога о коме сада говоримо, 
прошло је пуних тридесет година. Одмах се 
може поставити питање да ли је тада било неких 
значајнијих успеха.

Све зависи како се на успех, тј. неуспех гледа и 
шта ко подразумева под тим.

Успех је био 1984. године када је „Борац” у старој 
Југославији био шести на табели. Због тога је 
одиграно и једно коло у европском Купу Радивоја 
Кораћа. Међутим, то је све затамљено ружним и 
тужним догађањима после тога, штрајком играча, 
одласком главних кошаркаша, сменом тренера...

Све остало је била борба за опстанак у Првој 
лиги, испадање или упадање у њу. Можда је 
то негде и био успех, али Чачак је то одавно 
престао да третира као велику победу. Дуго 
смо се надали да ће бити боље, али то никако 
није долазило.

И тако је прошло безмало тридесетак година, 
док Рашко Бојић, односно Милован Степандић, 

са „Борчевим” момцима нису освојили друго 
место 2009. године у Лиги Србије, а у наступајућој 
Супер лиги „Борац” се замало није пласирао у 
Јадранску лигу.

А онда је дошла и 2010. када су „Борчеви” момци 
били шампиони. Све је некако било у духу старе 
добре песме: Востани царице, давно си заспала, 
у мраку лежала...

Бог је свих ових претходних година изгледа 
био против „Борца”. У Чачку је било много више 
стрпљења него реалне наде. Сви смо били у 
стању неке неурозе, потискивања непријатних 
ствари и мисли. У дугом животу смо се уверили 
да су муке и тешкоће досуђене свему живом, 
па тако и малом-великом „Борцу”. Али, требало 
је све то издржати.
А онда, таман смо се били навикли на мирни и 
напредујући живот са Човићевим „ФМП”-ом, када се 
десио разлаз. Али, долазило је опет пролеће, па лето 
за њим, природа се већ навелико будила, а са њом 
и нада. Да нада не постоји, шта би овај живот био.
Многи су тога лета 2009, сходно тадашњој ситуа-
цији са парама и играчима, предвиђали Чачанима 

Кошаркаши „Борца”, некако 
пред догађања описана у овом 
наставку (горе слева): Дробњак 

(помоћни тренер), Бојић (тренер), 
Мајсторовић, Цветковић, 

Драмићанин, Браловић, Лабовић, 
Илић, Степандић (тренер) и др 

Антоновић; (доле слева): Марковић, 
Мићић, Осмокровић, Протић, 

Марић, Теодосић и економ Лекић.
Милош Теодосић ће по одласку 
из Борца добити „излив крви на 

мозак” од свих пара које је добио 
у европским клубовима за које ће 

наступати. Да ли ће се при свом 
лету кроз васиону сетити Чачка, 

„Борца” и свих другова са којима је 
играо, тешко је рећи.

Милован Степандић, 
вишегодишњи тренер „Борца”
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„монументални фијаско и историјски дебакл”, а 
било је што је било. Па зар да гледамо како се 
„Борац” распада! Чини ми се да би се многи од 
тога поразболевали.
Али, Рашко Бојић, вођа кога су велике муке и 
невоље изгледа највише стимулисале и давале 
му чудну памет и снагу, укључио је сва светла, 
окончао тренутни период мрака и „Борац” је 
поново почео да долази себи.
Много ствари се и у нашим животима променило. 
Пре свега, нестала је можда и најлепша држава 

на свету. Мангупи, жељни какве-такве власти, и 
безмозговићи који су жмурећи ишли иза њих, рас-
турили су све у лепој Југи, па и њен велики баскет.
Рат је изванредна ствар, али само у филмовима и 
књигама. Иначе, то је чума којој нема лека. Југо-
словени су се замрзели међусобно, више него што 
би икада могли мрзети Турке и Немце. Очигледно 
је да су свих ових деценија били неспособни да 
било шта науче из историје.
Сви су добили мање, но и даље лепе земље, али 
ружне државе.

Фотографија са последњег 
званичног сусрета до сада, 
„Борца” и „Железничара”, 
у пролеће 2004. године

Рашко Бојић, тренер „Борца”

Бојићев први сарадник, савет-
ник, помоћник, како хоћете, при 
повратку у „Борац” 2002. године, 
био је Маринко Машко Пурић. За око 
годину дана биће равно две деценије 
како је „на другој обали”.
Свима нама је остао заувек пријатељ 
у лепом и драгом сећању.
Навикнут на победе, дуго је веровао 
да ће и ову битку са болешћу добити. 
То је ипак била само варка, упркос 
томе што није био у годинама када 

је живот свакога од нас помирење са 
крајњим поразом. Када нас је напу-
стио, био је у доби од педесет седам 
година. На прекретници живота и 
смрти, смрт је била јача.
Био је болестан, односно скоро 
мртав човек, али до последњег дана 
није прекидао да ради. Једино је 
„на горњем спрату, иза чела” једна 
светиљка још горела.
Непосредно пред долазак „ФМП”-а у 
Чачак и „Борац”, 20. јануара, Машко 

Пурић гине у саобраћајној несрећи и 
прекраћује своје муке. Одлази човек 
који је имао живот као роман.
Мирили смо се са смрћу, уз Лаку ноћ, 
мајсторе.
Остали смо му дужни многа изви-
њења, а и многе ствари смо могли 
да му учинимо, а нисмо, мислећи да 
ће бити времена за то.
Није га било!
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Кладионице су постале најразвијенија при-
вредна грана савремене Србије. Менаџе-
рима се веровало више него оцу и мајци, 
а о тренерима да и не говоримо. Кренули 
смо за Европом уместо за својом памети 
и искуством. Састави тимова су се толико 
мењали да се у њима није могао развити 
дух великог припадања. Тренери такође.

Многи играчи и клубови су се касније губили 
као бледо плавичасти дим са упаљене 
цигарете и нестајати без икаквог трага у 
бескрају. Многи су постајали нуспродукт 
у животу које више нико неће, губећи на 
крају самоувереност до непрепознавања.

Временом је Србију, Чачак и „Борац” пре-
плавио талас космичке схизофреније – стварање 
тима на годишњем, па и месечном нивоу, по 
систему „догнај, продај”.

Напредак и рационализам за узор!

Да се вратимо „Борцу”. Он је опет за само једно 
топло лето био лишен славе своје, у понижењу 
великом је стајао, вођен силом куда неће.

Али...

Рашко Бојић и његови момци били су изгледа 
прављени од тврдог материјала.

Успеху о коме пишемо претходила је исто тако 
лепа и успешна сезона. У њој је „Борац” био 
вицешампион Србије. То је била шеста „ФМП”-
ова година са Чачанима. Већ се тада примећи-
вало, по броју играча који су дошли у Чачак, да 
се они спремају за „развод”. У „Борац” су тога 
лета 2009. године из Железника дошли само 
Тубак, Радетић и Жигерановић. Упркос свему, 
тадашњи вођа „Борца” Милован Степандић 
и његов верни помоћник и сарадник Рашко 
Бојић, са осталим помагачима, успели су да 
тим целе јесење сезоне одржавају на првом 
или другом месту.

А онда се десила непланирана ствар.

Тачно на прелазу из првог у други део првенства, 
главни тренер Чачана, вољом газда одлази за 
главног тренера „ФМП”-а. Бојић поново постаје 
први тренер, после тачно четири године.
Он је са својим момцима коректно и успешно 
завршио то првенство, јер је„Борац” на крају 
био вицешампион.
А онда је следовала такозвана Супер лига, која 
је поред првака давала и будуће чланове за 
првенство „мора Јадранског”.
„Борац” је свој успех постигао, нови није ни 
очекиван, нити тражен. Сви су били окренути 
разлазу са Београђанима и питању како даље.
Али, никад не треба рећи никад.
Чачани су са шампионом Српске лиге, тимом 
„зашећерене вршачке компаније”, „Лајонсима”, 
играли по систему бити или не бити.
Међусобни дуел ова два тима одлучивао је о 
новом члану више лиге. Тако је испало на крају.
„Борац” је изгубио у Вршцу са 77:64, значи тре-
бало је победити у Чачку са четрнаест поена 
разлике и Јадранска лига би се већ тада (2009) 
играла код нас.
Међутим, „на бедему” је тога било мање (83:74), 
односно недостајало је пет поена. Има се утисак 
да Рашко Бојић и његови момци нису много 
туговали јер „Борац” и није био, поготову после 
„развода” са Човићем, спреман за све то. 
Нису само Београђани одлазили, своје кофере 
паковао је и „Борчев” дугогодишњи управитељ 
Радмило Мишовић. Долазило је дуго топло лето, 
а Чачани су на све то зимогрожљиво гледали.
Једини који је изгледа веровао у себе и није 
био за капитулацију, већ за „герилу и рат”, био је 
„Борчев” вођа Рашко Бојић.
Човек, коме су у животу и каријери проблем 
били мали сукоби у миру, често је у тим бојевима 
попуштао.
Велике ратове никада није губио, ту је био највећи 
јунак. Бојић се великих изазова никада није бојао.

„Лајонси” из Вршца тога лета 
прелазе експресно у шумадијску 
престоницу Крагујевац. Чудни и 
непредвидиви газда Вршчана, 
Родољуб Драшковић, одједном 
је, после свих улагања у клуб 
и евидентног успеха, схватио 
да му је то чист губитак. Граду 
аутомобила продао је своје 
„Лајонсе” као половни, добро 
очувани ауто, који су у Кра-
гујевцу поприлично израубо-
вали и разлупали и на крају 
дали „отпаду” ни за шта.

 
#         Клуб                                       УП   ПБ   ПР  БОД

 1. Борац 26 20 6 46
 2. Тамиш Петрохемија 26 19 7 45
 3. Металац 26 18 8 44
  4. ОКК Београд 26 17 9 43
 5. Војводина Србијагас 26 15 11 41
 6. Пролетер Нафтагас 26 15 11 41
 7. Нови Сад 24 15 9 39
 8. Мега Визура 26 13 13 39
 9. Напредак Рубин 26 12 14 38
 10. Слога 26 12 14 38
 11. Машинац 26 10 16 36
 12. Раднички Баскет 25 8 17 33
 13. Ергоном 25 4 21 29
 14. Раднички КГ 06 26 1 25 28
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И тако је дошао и септембар, односно октобар 
2009. године, када почињу сва кошаркашка 

првенства.
Вођа је одувек био можда и најважнија ствар 
у свакоме послу, па и у овоме. Са њим је све 
почињало и завршавало се.
„Борац” је имао неколико њих те јесени, зиме и 
пролећа. Али, један једини је био прави и главни 
међу главнима. Рашко Бојић.
Мало је људи криза јачала као њега. Умео је мудро 
да користи свој бес и да све време остане прав 
као крајпуташ.
Био је честит човек, па и у овим добима, када 
честитост много и не вреди. Узалуд су неки поку-
шавали да га провуку кроз блато, то „омиљено 
млеко за тело” ове нације и овог спорта. Био је 
увек достојанствен и ауторитативан. Његова 
животна филозофија била је скромност. За њега 

је увек било битно бити важан човек у животу и 
друштву, али не и правити се важан.
Знао је увек да успостави контакт са играчима, 
а да његова опет увек буде последња. Био је 
играчима више отац него тата.
Колико је генерално у томе успео, после њега, 
а и после свих нас, сведочиће људи и време.

Имао је једну особину која га је пратила кроз 
целу каријеру, а то је малодушност. Када у њега 
нико није сумњао, он је сумњао у самога себе 
и своје способности. Превелика брига толико 
може да уништи и онеспособи човека да се 
он на крају сведе на онога кога није брига 
ни за шта.

Страх од одговорности у претешким моментима 
никада није имао. Пилула за страх, коју уосталом 
никад нико и није измислио, њему није била 
потребна.

Тим „Борца” за памћење из 2010. 
године (горе слева): 
Никола Мићевић, Филип 
Вукосављевић, Милош 
Максимовић, Бранко Јоровић, 
Филип Дедијер, Растко Драмићанин 
и Бојан Петровић; 
(доле слева): Никола Васојевић, 
Алексеј Нешовић, Немања 
Проловић, Ђорђе Тресач и Никола 
Пешаковић
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Имао је велику привилегију у животу, јер му је 
омогућио да се бави оним што воли.

Када му се рађало прво дете, уз безмало јауке 
бомбардујуће сирене и уз „милосрдног анђела”, 
отишао је у Ивањицу, где је „био виђен” за утемељи-
вача једног новог-старог спорта и игре. Оставио 
је породицу без „мушке главе”, постигао шта је 
намеравао, „освојио Ивањицу” и вратио се „Борцу”.

Млади људи најмање страхују, стрепња се 
повећава са годинама.

Уз све објективне лелеке, „Борац” и Бојић успели 
су да склопе солидан тим. Чинили су га: Горан 
Вучићевић, Немања Проловић, Никола Пеша-
ковић, Растко Драмићанин, Драшко Радовић, 
Филип Дедијер, Ђорђе Тресач. Из Крагујевца су 
дошли Милош Максимовић, а од другога дела 
Никола Васојевић. Из Краљева, из „Слоге”, дошао 
је Бојан Петровић, који се у тој сезони и није баш 
наиграо. Дошао је и Ужичанин Никола Мићевић 
који је био један од носилаца „Борчеве” игре.

У првом делу наступао је и Бранко Јереминов 
који је, упркос свом тадашњег рејтингу, мање и 
слабије играо, тако да одлази после првога дела.

Од осмога кола, значи после прве трећине првен-
ства, за „Борац” је играо и драгачевски Чачанин 
и повремени репрезентативац, Бранко Јоровић.

Од староседелаца били су ту само Проловић, 
Драмићанин и Дедијер.

„Борац” је стартовао променљиво. Од тринаест 
мечева у првоме делу, Чачанин су добили девет, 
уз четири пораза. Једини пораз у Чачку био је 
од новосадске „Војводине”.

Сва четири изгубљена меча била су у првих осам 
кола, а од доласка Јоровића па до краја првен-
ства, Чачани ће од осамнаест утакмица изгубити 
само две, од којих једну у последњем колу када 
је све било готово, у Београду од „Мега Визуре”.

Статистика је као бикини – открива све, а не 
показује ништа.

Проловић је одиграо своју можда најбољу сезону 
у „Борцу”, за нијансу слабије у Супер лиги, после 
обавезног дела. Носиоци игре уз њега били 
су Мићевић и Јоровић. Шумадијско појачање, 
Никола Васојевић, експлодирао је у Супер лиги.

Тресач и Драмићанин нису никада бриљирали, 
али ни подбацивали.

Играјући тако, Чачани су на завршетку оства-
рили двадесет победа уз шест пораза, и били 
први испред „Тамиша” из Панчева и ваљевског 
„Металца”.

Из лиге су испали нишки „Ергоном” и крагујевачки 
„Раднички”.

Био је то успех и по, доказ да се пораз да попра-
вити, али капитулација никад. Самим тим била је 
реална и нада да се нешто можда учини у такозва-
ној Супер лиги коју је чинило осам тимова: три 
поменута првопласирана из Лиге Србије и пет из 
Јадранске – „Партизан”, „Црвена звезда”, „ФМП”, 
крагујевачки „Раднички” и „Хемофарм” из Вршца.

Већ смо напоменули да је кофере 
паковао и Радмило Мишовић. 
Играње је играње, али тридесет 
година управљања овим клу-
бом после тога било је сасвим 
довољно за „замор материјала” 
који је једноставно тражио трај-
нији одмор.
Довољно је било само истр-
пети ударце судбине и живота 
последњих година. Он се у 
безнадежним ситуацијама и 
савијао пред јачима, али и успе-
вао да се дигне. Са Београдом је 
сарађивао целога живота, иако 
му никада није припадао, иако 
га никад није ни волео.
Његова личност у толико је више 
за поштовање када се зна да је 
владао и у времену од кога није 
било тежег.

Алекса Аврамовић, играо у 
Борцу 2013/2014. и 2015/2016, 
када је био и најбољи стрелац 
и МВП првенства и Супер лиге. 
Касније је играо у Италији у 
„Варезеу”, па у Шпанији у „Уни-
кахи” и „Естудијантесу”, када је 
2021. године био и други стрелац 
шпанске АЦБ лиге. Потом је 
играо у београдском „Парти-
зану”. Био је репрезентативац 
Србије.
(Фото: https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Aleksa_Avramović_(cropped).
jpg#mw-jump-to-license)
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Упркос беспарице, доведена су и два појачања, 
Филип Вукосављевић и Алексеј Нешовић. Први 
је апсолутно оправдао надања, био је званично и 
најкориснији, односно најбољи играч целе Супер 
лиге. Дао је у Панчеву 32 коша, „Хемофарму” 27, 
„ФМП2” 17 поена, „Партизану” 19... Нешовић је 
такође одиграо више него коректно.

Експлодирао је млађани Никола Васојевић који 
је „Црвеној звезди” дао 18, „Металцу” 23, „Тамишу” 
17, у Крагујевцу 10 поена...

Али, то све ипак није било довољно у такозваној 
Супер лиги. „Борац” је поражен од свих јадранских 
тимова, и тамо и овамо, а дозволио је и „луксуз” 
да изгуби оба меча са Ваљевцима. Али, Чачани 
су постигли оно што ће се памтити. Уосталом, 
за више је требало много више квалитета, а и 
још нечег.

Биле су то ноћи непоновљивих радости. Успех је 
био величанствен, друге речи нема за то. „Борац” 
је био поново на прагу своје изгубљене душе.

„Борац” – „Панатенаикос”, септембар 
2011. (Жељко Обрадовић је доњем 
реду у средини, а Дијамантидис у 

горњем реду и крајње десно)
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Десетак следећих година, после успеха из 
2010, обележиће два човека понајвише, 

Марко Ивановић и Рашко Бојић. Први као 
руководилац, а други као чувар тренерског 
континуитета и успеха.

Било је после наведене победе и сезона са 
променљивим резултатима. У следећој години 
Чачани су опстанак обезбедили у претпоследњем 
колу, победом у Косјерићу. Биће и сезона са 
половичним успехом, где су освајана места у сре-
дини табеле. Али, некако од средине претходне 
деценије, односно од 2015, „Борац” започиње са 
успесима који трају до данашњих дана.

Времена су већ одавно била чудна и у Европи, 
у држави, па и у Чачку. У просеку пола играча је 
одлазило из тимова на завршетку првенства, а 
половина је остајала.

У Чачку се дешавало исто. Међутим, у „Борцу” је 
тај проблем решаван са дугогодишњим руково-
диоцем и дуготрајућим тренером. Они су били 
гаранти за један исти стил рада који је једини био 
чувар свега, а пред страобалном фреквенцијом 
играчких одлазака и долазака.

Годинама и деценијама први човек клуба био је 
Радмило Мишовић. Пре њега су то били Боле 

Денић и неуништиви Александар Стефановић, 
па онда Цоња Копривица.

На „железничкој станици” је првих десет година 
био буквално све Виде Новаковић, па онда преко 
двадесет година Прево Вучићевић.

Крај бедема су то већ четврт века тренер Рашко 
Бојић и пуних десет година, као генералисимус, 
Марко Ивановић.
Ако бисмо морали да се одлучимо за само једну 
ствар која је најзаслужнија за великих седамдесет 
пет година чачанске кошарке, онда је то дугого-
дишње руковођење клубовима и струком.

Док многи, такозвани велики, промене тренера и 
три и четири пута годишње, у „Борцу” се тренер у 
просеку мењао сваке четврте-пете сезоне. Главни 
руководиоци још ређе.

Грубо и препотентно би било да се овдашњи 
баскет подведе под чачанску школу кошарке. 
То никако. Али да постоји специфичан стил и 
гледање на све у овој игри, то засигурно стоји.

Рашко Бојић је преко четврт века у клубу, са само 
две сезоне одсуства у Ивањици.

Он је успео да избегне и заобиђе, својом вољом 
наравно, вероватно највеће проклетство тренер-
ског позива – неизвесност условљену отказима 

и живот ван куће.

Многе његове колеге су се 
разметале хиљадама евра 
као примањима, да би у 
следећем полугодишњем 
или годишњем периоду 
били без динара.
Живети велики део живота 
ван своје куће, у празним 
и хладним собама и ста-
новима, без породице, где 
деца одрастају, а да то и не 
примећујете, да не гово-
римо о другим важним 
стварима... Неко све то 

„Борац” - кућица у цвећу:
Тренер Рашко Бојић и директор 

Марко Ивановић некад и ...
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може да подноси, неко не, без обзира да ли све мора или не 
мора тако. Нису сви људи исти, макар били од једног оца и мајке.

Победе и успеси, динари и еври, никада нису били замена за 
животну хармонију и мир. Мада, некима изгледа и јесу.

Од Бојићевог избора у животу и раду „Борац” је имао само 
користи. Друго је питање да ли су тај избор и верност умели 
да се поштују.

Но, по давнашњој изреци – Нико није постао пророк у своме селу.

За ових седамдесет пет година мењале су се идеологије и 
пореци, државе и владари, падале су владе и мењале се пар-
тије и републике, а „Борац” је углавном остајао исти, са истим 
навикама. Много се шта мењало у ходу, али је крај бедема 
суштина остајала иста.

Последњих деценија југословенско друштво се потпуно улу-
пало са неким другим „Крстићима”, који су наш аутобус возили 
везаних очију, али не и са вештином којом га је возио Мишко 
у своје време. 

Велика снага је одлазила и на неспоразуме са великима, који 
ће остати да се вечно смеју нашој борби са њиховим милио-
нима и моћима, а ми да њихове вође мало-мало па поменемо 
у разговорима.

Велики прелом у клубу био је долазак Марка Ивановића у јесен 
2012. године. Он је наследио једну нову нормалну и здраву 
управу која је, после дужег времена, изабрана претходне јесени.

"Борац" је претходне деценије имао мањи-већи скуп људи, 
наравно са главним руководиоцем, који су својим идејама, 
пословним познанствима, талентом и маштом водили клуб по 
систему „заједно смо јачи”.

До тада, управа су били Радмило Мишовић, Зоран Биорац, у 
кратком периоду Мики Радић, са „татама” из Железника, Човићем 
и Радовановићем.

Од поменутог периода кренуло се навише. Клуб је опет био 
самосталан, није се разметало и лудијало са парама, живело 
се и даље поприлично са кредитима, али „Борац” је био свој 
на своме.

Марко Ивановић је донео нешто што многима није било по 
вољи. Није имао радно време, био је у хали по цео дан и, што 
је најважније, питао се за све. Најмање, што је интересантно, за 
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тренирање и вођење тима, иако нико није имао 
више права и кредита за то од њега.

Јер, оно што је он претурио у животу у кошарци 
није нико од тадашњих људи у „Борцу”.

„Српских или шумадијских домаћина” све је мање 
код нас у свим сферама. То су људи који о свему 
воде бригу и рачун.

Његова мана је била једино у томе што је дошао 
у средину која то годинама није имала, па самим 
тим и навику и толеранцију за тако нешто.

Многима који су се разумели у баскет и око њега, 
податак да је Ивановић осам пуних година радио 
са Мишом Бабићем у кошаркашком „Хемофарму”, 

вероватно најуспешнијим српским привредником 
последњих деценија, сасвим довољно говори.

Уз једну ограду, наравно – у Вршцу је „захватао 
паре из џака” колико му је требало, а у Чачку 
је то морао углавном прво да обезбеди, па да 
после одбројава.

Многе је подсећао на претходника Небојшу 
Човића. Важио је за човека тврдог за паре. 
Међутим, када то све упоредимо са бахатим 
трошењем неких других, онда схватимо колико 
је некад био у праву.

„Борац” је довео до нивоа најдомаћинскије куће 
коју су сви најискреније поштовали.

Марко Ивановић је ушао у десету годину рада 
у „Борцу”. Сасвим довољно да некима и досади. 
Многи би волели да му виде леђа.

Али, ми не видимо личност која би све ово боље 
или бар овако радила. Многи су убеђени да би 
то могли. Нека и даље буду убеђени.

У српској и југословенској историји много је 
примера где су многи пошто-пото желели, па и 
освајали власт.

А како је било са њима као вођама, о томе су 
могле да се пишу књиге у бескрајним настав-
цима. Али, боље је да се можда и не помињу и 
о њима не пише.

Марко Ивановић није завршио велике школе. 
Али је једну изгледа добро савладао и то без 
дипломског. Школу дипломатије. Умео је са свима, 
као некад Милош Обреновић или маршал.

Кад треба он се укочи, уме и да доста исприча, 
а да не каже ништа.

А кад треба може да буде мекши и финији од 
памука. Уз уљудност и елеганцију опхођења, 
наравно.

Са њим је „Борац” до сада постигао много, а како 
ће бити даље, видећемо.

Бранко Јоровић, 
једно од великих имена 

чачанске и „Борчеве” кошарке
(Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/

File:Jorovic-DSC_0108.JPG)
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„Борчева” хала 
кроз време...

Некадањњи 
ресторан „Бункер”, 
поред хале
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Већ су одавно прошла времена када је људе 
са овог простора спајало само плаво небо 

и нада да би се неко чудо могло догодити. Тада 
се маштало само о хлебу и слободи. Мада, није 
то било тако давно.

А једно од тих чуда је, поред многих, била и 
кошаркашка лига Јадранског мора. А ко је још 
могао да се нада да ће и Чачак поново бити 
у Југославији. То су била још времена када су 
„ФМП”-ови дечаци, који су пуцали од талента, 
били на „пракси” у „Борцу”, а касније наплаћивали 
своје руке у злату.

Ипак!

„Борац” је клуб колосалне историје коме није 
потребно преувеличавање. Када би се српском и 
југословенском кошаркашком братству одузело 
оно што је дао Чачак, то би вероватно био неки 
други спорт. Опасно је, наравно, заробити се 
оним што је било, а исто тако и занети се оним 
што прижељкујемо.

Улазак у Јадранску (АБА) лигу подсећао нас је на 
пут којим смо некада ходили, као појединци или 
као нација, и са кога смо негде успут склизнули 
ка странпутици. Била су то времена када су 

се југословенска кошарка и њена лига писали 
великим почетним словом.

Лако је успети, али тешко је трајати и опстати.

Данашња Србија и околне „братске” државе и 
народи простор су у коме је вероватно најлакше 
наћи разлог за љутњу, бес, срџбу, чак и за мржњу.

Али, али...

Наша земља је очигледно Југославија, а Србија је 
била наша кућа. Није више изгледа био тренутак 
да се памте прошлост и наши сукоби. Јер, наши 
животи прођоше. Ово је био простор препун 
кајања које никоме и ничему не служи.

Остало је само сврсисходно питање: Да ли је 
дошло време да луде југословенске народе први 
мире њени кошаркаши?

Изгледа да је тако ипак било.

„Борац” је своје такмичење у Јадранској лиги 
започео јесени 2017. године. Међутим, томе је 
претходила и Квалификациона лига Србије.

Чачани су били тим са евидентним педигреом, 
али о томе нико више није водио рачуна, што је 
уосталом и логично. „Специјална позивница” је 
институција која егзистира у свету, али наравно 

Тим „Борца” који је постао нови 
члан Јадранске лиге 2017. године 
(горе слева): Богићевић 
(кондициони тренер), Бојић 
(тренер),Томашевић (помоћни 
тренер), Гавриловић, А. Тодоровић, 
Миловановић, Мишковић, 
Н. Тодоровић, Радовић, Ћирић, 
Ивановић (директор), 
др Антоновић и Милић (помоћни 
тренер); 
(доле слева): Поповић, Мариновић, 
Чарапић, Радоњић, Митровић, 
Ђоковић и Мићић. 
На фотографији недостају 
Жигерановић, Радовановић 
и Марковић.
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не свакога дана. „Борац” је национално благо и 
треба га заштити, али на неки други начин.

Ко су вам били баба и деда, отац и мајка, то никога 
више није интересовало. Битни су само тренутно 
стање и успех.

Чачани су ту квалификациону сезону започели 
са две прве победе („Смедерево” и „Беовук”), а 
онда је следовао низ од пет пораза („Металац”, 
„Тамиш” и „Динамик” у Чачку, а у гостима у Вршцу 
и Новим Бановцима).

Како, зашто, тешко је рећи. Сви су се више пла-
шили оставке тренера Рашка Бојића, коју је он и 
нудио, него пораза. Јер, наћи новог одговарајућег 
тренера, уклопити све, постићи успех, била је 
велика вештина. А Бојић је, кад реши, био лак 
на оставкама.

Међутим, завршило се како треба. Прву следећу 
утакмицу Чачани добијају у Нишу, а то је био и 
почетак фантастичног низа, када је „Борац” све 
мечеве до краја добио, осим претпоследњег у 
Суботици.

После утакмице у Нишу одлази Иван Жигера-
новић, који је доведен као велико појачање, а 
био је, по мишљењу многих, велико ослабљење. 
Чачани су били под утиском његових претходних 
игара у сезони 2008/2009. када је био и најбољи 

играч Лиге. Али, од тада је прошло доста година, 
био је доста старији, мање скочнији, ефикаснији 
и утрениранији.

Одлази после осмога кола, јер је имао такозвани 
„отворени уговор”. Кошаркаши су већ одавно 
били у статусу сезонских радника.

„Борац” на крају осваја друго место (иза Вршца), 
трећи је био „Динамик” и то су били нови чланови 
новоформиране Друге АБА лиге.

Игром неких чудних административних правила 
Чачани су остали без играња у Нишу, на финалном 
турниру, за Куп Радивоја Кораћа. Остало им је 
да се теше, наравно: Од кудеје тај Ниш, одакле 
је дошаја?

На крају се играла и Супер лига, „Црвена звезда” 
је била првак. Постављен је и један неславни 
рекорд притом, а то је био пораз „Борца” од 
новог првака у Београду са 55 поена разлике.

Сви српски тимови су ипак мали, осим „Партизана” 
и „Црвене звезде”, само што то неки не знају.

Али, идуће године пашће и „Црвена звезда” у Чачку.

Сви су играли добро те сезоне, колико су могли. 
Али, један човек ће обележити и ту и следеће две.

Метак из Јагодине, човек бржи од ветра, змај 
Илија Ђоковић.

И тако је дошао дан, а на њега се чекало равно 
двадесет осам година, када је „Борац” почео 

да игра поново са тимовима из бивше Југославије.

То је била слабија група од оне која се звала 
Прва лига „Јадранског мора”. Односно, пошто 
овдашњи народи пате од енглеских назива, свуда 
и на свакоме месту, лига се зове Adriatik basket 
ball association, односно Јадранско кошаркашко 
удружење. Никад се ми опаметити нећемо, зато 
нас нико и не поштује.

Лигу је сачињавао низ од дванаест клубова 
из свих бивших Титових република. Србију су 
представљали „Борац”, „Вршац” и београдски 

„Динамик”. Македонију су репрезентовали играчи 
„Охрида”, јер Скопљанци, а била су три тима у 
опцији, нису видели у свему томе ни интерес, 
ни интересантност.

Босну „поносну” заступали су момци из Мостара 
под називом „Зрињски” и некадашњи шампиони 
Европе, кошаркаши сарајевске „Босне”. За братску 
Црну Гору играли су момци из Тивта и са Цетиња, 
односно „Текводо” и „Ловћен”.

За Хрватску је наступао само велики „Сплит”, а 
за Словенију „Приморска” из Копра, „Рогашка” 
из истоимене Слатине и „Крка” из Новога Места, 
један од староседелаца Јадранске лиге.

 Poz    Tim                               UT   PB   PR  BOD

 1. Borac 22 16 6 38
 2. Sixt Primorska 22 15 7 37
 3. Vršac 22 15 7 37
  4. Krka 22 15 7 37
 5. Rogaška 22 13 9 35
 6. Lovćen 1947 22 12 10 34
 7. Zrinjski 22 12 10 34
 8. Split 22 10 12 32
 9. Teodo Tivat 22 9 13 31
 10. Dynamic VIP PAY 22 8 14 30
 11. Bosna Royal (-1) 22 6 16 27
 12. AV Ohrid 22 1 21 23
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Тимови ове лиге, „Босна” и „Сплит”, били су четири 
пута прваци Европе. У том моменту Прва АБА 
лига имала је три такве титуле, две „Цибона” и 
једну „Партизан”. Судећи по томе слабији су били 
јачи, али није баш све било тако како изгледа. 

По први пут у својој историји „Борац” је играо 
паралелно два првенства, АБА лигу и Кошаркашку 
лигу Србије. Средом са Југославијом, а суботом 
са Србијом. Напор је био изузетан.

Рашко Бојић се први пут у својој каријери сусрео 
са оваквим стручним проблемом (када тренирати, 
када се одмарати). Путовало се аутобусима, у 
њима спавало и одмарало.

Најдаља путовања била су за Охрид, у првоме 
колу, а потом у Копар, односно Порторож. Углав-
ном се водило рачуна о непреклапању и сударању 
гостовања, али дешавало се да се екипа врати из 
Словеније, па један дан буде у Чачку, а следећег 
иде на неко гостовање у Србији.

Могло би се рећи да је, упркос свим напорима, 
здравље добро служило играче, све до без-
мало последњих кола и повреде 
Илије Ђоковића и Милоша Димића, 
а претходно Ђорђа Мићића. „Замор 
материјала” је учинио своје. Али, то 
све је било судбоносно за Чачане.

„Борац” се наравно појачао и зановио 
пред првенство, што је био нормалан 
манир свих тих година. Приче о ухо-
даном тиму, са једном-две измене, 
биле су давна прошлост.

„Борац” је те сезоне играо као у трансу.

Све је функционисало као најбољи 
швајцарски сат. За тренера Рашка 
Бојића ово је био изазов каријере. 
Требало је побеђивати на двема разли-
читим странама, ако се могло наравно, 
јер је новоформирана Друга АБА лига 
свима била велика загонетка.

Чачани су од двадесет четири утакмице у осамна-
ест били победници. Шест пораза је претрпљено 
у гостима. Од тих шест, три су била у Копру, у 
Вршцу и Новоме Месту, од тимова који ће играти 
у такозваном плеј-офу у Чачку и то са „Борцем”.

Порази су били још и у Мостару, на Цетињу и 
Рогашкој Слатини.

По унапред утврђеном правилу, прва четири 
тима играла су у доигравању, по систему први 
са четвртим а други са трећим. „Борац” је био 
првак лиге и требало је да игра са „Крком” из 
Новога Места.

Одређено је да се игра у Чачку, јер су „Борац” 
и град понудили најбоље услове. Све је било 
спремно за велики тријумф. Чачани су у првенст-
веним утакмицама лако победили сва три остала 
тима у Чачку. И „Крку” и „Приморску” и „Вршац” 
и то поприлично лако. Сви су очекивали да ће 
се то поновити.

А онда се десио један од највећих пехова „Бор-
чеве” историје. На утакмици са „Динамиком” у 

Илија Ђоковић, метак из Јагодине. 
После више година дочекали смо 
да један „Борчев” играч буде опет 
државни репрезентативац, 2018. 
године.
Те године био је изабран и за 
најбољег спортисту Чачка.
(Фото: https://kkborac.rs/ilija-djokovic-pred-
okrsaj-sa-splitom-ako-budemo-fokusirani-sve-
vreme-pobeda-nece-doci-u-pitanje/)
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Чачку, десетак дана пред завршетак првенства, 
повредио се најбољи играч Илија Ђоковић, ново-
печени репрезентативац и најбољи спортиста 
Чачка те године.

Повреда – лигаменти колена! Он ће се и опо-
равити и играће како-тако неке утакмице у 
наступајућој Супер лиги, али када је требало 
био је угипсан.

Претходно је, средином првенства, Ђорђе Мићић 
задобио прекид Ахилове тетиве, због којег ће 
касније и престати са играњем. Због тога је као 

замена стигао Милош Димић. Али, ни он се неће 
посрећити.

На одлучујућем мечу са „Крком” у плеј-офу у Чачку, 
већ у првој четвртини Димић се повређује, а он 
је са Мариновићем требало да буде алтернатива 
Ђоковићу.

Нису то били једини пехови те сезоне.

У Нишу, на финалном турниру за Куп Радивоја 
Кораћа, Чачани губе безмало добијени меч са 
„Црвеном звездом”. Како? Чачани су водили 
такорећи цео меч, али „Црвена звезда” ипак 

Пред почетак описиваних такмичења 
одигран је један од „историјских” 
мечева у Чачку, против турског и 
европског шампиона „Фенербахчеа”.
У Чачку су и пре њих играли европ-
ски шампиони, ако не рачунамо наше, 
„Босну”, „Цибону”, „Југопластику” и 
„Партизан”.
Давних седамдесетих „Борац” је 
играо са „Иноћентијем” из Милана, па 

почетком овога миленијума против 
„Црвене армије” односно „ЦСКА”.
Затим, у Чачку је био и пријатељски 
меч са „Панатенаикосом”. Наравно, све 
су ово били бивши eвропски прваци.
Последњи је био против екипе коју 
је предводио Жељко Обрадовић. 
За Турску екипу наступао je и наш 
репрезентативац Марко Гудурић, 
а тренери су били још Андроић, 

помоћни и кондициони тренер 
Зимоњић, такође чачанског порекла.
Обрадовићу и Андроићу поклоњени 
су урамљени оригинални записници 
са њихових последњих утакмица 
за „Борац”.
Чачански народ је уживао као мало 
када. Хала је била препуна, „Борац” 
је играо одлично, мада су Турци на 
крају ипак победили са 93:81.

Иако Турке никада нисмо много 
волели, да не кажемо нешто друго, 
још од 1389. године, ови момци, где 
је било најмање домаћих играча, јер 
је већина била из Европе и Америке 
(Мели, Датоме, Слукас, Весели, Гуду-
рић, Ванамахер, Биберовић...), били 
су прелепо дочекани у Чачку.
И све то је био показатељ да ће 
наступајућа сезона за Чачане бити 
нешто што ће се вечно памтити.

Снимак са пријатељске утакмице 
„Борац” – репрезентација Србије 

у августу 2019. године
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успева да изједначи, а неколико секунди пре 
завршетка, при нерешеном резултату, чачански 
центар Прља изводи два слободна бацања и 
оба промашује. Следи продужетак, а емотивно 
и физички исцеђени „Борац” на крају губи.

У финалу „Партизан” ће осветити Чачане, односно 
побеђује „Црвену звезду”.

Вратимо се утакмици против „Крке”. Никад пунија 
хала, све је било спремно за чачански тријумф. 
„Борац”, упркос повреди Димића, игра добро и 
добија прво полувреме. А онда је после паузе 
наступио распад.

„Борчева” „кола су се заглавила у блату”. Није 
ишло, па није. „Крка” је била тим по систему 
„ништа нарочито”, али за нас су те вечери били 
„Бостон Селтикс”.

Да чудо буде веће, „развалио” нас је наш човек, 
Марко Јошило, момак који је претходна два лета 
са „Борцем” тренирао у припремном периоду и 
изгледа није био за нас.

Он ће исто све поновити и следећега дана, против 
„Приморске” у финалу, тако да „Крка”, четврта у 
првенству, одлази у Прву АБА лигу, као чачански 
победник.

Борац” је у претходном првенству грешио 
само када је морао. А онда је дошла „Крка”. 

Тешко да ће се све то у Чачку икада заборавити.

Чачански кошаркаши су налетели на мину и 
„Борац” се истопио као шећер на киши. Сви смо 
се малтене распали од суза. Међутим, бол је 
један од највећих учитеља у животу. „Борац” је у 
првом полувремену био права војска, а у другом 
је фалило само мало више мира у глави.

Словенци су у том фамозном другом делу индиви-
дуално били бољи, па је чачанска екипа покуша-
вала да дејствује као тим и да тако буде јача. Онда 
су они „убацили у вишу брзину”, па је изгледало 
да на сваку лопту долазе пре нас. Чачани су се 
мучили са читањем упрошћеног, али ефикасног 
напада словеначког тима. Апетит „Борца” је те ноћи 
очигледно био много већи од његовог желуца.

Све наде домаћина на крају су пале у дубоки 
бунар. Питали смо се како је Свевишњи дозво-
лио да се ово деси. Домаћи тим је у актуелном 
првенству показивао високе ратничке врлине. 
Али, не и те ноћи. Да ли су нас свих протеклих 
месеци пратили цареви и богови? Не, први су од 
нас били далеко, а други високо.
Свима нам је било жао „Борчевих” момака. Требало 
их је подржати јер ко зна ко је свему овоме био 
крив. Уосталом, треба ове момке волети и када 

су криви, јер ускоро ће их живот кажњавати и 
када то нису.
Прво и најважније је да се увек мора дати све од 
себе, да се одигра са пуно елана и жеље. Па и 
када се изгуби, нема нервирања и туге. „Борчеви” 
момци су са својим вођом Рашком Бојићем добро 
радили, имали су више квалитета и талента него 
што је развој ситуације показао.
Мада, Ново Место је била ипак нова незаслужена 
брука Чачана. Али, оно што те не убије, то те ојача. 
Или се дигнеш или у земљу пропаднеш.
На крају, све пролази и све нестаје, само је 
Морава вечна.
Чачански вођа Рашко Бојић је после утакмице 
поднео, односно понудио оставку. Убрзо после 
тога није више био први тренер. После неколико 
дана појављује се нови вођа тима, Лесковчанин 
Јовица Арсић.
Умро је краљ, живео краљ!
Човек који је за све ово био беспоговорно 
најзаслужнији каже да је понудио оставку као 
морални чин. Бојић ће остати у клубу као његов 
стални службеник. Са „Борцем” је два пута био 
шампион Лиге Србије, два пута први до првог, 
као и првак Друге Јадранске лиге.

Један од најбољих тренера кога је овај клуб ство-
рио, човек који је дао први „репрезентативни слој” 

Статистика са утакмице 
„Борац” – „Црвена звезда” 
у Суперлиги 2018. године

„
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тројици „Борчевих” савремених поноса, Бранку 
Јоровићу, Алекси Аврамовићу и Илији Ђоковићу, 
одлази. До када, шта даље, то нико није знао, као 
што се и сада не зна.

До даљег, адио Бојићу!

Живот је ишао даље, „Крка” је следећега дана 
савладала „Приморску” из Копра, по многима нео-
чекивано и постала нови-стари члан Прве Јадран-
ске лиге. Али, то нас више и није интересовало.

Пред Чачанима је било ново такмичење у коме 
се морао обезбедити статус АБА лигаша у насту-
пајућем првенству. А то такмичење је била Супер 
лига Србије.

Чачани ће ове сезоне поставити рекорд у броју 
мечева у сезони у целој својој историји. Одиг-
рано је двадесет шест у лиги Србије, двадесет 
две у АБА лиги, један меч у Купу у Нишу, један у 
Фајнал Фору, уз све мечеве у Супер лиги – укупно 
шездесет шест званичних. Заиста премного. Свих 

претходних сезона тај број није прелазио границу 
од тридесет утакмица.

За Супер лигу Чачани су се појачали. Поред поме-
нутог тренера Арсића, ту су још били Радуловић 
и Кутлешић. У тим ће се постепено враћати и 
повређени Илија Ђоковић.

Чачани су у тој новој лиги играли са „Црвеном 
звездом”, „Златибором”, „Тамишом”, „Мегом” и 
„Младости”. „Борац” ће на крају бити други у групи 
иза „Црвене звезде”. Касније, у плеј-офу, за пла-
сман у Јадранску АБА лигу, победиће београдски 
„Динамик” са 2:1 у мечевима и тако обезбедити 
пласман у 2018/2019. сезони.

Тог пролећа десила се и велика победа над „Црве-
ном звездом” у Супер лиги. То је био тријумф који 
је Чачак дуго чекао, после доста, доста година. 
Реванш за пораз у Купу Радивоја Кораћа у Нишу, 
за прошлогодишњу катастрофу у београдском 
„Пиониру”, реванш за много штошта, искупљење 
за Словенце.

Атмосфера у хали крај бедема 
пред утакмицу „Борац” – „Крка”
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Био је то поклон Чачку од његових момака и 
извињење за пораз и неуспех против „Крке”.

Одавно хала крај бедема није била пунија, одавно 
се тако није навијало. А и „Борац” није одавно 
тако играо. Београђани су били немоћни. Чачак 
је славио те ноћи како одавно није.

Завеса ће пасти на све почетком лета. А иза завесе 
ништа лепо. Из тима одлазе Пешаковић, Тодоро-
вић, Димић, Радуловић, Балабан, Стојадиновић, 
Ћаловић, Бумбић, Ћирић и Кутлешић.

Питали смо се ко остаје.

Директор Марко Ивановић, секретарица Зорица 
Јањић, министарка финансија Наташа Петковић, 
вечити Драган Лекић (економ), његов заменик 
Слободан Милајац, хигијеничарке Цица и Слађа, 
лекар Зоран Антоновић...

И оно мало њих што је остало: тренер Арсић, 
капитен Мариновић, Илија Ђоковић, Чарапић, 
Поповић...

То вам је савремена кошарка коју је нама наша 
борба дала. „Догнај – продај”, па опет у круг и 
све тако.

Југославија, Србија и Чачак могли су да извозе 
своје паметне кошаркашке идеје по целоме свету, 
а доживели смо да нам кошаркашки понављачи и 
најгори ђаци држе лекцију о томе како се стварају 
играчи и тимови.

Чачанска деца су одувек била најталентованија. 
Пунили смо и „Партизан” и „Црвену звезду” и све 
остале, са играчима, и увек је остајало и за нас. А 
дошли смо дотле да смо куповали сваке године 
по пет, шест, седам играча са стране.

Путеве судбине је тешко разумети. Многе овде 
помињане из новијих времена време ће сигурно 
заборавити. Нажалост, и многи прилично заслужни 
или само заслужни једнога дана постаће незнани 
јунаци. Овај клуб до сада није нашао начин да то 
реши. Многи од помињаних, вероватно опхрвани 
егзистенцијом и питањем шта после баскета, 
добровољно су се предали забораву.

Време брзо тече, као Морава, и забораву пре-
пушта најупечатљивије личности. Ако не буде 
трага и записа, једнога дана ће се људи питати, 
као енглески песник Бајрон: Да ли је уопште 
постојао Рим?

Односно, чачански „Борац”.

„Борац” је сличан Турцима. Они нису држали до 
сећања. За њих је прошлост била бездан у који 
су бацани безимени записи времена.

Ето, зато су ове новине већ одавно постале 
чуваркућа спортског памћења Чачка.

***

А онда су долазили нова сезона, ново такмичење 
и нови проблеми.

Други пут се чачански тим такмичио у Другој, 
односно ,,под лиги” Jадранског мора. У сезони 

2018/2019. заједно са њом, односно паралелно, 
биће и Кошаркашка лига Србије, где се исто тако 
играло за пласман и успех.

Све ће то бити трећа велеуспешна сезона чачан-
ског клуба, не кажемо тима, јер су се за те три 
године променила безмало три тима. Поготово 
је то био случај у трећој сезони.

Новопридошли су били Радован Ђоковић, бивши 
играч „ФМП”-а и „Меге”, затим Свето Стаменковић из 

Ниша, Филип Зековић из „Динамика”, Босанац Ади 
Аликадић, затим Ђорђе Мајсторовић, играч многих 
домаћих и страних тимова, а потом Чачанин Никола 
Кочовић, такође играч више српских клубова.

Првом тиму су прикључена и три перспективна 
јуниора, браћа Крсмановић и најбољи играч 
јуниорске лиге Србије Страхиња Мићовић.

Помињани јуниори неће се наиграти у „Борцу”. 
Мићовић идуће сезоне одлази у цетињски 
„Ловћен”, где му се губи траг, а Зекавичић уз 
договор напушта клуб средином првог дела 

 2018/2019
№    Team                       G     W      L  

 1. Borac 26 22 4
 2. Novi Pazar 26 20 6
 3. Dynamic 26 20 6
  4. Beograd 26 17 9
 5. Zlatibor 26 15 11
 6. Tamiš 26 12 14
 7. Sloboda 26 12 14
 8. Dunav 26 11 15
 9. Vršac 26 11 15
 10. Vojvodina 26 11 15
 11. Mladost 26 11 15
 12. Metalac 26 10 16
 13. Spartak 26 7 19
 14. Beovuk 26 3 23



153Југославијо, опет смо твоји

сезоне. Нешто касније из клуба одлази 
и Стаменковић.

За неко време ово би били велики пехови 
поготову када се томе дода да је од 
почетка јануара клуб играо и без капи-
тена Марка Мариновића, који је сломио 
стопало, односно петну кост. Али, већ 
одавно су ово била времена кад се функ-
ционисало по систему „догнај – продај” и 
опет „догнај – продај” и тако ко зна до када.

Успех који је хладнокрвни јужњак Јовица 
Арсић постигао са овим тимом на крају, 

утолико је већи. А постигао је успех!

Чачани су у „морској лиги” на завршетку били 
четврти, што је било за поштовање. Тиме су 
обезбедили такмичење у плеј-офу, нешто моди-
фикованом у односу на претходну сезону. Играло 
се са прваком, а то је био прошлогодишњи вице-
првак, копарска „Приморска”, на две победе. У 

обе утакмице, у Словенији и у Чачку, „Јанези” 
су били бољи. Поштено, најпоштеније.

Чачани су први одиграли лошије и чудније. Првих 
пет кола, четири пораза. Онда у следећих пет 
кола четири победе.

Други део, последњих десет кола, био је „Бор-
чев”. Чачани су били победници у осам. Укупно, 
од двадесет две утакмице, тринаест победа и 
девет пораза.

Претходне сезоне било је шест пораза, три 
мање, али је за три места „Борац” и био на вишој 
позицији на табели.

Испада да су одласци и неиграње поменуте 
тројице били појачања, а не ослабљења. Мада, 
то је врло груба и незграпна констатација. Било 
их је који су четврто место држали за неуспех.

Али, зато су Чачани кроз Лигу Србије прошли као 
„пашче кроз росу”. Од двадесет шест утакмица 

Кошаркаши „Борца” са стручним 
штабом, који су 2019. године 

освојили 1. место у Лиги Србије и 
4. место у АБА лиги, те изборили 

квалификације за виши ранг 
(са „Приморском” из Копра).

У доњем реду (слева): 
Прља, Ђоковић, 

Поповић (физиотерапеут), 
Милић (помоћни тренер); 

средњи ред (слева): Ивановић 
(директор), Кочовић, Мариновић, 

Антоновић (лекар), Арсић (тренер), 
Аликадић, Златковић 

(помоћни тренер); 
горњи ред (слева): Крсмановић, 

Чарапић, Мајсторовић, 
С. Гавриловић, Р. Ђоковић

 2019/2020
№    Tim                      OM      P       I           UP         POENI

 1. Borac 22 20 2 1932:1612 42
 2. Split 22 13 9 1790:1742 35
 3. MZT Skopje 22 13 9 1766:1718 35
  4. Sutjeska 22 12 10 1755:1743 34
 5. Široki Brijeg 22 11 11 1768:1774 33
 6. Lovćen Cetinje 22 10 12 1721:1766 32
 7. Rogaška 21 10 11 1596:1617 31
 8. Sloboda 22 9 13 1792:1860 31
 9. OKK Novi Pazar 22 8 14 1861:1912 30
 10. KK Dynamic 22 8 14 1660:1742 30
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Некада су утакмице са стра-
ним тимовима биле реткост и 
памтиле су се безмало вечно. 
Међутим, данас су комуника-
ције другачије, лакше и либе-
ралније. А добили смо и нове 
државе у комшилуку, Титове 
републике-државе.
Чачани су пред сезону о којој 
пишемо играли са „Стеауом” из 
Букурешта и „Игокеом”, потом 
против „Крке”, „Балканом” из 
Бугарске, „Спартаком” из Санкт 
Петерсбурга.
Прошле сезоне је гостовала 
„Руна” из Москве, потом „Фенер-
бахче”, а пре те сезоне „Теми-
швар” из Румуније, „Рилски” из 
Бугарске...

доживели су само четири пораза и то три пред 
сам крај када је све било готово.

„Борац” је последњих година постигао једну 
врсту доминантности у Србији, тако да је та Лига 
била безмало рекреација и загревање за Чачане. 
А некада се стрепело месецима да се случајно 
не испадне из ње.

Чачани су са овим обезбедили играње у Јадран-
ској лиги следеће сезоне. У плеј-офу су изгубили 
оба меча од „Приморске” која ће ићи у Прву лигу 
и самим тим су пребринули све бриге.

Супер лига су одиграли ,,релаксирајуће”, без вели-
ких жеља, али и брига. Изгубљене су све четири 
утакмице од тимова Небојше Човића, „ФМП”-а 
и „Црвене звезде”, док су остало биле победе.

„Борац” је играо и на завршном турниру Купа 
Радивоја Кораћа у Нишу. Међутим, то такмичење 
постаје последњих година „уклето” за Чачане 
који су трећи пут изгубили добијени меч. Прво 
са ваљевским „Металцем”, па са „Црвеном зве-
здом”. „Борац” је на полувремену водио са десет, 
после треће четвртине са једанаест, а разлика је 
достизала и деветнаест поена. А онда чачански 
„понос” губи последњу деоницу са петнаест кошева 
разлике – крајњи скор је био 73:69 за Београђане.

Илија Ђоковић је играо велику игру. Двадесет 
пет кошева. Пун ватре, инстинкта и страсти, 
али и хладне крви. Када је био 
расположен, а он је то био у све 
три сезоне колико је био у „Борцу”, 
правио је чуда. По доласку у Чачак, 
у једном периоду, био је велика 
дилема – таленат је ту, али да ли 
је ту и кошаркаш?

Тако је завршена још једна сезона, 
на Јадранску лигу смо се навикли, 
као и на високе позиције. Српску 
лигу више нико није ни помињао. 
Људи су прижељкивали „Партизан”, 
„Звезду”, „Цибону”, „Задaр”...

Како смо помињали, и ове сезоне играо се плеј-
оф. Али, овога пута је разлика у квалитету била 
толика да се није могло ништа учинити да буде 
другачије. Победе нема па нема. Тако близу, а 
тако далеко.

Против „Крке” прошле године мислили смо да 
идемо у рај, али смо се тешко разочарали.

Пошто чудо има особину да се не понавља, уз 
молбу Господу Великом, рачунали смо са сле-
дећом сезоном, али ни тада није било ништа.

Али, биће по оној, трећа срећа!

Некада смо једва чекали да у Чачак дође „Југопла-
стика”. Био је то и велики празник, али и велика 
неизвесност. Чини нам се, чим смо „Југопластику” 
први пут видели у Чачку, Скансија, Тврдића, 
Шолмана, очи су нам остале на њима.

Али, та љубав је била, много година потом, веро-
ломна. Сплит је престао да нас воли, и нас и многе 
остале. Једини који је ваљда остао исти и кога 
смо сретали увек у Сплиту, био је велики Рато 
Тврдић, природан и народски човек у кошарци, 
без измотанције, препотенције и умишљености.

А у овој лиги Сплит ће укупно четири пута бити 
побеђиван у „нашем малом месту”, а три пута 
и у „великом мисту”, односно Сплиту. Постоје 
великани који изузетно поштујемо, али и они 
које поштујемо али и изузетно волимо. Улазница за поменути 

велики меч у Чачку
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Проклети политичари су нам наметнули потпуни 
отклон емоција. Све што су спортисти зближили 
и урадили, они су покварили и растурили.

Зато, нека живи кошарка, нека живе Југославија, 
„Борац” и „Сплит”!

Чачак је свих ових година био веран, навијао је 
и упорно носио своје момке. А међу њима је све 
мање бивало чачанске деце.

Јадранском лигом су већ одавно дефиловали 
момци са свих страна, са разноразним пасо-
шима, свих боја. Безмало сви традиционално 

ишарани и истетовирани и по кожи и по оделу, 
као тореадори.

У Чачку, а и на другим странама, све су се мање 
задржавали. Прави сезонски радници. Кошарка 
је већ одавно престала да буде љубавни чин, јер 
новца се додуше још нико није заситио.

А да ли ће многи, после свега, бити нека врста 
„инвалида рада”, то ћемо тек видети.

Млади људи би требало да чувају своје душе, јер 
оне су једино што их чини младим створењима.

Пред неким јунацима ових прича, упркос свему, 
човек некада добије идеју да се поклони.

* * *
За време ових „Јадранских лига” тројица вођа су се 
смењивали у клубу – Рашко Бојић, Јовица Арсић 
и на крају, односно тренутно, Марко Мариновић.

За свe то време, а наравно и пре свега тога, само 
је један човек руководио клубом, у смислу да се 
питао за све: Марко Ивановић!

Мало је људи толико дало овоме клубу и зноја 
и љубави, кошева и паметних идеја, здравља и 
младости, као што је то учинио овај човек.
Дошао је у Чачак из свога Драгачева, када и славни 
професор Николић у „Борац”. Био је млад, са неких 
шеснаест-седамнаест година, али већ тада је био 
врло усаглашен са самим собом. Упркос свему 
томе, његове амбиције су биле као у пилета које 
маше крилима покушавајући да буде петао. Био 
је један од многих младих који мисле да све могу. „Борац” – „Фенербахче”, 

27. септембра 2017. године



156 75 ГОДИНА ЧАЧАНСКЕ КОШАРКЕ

Било је то време када су биле важне неке друге 
вредности, када нису постојале ствари које су 
раслојавале вршњаке. Младалачке немаштине 
умеју да буду врло инспиративне и креативне.

„Борац” ће бити први и последњи клуб који је 
волео, искрено и чисто, онако како воли младост 
која тек сазнаје шта је љубав.

Упркос поменутом великом тренеру, први који му 
је скинуо „беле рукавице” и научио га да ратује 
био је Цоња Копривица. Још од првих дана је 
импоновао као момак који буди наду.

Његово играње у Чачку трајало је око десет 
година. За то време никоме није био проблем, 
никад никакав ружан привезак није ишао иза 
њега. Само кошеви и кошеви.

Старо је правило да ако желите да успете у 
своме послу морате то искрено волети. Марко 
Ивановић је, једноставно речено, био кошаркаш 
„по националности”. Врло рано се „Борчева” кућа 
почела да наслања на његова нејака леђа. Али, 
за дивно чудо, он је то све лако издржавао, као 

и све репрезентације, од кадетске па до прве, у 
којима је наступао.

Играчи су одлазили, долазили и враћали се, а 
Марко Ивановић је био чврсто у Чачку, вероватно 
једини сигуран ослонац у клубу.

Релативно рано се оженио и скућио у овом 
граду. Године су пролазиле, а његово и „Борчево” 
играње је било стална борба за преживљавање 
и опстанак.

Ћутао је и играо без роптања и уцењивања. 
Никоме није био проблем, много утакмица је 
безмало сам играо и побеђивао. Ако се за кога 
може рећи да му је, можда, каријера жртвована 
за потребе клуба, то је био он. Био је и крило и 
центар и крилни центар. Други су били само једно 
од тога, али су зато били и репрезентативци. А он, 
као „девојка за све у Борцу”, вечито тринаести. 
Много је тих који су били назови испред њега, а 
не би могли у „Борцу” тога доба ниједну једину 
утакмицу сами да добију. А он је, безмало, цела 
првенства сам износио на леђима.

Да ли би оваквих репрезентативних 
наступа и фотографија било више, 
да је Ивановић играо у неком 
„другом Борцу”? Ово је снимак 
са припрема репрезентације за 
Европско првенство у Француској 
1983. године (горе слева): Иван 
Сунара, Жељко Пољак, Рајко 
Жижић, Крешимир Ћосић, Марко 
Ивановић, Раша Радовановић; 
(доле слева): Горан Грбовић, 
Дражен Петровић, Драган 
Кићановић, Зоран Славнић, Петер 
Вилфан, Дражен Далипагић и 
Миленко Савовић
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Али, било је тако. Зашто, како, за коју 
цену, то је само он знао.

Међутим, године су пролазиле. Дола-
зило је време и за армију, а Ивановић 
је одлучио да се након тога више не 
враћа. „Борчева” каса тада је била 
прилично „бушна”, а када је он одла-
зио у тиму су остале само „ваздушне 
пушке”.

Покушао је да спасава каријеру, свес-
тан да су многе године отишле у ветар. 
А то је значило играти и играти, не 
више за славу и углед и евентуално 
репрезентативни позив, већ за себе, 
породицу и кућу.
Долазила је и страшна деценија у којој 

је био разрушен један уређени свет и у којој су као 
из блата изронили неки други људи, доносећи са 
собом другу скалу вредности свега. Растурала се 
земља која нам је много дала и коју смо волели 
и припадали јој. Србија је била водопад испод 
кога је било несигурно и кад је било лепо. Био 
је то живот крцат непогодама, громове и олује 
смењивале су разнобојне дуге, али њихов век 
није био дуг. Канцерогено ткиво национализма 
се ширило и метастазирало у све односе.
Онда су долазиле године које памтимо по 
бомбама.
Марко Ивановић је све ово проживео играјући 
мирно и мудро, надокнађујући бар делом све оно 
што је пропустио наступајући за „Борац”. Мењао 
је клубове, градове и станове, али где год да је 
био, журио је да се врати кући. Права љубав је 
у стању да издржи сва искушења.
А онда је једног лепог дана и Свевишњи, који све 
гледа и одмерава, послао награду за све одано-
сти, за све репрезентације које су га заобишле, 
за пехаре и прва места која су била његова, а 
није их добио.
„Златну олимпијску медаљу” која се звала син.

Из кошарке излази и не излази. На завршетку 
свега било је и срећних и случајних момената, 
али и Божије правде и тешког труда и рада. На 
том завршетку и новом почетку он је управљао 
својом судбином, а не она са њим.
Многи су му завидели, али ти многи не би на 
његовом месту издржали ни седам дана.
Миша Бабић и он су од Вршца и фармацеутског 
тима направили српски и европски тим и клуб. 
Данашња наша кошарка већ одавно се ишчашила 
из свог природног стања, условљеног сигурно 
нашим духом. А све под утицајем европских 
помодара који дотле безмало ништа честито 
нису освојили у њој.
Међутим, Ивановић се томе врло добро и брзо 
прилагодио. У том контексту је и трајао вршачки 
„Хемофарм”. Док је било пара и разумевања, било 
је успеха и напретка.
А онда, од јесени 2012, Чачак и „Борац” поново, 
после четврт века.
Тај човек је осећао потребу да стално нешто ради.

Ретко је вредан и чуваран, али и много захтеван, 
перфекциониста, толико да то понекад и смета. 
Имало га је свуда, толико је активан, да сам се 
питао да ли и колико спава.

Када је долазио у „Борац”, пре четрдесет пет 
година, попут свих својих вршњака, у свим вре-
менима наравно, хтео је и желео све.

А данас? Данас нема реалнијег и приземљенијег 
човека, чини се у целом спорту. Зато је и опстао.

Али, нажалост, не пита се он увек баш за све. 
Има, што би се рекло, „и над попом поп”. Пуно 
пута морате ићи и тамо куда нећете.

За свих ових година на габариту није добио, али 
јесте на белини у коси. Али је зато „Борац” са њим 
добио на габариту.

То је сада релативно велики клуб, са врло чвр-
стим темељима, здравим зидовима, кровом који 
не прокишњава.

 Regular season
№    TEAM                      G    W     L       P       PTS/OPTS   +/-

 1. Borac 26 23 3 49 2291/1996 295
 2. Sloboda 26 20 6 46 2360/2154 206
 3. Zlatibor 26 17 9 43 2334/2171 163
  4. Novi Pazar 26 17 9 43 2333/2259 74
 5. Dynamic 26 16 10 42 2224/2080 144
 6. Mladost 26 15 11 41 2299/2339 -40
 7. Napredak 26 11 15 37 2072/2027 45
 8. Metalac 26 10 16 36 2087/2215 -128
 9. Kolubara 26 10 16 36 2089/2250 -161
 10. Dunav 26 10 16 36 2116/2232 -116
 11. Tamiš 26 10 16 36 1986/2056 -70
 12. Vršac 26 9 17 35 2081/2176 -95
 13. Beograd26 26 9 17 35 2099/2149 -50
 14. Vojvodina 26 5 21 31 2159/2426 -267
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Плашили смо се Лиге Србије, па смо је превази-
шли. Исто је било и са Другом Јадранском групом, 
па смо и њу апсолвирали.

Како ће бити са актуелним такмичењем, видећемо. 
За сада иде. Али, опрезност је мајка мудрости. 
Треба се увек присетити Титаника.

Ивановић истрајава и даље. Није то више момак 
из осамдесетих, али и даље поседује свето 
тројство мушке привлачности: успешан, згодан 
и пристојан човек.

За сада му краја нема, нити се назире. Док је њега 
„Борчев” брод сигурно неће потонути.

И тако је и дошао дан када је чачански „Борац”, 
после тридесет једне године равно, поново 

постао члан „прве лиге Југославије”. Давно је 
била 1989. година када су је Чачани напустили, 
врло брзо после тога престала је и да постоји 
лепа земља.

Овом повратку претходили су играње и тријумф 
у Другој АБА лиги, а истовремено и Кошаркашкој 
лиги Србије. Никада лакше, никада ефектније. 
„Борац” се прошетао кроз та два такмичења, па 
су многи то коментарисали да те две лиге никада 
нису биле слабије. Врло је тешко коментарисати 
тај коментар.

О такмичењу у Првој АБА лиги, или Јадранској 
или Југословенској лиги, нећемо писати. То 
препуштамо новинарима и коментаторима тога 
такмичења, односно неком другом хроничару и 
другом јубилеју.

Ту сезону чачански клуб је започео са једном 
великом новином, новим тренером. Био је то 
бивши играч „Борца” до пре месец дана, Марко 
Мариновић. Када је дотадашњи вођа Арсић абди-
цирао, „Борац” се нашао на брисаном простору. 
Било је разноразних комбинација, а последња 
одлука био је горе поменути.

Чачак није био град само великих играча и тимова, 
већ и великих тренера. Где су се школовали? На 
бедему и „железничкој станици”, где друго. Ту су 
биле „учионице” за чачанске учитеље баскета.

Почетак сезоне био је за памћење. У августу 
месецу гостовала је српска репрезентација 
која се спремала за светско првенство 2019. 
године. Одавно Чачак није имао такав спектакл. 

Резултат? Ко памти резултате са таквих двобоја. 
Да ли је било ко у хали очекивао да ће „Борац” 
победити? Наравно, не.

Чачак је видео све најбоље што је ова држава у том 
моменту имала. Нажалост, ова репрезентација се 
неће прославити на поменутом светском скупу.

Али, зато ће се прославити њихов домаћин и 
ривал, чачански „Борац”.

Упркос томе што је савршен само Свевишњи, игра 
Чачана те сезоне могла би се назвати безмало 
савршеном.

Јадранско такмичење је окончано са само два 
пораза, а српско лигашко са три. За неверовање!

Победе праве у тиму увек добру атмосферу. 
Међутим, победа над самим собом једина је 
права победа.

Играти две лиге истовремено, путовати, трени-
рати, превелики је напор. Међутим, то све очиг-
ледно није пореметило „јуначки” дух ове екипе.

Новог тренера чачанска публика је дочекал 
овацијама. Чини нам се да су се многи сећали 
2001. године када је он предводио нову екипу 
чачанских момака, са седамнаест година, која 
је незаслужено испала из тадашње Прве лиге 
Србије и Црне Горе. „Борчева” хала је и тада, а и 
сада, скандирала овоме дечку, односно човеку, 
са чудним „воћним” надимком.

По одласку „шабачке легије” након 5. октобра 
2000, он је храбро повео тим чачанских момака 
у борбу за опстанак (Марковића, Јоровића, 
Браловића, Нишавића)... Мислимо да му Чачак 
то никад није заборавио.

   #    Club                                        GP    W     L 

 1. Sixt Primorska 22 20 2
 2. Spars 22 16 6
 3. MZT Skopje Aerodrom 22 15 7
  4. Borac 22 13 9
 5. Dynamic VIP PAY 22 12 10
 6. Sutjeska 22 12 10
 7. Lovćen 1947 Cetinje 22 11 11
 8. Split 22 10 12
 9. Zrinjski Mostar 22 8 14
 10. Helios Suns 22 7 15
 11. Rogaška 22 7 15
 12. Vršac 22 1 21
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Сви су имали неку чудну веру и осећај да ће нас 
Мариновић и сада, у другим условима, водити 
до победе. Своју храброст пренео је на играче, 
а „Борац” је био офанзивно најпотентнија екипа.

Преко десет година провео је ван Чачка, насту-
пајући за кога све не, па и за српску репрезен-
тацију. Био је човек који је доносио ведрину и 
оптимизам, по систему сваки дан је Dolce vita, а 
све друго је Холивуд. Forca, Малина!

После безмало седам и по деценија кошарке у 
Чачку, званично је наступио и први Американац, 
односно афроамериканац у „Борцу”, Брајс Тајлер 
Xонс. Малени бек, леворук, жишка од играча што 
би се рекло.

Тада нам је пао на памет Крешимир Ћосић и да ли се 
после овога „преврће у гробу”. Сетите се његових 
давних и великих речи: Најбоља репрезентација 
се прави од бекова из Чачка, центара из Далмације, 
а оно што зафали узима се са осталих страна.

Времена која долазе показаће да ли ће нови 
тренер на уму имати две ствари: како је он почео 
као играч и таленат чачанске деце.

„Борац” је требало да после завршеног лигаш-
ког дела има доигравање са три тима који су на 
табели били иза њега, за првака и новог члана 
Прве АБА лиге. Међутим, то се није десило, што 
је Чачанима одговарало. Разлог је актуелна епи-
демија вируса Ковид-19.

Ето, док су сви запомагали Хоћеш ли коначно 
отићи „проклета” 2020-та?, она је „Борцу” 
донела и доста радости.

Овај највећи успех у овоме миленијуму остварили 
су Бошко Бумбић, Брајс Џонс, Ненад Неранџић, 
Немања Тодоровић, Ади Аликадић, Матија Попо-
вић, Радован Ђоковић, Срђан Крсмановић, Иван 
Гавриловић, Ђорђе Мајсторовић, Никола Кочовић, 
Урош Чарапић и Душан Милетић.

Треба их запамтити, јер ће се по диктату тренутних 
мода врло брзо растурити којекуда.

***
Све ово је писано са једним циљем – да се не 
заборави. Живот није оно што смо проживели, 
него оно што нам је остало у сећању. Ми смо 
заједница која не памти дуго, а која брзо забо-
равља. Све се брже живи, а брзина врло често 
успорава памћење.

Писана историја „Борца” је поприлично „искидана 
и покрадена”, развучена, несређена, уништена, 
поплављена. Кроз многе ратове, селидбе, поплаве, 
као последица немара и похлепе оних којима је 
најпрече било само да зараде и победе.

Нисмо се са поштовањем и свешћу односили 
према сопственој прошлости и то нам се увек 
враћало и враћа ће се.

Заборав је један од најгорих облика смрти. Време 
незаустављиво пролази, а важне ствари се врло 
често заборављају, иако могу да буду драгоцена 
поука за понашање у садашњем времену.

Свима нам је „Борац” нешто дао, па је ред да 
му то и вратимо. Мада, треба бити искрен и 
поштен па рећи – овај клуб се многим својим 

Марко Мариновић - Малина, 
играч и тренер „Борца”, рођен 
1983. године, почео је у овом 
клубу у јуниорском погону и 
у првом тиму крајем прошлог 
века и миленијума. 
Играо је у Чачку до 2004. године, 
када прелази у београдски 
„ФМП”.
Године 2005. драфтован је, али 
није изабран за најјачу светску 
лигу, НБА.
После тога је наступао за шпан-
ске тимове „Ђирону”, „Менорку” 
и „Валенсију”, онда „Црвену 
звезду”, „Албу”, „Краснаја крила”, 
„Јенисеј”, „Левски”, крагујевачки 
„Раднички”, даље за љубљанску 
„Олимпију,” „Стеауу”, „Крајову” и 
на крају поново „Борац”.
По окончању играчке каријере 
постао је тренер „Борца”, кога је 
увео и водио у Првој АБА лиги.
Освајач је златне медаље на 
Универзијади 2003. године.
Са шпанским тимовима, „Ђиро-
ном” и „Валенсијом”, освојио 
је 2007. и 2010. године Фиба 
Еврокуп.
Био је репрезентативац СЦГ 
на светском првенству 2006. 
године.
Са београдским ФМП-ом био је 
првак Јадранске лиге и освајач 
Купа Радивоја Кораћа.
(фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:MarkoMarinovic02.jpg)
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„синовима” ни приближно људски није одужио. 
Живот се састоји и од тренутака који нимало 
нису лепи.

За сећање, историја понекад једноставно није 
довољна, ма колико неко био велики и заслужан. 
Смутна времена често учине да његово име 
избледи и он се утопи у море прошлости, где 
напокон и нестане.

Ако не рачунамо Београд, Чачак је већ одавно 
главни град кошарке у Србији. Не бих да се 
хвалимо, али смо ми у нашој малој вароши у 
овоме били паметнији од многих осталих. Зато, 
браво за нас, браво за „Борац”!

На бедему и „железничкој станици” сви су се 
разумели у баскет. Ту су вечите дискусије, јавни и 
„најстручнији” конзилијуми, сви су знали напамет 
тимове „Борца” и „Железничара”. А Чачак је имао 
велике и превелике, кад су Боле Денић и Ацо 
Пуш, Виде Новаковић и Прево Вучићевић, Цоња 
Копривица, Рашко Бојић и Малина Мариновић, 
водили из победе у победу. Било је година када 

смо били јаки као земља. Живели смо као краљеви 
– ако је имао један, имали смо сви.

Ако „Борац” изгуби сви су туговали, дрвеће на 
бедему је обарало крошње. И „Желе” кад прође 
неславно, писак са локомотива бивао је слабији 
и жалоснији.

Али, и та времена неумитно пролазе и прошла су. 
Данашње тимове и играче, како се брзо мењају, 
не знају безмало ни актуелни тренери, а камоли 
они поред терена.

Али, шта се ту може. Ваљда ће се вратити нека-
дашње југословенска и чачанска кошарка, једног 
лепог дана, када ћемо у Чачку навијати поново 
за нашу децу, из наших мала и сокака, из разреда 
и школа.

Никад није било лако доћи до грба „Борца” или 
„Железничара” и носити их. Јесте, али носити га 
било је непоновљиво добро, ту су се проналазили 
мир и задовољство.

Снага жртвовања, уживања и памћења, ето то 
је „Борац”. И то све траје седам и по деценија.

Хронологија еволуције „Борчевих” амблема. Први слева је први и садашњи 
знак клуба који и најдуже траје (други слева). У време када је фудбалски газда 
Цане Прелић покушавао да са својим парама мења називе, амблеме и пише 
нову историју Чачка и „Борца”, и кошаркаши су по узору на њега кратко време 
носили овај амблем, у ствари модификовани грб Обреновића са Конака 

господара Јована (други слева). Трећи слева је амблем који је егзистирао 
десетак година, односно деведесетих, све до доласка „ФМП”-а. Одмах по 
доласку „ФМП”-а на бедем, ово је био амблем шест година (четврти слева). 
Они су себе звали „пантерима” а ми смо били „вукови”. По њиховом одласку 
у употребу је враћен амблем из 1945. године.
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СПОРТ И ИДЕНТИТЕТ ГРАДА: ЈЕДНО ИНТИМНО СВЕДОЧАНСТВО О ЧАЧКУ И КОШАРЦИ

Живимо у друштву које све више заборавља значај игре 
као незаобилазне вредности сваке културе. Развој технике 
и доминација профита условили су најпре ширење „раци-
оналног” доживљаја човека, а потом и редукцију подручја 
снова, страсти и игре која нема утилитарно-прагматску 
сврху. Живот је свакако сложенији, незамислив је без 
емоција, као и игре, коју увек прати унутрашње осећање 
радости и напетости, што је посебна реалност битно дру-
гачија од обичних искустава. Игра је заправо увек била 
начин да се прошире и превазиђу границе свакодневице 
у трагању за доживљајем човекове целовитости, чиме се 
постојању даје дубљи смисао. Један од извора људске 
културе свакако је и игра као облик првобитне слободе 
који ствара задовољство у форми непродуктивне и фик-
тивне активности покренуте имагинацијом.1

Игра има древну прошлост и укорењеност, да би у 
модерном друштву (које је на много начина изменило 
свет традиционалних људских заједница) доживела 
престилизацију. Све бројнији становници градова орга-
низовали су живот по новим правилима која су условила 
да се после завршетка радних обавеза појави до тада 
непознат простор „слободног времена” који је све више 
употребљаван за бављење спортом. Иако је израстао 
из поља игре, спорт је брзо постао посебан феномен 
масовне културе ширећи се у форми спектакла, забаве 
и робе, али и као посебан начин трагања за еманципа-
цијом и личним искуством које није могла да потисне и 
уништи економија потрошње.2

Спорт је постао засебно друштвено поље јер је, између 
осталог, од самог почетка покренуо такмичења у којима 
се људи надмећу под једнаким условима и изгледима 
на победу. Појединци су на тај начин могли јавно да 

1 Rože Kajoa, Igre i ljudi : maska i zanos : drugo izdanje (Beograd : Nolit, 
1979), 31-38; Ratko Božović, „Igra ili ništa : igra - temelj culture”, 
Kultura : časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku 140 
(2013), 79-99.

2 Kaspar Maze, Bezgranična zabava : uspon masovne kulture 1850-1970. 
(Beograd : Službeni glasnik, 2008), 25-51, 63-64.

демонстрирају храброст, интегритет и прибраности, 
тежећи постизању „херојског статуса” у друштву.3

Такмичење, одмеравање умећа са конкурентима и потреба 
постизања успеха увек су биле важне карактеристике 
спорта. Жеља за надметањем створила је правила која су 
континуирано унапређивана, али с циљем непрекидног 
надмашивања ривала. На тај начин стварао се и снажан 
осећај припадништва и ривалитета, од школских екипа, 
преко клубова, градова до нације.4 

Кошарка је од свог стварања 1891. године на много начина 
осликавала формирање модерног урбаног друштва у 
глобалним размерама. Поред динамичности, развоја 
нових вештина и најаве спектакла за играче и гледаоце, 
она је поседовала и велику способност непрекидне 
трансформације и усавршавања правила, при чему је 
основа игре остала идентична. Оно што би посебно 
требало нагласити јесте да се брзо ширење кошарке 
изван САД одвијало, између осталог, и захваљујући 
прилагођавању локалним приликама.5

Југославија и Србија су један од најбољих примера 
који потврђује такву констатацију. Због великих успеха 
репрезентације кошарка је постала веома популарна 
у Југославији у другој половини XX века, с тим да је у 
одређеним срединама, попут Чачка, овај спорт веома 
рано постао и део идентитета града.6 

Чачак је према већини статистичких параметра, посебно 
оних који су важни за процес модернизације (раст урбане 
популације, здравствена заштита, раширеност електричне 

3 Ričard Đulijanoti, Sport : kritička sociologija (Beograd : Clio, 2008), 
30-31.

4 R. Kajoa, Igre i ljudi, 66, 67, 132; Eugen Fink, Osnovni fenomeni ljud-
skog postojanja (Beograd : Nolit, 1984), 350; Скот Кречмар, Марк 
Дајерсон, Метју Луелин, Џон Гливс, Историја и филозофија 
спорта и физичке активности (Нови Сад : Факултет спорта и 
физичког васпитања, 2020), 173-195.

5 Stanislav M. Paunić, Geneza i razvoj košarke (Kovin : Ženski košarkaški 
klub „Kovin”, 2007), 23-25, 31-35, 40-42, 45-47.

6 Милош Тимотијевић, „Кошарка у Чачку 1940-1951.”, Зборник 
радова Народног музеја LI/ LII (2021/2022), 299-341.
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мреже, дужина и површина улица и тргова, запосленост 
и писменост становништва, број ученика, биоскопа и 
позоришта, телевизијских и радио претплатника), при-
падао групи средњих урбаних насеља Србије у другој 
половини XX века.7 Динамичан развој кошарке у њему 
одвијао се у оквиру Југославије, која је у односу на друге 
социјалистичке источноевропске земље имала слободнији 
живот у многим пољима свакодневице. Чачак је имао и 
своје специфичности, највише због војне индустрије, 
што се највише испољавало у недостатку континуиране 
систематске бриге (укључујући и активирање локалног 
становништва) у развоју многих облика урбаног живота 
који су излазили изван оквира званичне идеологије и 
потреба фабричке производње, осим када је у питању 
спорт, нарочито кошарка, која је изненада и непланирано 
постала симбол града, преживела транзицију и остала 
важно идентитетско упорише и почетком XXI века. 8

Модернизација, глобализација и растакање традиције 
током XX века условили су стварање нових идентитетских 
упоришта, често на нивоу локалних заједница у оквиру 
којих људи улазе у најразличитије међуодносе. Иденти-
тет је заправо процес стварања смисла на основу низа 
културних атрибута којима се даје предност у односу на 
друге изворе поистовећивања. У многим случајевима 
заједнички културни идентитет конструише се током 
процеса друштвене мобилизације (откривање и одбрана 
заједничких интереса), која потом обликује и колективно 
памћење локалне заједнице. Често су то одбрамбени 
идентитети изграђени око специфичних културних 

7 Statistički godišnjak FNRJ 1954, 406-411; Statistički godišnjak FNRJ 
1961, 630-658; Statistički godišnjak Jugoslavije 1971, 601-618; Statistički 
godišnjak Jugoslavije 1981, 676-693; Statistički godišnjak Jugoslavije 
1991, 704-720; Светислав Љ. Марковић, Илија В. Поповић, Град 
Чачак (Чачак : Регионални центар за таленте Чачак, 2021), 175-
219, 500-552.

8 Милош Тимотијевић, Модернизација балканског града : (1944-
1989) : компаративна анализа развоја Чачка и Благоевграда у 
епохи социјализма (Чачак : Народни музеј, 2012), 61, 485-504.

вредности који служе као емоционално уточиште 
и друштвено поље за стварање солидарности.9

Резултатски успеси кошаркашких клубова у Чачку у 
првој деценији после Другог светског рата (у односу 
на друге колективне спортове, нарочито фудбал) усло-
вили су позитивну идентификацију за стотине дечака и 
девојчица који су на тај начин трагали за потврдом своје 
личности најпре у својој генерацији, а затим и у друш-
тву одраслих људи, укључујући и маштање о „слави”.10 
Међусобна надигравања, клупска надметања унутар 
града, ривалитет са околним насељима и нарочито отпор 
доминацији екипа из Београда, имали су важну улогу у 
процесу дистинкције (повлачење границе према другима). 
Наиме, спорт поседује снажну симболичку вредност јер 
поприма нарочита својства ако је редак или је везан за 
одређену друштвену класу или веома селективну групу, 
чиме се остварују посебне хијерархије у друштву. Тако се 
„универзум спортских пракси” сваком новом полазнику 
представља као скуп потпуно припремљених избора, 
правила, вредности, објективно утврђених могућности, 
традиција, симбола, који попримају нарочито друштвено 
значење. Зато вероватноћа бављења одређеним спор-
товима зависи од граница које дефинише економски и 
културни капитал, слободно време, али и перцепција 
просуђивања користи и унутрашњих и спољашњих 
вредности такве праксе.11

Тако су кошаркашки тренинзи, утакмице и навијање у 
Чачку постали важни не само на нивоу свакодневице и 
испуњавања слободног времена, већ и као део изградње 
сопственог, групног и локалног идентитета. Кошарка у 
то време није доносила новац, чак ни велику славу, али 
је обезбеђивала статус у локалној средини и појачавала 
дистинкцију у односу на сеоско окружење, а затим и на 

9 Manuel Castells, Moć identiteta (Zagreb : Golden marketing, 2002), 
15-22, 68-73.

10 М. Тимотијевић, „Кошарка у Чачку 1940-1951.”, 299-341.

11 Pjer Burdije, Distinkcija : društvena kritika suda (Podgorica : CID, 
2013), 93, 216-220.
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околне градове у којима овај спорт није имао резултатске 
успехе. Заједничка искуства из ране младости често су 
доминантни утисци који учвршћују генерацијску повеза-
ност и у познијем животном добу, која се у овом случају 
заснивала на заједничким спортским доживљајима. Зато 
су кошаркашки терени у Чачку постали простор за ства-
рање личног идентитета и односа са спољашњим светом 
који су младим људима омогућавали да о себи развију 
схватање као посебном делу свога града. Јавно демон-
стрирање слободе и креативности у кошарци постали 
су на тај начин саставни део локалног идентитета по 
којем се Чачак разликује од већине градова у Србији.12

Чачак је у свести својих житеља веома рано постао „град 
кошарке”, што је идеја коју су потом годинама истрајно 
ширили спортски новинари.13 Идентитет града је мање 
или више кохерентан скуп обележја које такво место 
чине посебним, трајно препознатљивим и различитим од 
других како у унутрашњем погледу његових становника, 
тако и спољашњој перцепцији. Такав град производи 
нарочита значења, посебне менталне слике и емоције 
код људи који га настањују.14 

У случају Чачка то је била и остала кошарка. Иако су 
такви моменти заједничког искуства и колективног 
памћења познати већини житеља сваког града, они тек 
накнадним испитивањима, истраживањима, анализама и 
записивањима постају део знања које прихвата академска 
заједница одговорна за меморијску политику. Наиме, 
званична репрезентативна култура сећања увек настоји 
да у вредносној сфери симбола и митова конструише 
унифицирано схватање прошлости. Регионална политичка, 
економска и интелектуална елита, која креира структуру 
локалне историјске меморије и њених територијалних 

12 М. Тимотијевић, „Кошарка у Чачку 1940-1951.”, 299-341.

13 Љ. Михаиловић, „Кошаркаши ’Борца’ : сениори, јуниори, пионири”, 
Чачански глас, 1. мај 1951, 6; П. К., „Куда иде чачанска кошарка : 
тмурно небо”, Чачански глас, 12. јул 1963, 6; З. М., „За покривање 
кошаркашког стадиона : заједничка акције : уколико се обезбеде 
средства стадион би био под кровом у фебруару”, Чачански 
глас, 1. јануар 1968, 14.

14 Ivana Spasić, Vera Backović, Gradovi u potrazi za identitetom (Beograd 
: Univerzitet, Filozofski fakultet, Institut za sociološka istraživanja, 
2017), 9, 16, 20, 36.

топоса, увек има могућност избора различитих садржаја 
културе сећања. Друштвено памћење никада није просто 
складиштење искустава из прошлости, већ стварање 
селективних садржаја у смисаони поредак. Актери 
сећања могу бити државни ауторитет, систем образо-
вања, масовни медији, партије, црква, али и породица, 
круг пријатеља, као и неформалне групе.15

Чување сећања на прошлост унутрашња је потреба сваке 
заједнице. Међутим, да би уопште започело било какво 
организовано званично институционално памћење 
неопходно је знање о прошлости, у овом случају исто-
рији кошарке као важне идентитетске одреднице Чачка, 
која уопште није била предмет интересовања друштених 
наука (историје у потпуности, социологије и антрополо-
гије у почетном облику) како на националном, тако и на 
локалном нивоу. 
Радови бројних вредних публициста, као и усмена све-
дочанства, једина су знања која тренутно поседујемо.16 
Иста оцена важи и за Чачак.17 Ови радови су углавном 

15 Erik Hobsbaum, „Kako se tradicije izmišljaju”, Izmišljenje tradicije, ur. 
Erik Hobsbom, Terens Rejndžer (Beograd : Biblioteka XX vek, 2002), 
6-25; Todor Kuljić, Kultura sećanja: teorijska objašnjenja upotrebe 
prošlosti (Beograd : Čigoja štampa, 2006), 7; Мирослав Тимотијевић, 
Таковски устанак - српске Цвети : о јавном заједничком сећању и 
заборављању у симболичној политици званичне репрезентативне 
културе (Београд : Историјски музеј Србије : Филозофски 
факултет, 2012), 12, 19, 21.

16 За развој кошарке у Југославији и Србији после Другог светског 
рата погледати публикације: Almanah Košarkaškog saveza Jugo-
slavije : 1945-1988. (Beograd : Košarkaški savez Jugoslavije, 1989); 
Košarkaška enciklopedija : muške reprezentacije : 1946-2000, ur. Milan 
Tasić (Beograd : Košarkaški savez Jugoslavije, 2001); Zlatko Čobović, 
Miodrag Raičević, Milan Bogdanović, 60 zlatnih godina: istorija 
muške košarkaške reprezentacije Srbije i Crne Gore (Beograd : Evro : 
KSSCG, 2005); Aleksandar Miletić, Džez basket (Beograd : Laguna, 
2013); Vladimir Stanković, Koš po koš: istorija učešća Jugoslavije/
Srbije na evropskim prvenstvima (Beograd : Više od sporta, 2015); 
Vladimir Stanković, Koš po koš: istorija učešća Jugoslavije/Srbije na 
olimpijskim igrama (Beograd : Više od sporta, 2016); Žarko Dapčević, 
Priče o jugoslovenskoj košarci : 1945-1991. (Mladenovac : Presing 
izdavaštvo, 2019)

17 За развој кошарке у Чачку после Другог светског рата погледати 
следеће радове: Александар Керковић, Радмило Мишовић (Чачак 
: Савез организација за физичку културу Чачка, Кошаркашки 
клуб Борац, 1972); Александар Стефановић, Кош на обали 
Мораве (Чачак : Кошаркашки клуб Борац, 1995); Светислав Љ. 
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усмерени на такмичарско-резултатски аспект спорта, као 
и сећања на важне утакмице, резултате и играче који су 
произвели много емоција, што је само део некадашње 
стварности која захтева додатну контекстуализацију. 

Иако је званична историографија углавном неповерљива 
према усменој историји и записаним сећањима, они су 
увек „глас народа” који редовно остаје незабележен у 
званичним државним документима (домени свакоднев-
ног, интимног, емоционалног, личног, животног). Када је 
у питању кошарка, без радова публициста заснованих 
добрим делом на сећањима и интервјуима, наша знања 
о овом спорту у Србији и Чачку не би уопште постојала. 
Ако се критички користе, сећања су заправо веома важна, 
јер између осталог преносе повезаност различитих 
видова свакодневице и „великих” историјских догађаја 
(праксе и представе помоћу којих субјект из дана у дан 
уређује свој однос према друштву, култури и догађајно-
сти), што је нарочито битно за локалну историју. Поред 
тога, повест која се заснива на људима, њиховом личном 
искуству и сећању, увек је жива, динамична и занимљива.18 
Лична сведочанства историју чине не само богатијом, 
живописнијом и емотивнијом, већ и истинитијом у 
смислу корекције многих других „поузданијих” трагова 

Марковић, Спортски водич кроз Чачак 2004. (Чачак : Прозор, 
2004); Светислав Љ. Марковић, „Прилог историји чачанског 
спорта”, Зборник радова Народног музеја XXXVII (2007), 265-310; 
Зоран С. Антоновић, „Борац, Борац, Борац... : златне године 
чачанске кошарке (1-67)”, Чачанске новине, 6. новембар 2007 – 
31. мај 2009; Светислав Љ. Марковић, Радмило : [монографија о 
Радмилу Мишовићу] (Чачак : Удружење Мајстор баскета, 2013); 
Светислав Љ. Марковић, Професор са Мораве : [монографија 
о Александру Стефановићу] (Чачак : Удружење спортских 
новинара града Чачка, 2019); Светислав Љ. Марковић, Гвозден 
Оташевић, Милован Вуловић, Кошаркашки клуб Железничар 1949 
: 1999 : 2019. (Чачак : КК Железничар, 2020); Зоран С. Антоновић, 
„75 година чачанске кошарке : велике победе Борца (1-50)”, 
Чачанске новине, 6. октобар 2020 – 12. октобар 2021; Александар 
Стефановић, Чачански спортисти говоре (Чачак : Удружење 
спортских новинара Чачка, 2021)

18 Knut Ćelstali, Prošlost nije više što je nekad bila : uvod u istoriografiju 
(Beograd : Geopoetika, 2004), 213-219; Ivana Spasić, Sociologija 
svakodnevnog života (Beogard: Zavod za udžbenike i nastavna 
sredstva, 2004), 11; Џон Тош, Шон Ланг, У трагању за историјом : 
циљеви, методи и нови правци у проучавању савремене историје 
(Београд : Clio, 2008), 352-359. 

прошлости. Заправо, без тих података наше знање о 
друштву изгубило би велики део своје веродостојности. 19

Управо је то и највећа вредност записаних сећања др 
Зорана Антонијевића који је као играч, потом клупски 
лекар, затим и члан управе Кошаркашког клуба „Борац” 
заиста био учесник и сведок развоја кошарке у Чачку, 
граду у коме је рођен и живи. Текст се презентује емо-
тивно, сугестивно и са завичајном оданошћу прати развој 
кошарке у Чачку од 1945. па до краја друге деценија XXI 
века, са низом најразличитијих информација, портрета 
најистакнутијих играча, тренера и клупских функционера 
који су оставили неизбрисив траг не само у „Борцу” и 
„Железничару”, већ и животу града. Оригинални фељтон 
који је објављиван у „Чачанским новинама” од 6. октобра 
2020. до 12. октобра 2021. године само је незнатно измењен 
у овој публикацији под називом „Велике победе ’Борца’“, 
што записе чини додатно аутентичним сведочанством. 
Осим својих личних импресија, др Антоновић је упорно 
и систематски прикупљао и бележио сећања многих 
других важних актера из периода које обрађује, која би 
без његовог ангажовања остала потпуно непозната, као 
и бројне фотографије и други материјал који нам омо-
гућавају да визуелно доживимо време о коме сведочи.

А све је почело као игра (која и на овом примеру пока-
зује да је основа људског постојања) – од посматрања и 
играња кошарке до бриге о сећању на овај спорт. Игра 
у наведеним случајевима јасно сведочи о исконском 
људском настојању да се умакне сивилу свакодневице 
и оковима наметнутих навика, при чему се увек изнова 
потврђује човекова активистичка и делатна природа. Ако 
цео проблем посматрамо у дискурсу игре и надметања, 
у питању је и једна важна победа. Победа над заборавом.

Др Милош Тимотијевић

19 Пол Томпсон, Глас прошлости : усмена историја (Београд : Clio, 
2012), 36-37, 93-94, 133, 175, 185.
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Зоран Антоновић, писац ове књиге, рођен је у Чачку 20. 
маја 1951. године, у недељу, тачно на дан када је одиграна 
и прва званична првенствена утакмица између кошаркаша 
„Борца” и „Железничара”. Живи и ради у родном граду, 
иако је пензионер.

У Чачку је завршио основну школу и Гимназију, а потом 
Медицински факултет у Београду, после чега је следовало и специјалистичко 
усавршавање у истом граду.

Радни век провео је као хирург Чачанске болнице, а претходне две године као 
лекар Хитне помоћи, укупно 39 година.

Десетак година је био и професор хирургије у чачанској Медицинској школи.

Играо је кошарку и „Борцу” од 1966. до 1970. године, у јуниорском и првом тиму. 
Био је као најмлађи и члан тима који је био други на јуниорском првенству 
државе 1967. године.

Лекар „Борца” био је 24 године, од 1978. до 1982. и од 2000. до 2020. године.

Са фудбалерима чачанске „Слободе” и „Ремонта” радио је око три године.

Поред основног занимања бавио се и спортском публицистиком, пишући све 
време за лист „Чачанске новине”.

Био је хроничар чачанског „Борца”, кошаркашког и фудбалског, као и чачанске 
болнице и хирургије.
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