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Председник општине 

Чајетина Милан Стама-

товић, наливањем првог 

бетона на највишем златиборс-

ком врху Торнику, симболично 

је на Малу Госпојину отпочео 

изградњу најдуже панорамске 

гондоле на свету „Голд гондо-

ле Златибор”. Почетак радова 

на изградњи девет километа-

ра дуге ваздушне трасе која ће 

спојити центар Златибора са вр-

хом Торника окупио је велики 

број грађана Златиборског ок-

руга, Чајетине и туриста из целе 

Србије на свечаности у подножју 

највишег златиборског врха . У 

обраћању окупљенима Стама-

товић је том приликом истакао:

„Ми смо вас данас позвали 

Наливањем првог бетона председник општине 
Чајетина Милан Стаматовић у присуству вели-

ког броја грађана Златиборског округа, симболично 
je на Торнику 21. септембра отпочео градњу пано-
рамске гондоле. 

После дугогодишњег рада, труда, одрицања, ула-
гања и веровања општине Чајетина у овај веома ва-
жан пројекат, овде је постављен темељ првог стуба 
на врху Торника, чиме је започела изградња најдуже 
панорамске гондоле која ће повезати центар Злати-
бора са скијалиштем „Торник’’ преко Рибничког језера.

Председник општине Чајетина Милан Стамато-
вић је, уз остало, рекао да ће се веома брзо пока-
зати да је ово пројекат који општину Чајетина, Зла-
тибор и Србију води у будућност, а све оне који су 
их саплитали и опструисали, како каже, веома брзо 
ће одвести на политичко сметилиште Србије, зато 

што нису имали разумевања и толеранције према 
општини Чајетина.

„Овај пројекат је веома важан за поправљање ни-
воа и квалитета туристичке услуге. Ако кажемо да је 
ово најдужа гондола на свету ове врсте, то говори да 
ће бројни гости из иностранства, што нама и јесте 
циљ, долазити да посете ову планину. Наша намера 
је да Златибор врло брзо стане у ред светских турис-
тичких центара“, истакао је Стаматовић.

Директорка ЈП „Голд гондола Златибор” Бојана Бо-
жанић је напоменула да је општина Чајетина подне-
ла захтев за издавање грађевинске дозволе и за пре-
остале четири фазе изградње златиборске гондоле. 

„Заиста сам срећна што смо започели ове радо-
ве, које изводи предузеће „Јединство“. То је, иначе, 
конзорцијум четири фирме које заједнички раде на 
овом пројекту. По уговору требало је да радови трају 

10 месеци. Искрено верујемо да ћемо, када се за-
врше све административне процедуре, уколико до-
бијемо дозволе и будемо радили сукцесивно, моћи 
и пре тих 10 месеци, односно почетком лета следеће 
године, да гондолу пустимо у функцију“, додала је 
Божанићева.

Присутним грађанима обратио се и песник Љуби-
воје Ршумовић. Он је поручио да Милан Стаматовић 
изградњом гондоле остварује његов дечачки сан да 
се ђаци возе из Доњег до Горњег Љубиша на путу од 
куће до школе „возом на никакав погон’’..

Симболично отварање радова на златиборској 
гондоли испратили су звуци трубе и наступ фолклор-
них група које су представиле српске народне игре. 
А важна  дешавања окупљени су прегледно могли 
пратити на великом лед-екрану, посебно поставље-
ном за ову прилику. Д. Росић

 
 

Градња гондоле свечано почела на Торнику
У присуству великог броја грађана Златиборског округа наливањем првог бетона председник  

општине Чајетина Милан Стаматовић симболично отпочео градњу панорамске гондоле

„Сви пројекти, све велике инвестиције 
се раде од почетка, али овде ово иде 
од краја ка почетку. И по томе је овај 
пројекат јединствен. Али нама то неће 

сметати, није нас то зауставило. Ми ћемо 
овај пројекат довести до краја и нема 
стајања’’, рекао председник општине 

Чајетина у обраћању окупљенима
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на дан рођења Пресвете Бого-

родице, на Малу Госпојину, да 

се захвалимо што нас подржа-

вате”, почео је свој говор пред-

седник општине Чајетина, па 

се критички осврнуо на гест ЈП 

„Скијалишта Србије”, са којима 

је било договорено да скијаш-

ка жичара из подножја Торни-

ка све заинтересоване грађане 

бесплатно превезе на врх како 

би присуствовали званичном 

почетку радова.

„На овом месту, мало из-

над, пре десет година смо зах-

ваљујући влади Војислава Ко-

штунице исто тако поставили 

камен темељац за овај ски-

лифт који данас није активи-

ран. А добили смо обећање 

да ће бити активиран и да ће 

данас овај народ који је овде 

моћи да се превезе до врха Тор-

ника, да заједно убацимо бетон 

у те прве темеље и прве стубо-

ве. Али нажалост, они који су 

дошли на готово не знају то да 

цене, не знају да цене оне људе 

који су им омогућили да седе 

у овим фотељама. Данас их 

нема да подрже то и захвале се 

претходницима који су им омо-

гућили да ово профункциони-

ше. Ни то нас неће зауставити 

и ми ћемо даље наставити да 

радимо с вама на развоју и на-

претку Србије”, напоменуо је 

Стаматовић и наставио:

„Све до сада што смо радили, 

урадили смо у складу са зако-

ном. Сви њихови захтеви, које 

смо само ми овде на Златибо-

ру морали да испунимо и про-

лазимо тешке процедуре, а ни-

где у Србији за њихове пројекте 

попут Београда на води то није 

била пракса, нису нас поколе-

бали, нисмо одустали. Слушали 

смо глас народа и са народом 

ћемо довести ову инвестицију 

до краја”.

По његовим речима, овај 

пројекат је по много чему је-

динствен. „Ово је најдужа гон-

дола ове врсте, пројекат је од 

значаја за Србију. А још један 

куриозитет га обележава: ова 

влада распикућа дала нам је, 

тако да кажем, ову грађевин-

ску дозволу за пету фазу. Сви 

пројекти, све велике инвести-

ције се раде од почетка, али 

овде ово иде од краја ка почет-

ку. И по томе је овај пројекат 

јединствен.  Али нама то неће 

сметати, није нас то заустави-

ло. Ми ћемо овај пројекат до-

вести до краја и нема стајања. 

Неће нас они уплашити, „ће-

раћемо се ми још”. Ми ћемо ра-

дити на овоме док не прихвате 

реалност и различита миш-

љења. Све ово што раде општи-

ни Чајетина је што мислимо 

својом главом, што не подржа-

вамо режим распикућа. Што не 

дозвољавамо да земљу која је 

државна, народна, поклањају 

својим пријатељима, својим 

страначким функционерима. 

На томе ћемо истрајати. Зато 

нас не воле, зато нас оспора-

вају. Ово ће увек бити народно, 

ми нећемо дозволити да неко 

на овај начин крчми народну 

имовину”, нагласио је председ-

ник општине Чајетина и закљу-

чио:

„Ето, зато су ове кочнице и 

баријере, опструкције од стране 

државних институција на овом 

пројекту и многим другим које 

смо ми радили. Али као што 

смо овај пројекат ски-лифта 

довели до краја, уз огромне на-

поре ондашње владе Војислава 

Коштунице и овог тима који је 

данас остао до краја, довешће-

мо и овај најважнији пројекат 

до краја, за годину дана да се 

видимо на отварању. Да се по-

носите овим што смо урадили 

заједно с вама”, рекао је Ми-

лан Стаматовић најављујући  

истрајавање у намери да Зла-

тибор стане у ред светских ту-

ристичких центара и оствари 

свој дугорочни циљ: милион 

туриста и 10 милиона ноћења 

годишње.  З. В.

Све до сада што смо радили, урадили 
смо у складу са законом. Сви њихови 

захтеви, које смо само ми овде на 
Златибору морали да испунимо и 

пролазимо тешке процедуре, а нигде 
у Србији за њихове пројекте попут 

Београда на води то није била пракса, 
нису нас поколебали, нисмо одустали
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У изјави датој током све-

чаности на Торнику ди-

ректорка ЈП „Голд гондо-

ла Златибор” Бојана Божанић 

најавила је да би, уколико др-

жава буде на време издала нео-

пходне дозволе, радови на гон-

доли могли да буду завршени 

средином 2018. године.

„Панорамска жичара, дуга 

девет километара, која ће има-

ти три станице са 36 стубова, 

са својих 55 кабина са полазне 

станице у центру Златибора, 

преко међустанице на Рибнич-

ком језеру, до крајње станице 

на врху Торника, могла би да 

повезе прве туристе пут нај-

вишег златиборског врха већ у 

јуну идуће године”, прецизира-

ла је Божанићева. 

Она је овом приликом ис-

такла да ће радове изводити 

конзорцијум од четири фил-

ме, а по уговору радови тре-

ба да трају 10 месеци и да ће, 

ако не буде опструкције репу-

бличких власти, гондола про-

радити почетком лета идуће 

године.

На крају је директорка Боја-

на Божанић обавестила при-

сутне да се због почетка градње 

гондоле већ јављају инвестито-

ри, како страни тако и домаћи, 

који би да улажу на Златибор, 

те тако допринесу остварењу 

циља којег је зацртан од стране 

општине Чајетине и Туристич-

ке организације Златибор – да 

ова планина има преко мили-

он туриста годишње са преко 

десет милиона ноћења.

З. В.

Гондолом од центра Златибора  
до врха Торника почетком лета

„Због почетка градње гондоле већ се јављају инвеститори, како страни тако и домаћи, који би 
да улажу на Златибор, те тако допринесу остварењу циља којег је зацртан од стране општине 
Чајетине и Туристичке организације Златибор – да ова планина има преко милион туриста 

годишње са преко десет милиона ноћења”, изјавила на Торнику Бојана Божанић

О гондоли и њеном значају
Део радова на изградњи „Голд гондоле Златибор” започет је у фебруару и мају 

ове године на две народне мобе којима се одазвало више хиљада грађана Зла-
тиборског округа и туриста. Општина Чајетина иницирала је мобе под слоганом 
“Народ гради гондолу” у знак протеста против спорости државних органа у из-
давању неопходних дозвола за градњу.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре издало је у јулу 
ове године грађевинску дозволу општини Чајетина за прву фазу изградње жи-
чаре, на завршној станици на врху Торника, чиме су се стекли услови за звани-
чан почетак радова.

„Голд гондола Златибор” је инвестиција од националног значаја, вредна 13 
милиона евра. Цео пројекат финансира се искључиво из буџета општине Чаје-
тина. Гондола је од изузетног значаја за разноврсност туристичке понуде Зла-
тибора и Србије. 

На инвестиционом плану изградња ове панорамске жичаре најзначајнији је 
туристички пројекат општине Чајетина, који ће допринети остварењу дугорочних 
циљева општине. Туристички пројекат века у овом делу наше земље унапредиће 
укупну привредну активност Златиборског округа и западне Србије.
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Грађанима присутним 

на Торнику на свечаном 

почетку градње гондо-

ле,  који су упркос кишовитом 

времену уживали уз трубаче и 

ђаконије које су припремили 

златиборски домаћини,при-

годном беседом обратио се и 

песник Љубивоје Ршумовић. 

Он је подсетио на један његов 

дечачки сан  –  да се ђаци возе 

из Доњег до Горњег Љубиша на 

путу од куће до школе „возом 

на никакав погон’’. Преносимо 

тај Ршумов говор у целости:

„Добар дан здрава Србијо. 

Ево окупили смо се лепим по-

водом. Данас не смете размиш-

љати да је време ружно, нема 

времена ружног. Време може 

да буде кишовито, ветровито, 

али ружно никада. Поготово 

кад су овако лепи поводи.

Ја ћу вам испричати једну 

кратку причу о овом цртежу 

иза леђа (био је прика-

зан на лед-екрану) који 

је настао пре 67 година 

у Љубишу. Ја сам га на-

цртао. Нацртао сам свој 

сан по коме из Горњег 

Љубиша до Доњег Љу-

биша правим једну, ја 

сам то назвао ‘лакомица’ – јед-

но корито дрвено по коме би на 

точкићима вагони водили нас 

ђаке из горњег села до школе 

шест километара и враћали 

нас после подне из школе кући. 

Дакле, то је ђачки воз на ника-

кав погон, осим земљине теже.

Е сад, смислио сам чак у то 

време како и да се врати, јер из 

Горњег Љубиша би ишло нор-

малним падом, а онда  сам то 

ја написао у тој свесци коју сам 

сачувао. Онда би милиција, која 

ништа не ради и седи код Мила 

Пећинара у кафани и пије пиво, 

док смо ми на часовима подиг-

ла целу ту ‘лакомицу’ да опет 

имамо пад према горњем селу.

Милан Стаматовић 

на неки начин остварује 

мој дечачки сан. Прави 

гондолу на Златибору, јед-

ну величанствену, један фе-

номен јединствен у Европи, на-

равно са великом и значајном 

свешћу шта ће то да значи за 

туризам Златибора. Још ако се, 

ја бих рекао, придружи идеја о 

аеродрому на Пониквама, зна-

чи та туристичка елипса би на 

неки начин била заокружена 

за Златибор. Тако би Златибор 

постао – не смем да кажем ис-

пред Копаоника – испред свих 

других планина српских. Дакле, 

било би то једно место на које би 

долазиле екскурзије ђачке да се 

провозају. Ја толико за данас’’, 

казао је у обраћању окупљенима 

на Торнику Љубивоје Ршумовић 

који нам је недавно објаснио да 

реч „лакомице’’ означава дрвено 

корито којим се вода “лако”, пре-

ко камењара, преводи од реке до 

воденичног бадња.  З. В.

Ршумов дечачки сан 
остварује се гондолом
Песник Љубивоје Ршумовић говорио окупљенима на Торнику  

о значају гондоле, сећајући се свог цртежа од пре 67 година у Љубишу  
и „лакомице” за превоз ђака

Цртеж Љубивоја Ршумовића из 1951. године
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Уз присуство челни-

ка општине Чајетина, 

представника Европ-

ске уније, као и Министарства 

пољопривреде и Министарства 

за евроинтеграције, у Кривој 

Реци је 22. септембра званич-

но отворена млекара „Наша 

Златка”.

Сир и кајмак, који ће се про-

изводити у новоизграђеној 

млекари, првобитно ће се дист-

рибуирати у посебно одређене 

ресторане и хотеле. Председ-

ник општине Чајетина Милан 

Стаматовић захвалио се Европ-

ској унији, истичући да овак-

ви пројекти заустављају одлив 

становништва из сеоских мес-

них заједница.

„Ово је пример здраве Србије. 

Мислим да овде у Кривој Реци 

најбоље показујемо да мисли-

мо о свом народу и да мисли-

мо о будућности. Ова деца која 

су први пут играла пред пуб-

ликом показују да има смисла 

ово што радимо, да све што смо 

до сада урадили и улагали даје 

резултате, али на дугорочном 

плану и у дугорочном периоду“, 

навео је Стаматовић.

Представница ЕУ Елизабета 

Саторел, менаџер пројекта, ис-

тиче да овакви пројекти имају 

значаја и по иностране турис-

те, због чега је Европска унија 

и препознала његову вредност:

„Ови пројекти заиста могу 

да привуку много туриста да 

Отворена млекара „Наша Златка”, 
пример здраве Србије

Из нове млекаре у Кривој Реци сир и кајмак ће се дистрибуирати у златиборске ресторане  
и хотеле. – „Могу да потврдим да ће туристи бити веома заинтересовани да овде,  
на лицу места, пробају производе који су део овдашње гастрономске традиције”,  

рекла је представница ЕУ Елизабета Саторел
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дођу овде и да дају свој до-

принос развоју ове заједнице. 

Могу да потврдим да ће турис-

ти бити веома заинтересовани 

да овде, на лицу места, пробају 

производе који су део овдашње 

гастрономске традиције”, рекла 

је Саторел.

Миљана Матовић из зајед-

ничког секретаријата програма 

говорила је о подршци Минис-

тарства за европске интегра-

ције. Истакла је да се Пројекат 

„Од млека са наших плани-

на” финансира из средстава 

за претприступну подршку Ев-

ропске уније која су била оп-

редељена за период од 2007. до 

2013. године, а која су додељена 

кроз трећи позив за подношење 

пројектних предлога Програма 

прекограничне сарадње Србија 

– Црна Гора. Укупна располо-

жива средства у оквиру овог 

позива су била 2.160. 000 евра, 

од којих је половина била на 

располагању институцијама 

из Србије.

Зоран Мићовић из Управе за 

ветерину истакао је значај от-

купа млека за мале произвођа-

че. Како наводи, „све је урађе-

но у сладу са свим прописима и 

законима који гарантују један 

безбедан  и традиционално до-

бар производ који се може пла-

сирати не само на домаће тр-

жиште већ и на светску трпезу, 

гладну оваквих производа”.

Директор „Златиборског 

еко аграра”  Владимир Бојо-

вић сматра да отварање новог 

постројења за прераду млека 

може значајно допринети от-

варању нових радних места.

„Пошли смо од тога да фор-

мирамо једну овакву млека-

ру која ће се, пре свега, бави-

ти подршком и помоћи малим 

произвођачима, а по завршетку 

пројекта и успостављањем при-

ватног партнерства са великим 

произвођачима са територије 

наше општине. Оно што је наш 

циљ је да се искључиво бави-

мо откупом од регистрованих 

пољопривредних газдинстава 

са територије општине Чајети-

на и да наше производе  про-

дајемо у оквиру туристичке 

дестинације Златибор”, додаје 

Бојовић.

Млекара „Наша Златка”  је-

дан је од пет пројеката у ок-

виру прекограничне сарадње 

Србија-Црна Гора, а у наред-

них неколико недеља објавиће 

се нови позив за подношење 

предлога пројеката, од којих 

ће први бити између Србије и 

Босне и Херцеговине.

Иван Јанковић
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„У јед ном тур бу лент ном гло ба-
ли стич ком ам би јен ту ка кав је да-
нас ак ту е лан у све ту, где се сва 
па жња, што по ли тич ка што пред-
у зет нич ка, усме ра ва ка укруп ња-
ва њу ка пи та ла под па тро на том 
са мо јед не ком па ни је или гру пе 
ком па ни ја, не оста је мно го про-
сто ра за ма ле и сред ње пред у зет-
ни ке и њи хов раз вој. У том сми-
слу, про је кат из град ње мле ка ре 
усме рен је ка за шти ти ло кал них 
про из во ђа ча од ути ца ја и уце не 
мо но по ли ста у тој при вред ној 
обла сти’’.

Овим ре чи ма пред сед ник оп-
шти не Ча је ти на Ми лан Ста ма-
то вић за „Зла ти бор ске ве сти’’ 
об ја шња ва су шти ну про јек та 
но во о тво ре не мле ка ре у Кри-
вој Ре ци и ње не по себ не уло ге 
за по љо при вред не про из во ђа че 
зла ти бор ског кра ја. 

„Наш про је кат пот кре пљен је 
исто риј ским на сле ђем и тра ди-
ци јом, јер кад год је у исто ри ји 
Ср би ја би ла на ру бу про па сти 
или се на шла на ве тро ме ти ни ин-
те ре са ве ли ких си ла, се љак, нај-
мар љи ви ји из да нак на шег дру-
штва, био је на пу ту тих си ла, на 
бра ни ку сво је до мо ви не. Жр тву-
ју ћи се бе, свој по род и свој при-
нос ко ји је му ко трп но, кр ва ре-
ћи и пре вр ћу ћи зе мљу ства рао. 
У да тим исто риј ским усло ви ма 
по љо при вре да и сто чар ство тих 
се ља ка, про стих љу ди ис ко ва них 
од ра да и вер но сти пре ма сво јој 
до мо ви ни, но си ли су Ср би ју кроз 
мно ге те шке да не. По у че ни тим 
ис ку ством, отва ра мо ову мле ка-
ру са ци љем и на ме ром да им по-
ка же мо да ни су за бо ра вље ни од 
пред став ни ка вла сти, ба рем ло-
кал них вла сти, да ни су пре пу ште-
ни на ми лост и не ми лост ве ли-
ких от ку пљи ва ча, мо но по ли ста, 
већ да јед на ло кал на за јед ни ца 
са сво јим пред став ни ци ма сто-
ји ра ме уз ра ме са њи ма’’, ис ти-
че пред сед ник оп шти не Ча је ти на.

По ње го вим ре чи ма, ово је 
са мо пр ви ко рак ка ства ра њу 
по вољ ног ам би јен та за ма ле и 
сред ње про из во ђа че.’’Њих у Ср-
би ји има пу но, а очи глед но су 
за не ма ре ни од вр хов них вла сти 

ко је су, ка ко ства ри сто је, окре-
ну те ка ве ли ким ком па ни ја ма и 
ства ра њу усло ва за укруп ња ва ње 
њи хо вог иона ко круп ног ка пи та-
ла ти ме што се ни шта не ула же 
у по бољ ша ње про из вод ње, већ 
гле да да се у што кра ћем ро ку 
ис ко ри сти по ну ђе ни по тен ци јал, 
бр зо укруп ни ка пи тал, а др жа ви и 
др жав ним ин сти ту ци ја ма ни шта 
не вра ћа. Та кви, при то ме, на сто је 
да ути чу на ства ра ње по њих по-
вољ них про пи са, што је у ди рект-
ном су ко бу са на ци о нал ним ин-
те ре си ма на ше др жа ве. У јед ној 
си ро ма шној и сла бо ра ви је ној др-

жа ви ни је ни до бро ни па мет но, 
без об зи ра ко ли ко то био де мо-
крат ски прин цип, све ли бе ра ли-
зо ва ти и ши ром отво ри ти вра та 
круп ном ка пи та лу. По го то во ако 
има мо у ви ду на чин ка ко се круп-
ни ка пи та ли сти оп хо де пре ма на-
шој др жа ви, на шим рад ни ци ма 
и на ци о нал ним ин те ре си ма, а у 
по след њих де се так го ди на има-
мо ви ше не го до вољ но при ме ра 
та кве по ли ти ке’’, сма тра Ста ма то-
вић и на ста вља:

„На ша на ме ра је да са чу ва-
мо ма ле про из во ђа че, уз по моћ 
Европ ске уни је ко ја је пре по зна-

ла вред ност под сти ца ња ма лих и 
сред њих пред у зет ни ка те по ка за-
ла да смо ми ов де пре по зна ли ва-
жност по што ва ња и спро во ђе ња 
европ ских стан дар да. Ова мле ка-
ра има за циљ да ма лог про из во-
ђа ча под стак не и суб вен ци о ни ше 
у сме ру по сте пе ног раз во ја до ма-
ћин ства ка ко би лак ше до ла зио 
до обрт них сред ста ва, стр пљи-
во и по ла ко уве ћа вао и по се де и 
број гр ла. У овој мле ка ри у Кри-
вој Ре ци от ку пљи ва ће мо мле ко 
ма лих про из во ђа ча и про из во ди-
ти на ше тра ди ци о нал не про из во-
де. Ово је пр ви ко рак ка ства ра-
њу озбиљ ног агро ин ду стриј ског 
цен тра, ко јим ће мо по ка за ти да 
се мо же по сти ћи озбиљ ност у 
про из вод њи удру жи ва њем про-
из во ђа ча и очу ва њем ге о граф-
ског под руч ја и до ма ћег про из во-
да. У Кри вој Ре ци по сто ји су ша ра 
за во ће, а на ша на ме ра у бу ду ћем 
пе ри о ду је да на пра ви мо и хлад-
ња чу за ма ли ну, ка ко би смо про-
из во ђа че ма ли на са чу ва ли од ин-
те ре са и мо но по ла хлад ња ча ра. 
По треб но је у бу дућ но сти уло жи-
ти пу но ра да, зна ња и од ри ца ња. 
Ово ће би ти ба за за раз вој пр вог 
агро ин ду стриј ског цен тра, јер по-
сто је про из во ђа чи ко ји мо гу да се 
удру жу ју, ко ји мо гу да се еду ку-
ју, мла ди љу ди ко ји се ба ве про-
из вод њом, љу ди ко ји ни су на пу-
сти ли сво је ко ре не. Ја сам уве рен 
да ће мо па мет ним и стр пљи вим 
пла ни ра њем, ве ли ким ула га њем 
у зна ње и тех ни ку и ве ром у рад 
ус пе ти да на пра ви мо ве ли ки Бал-
кан ски агро ин ду стриј ски цен тар’’, 
на ја вио је пред сед ник, до да ју ћи 
да се сту ди ја ма и про јек ти ма по-
ка зу је да оп шти на Ча је ти на има 
мо гућ но сти да раз ви ја је дан та-
кав про јек та: 

„Има мао ин фра струк ту ру, 
по др шку ло кал не са мо у пра ве, 
има мо тр жи ште огле да но у Кан-
це ла ри ји за са рад њу са Ру ском 
Фе де ра ци јом ко ја пред ста вља ве-
ли ки тр жи шни про стор, а не бе-
жи мо ни од из во за на тр жи ште 
ЕУ ако се пре по зна ин те рес’’, ка-
же за „Зла ти бор ске ве сти’’ Ми лан 
Ста ма то вић.

 М. Ј.

Мле ка ра шти ти ло кал не про из во ђа че 
од уце не мо но по ли ста

Ми лан Ста ма то вић:
Отво ри ли смо мле ка ру у Кри вој Ре ци  
са на ме ром да по љо при вред ни ци ма  

по ка же мо да ни су за бо ра вље ни  
од пред став ни ка вла сти, ба рем ло кал них 

вла сти, да ни су пре пу ште ни на ми лост  
и не ми лост ве ли ких от ку пљи ва ча,  
мо но по ли ста, већ да јед на ло кал на  

за јед ни ца са сво јим пред став ни ци ма  
сто ји ра ме уз ра ме са њи ма
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Асфалтни путеви стигли 

су у свако село општи-

не Чајетина, ова локал-

на самоуправа највише од свих 

у западној Србији улаже у путну 

инфраструктуру својих села. Та 

улагања се настављају, општин-

ска средства за ову намену стално 

издвајају. То, поред осталог, омо-

гућава и да новоотворена савре-

мена млекара у Кривој Реци ус-

пешно ради, јер возила за превоз 

млека у откупу без тешкоћа стижу 

и до најудаљенијег засеока.

Интензивно се и ових јесењих 

дана, како за ‹›Златиборске ве-

сти” каже заменик председника 

општине Чајетина Арсен Ђурић, 

спроводе радови на изградњи 

путне инфраструктуре на тери-

торији општине Чајетина.  

„Поред улагања у путну ин-

фраструктуру у сеоским месним 

заједницима, општина Чајети-

на годинама опредељује озбиљ-

не субвенције за пољопривред-

не произвођаче. Субвенционише 

се све: од набавке механизације, 

изградње пољопривредних обје-

ката, набавке стоке, садног ма-

теријала, пластеника, стаклени-

ка до система за наводњавање, 

противградних мрежа... Субвен-

ције се крећу од 30 до 40 одсто 

и ми тиме у значајној мери пос-

пешујемо развој пољопривре-

де. Изградњом инфраструктуре 

створили смо услове за норма-

лан живот људи, кроз субвенције 

у пољопривреди омогућавамо да 

људи могу њоме да се баве на ви-

шем нивоу и од тог посла прис-

тојно живе. Отварањем млекаре 

у Кривој Реци мањи пољоприв-

редни произвођачи добијају тр-

жиште за откуп млека, будући да 

велике млекаре од њих не желе 

да откупљују млеко. Један од ос-

новних мотива изградње млека-

ре управо је заштита малих про-

извођача, а њоме је стоврена и 

могућност запошљавања одређе-

ног броја људи. Наставићемо 

и наредне године са расписи-

вањем субвенција за самозапо-

шљавање и обављање стручне 

праксе у приватним фирмама, 

на тај начин довести до запо-

шљавања једног броја радника 

са територије општине Чајети-

на”, напомињеЂурић.

Што се тиче инфраструктур-

них радова у већим насељима, 

он истиче да је у плану да се у 

Чајетини уради пресвла-

чење неколико ули-

ца. На Златибору 

је завршена Ули-

ца Проте Симића, 

урађено још неко-

лико мањих. 

„Имајући у виду да је 

последњих година Златибор 

мало био запостављен када је 

реч о путној инфраструктури, ове 

године урађено је доста тога. Рас-

писан је још један, нови тендер 

за изградњу путева и улица. Пла-

ниран је почетак радова на путу 

у насељу Гајеви на Златибору, 

који ће бити пет метара широк 

и са пешачком и бициклистич-

ком стазом. Та стаза повезаће се 

са оном која води ка споменику 

па поред хотела ‘Зеленкада’, ауто 

кампа, све до Гајева.У плану за 

наредну годину је да се повеже и 

пешачка и бициклистичка стаза 

која иде од кружног тока, поред 

насеља ‘Јелена Анжујска’ , након 

чега ће Златибор имати око се-

дам километара стаза за пешаке 

и бициклисте у кругу”.

На Златибору је ове године по-

стављена једна нова теретана на 

отвореном, други урбани моби-

лијар, као и клацкалице, љуљаш-

ке, вртешке...” На тај начин на-

прављен је нови кутак, а успели 

смо да после много година реши-

мо проблем јахаћих грла и фија-

кера. Они су добили нову лока-

цију која ће следеће године бити 

проширена, јер постоји интере-

совање за још грла. Прошле го-

дине постављен је видиковац на 

врху Градине, ове године на Оку, 

а и у наредном периоду наста-

вићемо да на тај начин отварамо 

нове локалитете у непосредном 

окружењу Златибора”.

Последњих година, наставља 

Ђурић, доста се улаже и у из-

градњу водовода и електромре-

же. „Једна смо од ретких општи-

на која више од половине своје 

територије покрива градским 

водоводима, а тај посао се на-

ставља. План је да у наредним 

годинама преко 90 одсто тери-

торије општине буде покриве-

но градским водоводима. Ове 

године добили смо донацију и 

дозволу за изградњу постројења 

за прераду отпадних вода, по-

четак радова очекујемо ове је-

сени. Општина је уплатила део 

средстава, словеначка влада та-

кође. Пре почетка радова нео-

пходно је урадити регулацију 

речног тока реке Обудојеви-

це, тако да ће се са тим по-

чети наредних дана. У 

току је израда пројекта 

за уређење читавог тог 

простора од ресторана ‘Коли-

ба код Милунке’ до постројења, 

где би требало да се направи ве-

лики парк за децу са пратећим 

садржајима. Упоредо ће бити 

урађена и посебна стаза за четво-

роточкаше како би се изместили 

из центра Златибора на почетну 

станицу код ресторана ‘Коли-

ба код Милунке’, па даље преко 

ливада одређеном трасом. Сма-

трамо да је то безбедније како за 

издаваоце тако и за кориснике”, 

закључује Арсен Ђурић. М. Ј. 

Асфалт у свим селима и 
субвенције пољопривредницима

„Изградњом инфраструктуре створили смо услове за нормалан живот људи, кроз субвенције 
у пољопривреди омогућавамо да људи њоме могу да се баве на вишем нивоу и од тог посла 

пристојно живе”, каже Арсен Ђурић

Oпштина Чајетина годинама 
даје озбиљне субвенције за 

пољопривредне произвођаче
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Уметничка манифеста-

ција  „Песничке ватре 

златиборске” одржана је 

21. септембра уз обележавање 

100 година од смрти великана  

српског песништва Владисла-

ва Петковића Диса и Милутина 

Бојића. Повељу за  укупно ст-

варалаштво добио је Љубивоје 

Ршумовић, а учествовали су и 

песници златиборског краја, 

као и гости из иностранства.

Главни мотив овогодишњих 

„Песничких ватри”, четвртих по 

реду, било је обележавање века 

од смрти Владислава Петко-

вића Диса и Милутина Бојића 

и великог страдања српске 

војске и народа у Првом свет-

ском рату. Песмама које су из-

водили Марија Марић Марко-

вић и Љубомир Беговић одата 

је пошта жртвама тадашњег Ве-

ликог рата. Публика у конгрес-

ној сали хотела „Мона” подсе-

тила се стихова песама двојице 

песника који су и сами због 

рата страдали.

Учесницима програма и 

присутним добродошлицу је 

пожелео председник општине 

Чајетина Милан Стаматовић:  

„Добро дошли на Златибор, да-

нас једину слободну територију 

у Србији где можете да говори-

те, да причате без икаквих по-

следица да ће вам то неко узе-

ти за зло, да ће злоупотребити. 

А још један разлог за то је да 

се данас у Србији мало или ни-

мало чује глас интелектуалаца, 

политичара, привредника који 

ћуте и не говоре о пропадању 

и назадовању Србије. Вечерас 

овде можемо да говоримо о на-

шим песницима Владиславу 

Петковићу Дису и Милутину 

Бојићу и ја постављам овде пи-

тање колико људи у Србији има 

право и може да говори о на-

шим јунацима и херојима када 

данас Србија пропада, назадује, 

када се парча. На Косову нам 

узимају и срце и душу и о томе 

нико не говори. Овде на Злати-

бору слободно можете да гово-

рите о томе, јер ће се одавде са 

Златибора то далеко чути и ова 

деца која су дошла овде вече-

рас са нама морају да знају да 

уче од оваквих громада срп-

ских које су задужиле Србију и 

изнеле српски народ у тешким 

временима. Зато ове наше зла-

тиборске песничке ватре треба 

да живе и напредују, да пробу-

де српски народ, а сви вечерас 

који су овде заслужују да гово-

ре о нашим великанима”.

Традиционалну Повељу 

„Песничких ватри златибор-

ских” за изузетан допринос 

уметности и култури добио је 

Љубивоје Ршумовић. То зна-

чајно признање Ршуму је уру-

чио заменик председника 

општине Чајетина Арсен Ђу-

рић, председник организацио-

ног одбора ове манифестације. 

Како су навели организатори, 

ово признање су придружили 

стотинама заслужених награ-

да честитавши најпознатијем 

златиборском песнику шез-

десетогодишњицу стваралач-

ког похода од родног Љуби-

ша до вечности. У програму је 

учествовао хор Основне школе 

„Димитрије Туцовић”, а управо 

је деци посвећен већи део Ршу-

мовићевог стваралаштва.

Пригодну беседу о делу на-

грађеног песника одржао је 

књижевник и редитељ Влади-

мир Андрић, блиско повезан с 

Ршумом дечјом поезијом, ТВ 

стваралаштвом и културном 

мисијом, њихово познанство 

траје већ пола века.  

„О Ршуму најбоље говоре ње-

гових 90 књига, десетине хиља-

да песама, стотине хиљада сти-

хова. Песнику Ршумовићу да се 

прићи с више страна. С које год 

стране приђете биће занимљи-

во и лепо. Ршум је масовно чи-

Ршуму Повеља „Песничких 
ватри златиборских”

„Док читамо Ршума просто осећамо како се наш српски, учмао и занемоћао од многих 
новоговора, опоравља као у каквој језичкој бањи”, казао је, говорећи о награђеном,  

Владимир Андрић. – Поезијом обележен век од смрти Диса и Милутина Бојића  
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Уручујући Повељу „Песничких 
ватри златиборских” Љубивоју 
Ршумовићу, заменик председни-
ка општине Чајетина Арсен Ђу-
рић одржао је пригодну беседу: 

„Част ми је и особито задо-
вољство што повељу ‘Песничких 
ватри златиборских’ за цело-
купно стваралаштво, нама вео-
ма значајно признање, уручујем 
највећем песнику Златибора, на-
шем драгом и уваженом Љуби-
воју Ршумовићу.

Као што се Златибор од давни-
на дичи посебношћу, лепотом и 
традицијом, тако се сви ми Зла-
тиборци поносимо књижевним 
делом и личношћу нашег Ршу-
ма, по коме се његов родни Љу-
биш и читав наш крај свуда пре-
познаје. 

Из сваке Ршумове песме, сти-
ха, реченице избија она народ-
на мудрост ерског поднебља, у 

сваком његовом наступу је дос-
тојанство и мера типични за 
људе са ове планине. Мислим 

да бољег амбасадора у књижев-
ном свету Златибор није имао од 
Ршума, који увек с пуно љубави 
пише и говори о свом завичају.

 Наравно да су стваралач-
ки домети овог нашег лауреа-
та, свима нам драгог земљака, 
знатно већи од тих његових за-
вичајних записа и златиборских 
поетских слика. Стварност целе 
Србије Ршум већ шест деценија 
оплемењује словом о правим 
животним вредностима, његова 
реч оставља трага међу генера-
цијама свуда где се говори срп-
ским језиком. Зато још једном у 
име завичаја хвала нашем дра-
гом Ршуму, нека му је са срећом 
ова повеља „Песничких ватри 
златиборских”, рекао је Арсен 
Ђурић.   

Арсен Ђурић: Ршум је понос Златибора

тан, гледан, певан и слушан. 

Рекох, још мало па 100 књига, 

подсећам на неколико стоти-

на ТВ емисија које смо ценили 

и волели: ‘Хиљаду зашто’, ‘Хај-

де да растемо’, ‘Фазони и форе’, 

незаборавни ‘Двоглед’...Као да 

га гледам у лапонској народ-

ној ношњи за ‘Двоглед’ са Лапо-

нцима прича као да се одувек 

знају, присно, братски. ‘Вуче, 

вуче, бубо лења’, ‘Ишли смо у 

Африку да садимо паприку’, ти 

евергрин хитови су стари 40 и 

више година и још увек се чују 

по дечјим вртићима”, казао је 

Андрић и наставио: 

„Зашто је Ршум омиљеник 

с малих екрана? Зато што му 

деца и одрасли верују, а верују 

му зато што не лаже. Пита, слу-

ша одговоре, тумачи свет и жи-

вот и све остало, шали се, смеје 

се и све то искрено, природ-

но. Ако ћемо о вештини, ваљ-

да ником од наших песника 

за децу, од чика Јове наовамо, 

стихови не извиру тако лако, 

просто, као из рукава. Ршум је 

својевремено причао Мићи Да-

нојлићу, а Мића је помињао у 

једном предговору, да је свако 

наше село имало понеког сеља-

ка коме Бог даде слуха за риме 

па целог живота у стиху гово-

ри. Био је такав и у Ршумовом 

родном Љубишу, Ршума дечака 

тиме заразио и то за цео живот”.

„Ршум поче да сипа риме 

и није стао, а и што би кад му 

тако сјајно иде. Ршум вели 

да и данас пише песму днев-

но. Некада је било и по 10, да 

буде у форми, кад наиђе не-

предвидиво надахнуће те да 

лако и успешно прибележи то 

што му навире. За овакву вр-

сту поетског тренинга код дру-

гих песника нисам чуо. Ршум 

је у Београд  понео Златибор, 

горштачки доживљај света, 

енергију, виталност и живопис-

ни здрав језик. Леп си завичај 

Ршуме изабрао. Кад је грађена 

железница у Србији кажу да је 

зафалило српских речи за што-

шта из железничарског заната, 

па да термини не остану швап-

ски, господа из министарства 

потегну на Златибор, покажу 

сељацима цртеже, справе и 

питају како би ти ово назвао. И 

тако се родише термини пра-

гови, шине, одбојници... Пра-

во уживање је Ршумов српски 

језик. Док читамо просто осећа-

мо како се наш српски, учмао 

и занемоћао од многих ново-

говора, опоравља као у каквој 

језичкој бањи”, казао је, уз оста-

ло, Владимир Андрић па прија-

тељу Ршуму поручио: „Напред 

ка стотој књизи”.

Ове „Песничке ватре злати-

борске” одржане су у оквиру 

54. Међународних сусрета пи-

саца које организује Удружење 

књижевника Србије. На Зла-

тибору су своје песме казива-

ли песници златиборског краја 

Милосав Радибратовић, Мирја-

на Ранковић Луковић и Милу-

ника Митровић, као и гости из 

иностранства Борис Бренџа, 

Штефан Цифра, Иван Џепаро-

ски, Луј Бертолм и Антоан Си-

мон који су поред  језика, стила 

и тема представили и друга-

чије начине казивања поезије.

А златиборска манифеста-

ција  крунисана је симболич-

ним паљењем ватре на Шу-

матном брду, уз најаву нових 

песничких сусрета за следећу 

годину. Марија Јеремић

Арсен Ђурић и Љубивоје Ршумовић
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Туристичка организација 

Златибор итекако има 

разлога за задовољство 

– након детаљне анализе ста-

тистичких података показало 

се да је у првих девет месеци 

ове године на Златибору забе-

лежен пораст броја гостију за 

10 одсто. Иако је прошла годи-

на овде била рекордна по по-

сећености, тренд повећања се 

и у  овој наставља. Пресудни 

фактори који су довели до ова-

ко добрих резултата, по речи-

ма директора ТО Златибор Вла-

димира Живановића, су нови 

садржаји као и константна 

промоција Златибора у земљи 

и иностранству.  

С обзиром да је ова дестина-

ција захваљујући квалитетним 

смештајним капацитетима и 

изузетним техничко-органи-

зационим условима постала 

један од центара конгресног 

туризма, уследио је период одр-

жавања великог броја конгреса, 

симпозијума и семинара. 

Владимир Живановић сма-

тра да је сада право време да 

се крене са промоцијом Злати-

бора за зимску туристичку се-

зону. Акценат ће, како директор 

каже, бити стављен на промо-

ције у земљама региона.

Златибор у Будимпешти
„Почињемо већ 21. септем-

бра презентацијом у Будим-

пешти, одавно нисмо били 

на овом тржишту. Покушаће-

мо да на најбољи могући на-

чин представимо све садржаје 

и капацитете, да упознамо 

мађарске туроператоре и но-

винаре са понудом Златибора. 

Затим улазимо у период сајмо-

ва. Већ нас почетком октобра 

очекује Сајам туризма у Но-

вом Саду. Потом се надовезују, 

један за другим, сајмови у Са-

рајеву, Крагујевцу и Бањалуци“, 

најављује Живановић.

Златибор ће паралелно с тим 

бити промовисан у градовима 

Србије и земаља у окружењу. 

Заказани су наступи у Подго-

рици, Будви, Бањалуци, Тузли, 

Сарајеву, Темишвару и Скопљу. 

Говорећи о наредној зимској 

туристичкој сезони Живано-

вић истиче да ће фокус бити 

на Ски-центру „Торник”, спорт-

ским и ски-садржајима: 

„Настојаћемо да додатно уре-

димо дечје скијалиште Обудоје-

вица које се налази у самом 

центру планине. Надамо се да 

ће атрактивни садржаји попут 

Дино парка и Авантура парка 

прилагодити своју понуду зим-

ској туристичкој сезони, однос-

но отворити додатне садржаје, 

уредити клизалишта, оспосо-

бити инфраструктуру. Знамо 

да у Авантура парку има дечја 

ски-школа која ће такође ради-

ти и ове године, тако да ће фо-

кус бити на зимским спорто-

вима”, напомиње директор ТО 

Златибор. 

Зимски концерти  
на Краљевом тргу

Посебна пажња, додаје Жи-

вановић, биће усмерена ка хо-

телским садржајима. 

„Ту ће бити актуелни вел-

нес и спа центри. Свакако ће 

се боље позиционирати хотели 

који имају ове додатне садр-

жаје. Што се тиче туристичке 

организације, ми ћемо се пот-

рудити да припремимо богат 

програм на Краљевом тргу, да 

зимску туристичку сезону упо-

тпунимо концертима. Надамо 

се да ће бити доста снега, да ће 

Златибор бити добро попуњен 

и да ће временски услови дати 

добру потпору зимској турис-

тичкој сезони“, уверен је дирек-

тор ТО Златибор.  

До краја ове године биће 

стављен у функцију један део 

новог здања Омладинско- кул-

турног центра, а његово финал-

но отварање најављено je пред 

летњу туристичку сезону. 

Драгана Росић

Учестале промоције Златибора  
за рекордну посећеност

Гостију више за 10 одсто у девет овогодишњих месеци, Владимир Живановић најављује  
да ће у зимској сезони фокус бити на Ски-центру „Торник”, спортским и ски-садржајима 

Владимир Живановић

Нови садржаји као и константна промоција Златибора у земљи и иностранству  
пресудни су фактори који су довели до овако добрих резултата
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Општина Чајетина је у 

оквиру активности за 

смањење броја и по-

следица саобраћајних незгода 

на својој територији покрену-

ла пројекат „Стратегија безбед-

ности саобраћаја на путевима 

oпштине Чајетина за период од 

2017. до 2021. године са предло-

гом акционог плана и порталом 

за управљање безбедношћу сао-

браћаја’’. Прве активности везане 

за реализацију пројекта кренуле 

су почетком септембра.

Пројектни задатак се реа-

лизује у три фазе: доношењем 

Стратегије безбедности сао-

браћаја за општину Чајетина 

за период од 2017. до 2021. го-

дине, израдом акционог плана 

за реализацију стратегије, као 

и прављењем портала за упра-

вљање безбедношћу саобраћаја 

на територији општине. 

Израда стратегије обухвата 

анализу стања безбедности са-

обраћаја и припрему коначног 

текста у форми стратешког до-

кумента који би био усвојен на 

седници Скупштине општине 

Чајетина. 

„Савет за безбедност сао-

браћаја општине Чајетина по-

кренуо је и у пројектни задатак 

уврстио успостављање портала 

за општину са пратећом базом 

о обележјима безбедности сао-

браћаја. Ова фаза треба да буде 

реализована кроз три нивоа: је-

дан је успостављање базе која 

треба да нам да податке о сао-

браћајним незгодама и њихо-

вим учесницима, информације 

о путевима и безбедоносним 

карактеристикама, подат-

ке о индикаторима понашања 

и ставовима учесника у сао-

браћају, идентификацију про-

блема безбедности у саобраћају 

прављењем података о такозва-

ним ‘црним тачкама’ у нашој 

општини’’, каже Срђан Радовић 

из Савета за безбедност сао-

браћаја општине Чајетина.

За потребе овог пројекта ваља 

снимити најкритичније путе-

ве на територији општине у ду-

жини од око 50 километара, за 

шта је ангажовано специјализо-

вано возило. Такво возило је на-

правио АМСС и оно је једно од 

три таква у Европи. Ово возило 

може да сними и сачува подат-

ке за 130.000 километара путе-

ва помоћу специјалних камера 

високе резолуције. Прикупљени 

подаци се касније анализирају, а 

потом предузимају потребни ко-

раци да би се створили услови за 

што безбедније путеве. 

„На возилу се налазе три ка-

мере за снимање путева, широ-

копојасне са предње и са задње 

стране. Све камере су у високој 

дефиницији и пружају веома 

квалитетан снимак. Путеви се 

оцењују од једне до пет звездица. 

Пут са пет звездица мора да ис-

пуни преко 50 критеријума: ква-

литет асфалта мора бити добар, 

квалитетна делинијација, мора 

бити добра хоризонтална и вер-

тикална сигнализација, објекти 

поред пута морају бити при-

кладно обезбеђени и осигурани 

од могућности удара... Исто то 

важи и за пешаке, за бициклис-

те и моторциклисте“, објашњава 

Урош Божић из Центра за мотор-

на возила АМСС.

Поред прикупљања подата-

ка о путевима и њиховим сао-

браћајно-безбедносним карак-

теристикама, подаци снимљени 

специјализованим возилом тре-

ба да се користе за оцену ризи-

ка страдања у саобраћају на 

снимљеним деоницама. 

Подаци о израчунатим ри-

зицима по деоницама треба да 

буду складиштени у бази пода-

така и доступни путем порта-

ла безбедности саобраћаја за 

општину Чајетина.

 Мирјана Ранковић Луковић

База података о „црним тачкама” 
за безбеднији саобраћај

Савет за безбедност саобраћаја општине Чајетина покренуо успостављање портала  
са пратећом базом о обележјима безбедности саобраћаја

Срђан Радовић Специјално возило за снимање најкритичнијих путева
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Као и протеклих година, 

Удружење пензионера 

општине Чајетина и ове 

је организовало традиционал-

но масовно дружење пензионе-

ра. Био је то величанствен скуп 

припадника трећег доба, који 

су у целодневном дружењу уз 

песму и игру прославили су-

срет у чајетинској варошици. 

Овогодишњем скупу прису-

ствовало је око 650 пензионе-

ра из чак 25 удружења из Ср-

бије и Републике Српске.

Удружење пензионера општи-

не Чајетина већ дуги низ годи-

на негује сарадњу са пензио-

нерским организацијама из 

других места, која се радо ода-

зивају на сваки њихов позив на 

дружење. Разлози су добро по-

знати: пријатан амбијент и на-

далеко чувено гостопримство 

домаћина.

Ове године организатори су, 

уз остале, по први пут  угости-

ли пензионере из Свилајнца. 

Миодраг Михаиловић Бели 

из Удружења за туризам, пу-

товања и дружења Свилајнац 

каже да стално путује и да са 

задовољством посећује све дес-

тинације.

Ово дружење  
је права ствар 

„Захваљујем се представници-

ма Удружења пензионера Чаје-

тина што су ме позвали. Лепо 

смо се спријатељили, ово наше 

дружења је права ствар. Веруј-

те да ми то много значи и зато 

што сам ја фолклориста.Ја сам 

највећи играч од свих овде“,за-

довољно истиче Михаиловић.

Генерацијском дружењу при-

суствовали су и пензионери 

града Ужица.

„Ја сам ове године из Ужица 

на овај скуп дошла са 36 пензи-

онера. Било би нас и више, али 

смо имали један смртни случај. 

Често организујемо дружења. 

У Чајетини смо 21. септембра 

сваке године. Удружење Ужице 

15. октобра организује дружење 

на Белој Земљи“, поручује Гор-

дана Ћорић, председница Удру-

жења пензионера Ужице.

Неизоставни гости и овога 

пута били су пензионери из 

пријатељске општине Лакта-

ши из Републике Српске. У по-

сету Чајетини, како кажу, до-

шли су из два разлога: да пруже 

подршку изградњи златибор-

ске гондоле, али и да се виде 

са својим пријатељима.

„Дошло је 62 пензионера да 

подржи вашу борбу око гондо-

ле и господина Стаматовића. 

Изузетна нам је част да смо 

овде. Долазимо већ три, че-

тири године. Осећамо се као 

код своје куће. Увек смо добро 

примљени, а и ми се трудимо 

када они дођу код нас да их до-

чекамо онако како треба“, исти-

че  Драгојла Поповић, која води 

секцију за одмор и рекреацију 

Величанствен скуп пензионера 
Србије и РС у Чајетини

Дружило се уз песму и игру око 650 припадника трећег доба из 25 удружења.  
– Дошли из Лакташа да се виде с пријатељима и пруже подршку златиборској гондоли

Миодраг Михаиловић БелиСлавко Пантовић
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Општинског удружења пензио-

нера Лакташи.

Домаћини су и ове године, 

како и доликује Златиборцима, 

госте дочекали са пуно љубави 

и гостопримства. Председник 

Удружења пензионера Чајети-

на Славко Пантовић је истакао 

да је ово прилика да се пензи-

онери друже, али и да анали-

зирају ситуацију у пензионер-

ским организацијама на нивоу 

округа. Посебно га радује то 

што се све више пензионера 

учлањује у удружење, а многи 

од њих били су расположени да 

се придруже овом скупу.

Догодине на окупу  
1.000 пензионера

„Овде је тренутно 200 пен-

зионера са подручја општине 

Чајетина. Драго ми је да нема 

месне заједнице из које неко 

није дошао. Проширили смо ту 

мрежу и ту сарадњу са људима. 

Они виде да имају подршку уд-

ружења, тако да и млађи људи 

који одлазе у пензију одмах 

долазе и учлањавају се“, рекао 

нам је Пантовић.  

Он додаје да је интересовање 

пензионера за ово дружење 

било изузетно велико, али да 

због ограниченог простора 

нису могли све да угосте. Због 

тога се већ сада праве планови 

за наредну годину, обезбеђује 

се адекватан простор, тако да 

се очекује да ће догодине ово 

генерацијско дружење окупити 

око 1.000 пензионера.

Традиционалном дружењу 

припадника трећег доба, увек 

обојеном лепим расположењем 

и пажњом, придружили су се и 

представници општине Чајети-

на као и директори јавних пре-

дузећа.

 Драгана Росић

Летовањем у Ђеновићима 
презадовољни

Осим генерацијских дружења, Удружење пензионера општине 
Чајетина последњих година за своје чланове веома успешно орга-
низује летовања, боравак у бањским лечилиштима, одлазак до ат-
рактивних излетишта... Недавно се педесетак пензионера вратило 
са летовања у Црној Гори одакле носе само лепе успомене.  Про-
теклих година пензионери су летовали у Бечићима, али су се по-
следње две године,по препоруци чланова удружења из Косјерића, 
одлучили за Ђеновиће. Одсели су у хотелу „Бели анђео“ где су били 
веома задовољни, почев од смештаја, исхране, па до осталих за-
нимљивих садржаја који су били прилагођени њиховом старосном 
добу. Тако ће, према Пантовићевим речима, пензионери из наше 
општине ово летовалиште посетити и наредне године. 

Најстаријим Чајетинцима се организује и куповина огрева и зим-
нице по приступачним ценама и повољним условима плаћања. При 
крају је испорука око 1.000 кубика огревног дрва, након чега ће се 
кренути са набавком зимнице. Д. Р.

Драгојла Поповић

Гордана Ћорић

У петак 22. септембра  библио-
тека „Љубиша Р. Ђенић’’  постала 
је  богатија за 111 читалаца. Као и 
сваке године у септембру, тако је 
и овога пута уприличен пријем и 
бесплатно учлањавање ђака пр-
вака у ову установу културе. Овај 
догађај су својим присуством уле-
пшали писци за децу Љубивоје 
Ршумовић и Владимир Андрић.

Увек у духу промоције чита-
лаштва и стварања навика него-
вања културних садржаја, библи-
отека „Љубиша Р.Ђенић’’  је у своје 
окриље и ове јесени примила 
ђаке прваке дарујући им бесплат-
не чланске карте. У сарадњи са 
општином Чајетина овога пута уп-
риличен је и сусрет деце и песни-
ка. Дружење са децом почео је је-
дан од плодоноснијих стваралаца 
за децу Владимир Андрић, који је 
уредник и аутор сонгова у серији  
„Приче из Непричаве’’ , писац и ре-

дитељ серије „Дај ми крила један 
круг’’ и уредник и аутор више од 
стотину емисија серије „Лаку ноћ 
децо’’ и серијала „Пустолов’’.

Љубивоја Ршумовића малиша-
нима није требало посебно пред-
стављати; довољно је било дру-
жење започети химном  „Деца 
су украс света’’ и наставити га 
кроз фазоне и форе. Децу су поз-
дравили Арсен Ђурић, заменик 
председника општине Чајети-
на који је малишанима пожелео 
срећан полазак у први разред, и 
Љиљана Ракић, заменик директо-
ра библиотеке, упознавши их са 
овом установом културе. Општи-
на је даривала децу књигом  „Ма 
шта ми рече’’ потписану од аутора 
која ће, кад времена мину, остати 
подсетник на један тренутак када 
су полако али сигурно ступили у 
свет одраслих . 

М. Р. Луковић

Пријем првака  
у библиотеку
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На те ри то ри ји оп шти-

не Ча је ти на ове 

школ ске го ди не 

упи са но је 14 пр ва ка ма-

ње не го прет ход не та ко да 

је пр ви пут у школ ске клу-

пе се ло 109 ђа ка. По ре чи ма про-

свет ног ин спек то ра Оп штин ске 

упра ве Ча је ти на Ми ро сла ва Ђо-

ки ћа, у ОШ „Ди ми три је Ту цо вић“ 

из Ча је ти не има укуп но 70 пр ва-

ка, од че га их је у Ча је ти ни 36, у 

из дво је ном оде ље њу на Зла ти бо-

ру 32, док у Ја бла ни ца има два.

„ОШ ‘Са ва Јо ва но вић Си ро гој-

но’ из Си ро гој на има укуп но 14 

пр ва ка; у из дво је ном оде ље њу 

Љу биш су че ти ри пр ва ка, у Же-

љи на ма је дан, у Ро жан ству че-

ти ри и у Си ро гој ну пет. Основ-

на шко ла ‘Ми ли во је Бо ро вић’ из 

Мач ка та има укуп но 25 пр ва ка; 

у Кри вој Ре ци се дам, у Гор њој 

Шљи во ви ци је дан, у Мач ка ту 

17“, на во ди Ми ро слав Ђо кић. Он 

је овом при ли ком на го ве стио да 

се, пре ма еви ден ци ји оп шти не, у 

на ред ној го ди ни оче ку је по ве ћа-

ње бро ја упи сних пр ва ка за 15.

Три но ва про јек та шко ле  
у Мач ка ту

Шко ла „Ми ли во је Бо ро вић“ из 

Мач ка та се мак си мал но тру ди да 

за сво је ђа ке обез бе ди што бо ље 

усло ве за рад. За хва љу ју ћи пра-

во вре ме ном де ло ва њу и ја вља њу 

на кон кур се, по ред сред ста ва ко-

је сва ке го ди не из два ја оп шти на 

Ча је ти на, за мач кат ску шко лу су 

ове школ ске го ди не опре де ли ли 

од ре ђе на сред ства Ми ни стар ство 

про све те и Вла да РС, а до на ци је 

у ви ду ком пју те ра сти гле су и из 

Ми ни стар ства прав де.

Ша љу ћи сво је про јек те на кон-

кур се ми ни стар ста ва, ОШ „Ми-

ли во је Бо ро вић“ из Мач ка та ус-

пе ла је да у овој го ди ни до би је од 

Ми ни стар ства прав де шест лап-

то по ва за рад на став ни ка у ма-

тич ној шко ли и из дво је ним оде-

ље њи ма у Шљи во ви ци и Кри вој 

Ре ци. Од Ми ни стар ства про све-

те до би је на су сред ства у ви си-

ни од 600.000 ди на ра за на бав ку 

на ме шта ја у школ ској тр пе за ри-

ји у Мач ка ту, а Вла да РС ће им 

по мо ћи да ре а ли зу ју за и ста ве-

ли ку ин ве сти ци ју.

„Од кан це ла ри је Вла де РС до-

би ли смо 27,5 ми ли о на ди на ра 

за пот пу ну адап та ци ју шко ле у 

Шљи во ви ци, укљу чу ју ћи и цен-

трал но гре ја ње и ко тло ве, а ђач-

ку ку хи њу ра ди мо на но вом ме-

сту. Део про сто ра смо усту пи ли 

и вр ти ћу у Ча је ти ни, Мач ка ту, 

у Кри вој Ре ци и Шљи во ви ци, а 

то смо мо ра ли да ура ди мо јер и 

на ма тај вр тић тре ба. Ма ла де ца 

до ла зе ов де у вр тић, а по сле ће 

они би ти на ши ђа ци“, ка же Иван 

Ива но вић, ди рек тор ОШ „Ми ли-

во је Бо ро вић’’ Мач кат.

По зи ти ван од го вор шко ла је 

до би ла на кон по се те ко ми си је 

ко ја је до шла у име  над ле жног 

ми ни стар ства и вла де да на ли-

цу ме ста утвр ди шта је све по-

треб но да би се на ста ва од ви ја-

ла нео ме та но по уче ни ке ка ко у 

ма тич ној шко ли та ко и у из дво-

је ним оде ље њи ма. На кон ма њих 

ко рек ци ја на про јек ту, сред ства 

су одо бре на и уско ро се оче ку је 

по че так ра до ва. За јед ну се о ску 

шко лу одо бре ње за три про јек-

та у овој ка лен дар ској го ди ни су 

ви ше не го до вољ на, сма тра Иван 

Ива но вић.

До го ди не ви ше ђа ка  
у Шљи во ви ци

Оно што ква ри ра дост је сте чи-

ње ни ца да у До њој Шљи во ви ци 

ове го ди не не ма ђа ка пр ва ка. На 

сре ћу, та ко не ће би ти на ред не 

школ ске го ди не, ка же ди рек тор 

шко ле  „Ми ли-

во је Бо ро вић’’ у 

Мач ка ту. 

„Иду ће го ди-

не би ће ви ше 

де це у Шљи во-

ви ци. И де ца са 

Бе ле Зе мље са 

под руч ја гра да 

Ужи ца, из Ка че-

ра, до ла зе у на шу шко лу, што је до-

бро. Не ће да иду у Ужи це, леп ше 

им ов де, мир ни је. Је дан број де це 

из Кри ве Ре ке, са иви це се ла ко-

ја иду у Рав ни, и њих ће мо пре го-

ва ра ти да пре ђу код нас у шко лу 

по што има ју усло ве: ауто бус про-

ла зи по ред ку ћа, до ла зи у Кри ву 

Ре ку  по ни же раз ре де а по сле до-

ла зи у Мач кат. Обез бе ђен је пре воз 

за хва љу ју ћи оп шти ни и усло ви су 

до бри’’, при ча   Иван Ива но вић.

По сле ду жег ни за го ди на, шко-

ла у Мач ка ту ће иду ће го ди не 

има ти два пе та раз ре да. Ива но-

вић се на да да ће у на ред ним го-

ди на ма има ти по два оде ље ња од 

пе тог до осмог раз ре да, као што је 

би ло у не ка бо ља вре ме на. Ме ђу-

тим, ни кад два до бра са ста ви ти. 

Но ви про блем ко ји се по ја вио у 

школ ској 2017./2018. го ди ни по-

ти че од ра ци о на ли за ци је ко ју 

спро во ди Ми ни стар ства про све-

те, а ко јом је оне мо гу ће но фор ми-

ра ње про ду же ног бо рав ка за де цу 

из над дру гог раз ре да. Ива но вић 

ка же да са мо у из дво је ном оде ље-

њу у Кри вој Ре ци има 31 уче ник 

ко јем је нео п хо дан бо ра вак у шко-

ли на кон за вр ше них ча со ва. Шко-

ла је под не ла зах тев над ле жном 

ми ни стар ству да им омо гу ћи на-

ста вак ра да фор ми ра них гру па за 

про ду же ни бо ра вак, јер се све ра-

ди у ин те ре су де це, али и у ин-

те ре су по ро ди це и оп стан ка се ла. 

Иза овог зах те ва, осим школ ског 

од бо ра и ди рек то ра шко ле, пот пи-

сан је и Са вет ро ди те ља.

Мир ја на Ран ко вић Лу ко вић

У но вој школ ској го ди ни 109  
пр ва ка у оп шти ни Ча је ти на

Оп штин ски про свет ни ин спек тор Ми ро слав Ђо кић на ја вљу је да се, пре ма еви ден ци ји оп шти не,  
у на ред ној го ди ни оче ку је по ве ћа ње бро ја упи са них пр ва ка за 15 

Иван  
Ива но вић
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Манифестација 

„Изађи ми на 

теглу”, једин-

ствено такмичење у при-

преми ајвара, одржано је 

19.септембра на Краље-

вом тргу на Златибору у 

организацији удружења 

„Башта машта“ и ТО Зла-

тибор. У целодневном 

такмичењу учествовало 

је 11 екипа, а за најбољег 

ајвар мајстора проглаше-

на је екипа „Дино парк“. 

Овим је потврђено њихо-

во учешће на финалном 

такмичењу које ће бити 

одржано у Сокобањи где 

ће покушати да освоје ти-

тулу „Нај ајвар мајстора у 

Србији’’ за 2017. годину.

Четврту сезону кули-

нарски караван „Изађи 

ми на теглу“ обилази 

градове и места у Србији 

у потрази за најбољим 

рецептом за ајвар и мај-

сторима који припремају 

овај српски специјалитет. 

Вредне награде
На Краљевом тргу на-

бољи ајвар, по оцени 

стручног жирија, при-

премила је екипа „Дино 

парк”, другопласирана 

је била „Голд гондола”, а 

треће место припало је 

„Попечитељима”. Најус-

пешније екипе су добиле 

вредне награде, а првоп-

ласираној је припао шпо-

рет „смедеревац”.

„Победу дефинитив-

но нисмо очекивали. Ми 

смо овде дошли да се за-

бављамо и проведемо. 

Имали смо седам члано-

ва тима, од тога само три 

са искуством.  ‘Дино парк’ 

је тим који побеђује. Ми 

смо то показали у току 

сезоне када смо у нашем 

парку угостили око 60.000 

људи. Сезони није крај, 

ми и даље радимо и че-

камо вас у Улици спорто-

ва бб“, изјавила је капитен 

победничке екипе Мили-

ца Зец.

Током трајања мани-

фестације расположење 

је било изузетно, јер су се 

учесници потрудили да 

се поред прављења ајва-

ра, свако по свом рецеп-

ту, добро забаве. Станојка 

Зечевић, члан тима ‘’Зла-

тиборски шериф”, каже 

да у њеној рецептури за 

прављење ајвара нема 

тајне. „Ово је традицио-

налан начин прављења 

ајвара. Паприку најпре 

испечемо, ољуштимо и са-

мељемо. Додамо уље, со и 

шећер, без икаквих других 

додатака. Тако су некада 

радиле наше мајке и баке”. 

Своје умеће у прављењу 

ајвара одлучиле су да по-

кажу и геронтодомаћице 

из службе ‘’Помоћ у кући“. 

Ово је, по речима капите-

на тима Милене Марић, 

било једно лепо искуство: 

‘’Дружење је дивно. Ово 

нам стварно много зна-

чи. Ми смо домаћице које 

све ово радимо и код куће. 

Сада смо изашле, напра-

виле манифестацију и су-

пер се провеле“.

И док су многи били 

расположени да посетио-

цима представе начин 

припреме ајвара, члано-

ви тима „Попечитељи“, 

који су на овом такми-

чењу освојили треће ме-

сто, нису били вољни да 

нам одају свој тајни ре-

цепт. Што се тиче саме 

манифестације, имали су 

само речи хвале: „Ово је 

за мене једно лепо иску-

ство, лепо дружење. Права 

журка!“, задовољно исти-

че Роса Јовић испред ових  

„министара за ајвар“.

Победничка екипа 

„Дино парк“ предста-

вљаће Златибор на фи-

налу које се одржава 14. 

октобра у Сокобањи. За 

титулу краља ајвара так-

мичиће се 30 екипа, а ор-

ганизатори су најавили и 

одређене новине:

„Новост у овој години је 

да ће по рецепту победни-

ка финала бити припре-

мана једна одређена ко-

личина ајвара. То ће бити 

једна серија која ће наш 

бренд повезати са ‘Баки-

ном тајном’, као и да том 

истом такмичару помогне 

да можда почне да се бави 

сопственом производњом“, 

каже Љиљана Вукотић из 

удружења „Башта машта“.

Идеални услови
Такмичарима су ор-

ганизатори и ове године 

обезбедили све потребне 

услове за надметање: нат-

кривени штанд за такми-

чарску екипу, столове и 

столице, пећи за печење 

паприка и припрему ај-

вара, дрва, тегле, свежу 

паприку, уље, шећер и 

со. Учешће је, по речима 

организатора, било доз-

вољено само уз пошто-

вање следеће рецептуре: 

кашичица знања, прстох-

ват брижљиво чуване тај-

не предака, мало добре 

воље, мрвица храбрости 

и незаменљиви састојак 

–  здрав такмичарски дух! 

Манифестација је одр-

жана уз свесрдну подрш-

ку Туристичке органи-

зације Златибор. Њеном 

директору Владимиру 

Живановићу организа-

тори су у знак захвално-

сти уручили плакету са 

жељом да овај догађај 

прерасте у традицију.

Драгана Росић

Екипа „Дино парк” 
направила најбољи ајвар

У такмичењу „Изађи ми на теглу” на Краљевом тргу учествовало 11 екипа, иза победника  
„Дино парка” пласирала се екипа „Голд гондола” док су трећи били „Попечитељи”

Директору ТОЗ Владимиру Живановићу организатори 
су у знак захвалности уручили плакету

Првопласирани „Дино парк“ Вицешампиони „Голд гондола”

 „Попечитељи” су освојили треће место
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До бри ла Ва си ље вић Сми ља нић, ту ри змо лог, 
мод ни кре а тор, ро ђе на је 1935. го ди не у Ра-
до бу ђи, у имућ ни јој по ро ди ци ко ја јој је омо-

гу ћи ла шко ло ва ње. Основ но обра зо ва ње сте кла је у 
Ари љу, сред њу еко ном ску за вр ши ла у Ужи цу, а Ви шу 
еко ном ску, ту ри стич ки смер, у Бе о гра ду. Пр ви рад-
ни од нос за сни ва у ариљ ском пред у зе ћу „’Мо ра ви-
ца’’, по том ра ди у Ко му нал ној бан ци Бе о град, а 1962. 
го ди не до ла зи на Зла ти бор и у СО Ча је ти на до би ја 
рад но ме сто ту ри стич ког рад ни ка.

Са гле дав ши при ли ке у Си ро гој ну До бри ла је, во ђе-
на ин ту и ци јом умет ни ка, спо зна ла  ко ли ко огро ман 
ства ра лач ки по тен ци јал ле жи у до та да мар ги на ли-
зо ва ној се о ској жен ској по пу ла ци ји, ко ја је сав те рет 
те шког жи во та при хва та ла као злу суд би ну. Би ла је 
чвр сто убе ђе на да ће злат не жен ске ру ке зла ти бор-
ских се љан ки из ме ни ти жи во те сво јих по ро ди ца и 
суд би ну чи та вог се ла. 

На До бри ли ну ини ци ја ти ву и су ге сти ју про те Ми-
ла на Сми ља ни ћа, Зе мљо рад нич ка за дру га 1962. го-
ди не осни ва свој но ви по гон за из ра ду ру ком пле-
те них одев них пред ме та под име ном „’Зла ти бор ка’’. 
Хра бро пре у зи ма ру ко во ђе ње по го ном, а циљ јој је 
био да се без ве ли ких нов ча них ула га ња, из град ње 
фа брич ких ха ла и пра те ће ин фра струк ту ре ор га ни-
зу је рад са же на ма ко је ће на ба зи ве ков не тра ди ци је 
об ра де ву не ра ди ти у сво јим до мо ви ма где се у рад ни 
про цес мо гу укљу чи ти чи та ве по ро ди це.

 
Аутен тич ност на шег под не бља  

у бу ти ци ма Евро пе, САД и Ја па на   

По чет ни про бле ми ни су је по ко ле ба ли, го во ри ла 
је: „’Ако ни је до бра зла ти бор ска ву на уве шће мо је из 
Аустра ли је или са Ислан да’’. Ус пе ла је да ство ри ма-
ли, али сло жан ко лек тив ко ји је био спре ман за вр-
хун ски тим ски рад, и ус по ста ви уза јам но по ве ре ње 
са пле ти ља ма. Пр ви ре зул та ти би ли су скром ни, али 
сва ка на ред на го ди на би ва ла је успе шни ја, одев ни 
пред ме ти леп ше об ли ко ва ни и уку сни је укра ша ва ни. 

Ин ту и ци јом вр хун ског умет ни ка, До бри ла је сми-
шља ла кре а ци је на дах ну те ме ким об ри си ма зла ти-
бор ских про пла на ка, раз ли ста лог др ве ћа, тек из ни-
клог цве ћа, или мо ти ви ма са ста рих ћи ли ма, тор би, 
ру ка ви ца и је ле ка. Дис крет но на ме тљи ви, али не на-
пад ни пред ста вља ли су аутен ти чан умет нич ки ан га-
жман ко ји бу ди од ре ђе на рас по ло же ња и под сти че 
емо ци је. Пре ва зи ла зи ли су огра ни че ња тре нут но мо-

дер ног и ак ту ел ног и увек би ли ко рак ис пред. Си ро-
гој но је убр зо по ста ло цен тар аутен тич не мо де на-
ста ле из срећ не ком би на ци је је дин стве ног ву не ног 
пре ди ва „’LO PI’’ из фир ме „’ALA FOSS’’ са Ислан да и 
кре а тив ног та лен та зла ти бор ских чо ба ни ца.

Пр ви проб ни мо де ли по ло жи ли су ис пит. Сва ке на-
ред не го ди не све су тра же ни ји, оду ше вља ва ју жен-
ску по пу ла ци ју на мод ним ре ви ја ма при ре ђи ва ним у 
свим ве ћим гра до ви ма на ше зе мље. Пам те се мод не 
ре ви је одр жа не 1970. го ди не у Ко лар че вој за ду жби-
ни у Бе о гра ду, по том Га ле ри ји УЛУ ПУДС-а, Цен тру за 
са вре ме но оде ва ње у Бе о гра ду, мод не ре ви је у Ду-
бров ни ку, Цав та ту и Љу бља ни. До бри ла и пле ти ље 
по ста ју атрак ци ја. У ре дак ци ји „’По ли ти ке’’, где су сти-
гле на по зив, до че ку ју их апла у зи, ка ме ре, о њи ма се 
пи ше, пре при ча ва. Упри ли че ни су су сре ти у Си ро гој-
ну, мод не ре ви је ор га ни зу ју се у се о ском ам би јен ту.

Џем пе ри, ха љи не, блу зе, ша ло ви, јак не по ста ли 
су мод ни хи то ви же на Бе о гра да, За гре ба, Спли та... 
Сма раг дна дво ра на за гре бач ког хо те ла „’Еспла на да’’ 
про ла ма ла се од бу ји це оду ше вље них по кло ни ка мо-
де док су по сма тра ли ше зде сет уни кат них пле те них 
ра до ва  са вре ме но об ли ко ва них, укра ше них ин вен-
тив ним ре ше њи ма на род них мо ти ва и ор на мен ти ке 
и сти ли зо ва ног фол кло ра. Био је до во љан са мо је-
дан сат да За греп чан ке раз гра бе све из ло же не екс-
по на те... Ја вља се оп ти ми стич ко уве ре ње да су џем-

пе ри, јак не и ком пле ти све бли жи Ми ла ну, Па ри зу, 
Пе тој аве ни ји...

Му дро шћу и ви зи о нар ским ин стинк том  из ван ред-
но су ко ри шће ни сна га и ве ли ки по тен ци јал се ла и 
сло бод но вре ме ње го вих жи те ља. Ма шта ди рек тор-
ке и кре а тор ке све је ин спи ра тив ни ја, мо де ли су све 
леп ши и бо га ти је укра ше ни. Му ње ви ти успон ма лог 
си ро гојн ског по го на при ву као је у кр ше ви та зла ти-
бор ска бр да ве ли ки си стем „’Инекс’’ са же љом да га 
ви ди у свом са ста ву. Же ља им се ис пу ни ла 5. мар-
та 1969. го ди не,  „’Зла ти бор ка’’ се из два ја из са ста ва 
Зе мљо рад нич ке за дру ге и по ста је део овог моћ ног 
пред у зе ћа. По слу је под но вим име ном „’Инекс Зла-
ти бор ка’’ ко ја ће се убр зо про чу ти као сим бол ви со-
ког ква ли те та и екс клу зив них мо де ла.

Ка да је ју го сло вен ско тр жи ште би ло осво је но, До-
бри ла и пле ти ље ну де све ту не што ви ше од одев ног 
пред ме та, аутен тич ност и по себ ност про ис те кле из 
под не бља и кул ту ре у ко ме жи ве и ства ра ју. Без об-
зи ра што на ша др жа ва ни је спа да ла у ред при мар-
них мод них из во ри шта, овај ори ги нал ни стил је ра-
до при хва ћен у свим свет ским мод ним ме тро по ла ма. 
Им по но ва ле су ви со ке це не по ко ји ма су се јак не и 
џем пе ри про да ва ли у екс клу зив ним бу ти ци ма Евро-
пе, САД и Ја па на. 

Пи сма До бри ли од Јо ван ке Броз,  
Нен си Ре ган, Лив Ул ман

У кре и ра њу До бри ла је би ла ори ги нал на и сме ла, 
али од ме ре на и мо дер на. Има ла је ве о ма ис тан чан 
осе ћај при ли ком ода би ра бо ја, мо де ла и мо ти ва. Ре-
ви је си ро гојн ских уни ка та би ле су пра зник за по кло-
ни ке мо де ши ром Евро пе. Мар та 1973. го ди не она из-
ја вљу је до пи сни ку „’По ли ти ке екс прес’’ : „Евро па нас 
то ли ко тра жи. Ова пр ва ко лек ци ја за про ле ће и ле то 
при пре мље на је за ино стран ство. Го сту је мо у Ри му 
15. мар та, а већ у апри лу смо на сај му мо де у Ли о ну, 
за тим у Мин хе ну на сај му за нат ства”. Нај ве ће про-
мо ци је у све ту при ре ђе не су то ком кул тур них и ту ри-
стич ких ма ни фе ста ци ја ко је је на ша др жа ва одр жа ла 
за афир ма ци ју зе мље од Ри ма, Ми ла на, Па ри за, Бри-
се ла, Ко пен ха ге на, Сток хол ма и Мо скве до Њу јор ка, 
Мон тре а ла и То ки ја.

Би ло је ве о ма за ни мљи во слу ша ти До бри ли ну при-
чу са ко ли ко је му дро сти во ђен мар ке тинг. Ка ко су 
осва ја ни вр хо ви свет ске по ли тич ке и хо ли вуд ске ели-
те да по ста ну нај бо љи про мо те ри си ро гојн ских про-
из во да. За Бар ба ру Буш, су пру гу и мај ку дво ји це до-
ско ра шњих пред сед ни ка САД, у Бе о гра ду је при ре ђе на 
ре ви ја уни кат них ра до ва из Си ро гој на. Ту при ли ку ко-

До бри ла кре и ра ла пре по род зла ти бор ског се ла
Из ло ка ним кр че ни ци ма сти гла је у за бит зла ти бор ску где су у ра штр ка

ним ко ли ба ма још го ре ле пе тро леј ке, ло ја ни це и зу бље лу ча, са да ле ких 
из во ра во да до но ше на у бу ца ма, у упо тре би би ли наћ ва ри и до ла ви, до
тра ја ле си ни је и тро но шке и не из о став на за ди мље на ог њи шта. 

Али кад је не по гре ши вим ин стик том дој ми ла сву ле по ту руч них ра до ва 
же на овог под руч ја и ве ко ви ма пре но ше ну ве шти ну пле те ња, до но си од
лу ку да кре не у оства ре ње сво јих мла да лач ких сно ва. Док су мно ги скеп

ти ци го во ри ли да је то обич на  аван ту ра мла де де вој ке, она је ве ро ва ла 
да јој је суд би на до де ли ла апо стол ску уло гу да по мог не љу ди ма оства ре
ње ве ков не те жње ка не чем леп шем и бо љем, да сво јим искон ским за на
том, не пре ста ном и гр че ви том бор бом по бег ну из па три јар хал ног, оскуд
ног окру же ња, то ли ко ду го при сут ног у овом кра ју да из пр ти шта, опан ка 
и гу ња што пре стиг ну у бо га ти је и ху ма ни је дру штво. Кре ну ла је за сво
јом зве здом во ди љом...

Пи ше: Ми ли сав Р. Ђе нић

До бри ла Ва си ље вић Сми ља нић



19СЕПТЕМБАР 2017. ГОДИНЕНЕ И МА РИ ЗЛА ТИ БОР СКОг ТУ РИ ЗМА

ри сти До бри ла, по кла ња јој екс клу зив ни џем пер, а је-
дан ша ље за пр ву да му Аме ри ке Нен си Ре ган, си гур на 
да ће их ви де ти ми ли о ни же на у том бо га том све ту.

Из Бе ле ку ће, 2. но вем бра 1983. го ди не у Си ро-
гој но је сти гло пи смо за хвал но сти: „Дра га госп. Ва-
си ље вић Сми ља нић, кад се Бар ба ра Буш вра ти ла у 
Ва шинг тон са про пу то ва ња кроз Ју го сла ви ју да ла ми 
је руч но ра ђе ни џем пер, ко ји сте по ка за ли го спо ђи 
Хе лен Ан дер сон за ме не, при ли ком ње не по се те ва-
шој ре ви ји. Би ли сте крај ње љу ба зни ода би ра ју ћи тај 
кра сни дар та ко ве што мо де ли ран од же на на пла ни-
ни Зла ти бор у за пад ној Ср би ји. Же лим вам да ти до 
зна ња да ја искре но це ним пле ме ни то при ја тељ ство 
ство ре но ва шим бри жно ода бра ним по кло ном. Мој 
муж ми се при дру жу је ша љу ћи на ше нај то пли је же-
ље ва ма и ва шем ко лек ти ву. Искре но Нен си Ре ган”.

У Си ро гој ну су би ли упо зна-
ти да је хо ли вуд ска глу ми ца Лив 
Ул ман ре до ван ку пац њи хо вих 
одев них пред ме та. До бри ла је 
че ка ла при ли ку да се за хва ли. 
Пу ту ју ћи на зим ске Олим пиј ске 
игре у Са ра је во филм ска зве зда 
би ла је при јат но из не на ђе на кад 
јој је на сур чин ском аеро дро му 
уру ћен екс клу зив ни џем пер, дар 
кре а тор ке и зла ти бор ских пле-
ти ља. Овај гест ле пог вас пи та-
ња и по што ва ња по тро ша ча 
бр зо се ис пла тио, у са ра јев ској 
про дав ни ци „’Инекс Зла ти бор-
ка’’ хо ли вуд ска зве зда ку пу је се дам џем пе ра, оста је 
не по зна то: да ли ће обо га ти ти соп стве ну ко лек ци ју 
или по де ли ти при ја те љи ма. До бри ла је 10. фе бру а-
ра 1984. го ди не при ми ла пи смо за хвал но сти: „Дра га 
До бри ла, хва ла нај леп ше за пре ле пи џем пер. Кад год 
сам га обу кла сва ко се са њим ја ко оду ше вио. Хва ла 
вам! На дам се да ћу вас јед ног да на упо зна ти или у 
ва шој зе мљи или ов де у Њу јор ку. Ва ша Лив”.

Мо же се твр ди ти да је зла ти бор ски ву не ни одев ни 
пред мет по стао срп ски бренд, не за о би ла зан у по се-
та ма др жав них, по ли тич ких, кул тур них, ди пло мат-
ских и дру гих де ле га ци ја. Ра и са Гор ба чов, пр ва да-
ма СССР- а, са ре ви је у Бе о гра ду, за њу при ре ђе не, 
но си не ко ли ко уни ка та у Мо скву. Јо ван ка Броз је ра-
до но си ла ву не не про из во де из  Си ро гој на до би је не 
на не ко ли ко мод них ре ви ја у Бе о гра ду и Зла ти бо ру, 
у хо те лу „’Па ли сад’’ 1975. го ди не. Ко ри сте ћи по знан-
ство, До бри ла јој ша ље по зив да отво ри Дом пле ти ља 
у Си ро гој ну, Јо ван ка 5. ав гу ста 1974. го ди не са Бри о-
на од го ва ра: „Ва ма и ври јед ним зла ти бор ским пле-
ти ља ма у Си ро гој ну же лим још пу но успје ха и пу но 
за слу жних при зна ња и афир ма ци ја, јер Ви то сво јим 
ра дом, та лен том и мар љи во шћу за слу жу је те. Са по-
себ ним ин те ре со ва њем, ра до шћу и ра до зна ло шћу 
оче ку јем су срет са сви ма ва ма. А до тле, све за јед но 
вас ср дач но по здра вља Јо ван ка Броз„.

Ме ђу мно гим осо ба ма ко је су нај че шће но си ле мо-
де ле ко лек ци је „’Си ро гој но стајл’’ би ла је пред сед ни ца 
Ислан да Виг дис Фин бо га до тир, пр ва де мо крат ски иза-
бра на пред сед ни ца у Евро пи. Ра до ва ла се еко ном ској 

са рад њи две зе мље, а си ро гојн ски џем пер је са оду ше-
вље њем при хва ти ла и че сто га у зва нич ним при ли ка-
ма обла чи ла. Јед ном при ли ком је ен гле ска кра љи ца 
Ели за бе та по се ти ла Исланд и ве о ма јој се сви део џем-
пер ко ји је но си ла Виг дис. По же ле ла је за се бе. На жа-
лост, у по ну ди ни је био исти, али ку пи ла је сли чан. И 
пред сед ни ца Ли тва ни је Да ли ја Гри ба у скај те во ле ла је 
да их но си, а тек ка ко су укра си ли склад ну фи гу ру ита-
ли јан ске филм ске глу ми це Со фи је Ло рен.

У „’Се лу из дав ни на’’ и цен тру екс клу зив не мо де 
До бри ла је у је сен 1975. го ди не до че ка ла 120 су пру га 
ам ба са до ра акре ди то ва них у Бе о гра ду. То пао до чек 
и при ја тан бо ра вак ко ји се не за бо ра вља до не кле до-
ча ра ва део пи сма за хвал но сти Еве Хри сти не Ма ке-
ла и нен, от прав ни це по сло ва фин ске ам ба са де: „Дан 
ко ји смо про ве ли у Си ро гој ну био је за све нас јед но 

ве о ма бо га то ис ку ство у мно го че му – ле по та пеј за жа, 
ван ре дан до чек му зи ча ра, то пла ат мос фе ра, из ван-
ред но го сто прим ство ко јим смо би ли по ча ство ва ни 
у Ва шој ку ћи и на рав но пре див ни пле те ни ар ти кли 
ко ји ма смо би ли у мо гућ но сти да се ди ви мо”.

                                 
Џем пе ри из Си ро гој на  

и за Пјер Кар де на
Си ро гој но ве о ма бр зо из ра ста у дру гу по зна ча ју 

ту ри стич ку де сти на ци ју Зла ти бо ра, а нај на пред ни јем 
се лу за пад не Ср би је ни ко не мо же оспо ри ти при мат 
у из лет нич ком ту ри зму. Два дра гу ља ожи вље не про-
шло сти, објек ти људ ског би ти са ња и оса вре ме ње ни 
пле те ни пред ме ти ње го вог оде ва ња, упо зна ју по кло-
ни ке тра ди ци је и ле по те са жи во том ових гор шта ка у 
про ху ја лим ве ко ви ма. Го ди шње се ов де сли је сто ти не 
хи ља да ту ри ста, мно ги од њих до ла зе пр ви пут но ше-
ни зна ти же љом а вра ћа ју се са ути сци ма ко ји оста ју 
у трај ној успо ме ни. Они ко ји су већ јед ном до че ка-
ни до бро до шли цом, увек ће се вра ћа ти Си ро гој ну.   

У Си ро гој ну су ви ђе ни мно ги по зна ти на уч ни ци, 
књи жев ни ци, др жав ни ци, по ли ти ча ри и кул тур ни 
по сле ни ци. Ју го сло вен ски пре ми јер Ан те Мар ко вић 
1990. го ди не сти гао је хе ли коп те ром у цен тар свет-
ске мо де. Оти шао је оду ше вљен до че ком, тру бач ким 
ор ке стром, ар ха ич ним „’Ста рим се лом’’, из у зет ном 
ре ви јом руч них ра до ва и то плим и ср дач ним при је-
мом. Ка сни је је До бри ли на при ја те љи ца, пре ми је ров 
пре во ди лац, ис при ча ла да је по сле не ко ли ко ме се-
ци, на са ми ту др жав ни ка у Да во су, два де сет ми ну та 

при по ве дао не мач ком кан це ла ру Хел му ту Ко лу ка ко 
у јед ном за ба че ном срп ском се лу по сто ји за чу ђу ју ће 
про фи та би лан и ши ром све та по знат по гон до ма ће 
ра ди но сти. На кра ју је до дао да ће се сво јим ауто ри-
те том за ло жи ти да их у Ју го сла ви ји бу де што ви ше.

Ин те ре сан тан по да так ис при ча ла је ет но лог Бо са 
Ро сић, нај бли жи и нај по у зда ни ји До бри лин са рад-
ник. „Мо ра ло се ре а го ва ти бр зо и од луч но, че сто ра-
ди ти без од мо ра. Се ћам се кад је чу ве ни Пјер Кар-
ден тра жио да му у Па риз хит но до не се мо три де сет 
на ших про из во да. Мо ра ла сам пу то ва ти пр вим ави-
о ном, До бри ла је су тра дан кре ну ла ауто мо би лом. 
Шам пи он свет ске мо де ода брао је 18 узо ра ка и тра-
жио да за ње га ра ди мо џем пе ре али под усло вом да 
на про из во де ста вља сво је ети ке те. До бри ла је од би-
ла по ну ду, а за што би при хва ти ла кад је и на ша ети-

ке та би ла по зна та ши ром све та”.
Вре ме сјај них успе ха тра ја ло 

је до по чет ка рат них су ко ба. Рат 
је уни штио при вред не про це се, 
а ме ђу на род не санк ци је уве де-
не на шој зе мљи пре се кле су све 
то ко ве пре ма све ту, за у ста ви ле 
већ при пре мље не про гра ме за 
про ши ре ње де лат но сти и оне-
мо гу ћи ле осва ја ње но вих тр-
жи шта. Ди ван сан пре тва ра се у 
ко шмар. Пле ти ље са сво јом ди-
рек тор ком по ста ју жр тве ра зних 
швер це ра, ко ји ко ри сте мар ку и 
име Си ро гој на, ко пи ра ју мо де-

ле, про из во де их од при ми тив но обо је не до ма ће ву не 
чи ја бо ја спа да код пр вих ки ша и про да ју по бу вљим 
пи ја ца ма или на кар тон ским ку ти ја ма по ста вље ним 
по ули ца ма. Пред очи ма кре а то ра ових умет нич ких 
ра до ва на нај при ми тив ни ји на чин ру ши се де ло ко је 
су са успе хом ства ра ле три де сет го ди на. 

До бри ла Сми ља нић, осо ба из ни јан си ра ног сен-
зи би ли те та, ко ја је ви де ла ви ше и да ље од ве ћи не, 
утр ла је пут од ре ђе ној кул ту ри, сти лу, умет нич кој 
стру ји ко ји на пра ви на чин ре пре зен ту ју Си ро гој но, 
Зла ти бор, Ср би ју... Оту да и ве ли ки број дру штве них и 
струч них при зна ња: Ву ко ва на гра да за раз вој кул ту-
ре на се лу, Ор ден ра да са злат ним вен цем, Сед мо јул-
ска на гра да, Дан ре пу бли ке, На гра да за нај у спе шни-
јег кре а то ра го ди не, На гра да ПК Ср би је за до при нос 
раз во ју при вре де СРС, „’Злат ни па ун’’, две „’Злат не ко-
шу те’’, Мод на ста туа аген ци је „’DON FAS HION’’. По себ-
но тре ба ис та ћи пла ке ту и пе хар Удру же ња ди зај не ра 
Ита ли је, ко ји се до де љу ју стра ном кре а то ру за из у-
зет на оства ре ња у об ли ко ва њу оде ће. А кад Ита ли јан 
хва ли, зна чи да је ура ђе но не што из у зет но!

При ли ком про сла ве сто два де сет го ди на зла ти-
бор ског ту ри зма, 20. ав гу ста 2013. го ди не, До бри ли 
Сми ља нић је до де ље но при зна ње за трај ни до при-
нос раз во ју Зла ти бо ра. Ипак, нај ве ће при зна ње сти-
гло је од ње них са рад ни ца ко је су про го во ри ле кроз 
ре чи јед не ста ре до бре пле ти ље, ко ја ми при ли ком 
јед ног су сре та у Си ро гој ну ре че: Ни ко у овом кра ју 
не би тре ба ло да се де ћи по ме не име До бри ле Сми
ља нић.  
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У библиотеци „Љубиша Р.Ђенић’’ 
20. септембра је одржана промо-

ција књиге „Зашто ћутиш Србијо?!“, 
која је настала као производ рада 
веће групе аутора, на челу са пуков-
ником Стеваном Ђуровићем и Југо-
славом Петрушићем. Идеја књиге је 
била да се анализом јавно доступних 
докумената покаже да су многи пода-
ци о догађајима на Косову и Мето-
хији од 1998 до 1999. године, који су 
јавно публиковани и чак коришћени 

у судским процесима, уствари нетач-
ни и лажни.

Један од аутора, Стеван Ђуровић, 
бивши начелник службе безбедно-
сти Приштинског корпуса за вре-
ме НАТО бомбардовања, каже да је 
разлог настајања ове књиге пре све-
га појашњење српском народу, коме 
су импутиране многе лажи, да на ос-
нову страних докумената и страних 
података, схвати да “све ово што нам 
раде” нема никакве везе са стварним 

догађајима који су се десили на Kосо-
ву и Метохији.

„Циљ  нам је био да пре свега овом 
књигом охрабримо све оне који су 
живи сведоци догађаја. Да покаже-
мо да се лажима и клеветама моћ-
ника, страних и оних који их подр-
жавају са наших простора, даје једна 
сасвим погрешна слика о српству, да 
би генерације и нараштаји који дола-
зе после нас имали могућност да се 
бране. Kњига треба да пробуди свест 
српског народа и она је само почетна 
прича коју мислимо да наставимо са 
још десет сличних пројеката под овим 
називом „Зашто ћутиш Србијо“, наво-
ди Ђуровић. 

Књига има 240 страница, 54 табе-
ле, велики број оригиналних фотогра-
фија и војних карата као и 21 извор 
докумената, углавном страних, на ос-
нову чега се штиво лакше прати и не 

оставља никакву сумњу у веродостој-
ност описаних догађаја.

„У књигу смо, пре свега, убацили 
сва она документа страних служби, 
документа земаља које су нас бом-
бардовале, документа ОСЦЕ -а, доку-
мента УНМИК- a, документа из Хага 
и Фонда за хуманитарно право који 
је експозитура свих побројаних. Кроз 
њихове списе и кроз њихове приче 
се види да је исфабрикована прича о 
свему ономе што се десило на прос-
тору Косова и Метохије, на начин да 
су једну злочиначку терористичку 
организацију претворили у ослобо-
диоце, а легитимну и међународно 
признату државу – која је била у то 
време Савезна Републику Југосла-
вија – и институције у њој, као војску 
и МУП, су приказали као злочинце“, 
додаје бивши начелник службе без-
бедности Приштинског корпуса.

Аутори ове књиге истичу да 
упознавање јавности са њеним садр-
жајем није покушај избегавања да на-
длежни судови утврде стварну улогу 
свих учесника рата са ових простора 
и степен њихове одговорности у тим 
догађајима. Напротив, њихова је ис-
крена жеља да на поштеном и фер 
суђењу једном заувек сперу љагу са 
имена Србије, укажу на праве крив-
це и раскринкају подмуклу и по на-
род, наредна покољења и државу Ср-
бију ону политику која је базирана на 
сили, а не на правди и истини.

Један од рецензената књиге, др 
Раде Вучићевић је рекао да књига 
„Зашто ћутиш Србијо“ даје одгово-
ре на многа питања о којима смо тек 
нешто научили. Отуда, ова књига има 
своју будућност на српском говорном 
подручју, а и свуда тамо где се српски 
језик разуме.  Драгана Росић

Про гла ше ни нај бо љи на кон кур су „Обра зо ва ње без гра ни ца”
Oсновна шко ла „Ди ми три је Ту цо вић“ и Удру-

же ње гра ђа на „Зла ти бор ски круг’’ из Ча је ти не и 
Спе ци јал на шко ла „Ми о драг В. Ма тић“ из Ужи-
ца кра јем ма ја су рас пи са ли ли те рар ни кон курс 
„Обра зо ва ње без гра ни ца’’ за уче ни ке ви ших раз-
ре да основ них шко ла у Ча је ти ни и Ужи цу.

Кон курс је рас пи сан као део про јек та „По др шка 
ин клу зив ном обра зо ва њу и обу ци за сва ко днев ни 
жи вот де це и мла дих са смет ња ма у раз во ју’’ ко-
ји се у Ср би ји и Цр ној Го ри ре а ли зу је уз по др шку 
Европ ске уни је.

Уче ни ци су сла ли сво је ли те рар не ра до ве ко ји 
об у хва та ју те ме као што су пра во на обра зо ва ње 
за сву де цу, про мо ци ја обра зов не и со ци јал не ин-
клу зи је, ху ма ност, со ли дар ност и јед на кост за сву 
де цу. То ком ле та у Ча је ти ни је фор ми ран жи ри ко-

ји је пре гле дао при сти гле ра до ве и за ауто ре нај-
бо љих ра до ва про гла ше ни су:

1.  ме сто – Ања Ву ко ма но вић, VII2,  
ОШ „Ди ми три је Ту цо вић“ Ча је ти на

    Ја на Мак си мо вић,V3,  
    ОШ „На да Ма тић“ Ужи це
2.  ме сто – Лу ка Цре пу ља ре вић, VI II4,  

OШ ,,Ди ми три је Ту цо вић“ Зла ти бор
3.  ме сто – Ан дреа Мар ко вић, V4,  

ОШ „Ди ми три је Ту цо вић“ Зла ти бор
    Ми ле на Ре са но вић, V4,  
    ОШ ,,Ди ми три је Ту цо вић“ Зла ти бор

Пред сед ни ца жи ри ја Ја го да Је ре мић, про фе сор 
срп ског је зи ка и књи жев но сти, ре кла је да на гра-

ђе ни ра до ви про мо ви шу ху ма ност и со ли дар ност 
и да на нај бо љи на чин од го ва ра ју на про по зи ци је 
кон кур са. За ауто ре нај бо љих ра до ва су при пре-
мље не при год не на гра де, а ор га ни за то ри кон кур-
са се за хва љу ју уче сни ци ма. Ве сна Бел че вић

Зашто ћутиш Србијо
Идеја књиге с тим насловом, представљене у чајетинској библиотеци, била је да се  

анализом јавно доступних докумената покаже да су многи подаци о догађајима  
на Косову и Метохији од 1998 до 1999. године, који су јавно публиковани и чак  

коришћени у судским процесима, уствари нетачни и лажни

Најобавештенији Срби данашњице
„Стеван Ђуровић и Југослав Петрушић су међу најобавештенијим и најупућенијим Србима данашњице, који осим знања, 

тајанства и сазнања, собом носе сугестивну харизму одважности, официрске части, утицајне реторике и беседништва, тако 
да гледаоци, читаоци и други конзуманти њихове ‘приче’ остају дубоко уверени у веродостојност материје о којој ‘Зашто ћу-
тиш Србијо’ даје одговоре на многа питања о којима смо тек нешто начули. Отуда ова књига има своју будућност на српском 
говорном подручју, а и тамо где се језик српски разуме, то јест на свету целом’’.  (др Раде Вучићевић, рецензент)
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У би бли о те ци ‘’Љу би ша Р. Ђе-
нић’’ 13. сеп тем бра је отво ре-
на из ло жба по све ће на пе сни-

ку Ми ха и лу Ћу по ви ћу. Фо то гра фи је, 
но вин ски члан ци, ру ко пи си, део су 
ове из ло жбе ко ју су упот пу ни ли Ћу-
по ви ће ви сти хо ви, на слов не стра ни це 
ње го вих књи га, ре чи ко ле га пе сни ка. 
Из ло жбу је отво ри ла ди рек тор ка би-
бли о те ке Сне жа на Ђе нић, а гост ове 
ве че ри се ћа ња био је и ду го го ди шњи 
пе сни ков при ја тељ, пи сац из Цр не Го-
ре Сло бо дан Ву чи нић.

За је дан бо гат и ис пу њен жи вот 
нео бич но је ма ло фо то гра фи ја пе сни-
ка Ми ха и ла Ћу по ви ћа, чи ја је по е зи-
ја за сту пље на у мно гим ан то ло ги ја ма. 
По ред по е зи је за де цу и од ра сле пи сао 
је дра ме и мо но дра ме, по зо ри шне ко-
ма де за де цу, еко ло шку бај ку и при том 
ра дио на са ку пља њу на род них анег-
до та овог кра ја пре тва ра ју ћи их у пре-
по зна тљи ви ер ски ху мор ко ји је кроз 
ске че ве из во ђен на Тур ни ри ма ду хо ви-
то сти. Они ко ји су Ћу па по зна ва ли ка-
жу да не до ста так ма те ри ја ла не тре ба 
да чу ди, јер се и у то ме огле да скром-
ност и ве ли чи на овог пи сца. За то не не-
до ста ју ре чи ко ји ма ње го ви при ја те љи 
и са рад ни ци опи су ју вре ме у ко јем је 
жи вео, ра дио и ства рао овај гор штак 
пи то мог ср ца.

‘’Нај див ни ја је та не по сред ност и то 
ду го го ди шње на ше дру же ње, не са мо 
са мном већ са це лом еки пом, из те 
пле ја де ста рих… Ле по је под се ти ти се, 
ма ло смо би ли мла ђи па је сет но, али је 
и див но!“, ка же је дан од уче сни ка Тур-
ни ра ду хо ви то сти глу мац Жар ко Бо жа-
нић. ‘’Ку да смо све и ка ко про ла зи ли? 

Иду ћи да тра жи мо оде ћу, ко сти ме, по 
се ли ма код се ља ка за мо но дра му за 
ове на ше (глум це), па пи ро ћа не, сук не-
не пан та ло не, па по зај ми… Кад се са-
мо се ти мо го сто ва ња у Ска дар ли ји…
Па смо на сту па ли у ку ћи Ђу ре Јак ши-
ћа са ње го вом ‘Зе мљом’,’’ под се ћа се 
Бо жа нић. 

На ње го ва се ћа ња се на до ве зу је На-
да Об ра до вић, та ко ђе из те по став ке 
глу ма ца са Тур ни ра ду хо ви то сти. ‘’Он 
до не се текст и ми ту ње му, као, да је-
мо не ке иде је, а он да он ка же: ‘Ја ово 
мо рам да од не сем у ко ми тет’. А ми ка-
же мо: ‘Чик! Ако од не сеш у ко ми тет, не-

ће мо да на сту па мо’. Ми смо од `73. го-
ди не би ли за јед но, док ни је умро Ћу по. 
И би ло је пре див но. И на том Тур ни-
ру ду хо ви то сти је би ло то ли ко ху мо ра 
и то ли ко смо се ми во ле ли…“, са мно-
штвом емо ци ја го во ри На да о јед ном 
дру га чи јем, про шлом вре ме ну.

Ћу по вић је на да све во лео да се дру-

жи са сли ка ри ма и до ста сво јих пе са ма 
по све ћи вао је њи ма, а они су уз вра-
ћа ли на свој на чин. Об рад Јо ва но вић, 
ака дем ски сли кар, при ча: ‘’Ја сам дав-
но слу шао је дан ин тер вју Ми ро сла ва 
Чан га ло ви ћа. Он је ре као да је нај ве-
ћи спо ме ник пе сма. Ра ни је сам до ста 

пу то вао и во лео пе сме и ка фа не, и кад 
ка жем да сам из Ужи ца, да сам са Зла-
ти бо ра, не из о став но је би ло ‘Зла ти бо-
ре пи тај Та ру’. Тај фе но мен пе сме је у 
ства ри жи ви спо мен. Кад не што уђе у 
пе сму и кад се пе ва, то оста је за сва 
вре ме на. Све ово дру го про ла зи, али 
пе сма оста је. И, на кра ју, чи ме се чо-
век за ки ти не го пе смом.“

‘’Го ди не 1977. у Ко сосвској Ми тро ви-
ци ја сре ћем јед ног, без има ло пре те-
ри ва ња, џи на пла нин ског! Бр кат, фин, 
пи том, ши рок к’о ли ва да, на о ко груб 
гор штак, а пи том. Ми ха и ло Ћу по вић… 
Та да је по че ло на ше дру же ње, до оног 
тре нут ка ка да сам се са њим, пре 13 
го ди на, опро стио у ње го вој Мо крој Го-
ри“, сет но го во ри Сло бо дан Ву чи нић, 
пе сник из Цр не Го ре ко ји је на Зла ти-
бор до ла зио и до ла зи ће ‘’као на соп-
стве ну Све ту го ру“.

На дан пе сни ко вог ро ђе ња већ 
уоби ча је но се у про сто ри ја ма би бли-
о те ке оку пља ју ње го ви при ја те љи, ко-
ле ге, са рад ни ци у по ку ша ју да са Ћу-
по вом по ро ди цом ожи ве нај леп ша 
се ћа ња на овог чо ве ка пи то ме ду ше и 
ма што ви те, бла го дар не ре чи. 

М. Р. Лу ко вић

Из ло жба за нај леп ша 
се ћа ња на Ћу па

„Бр кат, фин, пи том, ши рок к’о ли ва да, на о ко груб 
гор штак, а пи том. Ми ха и ло Ћу по вић…’’, се ћао се 

дав ног су сре та с њим Сло бо дан Ву чи нић,  
пе сник из Цр не Го ре

Планинари „Торника” најбољи 
у планинарској оријентацији

Такмичење у планинарској оријентацији, 
одржано на Златибору у оквиру четвртог 

кола Првенства Србије, обележили су представ-
ници домаћег Планинарског клуба „Торник’’.

У конкуренцији сениора, прво место при-
пало је првом саставу ПК „Торник’’ (Ненад 
Богдановић, Александар Џамбасовић, Мир-
ко Петровић), док је други тим „Торника’’ (Пе-
тар Весовић, Богдан Весовић, Андријана Јо-
кић) заузео треће место, иза екипе „Победе’’.

Екипа „Победе’’ тријумфовала је у обе 
конкуренције код ветерана, а код  јуниора је 
најбољи домаћи састав „Тројке’’. У пионирској 
конкуренцији домаћи тим „Суџукари’’ заузео 
је прво место, испред такође домаћег саста-
ва „Немам појма’’ и екипе „Голије’’. Код пио-
нирки, прва два места припала су домаћим 
саставима „Мех’’ и „Пирати’’. И. Ј.
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Одбојкашице „Златибора’’ полови-
ном октобра почеће дебитантску 

сезону у Првој Б лиги за сениорке. Пр-
вог такмичарског викенда (13.-15. ок-
тобар) Чајетинке ће гостовати крагује-
вачком „Радничком’’, а прву утакмицу 
пред својом публиком одиграће у на-
редном колу, када ће дочекати чачан-
ски „Борац’’. За разлику од кошаркаша, 
одбојкашице ће и ове сезоне играти у 
дворани “Спортског центра Чајетина”, 
с обзиром да она испуњава потребне 
услове за овај ранг такмичења.

Што се тиче састава тима, у екипи 
нема капитена Емилије Станковић, 
која је у клубу од његовог оснивања. 
Она се одлучила за једногодишњу па-
узу, али је остатак екипе из прошле се-
зоне остао на окупу. Играчице које су 
на студијама у Београду и Новом Саду 
део припрема обавиле су са екипом у 
Чајетини  и потом наставиле да трени-
рају у клубовима у месту студирања. 
Прикључене су и девојчице 2003. го-
дишта, које од ове сезоне имају право 
играња за сениорски састав.

Тренер екипе Станко Брашанац по-

ручује да је један од изазова вишег 
ранга то што ће трошкови путовања 
бити већи, јер се такмиче са тимовима 
из целе Србије. Гостовања у јесењем 
делу првенства су у Јагодини, Ивањи-
ци, Инђији, Ваљеву и Лесковцу, што 
чини око 2.300 пређених километара.

- Највећа разлика је у самом ква-
литету екипа које наступају. То је ранг 
више и квалитет одбојке је већи него 
на нивоу такмичења у којем смо до 

сада наступали. Mада имамо иску-
ства, играли смо пријатељске утакми-
це са екипама из тог ранга, где смо се 
борили равноправно са њима. Биле 
су то екипе из средине табеле, чак и 
из горњег дела, попут Ивањице која 
је била пета, а добро позната нам је и 
екипа ‘Борца’. Још једна разлика су и 
путовања, која су свакако много даља 
и захтевнија, ту су екипе од Војводи-
не до Лесковца - изјавио је Брашанац.

Подсећамо, „Златибор’’ је претходне 
сезоне, у којој је прославио деценију 
и по постојања, супериорно освојио 
прво место у Другој лиги Запад, да би 
потом, као домаћин завршног турнира 
за попуну Б лиге, заједно са екипом бе-
оградског „Краља’’ обезбедио пласман 
у виши ранг. Успех додатно добија на 
значају ако се зна да читав састав чине 
играчице из матичне општине, што ће 
бити пракса и за предстојећу сезону.

„Златибор’’ је већ одиграо неколи-
ко званичних утакмица у оквиру куп 
такмичења. После победе службеним 
резултатом над чачанским „Либером’’, 
„Златибор’’ је код куће са 3-1 савладао 
„Борац’’, а потом са 3-0 екипу „Бамби 
Волеја’’. 

У новој такмичарској сезони клуб ће 
имати селекције и у кадетској и пио-
нирској конкуренцији. Њихова првен-
ства почеће у другој половини окто-
бра. На пролеће започеће такмичење и  
млађе пионирке, у конкуренцији тимо-
ва  Златиборко-моравичке регије. Ове 
селекције водиће Милица Јокић.

Иван Јанковић

Одбојкашице „Златибора” 
дебитују у Првој Б лиги

Карате клуб  „Рујно’’ из Чајетине основан је у ап-
рилу 2013. године, са зацртаним циљем да буде 
још једна карика у локалном ланцу спортских клу-
бова који су познати јавности по својим успесима.  
За тако кратак период  такмичари овог клуба већ 
су остварили низ запажених резултата, освојивши 
велики број медаља и пехара. 

- Кључ досадашњег успеха је изузетна органи-
зација и добро осмишљена концепција рада на-
шег клуба, уз подршку и несебичну сарадњу са 
општином Чајетина, Спортским савезом Чајетине, 
„Спортским центром Чајетина’’, Основном шко-
лом „Димитрије Туцовић’’, као и са успешним клу-
бовима, организацијама и појединцима – каже 
Слађана Вуловић, главни тренер у клубу, која до-
даје да су јавности Златиборског округа већ по-
стала препознатљива имена  чланова клуба и ос-
вајача медаља попут  Анице Радибратовић, Јоване 
Аћимовић, Дарка Лазаревића и осталих успешних 
такмичара.

Вуловићева сматра  да остварени резултати 
представљају производ  упорних тренинга, моти-
вације и великог улагања у њихов рад и успех од 
стране тренера, као и подршка њихових родитеља.

За протекле четири године такмичари Карате 
клуба „Рујно’’ су освајали медаље на пријатељс-
ким, општинским, регионалним и државним так-

мичењима. Поред појединачних наступа, посеб-
но су се издвојили и женски ката тимови који су 
бриљирали на Првенству Србије.

Поред такмичарског дела, чланови клуба 
обављају и онај припремни, током летње паузе. 
Каратисти „Рујна’’ су овог лета, у сарадњи са клу-
бовима из целе Србије, учествовали на карате кам-
пу. Ту су успешно спровели летњи део припрема за 
предстојећу такмичарску сезону.

Ове године својим наступом посебно се иста-

кла Аница Радибратовић која је, освојивши друго 
место на Првенству Србије, успела да се пласира 
на Првенство света, које се одржава од 6. до 8. ок-
тобра у мађарском Егеру. Она ће се такмичити у 
категорији кате, у појединачној конкуренцији код 
девојчица и то ће бити прво клупско учешће на не-
ком међународном такмичењу. Слађана Вуловић о 
томе истиче:  „Пласман на ово такмичење је по себи 
изузетан успех, тако да растерећено одлазимо на 
Светско првенство“.  И.Ј.

Аница Радибратовић наступа на Светском првенству
Четири успешне године Карате клуба „Рујно” крунисане учешћем на Првенству света
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Билтен финансира општина Чајетина

Први, по клуб историјски, меч у најјачем ран-
гу такмичења у Србији (Кошаркашка лига Ср-
бије) кошаркаши „Златибора’’ одиграће  14. ок-

тобра. Противник ће им бити дугогодишњи учесник 
овог ранга и некадашњи АБА-лигаш, екипа „Металца’’ 
из Ваљева. Утакмица ће се одиграти у дворани СТЦ 
„Ваи Таи’’ на Златибору, која ће бити нови дом кошар-
каша „Златибора’’, макар у јесењој полусезони. Управо 
ће и промена места одигравања утакмица бити један 
од фактора који треба узети у обзир пред нову сезону, 
с обзиром да су сви успони и падови КК „Златибор’’ у 
претходне три деценије нераскидиво повезани са дво-
раном “Спортског центра Чајетина”, у коју ће моћи да 
се врате тек када се реализује процес реновирања. 
Овде ће до изражаја доћи улога навијача „Златибо-
ра’’, који су претходних година пружили безрезервну 
подршку клубу на путу од четвртог до највишег ранга 

такмичења. На њима је да се потруде да амбијент, који 
је деценијама красио чајетинску „кутију шибица”, што 
верније пренесу у другу дворану.

Први тренер који ће Чајетинце водити у КЛС-у 
биће Вања Гуша (51), познат је по великим успесима 
са млађим селекцијама. Са јуниорима ФМП-а био је 
два пута првак јуниорске Евролиге (2008. и 2009. го-
дине). Као селектор кадетске репрезентације Србије 
на Европском првенству 2013.  освојио је сребрну ме-
даљу, а наредне године на Светском првенству брон-
зану медаљу. У 2013. години радио је у Црвеној Звез-
ди као тренер кадета, а затим је тренерску каријеру 
наставио у Кувајту, где је освајао првенство и куп.

Екипу ће и ове године предводити капитен Иван 
Тмушић (32), иако је на крају претходне сезоне наја-
вио повлачење. “Дете Златибора”, који је у клубу још 
од почетка овог века и који је с њим прошао трнови-

ти пут од учесника Друге српске лиге до кошаркашке 
сензације у Србији, имаће ту част да буде “први међу 
једнакима” у првом КЛС-лигашком саставу чајетин-
ског клуба у историји.

Од староседелaцa ту  je и Раденко Смоловић (27), 
љубимац чајетинске публике и још један играч који је 
, за релативно кратко време, са клубом прошао кроз 
четири такмичарска ранга и дошао до ситуације да 
се надмеће на великој сцени. Са “локала” у саставу 
су још Бошко Чорбић (22), који се претходне сезоне 
вратио у клуб, као и летошњи повратник Срђан Ра-
довић (22), а ту су и јуниори Немања Ђуричић (18), 
Матија Милекић (17), Матеј Гавовић (17), Никола Са-
пун (17) и Стефан Бјеличић (17).

Од играча који су остварили највећи успех клуба 
у историји у тиму су остали и Милан Вулић (26) и 
“краљ стене” Стефан Којић (25), двојица кошаркаша 

од којих се, сходно њиховом играчком калибру, може 
очекивати да буду међу носиоцима игре свог тима.

Нова лица су: Драгослав Папић (30), прошле сезоне 
најбољи стрелац Друге мушке лиге Србије и играч од 
чијег би поентерског учинка могао зависити исход мно-
гих мечева. Искуство играња у најјачем рангу свакако 
има центар Радомир Маројевић (36), као и доскорашњи 
играчи нишког „Константина’’ Владимир Величковић 
(28, плејмејкер) и Немања Гуџић (27, крилни центар). 
Својевремено је у Суперлиги дрес ужичке „Слободе’’ но-
сио Немања Вучићевић (25), из „Срема’’ је стигао млади 
плејмејкер Немања Рутовић (21), а листу комплетира 
Небојша Станојевић (23, центар), некадашњи јуниор 
„Црвене Звезде’’ (генерација Марка Тејића и Марка Гу-
дурића), као и некадашњи студент Сетон Хил универ-
зитета и играч „Сент Клауд Стејт Хаскиса’’.

У припремном периоду „Златибор’’ је одиграо неко-

КК „Златибор” против „Металца”  
на старту Кошаркашке лиге Србије

Новајлије у клубу су Драгослав Папић, прошле сезоне најбољи стрелац Друге мушке лиге Србије, искусни 
центар Радомир Маројевић, плејмејкер Владимир Величковић и крилни центар Немања Гуџић

лико мечева, углавном са иностраним тимовима. По-
чевши од немачког „Олденбурга’’ (72-82), преко „Сте-
ауе’’ (66-81), АБА -лигаша „Морнара’’ из Бара (68-79), 
чачанског „Борца’’ (77-82) до тиватског „Теодоа’’ (86-94).

У нову сезону КК „Златибор’’ ући ће и са новом се-
лекцијом - јуниорском. Тим чију ће окосницу чинити 
играчи који су прошле сезоне играли Међурегионал-
ну лигу Центар за кадете, уз неколико старијих мома-
ка, током јесени ће покушати да обезбеди пласман 
у Рода јединствену јуниорску лигу Србије. Тим ће са 
клупе предводити Владан Калоперовић, а најстарији 
играчи у саставу биће Немања Ђуричић и Богдан Ве-
совић, обојица годишта 1999. Ту су још Матеј Гавовић, 
Матија Милекић, Стефан Бјеличић, Никола Сапун, Ни-
кола Јанковић, Ђорђе Лојаница, затим играчи из Ужи-
ца Павле Пећинар(2002. годиште) и Никола Колев ( 
2001.), као и Никола Јовановић, који је играо у Тузли. 
Неколицина ових играча тренира и са првим тимом. 
Тим ће свакако бити ослабљен на позицији центра, с 
обзиром да је током лета Лазар Јоксимовић прешао 
у редове „Црвене Звезде’’. Такође, кадетска селекција 
надметаће се за учешће у Квалитетној лиги. Екипа коју 
са клупе предводи Душко Пантовић ускоро ће започе-
ти квалификације.  Иван Јанковић
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Фудбалери ‘’Златибора’’ пласирали су се у 
осмину финала Купа Србије, начинивши 
једно од највећих изненађења у првој рун-

ди најмасовнијег фудбалског такмичења у земљи. 
Они су на ‘’Швајцарији“ 20.септембра,  уз подрш-
ку навијача,  елиминисали шестопласирани тим 
најјачег ранга, нишки ‘’Раднички’’. Чајетинци су до 
историјског успеха дошли после пенала (7:6), мада 
су, према броју створених шанси за гол, више и 
заслужили тријумф. У регуларном делу утакмице 

није било голова. Већ у првом полувремену’’ Зла-
тибор’’ је имао неколико озбиљних шанси, Ника-
чевић је у два наврата савладао голмана гостију, 
али је отишао превише у страну са лоптом, тако да 
није успевао да упути шут ка празном голу. Такође, 
Павловић је упутио неколико удараца, а посебно 
опасан био је шут из 78. минута, када је погодио 
стативу. У самој завршници Младеновић и Ћиро-
вић су били у прилици, али ни тада гола није било.

У пенал серији први је промашио Ћировић за 

домаће, у четвртој рунди. Међутим, узвратио му 
је одмах потом Никола Станковић. Пресудила је 
осма серија, у којој је Никачевић био прецизан за 
домаће, а потом је Дивац одбранио шут Симуно-
вића, за велико славље Златибора.

Пенале за домаће реализовали су: Миличић, 
Лазовић, Цветковић, Младеновић, Павловић, 
Марјановић и Никачевић, док су за госте погађа-
ли Павков, Јовановић, Арсић, Нома, Ковачевић и 
Субић. И. Јанковић

Подвиг у Купу Србије: „Златибор” 
елиминисао суперлигаша из Ниша
У регуларном току на „Швајцарији” било без  голова, одлучивали пенали – 7:6 за „Златибор”

Сва су предвиђања да ће се од идућег 
лета професионални фудбал играти 

на преко 1.000 метара надморске виси-
не, јер фудбалери „Златибора’’ из Чаје-
тине газе све пред собом, како у такми-
чењу Треће лиге група Запад тако и у 
Купу Србије. У „српском Ла Пазу’’ недав-
но су у шеснаестини финала поклекли и 
фудбалери нишког „Радничког’’.

Председник клуба Вељко Радуловић 
истиче да је клуб спреман и за много 
веће домете и да је на време извршена 
селекција играча:

– Пласман у осмину финала нашег 
најмасовнијег фудбалског такмичења  
је највећи успех у историји клуба. Ис-
крено, нисмо се надали таквом резул-
тату, посебно да ћемо избацити далеко 
реномираније екипе од нас, као што су 
„БСК’’ из Борче и „Раднички’’ из Ниша. 
Јер, до сада никада нисмо ни били по-
бедници куп такмичења у нашем регио-
ну,  а ове године смо успели да прођемо 
чак два кола и да са реалним амбиција-
ма чекамо жреб за осмину финала.

Јучерашњом победом над  Пролете-

ром из Вранова истакли сте озбиљну 
кандидатуру за пласман у Прву лигу?

– Искрено, покушаћемо да се домог-
немо Прве лиге, мада је конкуренција 
веома јака. После слабог старта и по-
раза од Смедерева некако све је кре-
нуло у добром правцу. Последње побе-
де у првенству и Купу дају нам реалну 
шансу да се домогнемо и Прве лиге – 
истиче председник клуба из Чајетине.

Летос је у клуб стигао и Борко Весе-
линовић, некадашњи играч „Партиза-
на’’, који је једно време играо у Кореји.

– За веће домете, којима искрено те-
жимо, потребни су нам искусни фудба-
лери, мада не запостављамо ни млађе 
играче. Верујемо да ће ово бити наша 
јесен, а посебно се спремамо за дерби 
у суботу када нам у госте стиже еки-
па „Будућности’’ из Ваљева. Такође, 
спремамо се и за Куп, јер ћемо у ос-
мини финала поново бити домаћини. 
Било би лепо да ову зиму презимимо 
у Купу – не крије амбиције председник 
ФК „Златибор’’ из Чајетине.  

 (објавила „Политика’’ 25.9.2017.)

Други пишу...   ПОЛИТИКА

Златна јесен 
Златибораца

Под диригентском палицом младог председника  
Вељка Радуловића трећелигаш из Чајетине постаје  

хит у домаћем фудбалу. – Спремни за дерби  
са Ваљевцима, поглед ка жребу у Купу


