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Неколико хиљада људи из целе Србије, 

Републике Српске и  Црне Горе оку-

пило се 11. фебруара на Златибору, 

код камена темељца будуће златиборске гон-

доле, како би подржали руководство општи-

не Чајетина у намери да се народном рад-

ном акцијом, „Златиборском мобом 2017.’’, 

коначно сагради најкапиталнији наш проје-

кат. „Народ гради гондолу’’ био је мото ове 

масовне волонтерске акције.  

Иако надлежни државни органи нису дали 

„зелено“ светло  за изградњу гондоле нити је 

–   упркос јавном обећању из министарства 

да ће бити дата – добијена грађевинска доз-

вола за пету фазу, председник општине Чаје-

тина Милан Стаматовић, пошто се  на прос-

тору изнад пијаце обратио окупљеним 

који су га поздравили аплаузима 

и општом подршком, кренуо је 

са сарадницима и народом у 

прве градитељске послове. 

На падини код скија-

лишта Обудојевица – где 

је за ову прилику била 

постављена једна од уку-

пно 55 модерних каби-

на на којима пише „Голд 

гондола Златибор Србија’’ 

– заорана је ливада и отко-

пана земља на местима где 

ће бити стубови будуће гон-

доле. Засукали су рукаве многи 

окупљени волонтери, под ударци-

ма крампова пуцао је смрзнути терен. Ала-

та и копања прихватили су се и председник 

Стаматовић, његов заменик Арсен Ђурић и 

други из руководства општине. Многи нека-

дашњи акцијаши из разних градова предња-

чили су у раду, а моби су се придружиле и 

златиборске рабаџије са својим воловима и 

плуговима. Оживела је  народна традиција 

наших предака, који су мобама и заједнич-

ким радом стварали заједничко добро.Засви-

рали су трубачи, било је песме из вика, на-

равно и окрепљења по леденом дану.

У изјави потом датој новинарима Милан 

Стаматовић је казао да је презадовољан и ак-

цијом и одзивом. По његовим речима, најбит-

није је то што је све протекло у најбољем реду.  

Он се нада да ће радови на изградњи гондоле 

бити настављени без икаквих сметњи.

„Ми настављамо са радовима, имамо ве-

ома озбиљне планове за измештање инста-

лација на почетној станици и на темељима 

стубова. Након тога, ако временске прилике 

дозволе, прелазимо на бетонирање. Креће-

мо са радовима, а грађевинска дозвола за 

пету фазу која се налази на врху Торника 

нам ништа не значи, јер ту не могу радови 

да се изведу у овим зимским условима, а и 

не видимо разлог да се не гради од почет-

ка. Ми тражимо да држава испоштује закон, 

да јасно каже ко је власник овог земљишта 

и зашто ми не можемо да добијемо саглас-

ност на овим парцелама, како бисмо могли 

да поднесемо захтев за грађевинску дозволу 

на комплетној траси“, истакао је председник 

општине Чајетина.

Стаматовић додаје да овај пројекат 

не може да се гради фазно.

„Ово је све повезано, а ради се о 

међустаницама, почетним ста-

ницама, о стубовима. Ви ако 

немате један стуб, све пада 

у воду и то значи да се не 

може радити по сегменти-

ма“, закључио је он.  Упитан 

да ли ће се и даље наставити 

са извођењем радова иако не 

постоји грађевинска дозвола, 

Стаматовић каже да ће радови 

тећи и даље, јер је комплетна до-

кументација припремљена.

Намера је, по његовим речима, да 

ускоро почну и радови на измештању водо-

водне и електро инсталације, што је наставак 

ове радне акције. А када се то заврши, креће 

се пуном паром са радовима на комплетној 

деоници на овој траси. Иначе, изградњу гон-

доле на тендеру је добило ужичко „Једин-

ство’’, које ће изводити радове само на мес-

тима где буде издата грађевинска дозвола.

Упитан да ли и даље постоји препрека за 

радове, Стаматовић је одговорио:

„Препрека не постоји, постоје само неки 

неодговорни људи који су дошли у ситуацију 

да доносе битне и кључне одлуке у име на-

рода, а они то не раде у име народа, већ у 

свом личном интересу или у интересу неких 

људи који њима дају наредбе и испостављају 

им рачуне“, поручио је први човек Чајетине.

Нада Џелебџић

Акцијаши из три државе на 
моби за заједничко добро

Милан Стаматовић рекао да је презадовољан и акцијом и одзивом, па најбитнијим  
оценио то што је на масовној „Златиборској моби” све протекло у најбољем реду

у плану 
је да ускоро 

почну и радови на 
измештању водоводне 
и електро инсталације, 

што је наставак ове радне 
акције. а када се то 

заврши, креће се пуном 
паром са радовима на 
комплетној деоници  

на овој траси

Препрека не постоји, 
постоје само неки 
неодговорни људи 

који су дошли у 
ситуацију да доносе 

битне и кључне 
одлуке у име народа, 

а они то не раде  
у име народа, већ у 

свом личном интересу 
или у интересу 

неких људи који 
њима дају наредбе 
и испостављају им 

рачуне

Милан Стаматовић



3ФЕБРУАР, 2017. ГОДИНЕТЕМА БРОЈА

Поштовани пријатељи, поз-

дрављам све Златиборце, све грађа-

не Златиборског округа, из целе Ср-

бије, а и шире. 

Захваљујем се свима који су до-

бровољно данас дошли на ову на-

родну мобу. Због чега ово говорим? 

Појавиле су се неке вести да смо ми 

присиљавали запослене у јавним пре-

дузећима да данас дођу овде. Ја им 

кажем –  сви они који су дошли под 

присилом , слободно нека иду. А ви 

останите који сте добром вољом 

дошли.  Овде у Чајетини није на 

власти Српска напредна странка и 

њима је својствено да уцењују људе, 

да присиљавају да долазе и уцењују 

за радно место, да прикупљају капи-

ларне гласове, зависно од  функције 

коју обављају у странци или у јавном 

предузећу. Па од 10 до 100 морају да 

доведу и да изведу на гласање.  Овде 

је народ добровољно дошао на радну 

акцију, да покажемо да ми хоћемо да 

радимо и сачувамо државну и народ-

ну имовину.

Нама се спочитава да ми немамо 

документацију и да хоћемо да гра-

димо гондолу без документације. Ја 

морам да вам кажем и да покажем 

овде комплетну документацију коју 

ми поседујемо за изградњу гондоле. 

Гондола је предвиђена мастер пла-

ном  из 2007. године. Стратегијом 

одрживог развоја од 2010. до 2020. 

године коју је израдила општине 

Чајетина, Просторним планом који 

је урађен 2010. године, прелиминар-

ним грађевинским пројектом који је 

урађен  2012., јавном набавком за 

изградњу гондоле  2012. године, Пла-

ном генералне регулације насеље-

ног места Чајетина 2013., Планом 

детаљне регулације’’ Голд гондо-

ле’’ 2014., решењем  о  утврђивању 

јавног интереса гондоле 2016. годи-

не, идејним решењем ‘’Голд гондоле’’ 

2016.,  локацијским условима 2016., 

извештајем ревизионе комисије 

2016. године. И оно што је за нас 

најспорније – поседовни лист где јас-

но пише да је на овом земљишту, на 

коме ми хоћемо да градимо гондолу, 

власник држава Србија. Да ли је за 

наше властодршце држава Србија 

туђа? Они су говорили у њиховим 

режимским медијима , најављива-

ли да ми хоћемо да градимо гондо-

лу на туђем земљишту.  Ја их пи-

там да ли је за њих држава Србија 

туђа земља? 

И оно што хоћу да им кажем – ако 

режимске распикуће не виде ову до-

кументацију, да ли виде овај народ 

овде који је данас добровољно дошао 

на ову радну акцију? То им је јасна 

порука да морају да поштују  на-

родну вољу. И постављам питање 

– зашто после огромних десетого-

дишњих напора  општине Чајетина 

да се исправи та неправда и да ово 

земљиште пренесемо  на државу 

Србију, зашто поједине државне ин-

ституције  не поштују Уставни суд 

који је јасно рекао  да предмет при-

ватизације  друштвеног капитала 

или државних предузећа није земља. 

Зашто они не поштују Уставни суд, 

то питање морамо да им постави-

мо. А нама опет спочитавају да ми 

хоћемо да радимо нешто што није 

у складу са законом. 

Све ово што је било до нас  је 

урађено у складу са законом и ми не 

знамо шта више да понудимо, шта 

више да урадимо да убедимо ове ре-

жимске распикуће да пусте да се гра-

ди ова гондола. И зато смо били при-

нуђени да вас позовемо да дођете 

данас овде: први разлог јесте да са-

чувамо ову народну имовину, а то 

је ова земља, и ми нећемо сигурно 

одустати од тога. Поручујемо им  

да морају јасно да кажу да ли су ово 

земљиште поклонили  својим пар-

тијским друговима или неким стран-

цима, како они кажу инвеститорима 

који се, гле чуда, презивају на ић. Тако 

није нешто у реду са њима, а са нама 

је све у реду чим је оволики народ 

данас дошао. Нећемо дозволити да 

нас поносне Златиборце нико пот-

цењује, вређа, нико да нас политички 

дискриминише. Зато им поручујемо 

да морају поштовати народну вољу, 

да они морају  поштовати закон.  А 

ми смо све до сада урадили у складу 

са законом. 

На Златибору данас бранимо 

народне интересе. Овде ми данас 

шаљемо поруку да бранимо народну 

имовину у целој Србији. Ако до сада 

неки који нису имали храбрости  да 

се супроставе овим распикућама, или 

да им кажу да негде греше у привати-

зацији или у односу  према народној 

имовини, ми им поручујемо да ћемо 

чувати ово што је наше, што је на-

родно. И ово је порука исто  Београђа-

нима да  чувају ПКБ, јер је и тамо овај 

сценарио и ова матрица, планови  

који су овде успостављени још пре 20 

година на Златибору, а ми смо имали 

ту срећу и континуитет у власти 

па да дођемо до сазнања што они 

то планирају. И да јавно изађемо и 

то кажемо овом народу, да предочи-

мо шта ће се десити. Нама Злати-

борцима ће пред народом, пред ис-

торијом, пред Србијом савест бити 

мирна и чиста. Јер за оно што смо 

сазнали шта се спрема, ми смо иза-

шли да то јавно кажемо трпећи по-

следице. И знамо шта нас после ово-

га чека – бићемо и даље шиканирани  

и дискриминисани. Али немамо пра-

во да прећутимо ове чињенице, да се 

пред очима српске  јавности отима, 

поклања народна имовина и ресурси.  

И ово је порука нашим грађанима Ср-

бије  да чувамо ресурсе. Ми ћемо их 

овде на Златибору чувати.

 И морам још нешто да кажем. Док 

сам се припремао данас  за овај саста-

нак са вама и за ове радове,  и за неке 

тешке одлуке у животу, Бог се увек 

јави и пошаље неки знак, неку поруку. 

Ноћас ми је послао поруку да смо на 

правом путу. Да смо ухватили змију 

– али ухватили смо је за реп. Морамо 

се борити да ту змију дохватимо за 

главу и да предочимо народу шта се 

спрема, и да истрајемо у томе. Ово 

је данас овде само један мали корак, а 

ове мобе да проширимо диљем Србије. 

Хвала још једном свима који су 

дошли на ову акцију да нас подрже и 

нећемо одустати док не изградимо 

гондолу и сачувамо народну имови-

ну.  

обраћање милана СТамаТовића окупљеним на „ЗлаТиборСкој моби”

Са Златибора шаљемо 
поруку да бранимо 
народну имовину  

у целој Србији
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За изградњу гондоле сва 

потребна документација 

постоји, истакла је на рад-

ној акцији ‘’’Златиборска моба 

2017.’’ Бојана Божанић, дирек-

торка ЈП „Голд гондола Злати-

бор“, и додала да је јасно како 

ће гондола изгледати и куда ће 

ићи.

„Гондола ће имати 55 каби-

на, што је први и основни капа-

цитет, али постоји и могућност 

проширивања до 90 кабина. За 

сада, максимални капацитет 

ће бити 600 путника на сат, који 

се касније може проширити до 

1.000 путника. Траса је дуга де-

вет километара, а у једну каби-

ну може да се смести до 10 пут-

ника. Свака кабина има држаче 

за скије и бордове,с тим што ће 

у летњем периоду и бицикли 

моћи да се превозе. Планира-

но је у овој години да се наба-

ви још додатне опреме како би 

се наши путници осећали што 

удобније унутра“, каже Бојана 

Божанић.

Путовање од центра Злати-

бора до врха Торника трајаће 

20 до 25 минута, јер је брзина 

гондоле око шест метара у се-

кунди. Божанићева напомиње 

да је основни циљ који се жели 

постићи овом инвестицијом 

од националног значаја тај да 

Златибор, са око 300.000 посе-

тилаца, дође до цифре од око 

милион гостију и 10 милиона 

ноћења. У плану је и уређење 

простора и на почетној и на 

међустаницама, и то са ‘’Злат-

ним градом’’, а потом на врху 

Торника, како би путници који 

С гондолом до милион 
гостију Златибора

„Свака кабина има држаче за скије и бордове,с тим што ће у летњем периоду и бицикли моћи 
да се превозе. Планирано је у овој години да се набави још додатне опреме како би се наши 

путници осећали што удобније унутра“, каже Бојана Божанић

Бојана Божанић
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Најпре је у јавности уочи мобе објављено да ће Ми-
нистарство грађевинарства одобрити дозволу за пету 
фазу градње гондоле(на деоници код излазне стани-
це на Торнику), али чим је моба прошла оно је изне-
нада одбило да је изда. Бојана Божанић објашњава 
да дозвола није издата јер министарство захтева до-
пуну документације, што ћелокална самоуправа ура-
дити у законском року од 30 дана. ‘’У образложењу је 
наведено да, између осталог, нисмо доставили доказе 
о томе да су ранији власници парцела, а на основу 
споразума који смо с њима потписали и платили им 
накнаде, пренели власништво на општину Чајетина. 
Тај споразум би требало да буде довољан, али ми-

нистарство тражи и поседовни лист. То није спорно, 
али на такав начин може да се тера мак на конац. Та-
кође, у министарству су тражили су и уговоре између 
општине и ЕПС-а око инфраструктуре, које имамо, 
но нису их признали . Покушаћемо да с министар-
ством решимо те нејасноће, али да су хтели да нам 
помогну могли су да нас позову. Овако, одбијањем 
да изда грађевинску дозволу министарство је пору-
чило да нема добру вољу да нам помогне’’, изјавила 
је Божанићева и додала да захтев за издавање грађе-
винске дозволе за прве четири фазе радова општина 
још не можеда поднесе, јер пред судом није решен 
статус земљишта. 

Министарство нема добру вољусе буду возили гондолом има-

ли комплетан угођај – да виде 

и осете Златибор на неки нови 

начин у односу на досадашњи. 

Божанићева је најавила и изра-

ду монографије која ће пратити 

цео ток градње гондоле.

„Од самог почетка када смо 

кренули у активности на гон-

доли, од постављања камена 

темељца па преко довожења 

опреме и посете наших прија-

теља-партнера из Француске , 

ми имамо све фотографије и 

снимке који то прате. Зато се 

родила идеја да направимо 

монографију, без обзира какав 

нам је почетак. А што се са-

мог оваквог почетка тиче, ми 

смо народ западне Србије који 

је увек на неки другачији на-

чин радио неке ствари. Злати-

борци су поносни људи који не 

желе да буду потцењивани ни 

на који начин, тако да смо ми 

из жеље да заиста почнемо да 

радимо и да та опрема не стоји 

по складиштима – а не тражећи 

новац од било кога, већ тро-

шећи сопствена средства – ре-

шили да покренемо ову радну 

акцију“, нагласила је директор-

ка ЈП „Голд гондола Златибор“.

Божанићева томе додаје да 

је на ‘’Златиборској моби 2017.’’ 

све било како треба да буде. А 

да је дозвола издата на време, 

радови на изградњи гондоле 

били би завршени за неколико 

месеци. Овако, радови ће траја-

ти много дуже. Ипак, директор-

ка ‘’Голд гондоле’’ се нада да ће 

до краја ове године златиборска 

гондола профункционисати.

Н.Џелебџић

дужина: 8,95 км
Број кабина: 55-90

Капацитет: 600-1.000 путника на сат
Време путовања 20-25 минута

Висинска разлика: 531 метар
Број стубова: 36

www.goldgondola.rs
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На ‘’Златиборску мобу 2017.’’ дошло 

је неколико хиљада људи, што је, 

по оцени чајетинског председни-

ка Милана Стаматовића, веома велики 

број. Са акцијашима, пристиглим овде из 

целе Србије(Београда, Чачка, Витине, Ужи-

ца...) Републике Српске(Братунца, Сребре-

нице) и Црне Горе(Херцег Новог), разгова-

рали смо о њиховим мотивима доласка и 

утисцима.

„Дошао сам да помогнем као дугого-

дишњи гост из Београда, јер волим Злати-

бор. Иначе сам стари акцијаш“, каже Бео-

грађанин Зоран Митровић.

„Разлог што учествујем на овој радној ак-

цији је патриотизам, за наше младе који 

долазе, јер ово ће све остати њима. Иако је 

мраз, ништа није тешко кад се из љубави 

ради. Српској влади бих поручио да нас ос-

таве на миру и да нам се придруже, јер ово 

за Србију радимо, а не против ње“, поручује 

Дуле Кнежевић са Златибора.

„Дошао сам да помогнем нашој општини 

да изградимо гондолу која нам треба, и за 

село и за све нас. А Влади Србије бих по-

ручио да нам и они помогну, а не да нам 

коче радове“, каже Милан Дидановић из 

Јабланице.

„Овде сам, пре свега, дошао да подржим 

нашег председника Милана Стаматовића 

и да ова гондола већ једном буде урађе-

на. А кад се већ народ у оволиком броју 

одазвао и дошао, кажем држави да, ако већ 

неће да нам помогне, не треба ни да нам 

одмаже“, вели Миле Удовичић из Стубла.

„Дошао сам да подржим акцију и, ако 

Бог да, да изградимо гондолу. Да буде боље 

за све нас и цео наш крај“, додаје један ак-

цијаш из Љубиша.

„Поручио бих људима у Београду да се 

они окрену својим пословима и да нас 

пусте да радимо“, каже учесник акције из 

Ужица.

„Ја подржавам ову мобу зато што је мој 

отац у радној акцији правио златиборско 

језеро, а ови су га продали. Можда ће, како 

ствари стоје, и ово једног дана неко про-

дати. Зато бих поручио нашој влади да не 

продају више наш капитал, да оставе ово 

нама и нашим поколењима“, објашњава  

Милан Аћимовић из Голова.

„Дошла сам да браним оно што је наше, 

да бих могла под старост да се возим гондо-

лом. А нашој влади кажем да нам се не ме-

шају у наш посао, јер се ни ми њима не ме-

шамо шта раде. Златибор је вековима наш 

и тако ће и остати. И они праве Београд на 

води, па им се ми не мешамо у посао“, по-

ручује Милијана из Чајетине.

„Ту смо да копамо, да мобимо. Да заврши-

„На мобу смо дошли да буде 
боље за све нас”

Шта су нам окупљени акцијаши рекли о гондоли, мотивима свог доласка и утисцима.  
– „Влада Србије да помогне, а не да кочи радове”, поручује Милан Дидановић из Јабланице

„Златиборска моба 2017.’’ окупила је неколико хиљада акцијаша из Србије, републике Српске, Црне горе...



7ФЕБРУАР, 2017. ГОДИНЕТЕМА БРОЈА

мо темеље, па да правимо гондолу. Све ме 

ово подсећа на некадашње мобе и осећам 

потребу за тим и зато смо сви дошли да ра-

димо“, каже Милојко Удовичић Шиш из Сту-

бла, који је са својим воловима направио 

прву бразду. Оран за рад, спевао је и стих: 

„Ала волем, па волем са два вола да орем. 

Још да ми је цура Вера, волове да тера“!

  „Ова акција је јако лепа, златиборски 

народ је много добар. Нећу дозволити да 

масони и разноразни  отимају имања од 

Златибораца. То им Бог неће дати, а гон-

дола ће бити изграђена, њену градњу не 

може спречити ни једна власт“, поручује 

Драган Станковић Жоле са Водица.

„Ми подржавамо ову акцију због самог 

председника Стаматовића, јер је много вре-

дан човек и увек ћемо га подржати. Гондо-

ла је битна и за Златибор и за целу Србију“, 

каже Богдан Стојановић из Сирогојна.

„Мислим да је ово један велики и пра-

ви потез, а ја сам дошао да подржим пре 

свега нашег председника и да гондолу на-

правимо, како би Златибор био још бољи 

и посећенији“, каже Горан Дидановић из 

Јабланице.

„Дошао сам из љубави да подржим ову 

акцију, да локална заједница има своју ко-

рист, и не само општина Чајетина, већ цела 

Србија. Увек се радо одазивам оваквим ак-

цијама где грађани учествују. Из Братун-

ца и Сребренице дошао је пун аутобус нас 

како бисмо подржали изградњу гондоле 

на Златибору“, истиче Милан Мировић из 

Братунца.

„Ми смо чули да се овде организује јед-

на моба, где људи долазе да нешто ураде за 

добробит  осталих људи, а ми то често  ра-

димо код нас у Републици Српској. А гон-

дола није битна само за Златибор, већ и за 

наш крај, па ћемо сигурно доћи да се вози-

мо гондолом кад буде изграђена“, поручује 

Иво Илић из Сребренице.

Својим присуством подршку овој на-

родној радној акцији дали су и познати из 

нашег краја: шампион у аутомобилизму 

Микица Веснић, народни певач Слободан 

Мулина, председник општине Нова Варош 

Раде Васиљевић и други. Н. Џелебџић

Милојко удовичић Шиш  
из Стубла са својим воловима 

направио je прву бразду.  
оран за рад, спевао је и стих: 

„ала волем, па волем са два вола 
да орем. Још да ми је цура Вера, 

волове да тера“!

иако је мраз, ништа није тешко кад се из љубави ради
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Период је године кад се у 

добро организованој ло-

калној самоуправи, как-

ва је општина Чајетина, опре-

дељују средства и расписују тен-

дери за важне инфраструктур-

не послове, како би се с првим 

лепим данима ступило у радне 

активности на терену. Пред за-

меником председника општине 

Арсеном Ђурићем су многи ти 

планови и предстојеће конкрет-

не активности. О ономе шта ће се 

радити и чему приоритети дава-

ти он је говорио за ‹›Златиборске 

вести››. 

 ‘’Значајна средства су и ове, 

као и претходних година, плани-

рана буџетом општине Чајетина 

за разне инфраструктурне пројек-

те. Омогућиће то реконструкцију 

постојећих и изградњу нових пу-

тева и улица, водоводне мреже, 

резервоара за воду, расвете, из-

градњу зграде Омладинско-кул-

турног центра на Златибору и низ 

других послова значајних за уна-

пређење квалитета живота ста-

новника целе наше општине››, 

каже на почетку Ђурић.  

Неки тендери за извођење 

ових радова већ су у току. 

‘’Расписан је тендер за кр-

пљење и пресвлачење улица, за 

које је планирано 40 милиона 

динара. Наредних дана биће рас-

писан тендер за изградњу улица 

на Златибору,у Чајетини и у се-

оским месним заједницама, та-

кође у вредности од 40 милиона. 

Очекујемо да ће поменути радо-

ви почети већ половином марта’’. 

‘’Када је о пословима на Злати-

бору реч, радиће се већ најавље-

на Трговачка улица, од бине на 

Краљевом тргу ка тениским те-

ренима, што подразумева прву 

фазу радова. Урађен је компле-

тан пројекат, не само за прву 

већ и за другу фазу коју обух-

вата улицу од Поште ка хоте-

лу ‘’Дунав’’ и цео Тржни центар 

Улагања у путеве и улице, 
боље водоснабдевање, 
уређенији Златибор...

арсен Ђурић
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Златибор. Са овим пројектом 

конкурисали смо код Министар-

ства привреде и очекујемо да ће 

наш пројекат бити препознат као 

добар, те да ће у одређеном из-

носу бити подржан и суфинанси-

ран’’, истиче заменик председни-

ка општине.

Кров на зграду  
омладинско-културног 

центра

Важан подухват за туризам 

и културу Златибора свакако је 

градња здања Омладинско-кул-

турног центра, са модерним 

садржајима: позорницом, гале-

ријом и другим просторима.  

‘’У овој години Министарство 

трговине, туризма и телекомуни-

кација одобрило нам је средства 

у износу од 25 милиона динара 

за другу фазу уређења Омладин-

ско-културног центра. Ових дана 

у плану је наставак радова на ук-

ровљавању зграде, као и распис 

тендера за другу фазу која под-

разумева занатске радове на за-

вршетку објекта.Имајући у виду 

да смо добили средства од ми-

нистарства те да је одређени из-

нос планиран и у општинском 

буџету, до краја године очекује 

се пуштање у функцију Омла-

динско-културног центра’’. 

Од других златиборских садр-

жаја, Арсен Ђурић подсећа да је 

прошле године делимично завр-

шен простор за изнајмљивање 

коња и фијакера. ‘’Временске 

прилике дозвољавају да се ти ра-

дови наставе, па ће у наредних 

15 дана бити донета решења за 

нове локације за изнајмљивање 

јахаћих грла и фијакера. План је 

да се до летње туристичке сезоне 

простор у потпуности уреди и оп-

лемени пратећим мобилијаром, 

справама за децу, летњиковцима. 

Тиме ћемо добити једну лепу це-

лину за децу и одрасле, а свакако 

и боље услове за оне који се баве 

изнајмљивањем’’. 

Такође, планирано је да се на 

раскрсници код хотела ‘’Торник’’ 

уради кружни ток, као и да се 

прошири улица од тог кружног 

тока према хотелу ‘’Вис’’ до ма-

гистралног пута. Биће урађена и 

потпуна реконструкција дотраја-

лог старог пута од хотела ‘’Тор-

ник’’ до Фарме. 

‘’Током лета у плану је да се на-

стави пробијање и изградња ули-

це од Колибе у подножју Обудоје-

вице према будућем Постројењу 

за прераду отпадних вода. За те 

радове имамо заинтересоване 

инвеститоре. Они би у замену 

за комунално опремање суин-

вестирали изградњу улице, пе-

шачке и бициклистичке стазе. 

У плану је, такође, да се пешач-

ке и бициклистичке стазе, које су 

урађене прошле године поред Ау-

то-кампа до скретања за Гајеве и 

од кружног тока до насеља Јеле-

на Анжујска, ове године настав-

ком споје чиме би биле кружне.

Као и да један крак те стазе буде 

настављен ка Гајевима, где би се 

саставила са стазом код Спомени-

ка,чиме бисмо добили заокруже-

ну целину од седам километара 

пешачке и бициклистичке стазе’’.

резервоар за воду у 
насељу Влаовина

По вишегодишњој традицији 

овог општинског руководства 

да значајна средства улаже у 

градњу и обнову путева, знатно 

више него друге локалне самоу-

праве, тако је и сада планирана 

изградња путева у Чајетини и у 

сеоским месним заједницама. 

Уз то, наш саговорник помиње и 

предстојеће улагање у боље во-

доснабдевање:

‘’Једна од значајних инвести-

ција коју  ћемо почети ове го-

дине је изградња резервоара за 

воду у насељу Влаовина. Плани-

рана је изградња резервоара од 

2.000 кубика, чиме бисмо обез-

бедили стабилније водоснабде-

вање и Златибора и Чајетине.На 

тај начин имали бисмо довољне 

залихе да у случају неког квара 

не би дошло до нестанка воде. 

Надам се да ће ова инвестиција 

бити завршена до краја године, 

јер је значајна за даљи развој 

Златибора, али и целе општине’’.

Арсен Ђурић додаје да ће, по-

ред великих инфраструктурних 

пројеката и инвестиција, бити 

реализована и друга мања ула-

гања. Крајем прошле године ус-

војена је одлука која се односи на 

замену 450 светиљки савреме-

ном лед расветом. ‘’Тај посао от-

почеће крајем марта и биће завр-

шен за око месец дана.Тиме ћемо 

имати квалитетнију расвету, али 

и значајну уштеду у потрошњи 

електричне енергије и одржа-

вању. План нам је да ове године 

наставимо са тим послом, као и 

да у наредних две до три године 

лед сијалицама заменимо ком-

плетну расвету на целој терито-

рији општине’’.

 ‘’Радићемо и на уређењу 

дечјих игралишта, планирали 

смо набавку теретана на отворе-

ном, клацкалица, љуљашки, то-

богана, мобилијар са клупама и 

корпама. Неопходно је поставити 

већи број клупа и корпи за смеће 

читавим Кружним путем, затим 

од златиборске пијаце до хотела 

‘’Торник’’, као и на новим пешач-

ким и бициклистичким стазама. 

Крајем прошле године постављен 

је видиковац са телескопом на 

врху Градина.Ове године радиће-

мо делимично уређење и марки-

рање стазе од центра Златибора 

до врха Градине, која може поста-

ти један занимљив локалитет, бу-

дући да поглед који се пружа са 

тог врха сеже до половине Србије’’, 

најављује Ђурић.  М. Ј.

арсен Ђурић каже да су значајна средства 
планирана буџетом општине Чајетина 
за разне инфраструктурне пројекте: 

реконструкцију постојећих и изградњу нових 
путева и улица, резервоара за воду, расвете, 
градњу зграде омладинско-културног центра 

на Златибору и друге послове
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Из у зет но по се ће на би ла је 

17. ‘’Пр шу ти ја да’’ у Мач-

ка ту, на за до вољ ство ор-

га ни за то ра, уче сни ка и по се ти-

ла ца. Три да на је тра ја ла, а на 

отва ра њу пре про гла ше ња по-

бед ни ка упри ли чен је кра ћи 

про грам у ко јем су уче ство ва ли 

ђа ци ОШ „Ми ли во је Бо ро вић“ из 

Мач ка та. ‘’Пр шу ти ја ду’’ је отво-

рио пред сед ник оп шти не Ча је-

ти на Ми лан Ста ма то вић. Он је 

са за до вољ ством ис та као да ова 

ма ни фе ста ци ја тра је за хва љу ју-

ћи ис трај но сти и за ин те ре со ва-

но сти про из во ђа ча ко ји се го ди-

на ма тру де да њи хо ви про из во-

ди бу ду за штит ни знак овог кра-

ја, у че му им све срд но по ма же 

ло кал на са мо у пра ва.

„Са мо још јед на ствар тре ба 

да се ура ди, а то је да ство ри мо 

мо гућ ност на шим про из во ђа-

чи ма да има ју што ви ше си ро-

ви не, јер при род ни ка па ци те ти 

по сто је, али нам не до ста ју ка-

па ци те ти за аутох то ну сор ту и 

си ро ви ну“, ре као је Ми лан Ста-

ма то вић..

Ква ли те том про из во да је за-

до во љан и ди рек тор пред у зе-

ћа „Зла ти бор ски еко аграр“ ко је 

пра ти и по др жа ва рад про из во-

ђа ча и уче ству је у ор га ни за ци ји 

са ме ма ни фе ста ци је. „Број про-

зво ђа ча из го ди не у го ди ну ра-

сте, а у исто вре ме, ква ли тет је 

све ујед на че ни ји. Сви про из во-

ђа чи из го ди не у го ди ну по спе-

шу ју свој ква ли тет“, ка же Вла ди-

мир Бо јо вић.

А по од лу ци оце њи вач ке ко-

ми си је из бе о град ског ‘’Ју го ин-

спек та’’, по бед ни ци 17. сај ма 

ме ђу уче сни ци ма су: Или ја Сто-

ја но вић у ка те го ри ји го ве ђа пр-

шу та (при ла ла му је на гра да пу-

то ва ње на про лећ ни са јам хра не 

у Штут гар ту),  Ми ро слав Сто ја-

но вић у ка те го ри ји свињ ска пр-

шу та, пр во ме сто за нај бо љу ов-

чју сте љу при па ло је Дра га ну 

Сто ја но ви ћу, за нај бо љу сла ни ну 

про гла ше на је про из во ђа ча Ра-

до ми ра Сто ја но ви ћа, а у ка те го-

ри ји до ма ће ко ба си це пр во ме-

сто осво јио је Ни ко ла Бр ко вић. 

До де ље не су и две спе ци јал не 

на гра де: Ми ро сла ву Сто ја но ви-

ћу за нај бо љу ужич ку сла ни ну 

На „Пр шу ти ја ди” у Мач ка ту 
пр шу те из три др жа ве

„По треб но је са мо да си ро ви на бу де ле па, до бро су ше ње, ста вља се чи ста со и ни шта дру го“,  
ре као нам је Ми ро слав Сто ја но вић ко ји је осво јио пр во ме сто за свињ ску пр шу ту

из го ди не у го ди ну број про зво ђа ча ра сте, ква ли тет је све ујед на че ни ји
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и Алек сан дру Ра до ји чи ћу за нај-

бо ље ов чи је ме со. 

О на гра да ма и зна ча ју Сај ма 

су во ме сна тих про из во да на гра-

ђе ни су ре кли:

„По треб но је са мо да си ро ви-

на бу де ле па, до бро су ше ње, што 

ста ри ја сви ња, све је он да леп-

ше и сла ни на и пр шу та. Ста вља 

се чи ста со и ни шта дру го“, ка-

же Ми ро слав Сто ја но вић, ко ји 

је осво јио пр во ме сто за свињ-

ску пр шу ту.

„Сти ца јем окол но сти, ра ни је 

ни смо из ла га ли, а са да из ла же-

мо тре ћи пут. Пр ви пут сам ов де 

до био на гра ду, а пр о шле го ди не 

сам у Ка ча ре ву на ‘Сла ни ни ја-

ди’ до био злат ну ме да љу за сла-

ни ну“, ка же Ми тар Ма рић, ко ји 

је осво јио  дру го.ме сто за свињ-

ску пр шу ту.

Вишеструка корист сајма
„Са јам је та ква ма ни фе ста ци-

ја на ко јој ми из ла же мо на ше 

про из во де, упо зна је мо се са но-

вим му ште ри ја ма, на рав но, до-

ла зе и ста ре, а сва ке го ди не има-

мо и не ке но ве куп це, ко ји по сле 

пре ко це ле го ди не ку пу ју на ше 

про из во де“, ка же Ру жи ца Сто ја-

но вић, ко ја је осво ји ла дру го ме-

сто за ов чи ју сте љу.

Но ви на ово го ди шње ма ни фе-

ста ци је је што су ов де пр ви пут 

би ли при сут ни и го сти из Цр не 

Го ре и Хр ват ске са сво јим тра-

ди ци о нал ним пр шу том. При-

су ством го сти ју из Ис тре и Ник-

ши ћа на ‘’Пр шу ти ја ди’’ би ли су 

за до вољ ни и на ши про из во ђа-

чи, као и го сти, јер је на уму ор-

га ни за то ра би ла до бро бит ко-

ја мо же про ис те ћи из раз ме не 

ис ку ста ва у на чи ну про из вод-

ње и пла сма ну про из во да. Док 

су на чи ни про из вод ње пр шу те 

и пр шу та са свим раз ли чи ти, за-

јед нич ко је по ро дич но ба вље ње 

тим по слом и на по ри да се пла-

си ра ро ба, про ши ри тр жи ште и 

за шти ти бренд.

Блан ка Сим чић Пу лић из Оди-

је ла за по љо при вре ду Истар ске 

жу па ни је ка же да је истар ски пр-

шут пр ви про из вод ко ји су же ле-

ли да за шти те као из вор ни. Да би 

ус пе ли у то ме, сви про из во ђа чи 

су мо ра ли ме ђу соб но да се уса-

гла се око на чи на про из вод ње тог 

про из во да. Нај ве ћу по др шку у 

бо ри за за шти том брен да има ли 

су упра во од Истар ске жу па ни је 

ко ја им је пру жи ла и фи нан сиј-

ску и струч ну по моћ, а за тим и 

од Ми ни стар ства по љо при вре де.

По ро ди ца Ан то ло вић се у оп-

шти ни Ти њан ба ви про из вод њом 

пр шу та око 12 го ди на. Јед но су од 

ма њих по љо при вред них га здин-

ста ва ко је има пр шу та ну ка па ци-

те та око 1.500 пр шу та, али за са-

да про из во де по ло ви ну од то га.

„С об зи ром да је Истар ска жу-

па ни ја по зна та по ту ри зму, на-

ма ту ри сти до ла зе на кућ ни 

праг,“ ка же Мар ти на Ан то ло вић 

из „Оби тељ ског по љо при вред ног 

го спо дар ства Ан то ло вић“ . „Још 

не што је спе ци фич но, а то је да 

уго сти те љи, вла сни ци ре сто ра-

на, узи ма ју од нас на ше про из-

во де, на ше пр шу те. Сај мо ви, као 

што је овај ваш, су из ра зи то до-

бра ствар за про мо ци ју про из-

во да, упо зна ва ње љу ди и до ма-

ћег ста нов ни штва и стра ног, са 

аутох то ном про из вод њом.“

У Цр ној Го ри про из во ђа чи, ка-

жу, има ју до бру са рад њу са Ми-

ни стар ством по љо при вре де. По-

ро ди ца Би је лић се про из вод њом 

пр шу та ба ви пре ко 20 го ди на и 

сво је про из во де пла си ра, за са-

да,са мо на те ри то ри ји Цр не Го ре. 

„Ми смо ов де до не ли по је ди-

не су во ме сна те про из во де ко је 

пред ста вља мо. Ту се, пре све га, 

на ла зи цр но гор ски ње гу шки пр-

шут, ње гу шка ко ба си ца и ком пле-

тан ње гу шки про грам,“ об ја шња-

ва Ра до ван Би је лић пред став ник 

фир ме „Ин мес марк Би је лић“ из 

Ник ши ћа.

изузетан квалитет
На пи та ње ка ко им се сви ђа-

ју на ши про из во ди, ови мла ди 

љу ди су ре кли да су про из во ди 

из у зет но ква ли тет ни и да су ле-

пог, ма да њи ма нео бич ног уку-

са. Раз ли ка је, на рав но, у на чи ну 

су ше ња ме са, али су упра во те 

раз ли ке у уку си ма оно што их и 

чи ни је дин стве ним, са мим тим 

и за слу жним за чу ва ње тра ди-

ци је од ре ђе ног ге о граф ског под-

руч ја.

По треб но је још ре ћи да су  од 

10.000 по се ти ла ца ко ји су на Сај-

му де гу сти ра ли ове вр сне про из-

во де, из „гла сач ке ку ти је“ у ко ју 

су уба ци ва ли ку по не гла са ју ћи 

за нај бо љи штанд из ву че на име-

на че тво ро нај срећ ни јих, ко ји су 

ку ћи по не ли вред не на гра де. То 

су: Ста мен ко Јо ва но вић из Ко-

сје ри ћа ко ји је до био џак пр шу-

те, Су за на Бо ги ће вић из Чач ка 

до би ла је џак сла ни не, а Еле на 

Ми хај ло вић из Алек сан дров ца 

џак ко ба си це док ће Мир ко Ген-

го из Го ра жда бес плат но про-

ве сти ви кенд на Зла ти бо ру. Ор-

га ни за то ри ка жу да за сле де ћу 

го ди ну при пре ма ју још ра зно вр-

сни је уку се на ‘’Пр шу ти ја ди’’ за-

хва љу ју ћи го сти ма ко ји ће, ако 

бу де по пла ну, до ћи из Шпа ни је 

и Ита ли је.      

Мир ја на ран ко вић лу ко вић

Пред сед ник оп шти не Ча је ти на Ми лан Ста ма то вић  
отворио је 17. „Пршутијаду”
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Зла ти бор с ка би ном гон до ле 
на сај му ту ри зма у Бе о гра ду   

„Ка би ну смо до не ли да по ка же мо да смо све спре ми ли, обез бе ди ли нов ча на сред ства  
и из во ђа че ра до ва, са мо, на жа лост, ни су спрем не др жав не ин сти ту ци је да нас пра те  

у овим на ме ра ма и по мог ну да се што бр же, лак ше и ефи ка сни је ова кви про јек ти  
у Ср би ји ре а ли зу ју”, ре као на сај му Ми лан Ста ма то вић
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По след њег фе бру ар ског 

ви кен да у Бе о гра ду је 

одр жан ве ли ки 39. Ме ђу-

на род ни са јам ту ри зма, из у зет-

но по се ће на ма ни фе ста ци ја са 

уче шћем сто ти на ту ри стич ких 

цен та ра и  ту ро пе ра то ра из зе-

мље и ино стран ства. У оби љу ра-

зно вр сне по ну де, по себ но ме сто 

у Ха ли 4 до био је Зла ти бор, нај-

по се ће ни ја ту ри стич ка пла ни на 

Ср би је. Наш са јам ски штанд на 

ко ме је па жњу свих при вла чи ла 

ка би на бу ду ће па но рам ске гон-

до ле, као и при пре мљен са др жа-

јан про грам са оним што се код 

нас го сту ну ди, ви де ло је на хи-

ља де по се ти ла ца, а част сво јим 

при су ством ука за ле су нам и ви-

со ке зва ни це.

Уз пред став ни ке ру ко вод ства 

оп шти не Ча је ти на: пред сед ни-

ка Ми ла на Ста ма то ви ћа, ње го-

вог за ме ни ка Ар се на Ђу ри ћа, 

ди рек то ра Ту ри стич ке ор га ни за-

ци је Зла ти бор Вла ди ми ра Жи ва-

но ви ћа, ди рек то ре ча је тин ских 

јав них пред у зе ћа и хо те ли је ре, 

про мо ци ји Зла ти бо ра при су-

ство ва ли су ам ба са дор Бе ло ру-

си је у Ср би ји Вла ди мир Чу шев 

са са рад ни ци ма, на род ни по-

сла ник Дра го мир Ка рић и дру-

ги го сти. 

Штанд ТО Зла ти бор то ком тра-

ја ња сај ма по се ти ли су Ра сим 

Ља јић, пот пред сед ник Вла де Ср-

би је и ми ни стар тр го ви не, ту ри-

зма и те ле ко му ни ка ци ја, као и 

пред став ни ци ТОС-а. Ми ни стар 

Ља јић је овом при ли ком раз го-

ва рао са пред сед ни ком оп шти-

не Ча је ти на Ми ла ном Ста ма то-

ви ћем и ди рек тор ком ЈП „Голд 

гон до ла Зла ти бор“ Бо ја ном Бо-

жа нић.

Путовање кроз туристичку 
историју Златибора

На овом сај му наш ту ри зам 

пред ста вљен је ори ги нал но: 

док су дру ги ту ри стич ки цен-

три има ли углав ном већ ви ђе не 

про мо ци је са сво јом по ну дом, 

по пу сти ма и про мо тив ним ма-

те ри ја лом, на штан ду ТО Зла ти-

бор нај пре су мла ди фол клор ци 

за и гра ли ко ло из на шег кра ја, 

а он да је од и гра на за ни мљи ва 

20-ми нут на пред ста ва о зла ти-

бор ском ту ри зму не кад и сад, 

у ко јој су на сту пи ли драм ски 

умет ник Го ран Сул та но вић и 

мла ди глум ци ужич ког по зо ри-

шта. Апла у зом су оку пље ни по-

здра ви ли ово пу то ва ње кроз на-

шу ту ри стич ку исто ри ју од кра ја 

19. ве ка до да на шњих да на. Мно-

ги ме ди ји, та ко ђе, би ли су овом 

при ли ком вр ло за ин те ре со ва ни 

за са јам ско пред ста вља ње Зла-

ти бо ра.

При сут ни ма су се на овој про-

мо ци ји обра ти ли пред сед ник 

оп шти не Ча је ти на Ми лан Ста-

ма то вић и ди рек тор ТО Зла ти бор 

Вла ди мир Жи ва но вић. Ис та кав-

ши да Зла ти бор из го ди не у го-

ди ну бе ле жи све бо ље ре зул та те 

у ту ри стич кој при вре ди, про мо-

ци ји до ма ћих про из во да, хра не, 

кул тур них и исто риј ских вред но-

сти као и при род них осо бе но сти 

це лог кра ја, пред сед ник Ста ма-

то вић је на гла сио: 

‘’На ша ту ри стич ка ор га ни за-

ци ја увек се до бро при пре ми и 

увек је при сут на на свим ка ко 

до ма ћим та ко и ме ђу на род ним  

сај мо ви ма, што је до бра при ли ка 

да се пред ста ви све оно што ло-

кал на са мо у пра ва и Ср би ја ну де 

на ту ри стич кој ма пи. На ма је сте 

циљ да иза ђе мо из ван на ци о-

нал них окви ра, да се што ви ше 

пред ста ви мо на ме ђу на род ном 

пла ну и да по ве ћа мо број ино-

стра них го сти ју ко ји, ре ал но, Ср-

би ју да нас за о би ла зе из ра зних 

раз ло га. Сај мо ви су од лич на 

при ли ка да ми по ну ди мо све оно 

што има мо и све оно што мо же-

На сај му ту ри зма у Бе о гра ду, на штан ду ТО Ре-
пу бли ке Срп ске, пот пи сан је пр о то кол о са-

рад њи из ме ђу оп шти на Ча је ти на и Ви ше град. 
Про то кол су пот пи са ли пред сед ник оп шти не Ча-
је ти на Ми лан Ста ма то вић и на чел ник оп шти не 
Ви ше град Мла ден Ђу ре вић.

‘’По ка зу је мо на овај на чин да у ту ри стич кој при-
вре ди гра ни це не по сто је. По треб но је да на сту па-
мо као је дин стве на ре ги ја, а не да се за тва ра мо у 
ло кал не окви ре, јер то ту ри стич кој при вре ди, ко ја 
је све моћ ни ја, ниг де ни је да ло до бре ре зул та те. Ве-
ли ки број ту ри ста Зла ти бо ра од ла зи на јед но днев не 
или ви ше днев не из ле те у окол не ту ри стич ке де сти на ци је у дру гим 
ло кал ним за јед ни ца ма, а овај про то кол би ће по че так ве ће са рад ње 
на ше две оп шти не. По треб но је са мо да нас још ви ше раз у ме ју на ше 

над ле жне ин сти ту ци је на ре пу блич ком ни воу, да 
мо ра мо да ра ди мо и на сту па мо као је дин стве но 
тр жи ште’’, ре као је Ми лан Ста ма то вић.

Мла ден Ђу ре вић, на чел ник оп шти не Ви ше град, 
из ја вио је да је пот пи си ва ње про то ко ла о са рад њи 

са оп шти ном Ча је ти на ве ли ки до га ђај за оп шти ну Ви-
ше град. ‘’И до са да шња са рад ња на ше две оп шти не би-

ла је на ви со ком ни воу, а на дам се да ће мо је од да нас 
про ши ри ти’’, ис та као је Ђу ре вић, под се тив ши да је глав-
ни ту ри стич ки по тен ци јал оп шти не, по ред мо ста на Дри-
ни, но во и згра ђе ни ком плекс Ан дрић град: ‘’Од по чет ка 

из град ње Ан дрић гра да, а ове го ди не би ће се дам го ди на, 
ту ри зам у Ви ше гра ду је нај зна чај ни ја при вред на гра на. Же ли мо и да-
ље да ула же мо у раз вој и свих дру гих ту ри стич ких по тен ци ја ла на ше 
оп шти не, а то су Дри на, Рзав, ба ња Ви ли на влас’’.

Про то кол о са рад њи Ча је ти не и Ви ше гра да

Председник општине Чајетина Милан Стаматовић, ам ба са дор Бе ло ру си је у Ср би ји Вла ди мир Чу шев, 
ми ни стар ту ри зма ра сим Ља јић, директор „Чиготе” Жељко Стакић, главни уредник „Златиборских вести” 
Милић Симић, на род ни по сла ник дра го мир Ка рић, директор То регије Западна Србија Мирослав рађен  

и заменик председника општине Чајетина арсен Ђурић
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мо да уна пре ди мо. На дам се да 

су ов де ТО Зла ти бор и оп шти на 

Ча је ти на оду жи ле свој дуг пре-

ма отаџ би ни, пре ма Ср би ји, и да 

смо по ну ди ли све оно што има-

мо. Број до ма ћих и ино стра них 

го сти ју да је нам за пра во да ка-

же мо да су да нас  оп шти на Ча-

је ти на и Зла ти бор нај по се ће ни је 

ту ри стич ке де сти на ци је у Ср би-

ји’’, ре као је пред сед ник па до дао: 

‘’Жао нам је што смо мо ра ли 

ка би ну бу ду ће гон до ле да при зе-

мљи мо ов де на сај му, али то ра-

ди мо ка ко би смо срп ској и ино-

стра ној јав но сти по ка за ли да 

оп шти на Ча је ти на озбиљ но ми-

сли на сво је ин ве сти ци је, да до-

бро раз ми шља о уна пре ђе њу ту-

ри стич ке по ну де. Из тог раз ло га 

смо ка би ну до не ли на са јам да 

је пред ста ви мо и да по ка же мо 

да смо све спре ми ли, обез бе ди-

ли нов ча на сред ства и из во ђа-

че ра до ва. Са мо, на жа лост, ни су 

спрем не др жав не ин сти ту ци је 

да нас пра те у овим на ме ра ма и 

по мог ну да се што бр же, лак ше 

и ефи ка сни је ова кви про јек ти у 

Ср би ји ре а ли зу ју’’.

Златно доба Златибора
Вла ди мир Жи ва но вић је под-

се тио да Зла ти бор по след њих 

го ди на оба ра све ту ри стич ке ре-

кор де. ‘’Злат но до ба Зла ти бо ра је 

пред на ма. На ши прет ход ни ци 

су нас за ду жи ли да на ста ви мо 

на пор но да ра ди мо и да про но-

си мо сла ву Зла ти бо ра и ван гра-

ни ца на ше зе мље’’, ре као је ди-

рек тор ту ри стич ке ор га ни за ци је. 

По ње го вим ре чи ма, по да ци из 

про шле го ди не не дво сми сле но 

го во ре да је Зла ти бор нај по се ће-

ни ја пла ни на у Ср би ји. ‘’На кри-

ли ма тих ре зул та та по че ли смо 

и ову го ди ну, та ко да у ја ну а ру 

бе ле жи мо но ви по раст бро ја но-

ће ња од око осам од сто’’, на гла-

сио је Жи ва но вић и ис та као да 

се зла ти бор ски ту ри стич ки по-

сле ни ци пред крај зим ске већ 

окре ћу  про мо ци ји лет ње ту ри-

стич ке се зо не. А са јам у Бе о гра-

ду је пра во ме сто за то, јер су 70 

од сто ту ри ста на Зла ти бо ру гра-

ђа ни  Ср би је. Ма да је Зла ти бор 

пла ни на за све, на гла сак је ове 

го ди не ста вљен на омла дин ском 

спорт ском ту ри зму.

‘’У апри лу ће би ти отво рен Ди-

но парк на чи је се отва ра ње че-

ка ло ду го, ко ји ће са Аван ту ра 

пар ком би ти но вост у ту ри стич-

кој по ну ди Зла ти бо ра и об ра-

до ва ти ве ли ки број по се ти ла-

ца. Тру ди ће мо се да уре ди мо и 

но ву спорт ску ин фра струк ту ру, 

но ве пе шач ке и би ци кли стич ке 

ста зе’’, до дао је Жи ва но вић, ре-

кав ши да се Зла ти бор у кон ти ну-

и те ту бо ри и за стра не го сте, па 

их је све ви ше не са мо из окол-

них бив ших ју го сло вен ских ре-

пу бли ка, већ и из Ру му ни је, Ру-

си је, Не мач ке, Хо лан ди је.

У из ја ва ма да тим ме ди ји ма 

пред став ни ци оп шти не Ча је ти-

на освр ну ли су се и на про бле ме 

ко ји ко че још ве ћи за мах и раз-

вој ту ри зма не са мо на Зла ти бо-

ру, већ и у це лој Ср би ји. ‘’Има ли 

вред ни јег по сла за Ср би ју од из-

град ње гон до ле на Зла ти бо ру’’, 

за пи тао се Ми лан Ста ма то вић 

и ис та као да Зла ти бор це ни ко 

не ће за у ста ви ти у ре а ли за ци ји 

овог из у зет но ва жног про јек та. 

Пред сед ник оп шти не Ча је ти на 

се, та ко ђе, ов де срео и са пред-

став ни ци ма ту ри стич ке при вре-

де Цр не Го ре: ми ни стром одр жи-

вог раз во ја и ту ри зма Па влом 

Ра ду ло ви ћем и пред сед ни ком 

оп шти не Бу два Дра га ном Кра по-

ви ћем. Раз ме ње на су ту ри стич ка 

ис ку ства, а чел ни ци из Цр не Го-

ре нај ви ше су се ин те ре со ва ли за 

гон до лу као во де ћу зла ти бор ску 

ин ве сти ци ју, упу тив ши сна жну 

по др шку ње ној из град њи.

Го во ре ћи но ви на ри ма о гон-

до ли, Бо ја на Бо жа нић, ди рек-

тор ка ЈП „Голд гон до ла Зла ти-

бор“, об ја сни ла је да је на сај му 

из ло же на јед на ка би на бу ду ће 

гон до ле да би по се ти о ци мо гли 

да ви де ка ко она из гле да, уђу и 

уве ре се ко ли ко је удоб на. Бо ја на 

је из ра зи ла оче ки ва ње да ће зла-

ти бор ска гон до ла би ти за вр ше-

на и ту ри сти ма до ступ на до кра-

ја го ди не. У ка би ни се еми то вао 

филм о овој атрак ци ји, шта је до 

са да ура ђе но и шта се пла ни ра 

у на ред ном пе ри о ду. По се ти о ци  

мо гу да уче ству ју и у на град ној 

игри ко ја се већ про мо ви ше на 

сај ту ЈП „Голд гон до ла Зла ти бор“ 

и да осво је вред не на гра де: ви-

кенд на Зла ти бо ру, пр ву во жњу 

гон до лом и оста ле.

‘’Гон до ла ће би ти за ни мљи-

ва на ро чи то за ски ја ше, али и за 

оне ту ри сте ко ји во ле да ужи ва ју 

у по гле ду на зла ти бор ске вр хо ве 

и ви со рав ни. Ми се тру ди мо да 

за јед но са на шом ту ри стич ком 

ор га ни за ци јом гон до лу про мо-

ви ше мо у зе мљи, али и у ино-

стран ству. На дам се да ће се из 

ка би на уско ро мо ћи сни ма ти и 

ре клам ни фил мо ви и спо то ви’’, 

ре кла је на сај му Бо ја на Бо жа-

нић.  М. Ј.

Са јам ско пред ста вља ње Спе ци јал не бол ни це за бо ле сти 
шти та сте жле зде „Чи го та“ про те кло је у зна ку пот-

пи си ва ња ва жних по слов них уго во ра. По себ ну па жњу 
при ву као је  уго вор са По штан ском ште ди о ни цом ко-
ји ће омо гу ћи ти по вољ ни ји бо ра вак у „Чи го ти“ ко ри-
сни ци ма ‘’ви за кла сик’’ кар ти ца.

‘’Уго вор са По штан ском ште ди о ни цом ве о ма је зна-
ча јан за нас, јер ће на ши бу ду ћи ко ри сни ци, пре све га 
пен зи о не ри а кли јен ти По штан ске ште ди о ни це, мо ћи да 
под по вољ ни јим усло ви ма ко ри сте услу ге на ше Спе ци јал не 
бол ни це. По штан ска ште ди о ни ца ће код нас отво ри ти и сво ју екс по-
зи ту ру’’, из ја вио је Жељ ко Ста кић, ди рек тор „Чи го те“, док је Ма ја Вер-
ме зо вић, пи-ар „Чи го те“, об ја сни ла да се ра ди о кре дит ним кар ти ца ма 

са ро ком  от пла те 12 ме се ци и грејс пе ри о дом од 75 да на.  
„Чи го та“ је,осим то га, пот пи са ла уго вор о  члан ству у 

на ци о нал ној асо ци ја ци ји ту ри стич ких аген ци ја „Ју та“, 
као и уго во ре са ту ри стич ким аген ци ја ма. На сај му је 
ова спе ци јал на бол ни ца по ну ди ла и тра ди ци о нал не 
по пу сте. Сви ко ји по се те њи хов штанд и узму ва у чер 
има ће по пуст у „Чи го ти“ за кључ но са 25. ма јем од 20 

од сто под усло вом да се аран жман упла ти до 4. ма ја.
‘’По кре ће мо и но ву ак ци ју „Чи го ти на зве зда“ ко ја ће 

тра ја ти од ово го ди шњег сај ма до сај ма на ред не го ди не ка да 
ће би ти про гла ше на „Чи го ти на зве зда“, од но сно наш ко ри сник услу-
га ко ји је у овом пе ри о ду оства рио нај ве ћи гу би так ки ло гра ма. На-
гра да од на ше ку ће би ће ве о ма бо га та’’, ре кла је Ма ја Вер ме зо вић.

уго во ри „Чи го те’’ на са јам ској про мо ци ји

Пред сед ник оп шти не Ча је ти на срео се и са пред став ни ци ма  
ту ри стич ке при вре де Цр не го ре
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Удружење грађана „Злати-

борски круг“ основано је 

пре 16 година. Од 2001. па 

до данас успешно је реализова-

ло око 40 пројеката намењених 

деци, женама и старима. И ове 

године постали су лиценцира-

ни даваоци услуга за две катего-

рије – Помоћ у кући за стара ли-

ца и Дневни боравак за децу са 

сметњама у развоју ,,Зрачак“.

Током 2016. године услуге су 

пружане за 90 старих лица (од 

којих је 10 корисника преминуло, 

а седморо корисника престало са 

коришћењем услуге). У јануару 

2016. године служба броји 73 ко-

рисника (код којих се реализује 

87 посета недељно) и још 30 по-

средних корисника – супружни-

ка или чланова породице који 

живе са непосредним корисни-

цима у истом домаћинству. Од 

укупног броја 47 корисника је 

женског, а 26 мушког пола. Мак-

сималан капацитет службе је 100 

посета недељно , а са тренутним 

бројем корисника, према њи-

ховим решењима, служба реа-

лизује 87 посета недељно. Што се 

тиче животног доба, 69 корисни-

ка има преко 65 година (од њих 

42 корисник преко 79 година, од 

којих 20 преко 84 године). Најс-

тарији корисник има 93 године, 

а најмлађи 52 године.

У раду са корисницима су ан-

гажовани: стручни радник који 

ради документацију за корис-

нике и руководи радом герон-

тодомаћица, 13 геронтодомаћи-

ца које на терену пружају помоћ 

старијим и инвалидним  ко-

рисницима, као и администра-

тивно-технички радник који 

координира између лица анга-

жованих на услузи, пружаоца 

услуге и локалне управе. 

Неговатељице иду на терен у 

тимовима од по два или три чла-

на: углавном медицинска сестра 

и геронтодомаћица, од којих је 

бар једна и возач. До јула месе-

ца прошле године терен је био 

покривен са три тима, а од јула 

постоји и четврти. Служба за по-

сете корисницима има на распо-

лагању четири аута која су стара 

и у лошем стању, па се често ква-

ре што отежава квалитетан рад и 

квалитетно пружање услуге.

Свестрана помоћ 
корисницима

У склопу ове услуге реализују 

се следеће активности:

1. Помоћ у обезбеђивању 

исхране: набавка намирница, 

обезбеђивање готових оброка, 

припрема лаких оброка, припре-

ма освежавајућих напитака, по-

моћ при храњењу – неки од видо-

ва ове услуге реализије се код 59 

корисника (спремање хране код 

39 корисника, храњење код  чет-

воро корисника)

2. Помоћ у одржавању личне 

хигијене и хигијене стана: по-

моћ при облачењу и свлачењу, 

помоћ при умивању, купању, 

прању косе, чешљању, сечењу 

ноктију, бријање, помоћ при 

одржавању чистоће просторија, 

судова и уређаја у  домаћин-

ству – помоћ у  одржавању ли-

чне хигијене плановима услуга, 

на основу процене стручног рад-

ника,  предвиђена је код 37 ко-

рисника, али пошто неки од њих 

не пристају на овај вид помоћи 

реализује се код 28 корисника, а 

одржавање хигијене стана реа-

лизује се код 67 корисника (пла-

нирано код 69).

3. Помоћ у загревању прос-

торија: ложење ватре, чишћење 

пећи, помоћ у набавци огрева – 

углавном се реализује код свих 

корисника по потреби.

4. Помоћ у задовољавању со-

цијалних, културно-забавних и 

других потреба: помоћ при кре-

тању унутар и ван куће, набав-

ка новина и књига, старање о 

плаћању рачуна за електричну 

енергију, телефон, комуналије и 

сл, заказивање прегледа и кон-

трола код лекара, узимање упута, 

вађење докумената, достављање 

новчане социјалне помоћи и јед-

нократне помоћи – углавном се 

реализује код свих корисника 

по потреби, а најчешће се реа-

лизује плаћање рачуна, закази-

вање прегледа и узимање упута, 

вађење нових и продужавање по-

стојећих докумената, помоћ при 

остваривању различитих права.

5. Посредовање у обезбеђи-

вању различитих врста услуга: 

посредовање у поправци водо-

водних, електричних и других  

инсталација, столарије, уређаја 

за домаћинство, кречење стана и 

друге услуге – ова услуга се реа-

лизује по потреби, мада корисни-

ци ретко исказују потребу за тим. 

6. Набавка и надгледање узи-

мања лекова: подизање редовне 

терапије и куповина симптомат-

ске терапије по потреби, дози-

рање лекова – набавка лекова се 

реализује код 60 корисника, до-

зирање лекова у дозатор код 30 

корисника, а код већине се кон-

тролише пију ли редовно лекове.

7. Контрола виталних функ-

ција: мерење крвног притиска, 

нивоа шећера у крви, телесне 

температуре, уношења и изба-

„Златиборски круг” неуморан 
у две хумане мисије

Током зимског периода неретко се дешава да неговатељице иду пешке по дубоком снегу и 
вејавици од главног пута до куће корисника како би им барем однеле намирнице и лекове

Милосавка Вирић из Криве реке са неговатељицама
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цивања течности и сл.- углавном 

се реализује код свих корисника.

Током зимског периода не-

ретко се дешава да неговатељи-

це иду пешке по дубоком снегу и 

вејавици од главног пута до куће 

корисника како би им барем од-

неле намирнице и лекове. Међу-

тим, због специфичности терена 

и неприступачног планинског 

подручја дешава се да до поједи-

них корисника није могуће доћи 

јер су путеви непроходни. 

Током прошле  године деша-

вало се да се поквари једно од 

возила којим се иде на терен, 

па је у овим случајевима или 

позајмљивано возило од јавних 

предузећа или терен прекомби-

нован и спајан, због чега се нека-

да код корисника остајало краће 

него што је предвиђено, али из 

оправданих разлога. Сва чети-

ри возила која Служба користи 

су у лошем стању и постоји сва-

кодневна опасност да се једно 

или више покваре, што ремети 

или некада онемогућава рад. 

Комби „Зрачка” није  
у возном стању 

Дневни боравак „Зрачак“ се 

налази у просторијама ОШ “Ди-

митрије Туцовић“ у Чајетини, у 

приземљу школске зграде. Прос-

тор којим располаже Дневни 

боравак састоји се од три прос-

торије: радног дела, собе за ин-

дивидуални рад и одмор млађих 

корисника и опремљене кухиње 

у издвојеном делу објекта. Рад-

на соба  је адаптирана учионица, 

која је пространа и прикључена 

на грејање. Опремљена је на-

мештајем за одлагање дидактич-

ког материјала, ђачким клупама 

и столицама, школском таблом, 

два компјутера, штампач и ТВ. Је-

дан део просторије намењен је за 

групни и индивидуални програм 

вежби, где се налазе две струња-

че, пилатес лопта,  дрвена гре-

да, два лејзибега. У преосталом 

простору је намештај за дневни 

одмор: два троседа, три фотеље, 

два сточића и чајна кухиња. 

Испред ђачког улаза у шко-

лу постављена је коса раван за 

инвалидска колица, а такође и 

у ходнику преко ниског степе-

ништа. Доручак корисници до-

бијају у ђачкој трпезарији. Та-

кође им је омогућено коришћење 

фискултурне сале у склопу истог 

објекта.

За потребе превоза деце бора-

вак користи комби који је стар и 

често неисправан. Тренутно није 

у возном стању, па  је позаjмљен 

путнички ауто од КЈП ‘’Златибор’’, 

привремено на коришћење, како 

би корисницима био обезбеђен 

свакодневни превоз до боравка 

и назад.

Радно време боравка је од 07 

– 15 h. Директан рад са корис-

ницима спроводи се у перио-

ду од 8 до 14h. Преостало време 

предвиђено је за планирање ак-

тивности, припрему материјала 

за рад, вођење текуће докумен-

тације и одржавање простора. 

Дневни боравак је намењен деци 

и младима старости од 5 до 26 го-

дина. Сви корисници су на еви-

денцији Центра за социјални рад  

Чајетина, који је и упутни орган. 

Структуру групе чине корисни-

ци са лаким и умереним инте-

лектуалним сметњама, сензор-

ним оштећењем и вишеструком 

ометеношћу. 

Програм у смислу садржаја 

који се пружа кориснику обух-

вата: 

–  развој практичних животних 

вештина и вештина бриге о 

себи;

-  развијање вештина социјал-

не комуникације и међуљуд-

ских односа 

- развијање говора

- васпитно-едукативни рад;

-  јачање физичке снаге и по-

бољшање спретности.

Наведене програмске цели-

не реализоване су кроз ради-

онице (едукативне, окупационе, 

ликовне, музичке, кулинарске и 

психосоцијалне), индивидуални 

рад као и кроз групни и индиви-

дуални програм вежби.

Структуру запослених  чине: 

дефектолог, психолог, физиоте-

рапеут, две неговатељице, коор-

динатор услуге и возач. Дефекто-

лог и психолог врше процену и 

израђују ИПУ за сваког корисни-

ка, на основу чега организују и 

спроводе  активности са корис-

ницима кроз радионице или ин-

дивидуални рад. У опису посла 

стручних радника је и вођење 

друге документације (дневник 

рада, месечни извештај, месечни 

план активности,поновни пре-

Словенку Бацетић такође редовно посећују даваоци услуга службе „Помоћ у кући”

детаљ са новогодишње приредбе коју су извели  
деца и омладина из боравка „Зрачак“ 
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Неговатељице кад дођу  
остареле сунце огреје

Старе, болесне и немоћне 
становнике општине Чајети-

на већ неколико година редовно 
посећују неговатељице Службе 
„Помоћ у кући за старе“. 

Једна од многих који користе 
услугу „Помоћ у кући за старе“ 
је 82-годишња Милосавка Ви-
рић из Криве Реке . Она је бо-
лесна и тешко се креће, а живи 
сама. Њу већ дуже време јед-
ном недељно обилазе геронто-
домаћице, чијом услугом је пре-
задовољна.

„Издало ме све, све је дошло 
крају, а немам никога. Била сам 
храбра, али су године учиниле 
своје. Њих кад видим к’о да ме 
сунце огреје, к’о да видим неко-
га најпречег. Оне мени свашта 
помогну. Донесу ми дрва, очис-
те ми по кући, скину сено са 
штале. Све ми купе шта тре-
ба и донесу. Где ћу ја да купим 
кад нигде нема ни продавни-
це, ни нигде ништа“, каже ова 
старица. 

Словенка Бацетић, након 
смрти супруга сама живи већ 
15 година. Самачки живот, 
како каже, веома је тежак, на-
рочито за оне који немају по-
томство. Невољу јој праве и 
здравствени проблеми јер го-
динама болује од дијабетеса. 
То јој онемогућава да обавља 
кућне послове па је одлучила 
да се прикључи многобројним 
корисницима „Помоћ у кући“, 
иако то у почетку није хтела. 

„Они су мени долазили три 
године и нудили ми да ме 
обилазе. Мени је то било по-
нижење. Док сам била снаж-
нија и јача нисам могла да за-
мислим да је потребно да мене 
неко гледа, док нисам добила 
шећер. Да ко зна, као што не 
зна, како је нама самима, а по-
готову ко нема деце, па да Бог 
сузу пусти. Једино петак када 
дође радујем се овој деци. Све 
су ми добре. Питају шта треба, 

почисте кућу, унесу дрва, оперу 
судове, кад не могу да спремим 
да једем оне ми припреме ру-
чак. Нуде ме и да ме купају, али 
ја још сама могу“, задовољна је 
81-годишња Словенка.

Служба „Помоћ у кући за ста-
ре“ има 11 запослених герон-
тодомаћица које иду на терен 
свакодневно подељене у чети-
ри тима. Служба пружа услуге 
и за четворо деце са сметња-
ма у развоју са којима раде две 
неговатељице. 

„Пун капацитет службе са 
овим бројем радника би био 
100 посета недељно, тако да 

бисмо имали још места за нове 
кориснике. Међутим, док нам 
се не реши питање возила не 
можемо да их прикључујемо 
због тога што спајамо терене 
када немамо четири аута. На-
дамо се да ће се то ускоро ре-
шити“, каже руководилац служ-
бе Милена Станишић. Подсећа 
да се сви који желе да поста-
ну корисници ове услуге об-
рате Центру за социјални рад 
у Чајетини, који ће након из-
ласка на терен одлучити да ли 
подносиоци захтева испуња-
вају одређене критеријуме.

 д. росић

глед као и годишњи извештај и го-

дишњи план рада).Физиотерапеут 

свакодневно спроводи групни и 

индивидуални програм вежби у 

складу са извештајем физијатра 

СБ „Чигота“, Златибор.

Рaд неговатељица подразуме-

ва пријем и тријажу корисни-

ка, надзор над спровођењем хи-

гијенских навика,  храњење и 

пресвлачење корисника којима 

је потребна потпуна помоћ. Tех-

нички послови, као и  послови са-

радње са локалном самоуправом 

поверени су координатору услу-

ге. Возач је ангажован за превоз 

корисника од  околних села до 

боравка и натраг.

У циљу остваривања најбољег 

интереса корисника акценат се 

ставља на сарадњу са родитељи-

ма. Свака три месеца организују 

се родитељски састанци, а у међу-

времену по потреби обављају се 

и индивидуални разговори. Ква-

литет пружене услуге испитује се 

повременим анонимним анкети-

рањем родитеља. Анализом анке-

та утврђено је да су родитељи за-

довољни организацијом рада и 

постигнућима корисника.

Дневни боравак остварује до-

бру сарадњу са локалном зајед-

ницом. Настављена је сарадња 

са институцијама: ОШ ‹›Дими-

трије Туцовић››, Средњом  турис-

тичко-угоститељском школом, 

Центром за социјални рад, Удру-

жењем родитеља деце са сметња-

ма у развоју Чајетина,  Домом 

здравља Чајетина, Црвеним кр-

стом, библиотеком, Спортским 

центром, ПУ „Радост“ Чајетина, СБ 

‘’Чигота’’, КЈП ‘’Златибор’’. Велику 

подршку у раду пружају чланови 

Волонтерског социјалног сервиса 

Чајетина, као и бројни донатори 

који кроз разне хуманитарне ак-

ције унапређују квалитет рада бо-

равка. Нада Џелебџић

унесу дрва, почисте кућу, оперу судове, 
припреме ручак...

Самачки 
живот веома 

је тежак, 
нарочито 

за оне који 
немају 

потомство
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Познати златиборски ло-

вац Сретен Јовановић 

учествовао је и ове зи-

ме у традиционалном лову на 

вука. Он је мајстор да надмудри 

ову опрезну животињу.  

Глуво доба ноћи, ветар и снег, 

минус 20 код ловачке чеке на 

Крсту. Чекање да се коначно 

појави вук, који проверава да 

ли је безбедно прићи оставље-

ној храни. У чеки ловац пази 

да не направи ни најмањи по-

крет који ће звер са најосетљи-

вијим чулима осетити. И тако 

све док вук не попусти. Овако је 

три године свог живота провео 

ловац Сретен. Одрицање и не-

проспаване ноћи донеле су му 

23 одстрељена вука у ловачкој 

каријери дугој више од 50 годи-

на. Последња два примерка за 

рекордну листу одстрелио је у 

јануару 2017. 

‘’Вучицу сам одстрелио 13. 

јануара око 22 часа сам, уочи 

српске Нове године, по јако ло-

шем времену. Једва сам то од-

радио, али је погодак био баш 

прави. Била је сама. Имао сам 

велико стрпљење, пуних пола 

сата смо се надмудривали, јер 

је она била узнемирена. Ветар 

је у снежној ноћи дувао, све је 

ишло њој на руку осим – мене. 

Вука сам одстрелио на Кр-

стовдан 18.јануара ујутру око 

пет сати, а чекао сам целу ноћ.  

Дошао је да ми честита славу 

и – изгубио је главу. Одстре-

лио сам их са два метка 7 мм 

‘магнум ремингтон’ испаљена 

из карабина крагујевачке ‘за-

ставе›’’, прича он.

Популарни Сретен Тица је 

наставио породичну традицију 

бављења ловом уз оца, стриче-

ве и дедове. Понекад иде у лов 

и на осталу дивљач, али су му 

вукови највећи изазов. Једини 

је одстрелио белог вука и све 

своје трофеје је давао за изла-

гање на изложбама. За 12. од-

стрељеног вука добио је кара-

бин од општине Чајетина 1998. 

године. Страст коју осећа још од 

када је одстрелио прва два вука 

и даље га мотивише.

 ‘’Прва два вука сам острелио 

1982. године, пет – шест дана 

после прве хајке. Први пут сам 

их видео, први пут пуцао и оба 

сам одстрелио једним метком. 

Тако се десило, али нисам пу-

цао карабином већ сачмом. То 

ме је повукло и ево дан данас се 

бавим одстрелом. Нисам стао, 

и не би требало да станем још, 

јер ми је то једно велико опре-

дељење, само да ме послужи 

здравље и вид’’. 

Док прича о својим до-

живљајима, осећа се да овај 

искусни ловац има велико 

поштовање према вуковима. 

Ипак, истиче да су и даље ве-

лика опасност, јер су поред 

оваца и говеда у сеоским до-

маћинствима угрожени и ло-

вачки пси. 

‘’Вукови су велики изазов, 

јер у ловишту ништа није теже 

одстрелити. Треба их хранити, 

саживети се са њиховим долас-

цима и одласцима. пратити им 

кретање и кад има снега и кад 

га нема. Претходне зиме су им 

ишле на руку, јер су више биле 

без снега, а ова зима је хладна 

и сурова. Вукова има, не пре-

ти им истребљење зато што их 

је пуно. Чим се једни одстреле, 

њихово место попуњавају дру-

ги и задржавају се на једном 

простору››.

Јовановићу не сметају приче 

осталих ловаца који сумњају у 

начине на који је одстрелио ву-

кове. 

‘’Има ту неких прича: от-

куд баш он, откуд све он... Али 

рећи ћу да кад сам год ноћио у 

кући, нисам одстрелио ништа. 

Понеку вучицу само››, поручује 

шаљиво Јовановић и додаје да 

је учествовао на свих 35 Сабора 

ловаца на Златибору.

‘’Водио сам погоне, организо-

вао, био и главни ловник. Док 

будем могао да се бавим ловом 

и крећем се, бићу, да не кажем 

под бројем један, али сигуран 

учесник свих тих манифеста-

ција. Позивам све ловце и људе 

добре воље да долазе на Злати-

бор да се дружимо››, поручује 

Сретен Јовановић, ловац са Зла-

тибора. М. Ј.

Сретен на Крстовдан 
одстрелио 23. вука 

„Вукови су велики изазов, јер у ловишту ништа није теже одстрелити.  
Треба их хранити, саживети се са њиховим доласцима и одласцима, пратити им кретање’’,  

каже популарни златиборски ловац Тица
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Последњег фебруарског викенда тради-

ционални „Сабор ловаца Србије“, по-

знато ловачко окупљање, одржан је на 

Златибору 35. годину заредом. Надметали су се и 

дружили овде три дана ловци из многих наших гра-

дова.  У централном догађају сабора, недељном ‘’Лову 

на вука’’ одржаном на теренима Муртенице, ни овог пу-

та није било одстрела, али су ловци искористили прилику 

за уживање у пријатном зимском дану и заједничком борав-

ку у природи. 

Из Ловачког удружења „Златибор“ Чајетина, које је традицио-

нално успешан организатор овог сабора, поручују да су задовољни 

посетом: на стрељачким такмичењима у Зови (гађању покретне,  непо-

кретне и кружне мете, глинених голубова) учествовало је 150 пуцача, на 

ловачком балу у хотелу ‘’Зеленкада’’ било је 180 гостију, а у недељном лову 

око 300 ловаца. Иако ни ове године није одстрељен вук, домаћи ловци и гости 

Златибора су на сабору уживали у доброј атмосфери, припреми укусног ловач-

ког гулаша, изложби савремене опреме за лов и размени искустава, најављујући 

нова састајања.  М. Ј.

„Лов на вука” 
опет без  
трофеја
Домаћи ловци као 
и гости Златибора 
уживали су  
у доброј  
атмосфери

Сабор ловаца Србије На златиборУ
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Пи ше: Ми ли сав Р. Ђе нић

Не да ле ко од ста рог хо те ла на Кра ље вој Во-
ди ско ро чи тав век зу бу вре ме на одо ле ва 
ома ле ни ка ме ни спо ме ник чу ва ју ћи успо-

ме ну на дво ји цу зна ме ни тих Зла ти бо ра ца. Дав не 
1924. го ди не по ди же га Ужич ки окру жни од бор и 
у знак за хвал но сти оста ви за пис: “ Сво јим до бро
тво ри ма Ми ја и лу Је вре мо ви ћу и Па у ну По по ви
ћу, бив шим на род ним по сла ни ци ма, ко ји сво јим 
за у зи ма њем и тру дом, ство ри ше да на шњу имо
ви ну окру жну на ми ри сном Зла ти бо ру”. 

По ме ну та окру жна имо ви на од но си ла се на 
нај бо љу зла ти бор ску су ват Об у до ви цу (не Обу до
је ви цу), ко ја је за хва та ла обе стра не исто и ме не 
ре чи це. Ње не во де на па ја ле су буј не ис па ше и 
слу жи ле као по ји ла за сто ку где се го ди шње мо-
гло уто ви ти 200 во ло ва. Де ко ри са на нај бо љим 
из во ром хлад не пла нин ске во де и мла дим бо-
ро вим по шум ком на уз ви ше њу би ла је иде а лан 
кра јо лик за град њу ту ри стич ког на се ља. Уви ђа ју-
ћи да ов де не ма еко ном ски ја ког ин ве сти то ра да 
по кре не би ло ка кве ра до ве, зла ти бор ски три бу ни 
ко ри сте углед и власт и усту па ју га ужич ком окру-
гу у за ме ну за ма њи су ват, Кри ву Бре зу, вла сни-
штво Зла ти бор ског сре за.

Из гле да ло је да су овом трам пом Зла ти бор ци 
из гу би ли нај леп ши и за ту ри зам нај пер спек тив-
ни ји пре део, али вре ме ће по ка за ти да је оба вљен 
од ли чан по сао и да је то за до бро бит пла ни не 
срећ но ре ше ње, јер је но ви вла сник, еко ном ски 
моћ ни ји и струч но оспо со бље ни ји, мо гао бо ље 
и ви ше до при не ти ње ном ту ри стич ком раз во ју. 
Кроз чи тав два де се ти век Ужи ча ни су то ра ди ли 
на обо стра но за до вољ ство.

Ми ја и ло Је вре мо вић, мар ве ни тр го вац, по ли
ти чар, ро ђен је 1857. го ди не у Бра не шци ма код 
Ча је ти не у при лич но имућ ној по ро ди ци. По сле 
за вр ше не основ не шко ле у Мач ка ту оста је да 
жи ви са ро ди те љи ма ко ји су му омо гу ћи ли да се 
ба ви про фи та бил ним по слом, тр го ви ном зла ти-
бор ске сто ке. Отац Иван је од ре дио жи-
вот ни пут и дру гој дво ји ци си но ва, 
Ми ла на ша ље на да ље шко ло ва ње 
у Бе о град, а Ми ло ша оста вља на 
има њу. По ли ти ком се по чео 
ба ви ти у ра ној мла до сти, као 
члан на пред не стран ке не ко-
ли ко пу та би ран је за пред-
сед ни ка ча је тин ске оп шти не. 
Сва ко пре у зи ма ње вла сти 
обе ле же но је но вим по чет ком 
про спе ри те та ва ро ши це, гра-
ди тељ ским по ду хва ти ма и за-
во ђе њем ре да у свим обла сти ма 
оп штин ске де лат но сти. Био је строг 
и прин ци пи је лан, али пра ви чан и нео-
све то љу бив. У сва ком по слу зах те вао је да се 
по шту ју ред и рад, не рад ни ке ни је во лео и стал но 
их је про го нио и ка жња вао. Ка да би рад ног да на 
про на шао се ља ка да се ди у ка фа ни и на пи ја се, 
а ни је до шао у ва ро ши цу да за вр ши не ки по сао, 
сле ди ла је оштра ка зна, три но ћи у ап са ни и три 
да на ра да око оп штин ске суд ни це.Као пред сед-
ник оп штин ског су да, по за ко ну, оба вља и функ-
ци ју пред сед ни ка школ ског од бо ра ко ју ко ри сти 
да се об ра чу на са рас ка ла шним учи те љи ма. Ми-
ја и ло се жа ли сре ском на чел ни ку и ми ни стру 
про све те на учи те ља Пе тра Про ти ћа, на во де ћи 
број не по ступ ке не до стој не пе да го га. Као пр во, 
не же ли скре ну ти па жњу уче ни ци ма да на од мо
ри ма не пу ца ју из пу ша ка, а то се по на вља сва

ки дан, јер се мо же де си ти да не ко од уче ни ка 
по ги не или се оса ка ти. На на ше усме не опо ме не 
да те опа сне игре за бра ни, од го во рио је да то 
ни је над ле жност школ ског од бо ра. За тим му за-
ме ра што има страст да се че шће на пи ја и је два 
на но га ма одр жа ва. Че твр тог но вем бра 1888. го-

ди не на пу стио је на ста ву, на пио се, а по-
том до вео уче ни ке че твр тог раз ре да 

и рас по ре дио по ка фа на ма где су 
пи са ли ли сте за из бо ре. У рад не 

да не че сто иде у окру жну ва-
рош и оста вља ђа ке да лу та ју 
око шко ле. 

Оп ту жни цу ми ни стру про-
све те за вр ша ва: Уче ни ци 
на ше шко ле јав но у ме ха ни, 
по што се из шко ле пу сте, пи

ју по ли ћи ма ра ки ју и пу ше ду
ван, на па да ју про ла зе ће љу де 

ка ме њем, го во ре ћи ру жне и без
о бра зне ре чи. Из на ве де них раз ло га 

школ ски од бор је упу тио мол бу ми ни-
стру про све те да Про ти ћа пре ме сти у дру гу 

шко лу и по ста ви но вог учи те ља. Овај зах тев је 
ува жен 1. сеп тем бра 1889. го ди не. Из гле да не ве-
ро ват но, али је тач но, јер ве ли ки број уче ни ка, 
од мах по за вр шет ку ове шко ле, од ла зио је на од-
слу же ње вој ног ро ка.

Из град ња не ко ли ко обје ка та од јав ног и кул-
тур ног зна ча ја ве за на је за име Ми ја и ла Је вре мо-
ви ћа. Био је ини ци ја тор и члан ор га ни за ци о ног 
од бо ра за из град њу шко ла у Ча је ти ни и Шљи-
во ви ци, а са Сре те ном Ми ћи ћем нај ви ше је до-
при нео да се у ва ро ши ци по диг ну храм Све тог 
Ар хан ге ла Га ври ла и пре ле па ба рок на че сма по-
све ће на срећ ном спа се њу кра ља Ми ла на Обре-
но ви ћа у Иван дањ ском атен та ту.

Вр ху нац по ли тич ке ка ри је ре до сти гао је 1898. 
го ди не ка да је акла ма ци јом иза бран за по сла-
ни ка На род не скуп шти не, да би убр зо по стао 
по вер љи ва лич ност пред сед ни ка вла де Вла да на 
Ђор ђе ви ћа. Кра јем апри ла 1899. го ди не на ла зио 
се на че лу ужич ке де ле га ци је, ка да је на Бу ко-
ви ма хле бом и со љу и до бро до шли цом до че као 
кра ље ве Алек сан дра и Ми ла на Обре но ви ћа. Циљ 
до ла ска срп ског су ве ре на у Ужи це био је по ста-
вља ње ка ме на те мељ ца за хи дро цен тра лу на 
Ђе ти њи, пр ву у Евро пи. На ра стан ку краљ је ра-
зним од ли ко ва њи ма да ри вао за слу жне и углед не 
лич но сти ужич ког кра ја, Ми ја и ло је до био Ор ден 
Бе лог ор ла V ре да.

  Уче ству је у срп ско-тур ским ра то ви ма, Бал-
кан ским ра то ви ма и Ве ли ком ра ту. У 58. го ди ни 
жи во та, за јед но са си ном Ан дри јом, пре ла зи Ал-

Де ло ства ра о ца и ви зи о на ра  
Ми ја и ла Је вре мо ви ћа

Мијаило јевремовић

група пред колибом
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ба ни ју, уче ству је у бор ба ма на Со лун ском фрон-
ту, ода кле се вра ћа у чи ну ре зер вног пу ков ни ка.

Ми ја и лов до при нос раз во ју зла ти бор ског ту-
ри зма је ви ше струк, са Алек сом По по ви ћем во-
ди ак ци ју за по ди за ње ве ли ког са на то ри ју ма за 
ле че ње обо ле лих љу ди од ра зних плућ них бо ле-
сти, а са Па јом По по ви ћем успе ва да из деј ству је 
раз ме ну су ва ти из ме ђу Окру га ужич ког и Сре за 
зла ти бор ског са ци љем да ту ри зам на Зла ти бо ру 
што пре кре не у раз вој.

То вом во ло ва на из најм ље ним су ва ти ма ства-
рао је бо гат ство, већ по чет ком два де се тог ве ка 
убра ја се у имућ ни је Зла ти бор це. Да не бри не да 
ли ће обез бе ди ти ис па ше и ко ли ко ће их на ли-
ци та ци ји пла ти ти, 1900. го ди не за шест хи ља да 
ду ка та, од уну ка ру јан ском сер да ра Јо ва на Ми-
ћи ћа ку пу је су ват Па ли сад, ве ли чи не 92 хек та-
ра. Пла ни рао је да на овим буј ним па шња ци ма, 
ода кле је по чи ња ла зла ти бор ска ви со ра ван, још 
озбиљ ни је на ста ви до та да шњу де лат нот. Пла ни-
рао је да на том ви ди ков цу, над мор ске ви си не 
1.025 ме та ра, са ко га у ра ним ју тар њим ча со ви ма 
по глед до се же до Ов ча ра и Ка бла ра на се ве ру и 

до бо сан ских пла ни на на за па ду, из гра ди ту ри-
стич ке објек те.

Сво је за ми сли оства рио је у на ред них пет го-
ди на, ка да је по ред по ро дич ног до ма, по ди гао 
ма њи ре сто ран и пет на е стак ко ли ба од бо ро вих 
бр ва на. Је вре мо вић је ра чу нао да ће услу ге ње го-
вих обје ка та ко ри сти ти две гру пе кли јен те ле, ле-
ти ту ри сти, а с је се ни и про ле ћа ки ри џи је.

Пр вих де сет го ди на ов де су бо ра ви ли имућ ни-
ји љу ди, по ли ти ча ри, на уч ни ци и књи жев ни ци, 
нај че шће Ми ја и ло ви при ја те љи. У оазу здра вља 
сти жу љу би те љи ро ман ти ке да ужи ва ју у да ро ви-
ма при ро де: рас ко шним ли ва да ма пу них ча роб-
них бо ја, про план ци ма оки ће ним бе лим нар ци-
си ма, да се на из во ри ма на пи ју хлад не пла нин ске 
во де за ко ју су не ка да па сти ри и ки ри џи је по Зла-
ти бо ру го во ри ли: Ако се на пи је те зла ти бор ске 
во де по је шће те ви ше не го што је дан ко сац мо же 
да нас за ра ди ти.

Ми ја и ло је објек те из да вао под за куп, али са-
мо уго сти те љи ма ко ји су зна ли и хте ли удо во љи ти 
свим прох те ви ма зах тев них го сти ју, а они су хте ли 

хра ну на ко јој су њи хо ви пре ци од ра ста ли. По се-
бан до жи вљај би ло је но ће ва ње у ко ли ба ма где се 
осе ћао опој ни ми рис бо ро ви не, уран ци у цик зо ре 
и шет ње до Гра ди не, Ока или Ле чи ћа вр ха...

Код Је вре мо ви ћа је, по ред по ли ти ча ра и на уч-
ни ка, че сто ле то вао и је дан од нај ве ћих срп ских 
пе сни ка, Јо ван Ду чић.Уз гред бу ди ре че но, ове две 
по ро ди це је, осим при ја тељ ства, по ве зи ва ла и тр-
го ви на сто ком. О Ду чи ће вим бо рав ци ма на Па ли-
са ду упо зна је нас учи тељ Је врем Ча ка ре вић. Овај 
по зна ти Ужи ча нин са срп ском вој ском пре шао је 
Ал ба ни ју, а са Кр фа от пу то вао у Фран цу ску и на-
ста нио у Ни ци.

Раз гле да ју ћи око ли ну овог гра да, ма ја 1917. го-
ди не, у свој днев ник је за пи сао: “...Ве лим, за очи 
ди ван. Али он је ди ван за то што је укра шен људ-
ском ру ком. Ама овај крај ни је здрав као код нас: 
Ни Бу ко ви, ни Је ло ва Го ра, ни Гоч пла ни на, ни Ко-
па о ник, а Зла ти бор, шта да за ње га ка жем. Ре ћи 
ћу смје ло да она ко здра ва мје ста – због во де и 
ва зду ха – баш у сви је ту не ма. 

  Та ко ве ле и сви Ср би ко ји су би ли по мор ским 
ле чи ли шти ма и по Швај цар ској и Ал пи ма, по нај-

чу ве ни јим мје сти ма за ли је че ње груд них бо ле-
сти. Јо во Ду чић Ер це го вац из Тре би ња ве ли:”Ко 
ни је био на Зла ти бо ру тај не зна шта је здра во 
мје сто. Ко ни је јео на Па ли са ту код Ми лој ке Је
вре мо ви ћа млад кај мак са кар ли це и мед, тај 
ни је јео хра ну што бол но га ди же са по сте ље и 
мр тва ожи вља ва’. Кад би се Зла ти бор укра сио 
згра да ма пу то ви ма и др ве ћем, то би на зе мљи-
ном ша ру би ло нај див ни је мје сто ђе би се чо век 
опо ра вио”.

У ма ју 1924. го ди не у Је вре мо ви ћа ко ли бе са 
мај ком до ла зи мла да Бе о гра ђан ка Да рин ка Пе-
шић, пу на оп ти ми зма и на де да ће јој Зла ти бор 
по мо ћи да по бе ди те шку бо лест. Од пр вог да на, 
у свој лич ни днев ник, у мла да лач ком за но су пи-
ше о ле по та ма при ро де, љу ба зним до ма ћи ни ма, 
тра ди ци о нал ној ис хра ни и ста но ва њу.

Пр вог да на у днев ник је за бе ле жи ла: “Ра до зна-
ла сам да ви дим свој стан. У дво ри шту без ста за, 
кроз цве ће и тра ву до ко ле на при ла зим ко ли би-
ца ма зби је ним као упла ше но ста до. Под се ћа ју на 

ку ћи це у ко ји ма је жи ве ла Сне жа на и се дам па ту-
ља ка. Уну тра ми рис бо ро ви не ко ји опи ја. Та мо на 
дру гој стра ни про те же се бо ро ва шу ма, а из ње 
ви ри јед на скри ве на ку ћа. То је крај на зван Кра-
ље ва Во да, а ја сам ста нов ник Па ли са да.

  Не бо се чи ни да је та ко бли зу, а сун це да ће 
па сти на ли ва ду. Сун це је већ у зе ни ту, али ни-
је вру ћи на. Ома мље на сам ле по том. Оглад ни ла 
сам. Ба ба Ви да је под цре пу љом ис пе кла про ју. 
Слат ко сам ру ча ла про ју и сир. А во да? Во да ка-
кву ни кад у жи во ту ни сам пи ла. Као лед. Отва ра 
апе тит. Сва ки час би је ла. Ма ма је ра до сна. Увек 
сам во ле ла при ро ду, али ово је не до жи вље но. 
Кре ну ла сам са ма мом ка Кра ље вој че сми. Га зи-
ле смо по цве ћу. Бра ла сам огром не бу ке те. До-
шле смо до че сме. Уми ла сам ли це, а оно тр не 
од хлад но ће. Ма ма ми ка же да сам од ју трос за 
ово не ко ли ко ча со ва бо рав ка до би ла див ну све-
жу бо ју ли ца. Срећ на сам, ту бер ку ло зу, тог ба у ка 
по бе ди ће Зла ти бор.

Би ла сам опет глад на. Про ја се охла ди ла, али 
млад кај мак и ов чи је мле ко при ја ју. Ба ба Ви да 
је у зе мља ном лон цу ску ва ла па суљ, без ме са и 
за пр шке за се бе и чо ба не. Ну ди и на ма го сти ма. 
Зе мља на ћа са, др ве на ка ши ка, а ме сто сто ли ца 
се ди мо на тро но шци ма и у кри лу др жи мо ћа су. 
Ноћ је све жа па врућ па суљ при ја. Об у зи ма ме 
дре меж и од ла зим у мо ју бом бо ње ру, ка ко сам 
на зва ла мо ју ко ли би цу. Док ле жим па прат шу шти 
у сла ма ри ци и успа вљу је. То ни је сан као у Бе о-
гра ду, то је пи јан ство, ома ма. И као успа ван ка, 
по че пе сма зри ка ва ца. Жао ми је да за спим, али 
сан бр зо са вла да”.

Пла ни на је би ла да ре жљи ва пре ма мла дој де-
вој ци, по мо гла јој да оздра ви, да на ста ви нор-
ма лан жи вот. За бо ра ви ла је бри жне да не, али 
ни је Зла ти бор, сво ју љу бав ко јој се сва ке го ди не 
вра ћа ла. Бо ра ве ћи кра јем ше зде се тих, до не ла је 
свој днев ник и пре да ла ча је тин ској би бли о те ци 
на чу ва ње.

По зна ти ужич ки ка фе џи ја Ма ли ша Јо ва но вић 
Шла њо ис при чао је сво је здрав стве не про бле ме 
из мла до сти: “Са те шким обо ље њем плу ћа оти-
шао сам 1911. го ди не у Ча чак код чу ве ног док то ра 
Ку же ља да ми утвр ди тач ну ди јаг но зу и од ре ди 
те ра пи ју. По сле пре гле да ре че ми: -Ди је те, ако 
ти се жи ви, не мој се за др жа ва ти у Ужи цу. Од мах 
иди на Зла ти бор и ле чи се. На Па ли са ду сам ку-
пио је дан чо бан ски ку ћер у ко ме сам про вео не-
ко ли ко ме се ци, а хра ну сам на ба вљао у Је вре мо-
ви ћа ка фа ни. По што ме је Зла ти бор из ле чио од 
та да на ње му про во дим сва ко ле то”.

Је вре мо ви ћев су ват је 1945. го ди не кон фи ско-
ван, на ње му се да нас на ла зи ве ли ки део на се ља 
Па ли сад. Узи ма ју ћи у об зир ве ли ке за слу ге овог 
Зла ти бор ца оп штин ска ко ми си ја од лу чу је да јед-
на ули ца по не се ње го во име, али СО Ча је ти на се 
не сла же, до де љу је је ње го вом си ну. Ми ја и ло је 
умро 1926. го ди не, ис пу ње на му је же ља да бу де 
са хра њен на соп стве ном има њу. 

Ваздушна бања Златибор
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Од 1994.го ди не, ка да су се по-
ја ви ли на Ра дио Бе о гра ду, 
бра ћа Рат ко и Ра ди ша Те о-

фи ло вић по ста ју пре по зна тљи ви по 
свом на чи ну ба вље ња му зи ком. Чу-
ва ју ћи из вор ност  и ме ло ди ју пе са ма 
они чу ва ју и тра ди ци ју свог на ро да. 
Све то на и ла зи на ве ли ки од зив код 
пу бли ке, не са мо у на шој зе мљи већ 
и у ино стран ству, што је по ка зао и 
кон церт одр жан по чет ком фе бру а-
ра у „Чи го ти“ на Зла ти бо ру.

  Пе сме ро до љу би ве, љу бав не, 
свад бар ске, пе чал бар ске... Пе-
сме као све до ци јед ног дав ног  
вре ме на и жи во та, отрг ну тог 
од за бо ра ва кроз ме ло ди је ко је 
про из во ди људ ски глас, ко је се 
пе ва ју на ста рин ски на чин. Та-
ко их и ви пе ва те. да ли сте, по-
чи њу ћи да се ба ви те овом му-
зи ком,  раз ми шља ли да ли су, у 
го ди на ма ка да је ро кен рол био 
нај ја чи, љу ди спрем ни за не ку 
дру га чи ју вр сту му зи ке?“
Рат ко Те о фи ло вић:  Ми ни смо, 

искре но, ми сли ли да ће нам ово би-
ти – ка ко то зо ву  - за ни ма ње. Ово и 
ни је за ни ма ње; ово је по све ће ност! 
Ка да сте по све ће ни, он да иде те тим 
уским ста за ма, тр но ви тим пу тем, и 
не осе ћа те да је то тр но ви то и да је 
те шко, већ јед но став но да вас пе сма, 
му зи ка и жи вот во ди у то. Иако смо 
ми по про фе си ји са свим не што дру го 
сту ди ра ли и за вр ши ли, ни кад ни смо 
раз ми шља ли да ли ће мо ми на пра-
ви ти ка ри је ру, ко ја је то вр ста му зи-
ке ... На кра ју, ка да смо кре ну ли од 
ет нич ке му зи ке то тра ди ци о нал но 
се на кра ју пре тво ри ло у не ку вр сту 
аван гард не му зи ке ко ја у све ту го сту-
је и по џез фе сти ва ли ма. 

   Како бирате песме које ћете об-
радити и колико остајерте ве-
рни том првобитном извођењу?
Радиша Теофиловић: Ми и не 

знамо како је у том првом, извор-
ном извођењу. То доста ретко нађе-
те. Ако одете на неко забачено ме-
сто нећете наћи људе који могу да 
вам представе како то заиста зву-

чи. Чувени аустријски композитор 
и есејиста Шенберг  је рекао: Када 
радио уђе у куће, музика ће изгуби-
ти своју трајну вредност. Нама је тај 
неки архетипски осећај и повраћај 
свести уназад вероватно нека асо-
цијација како је то некада изгле-
дало. Користимо углавном  записе 
Миодрага Васиљевића који је имао 
изванредне ноталне записе у својих 
6 томова (Лесковац, Косово, Ма-
кедонија, Босна, Далмација..), и из 
њих црпимо основну мелодију коју 
води Ратко, а онда на основу тога се 
рађа неки други глас у мени и тако 
се добије неко сагласје... Сматрам да 

нисмо  ништа измислили и не  може 
се  тврдити да некад раније нису по-
стојала два брата, или отац и син, 
који нису ово исто певали. Онда, мо-
рамо говорити и о реформи језика. 
Језик је доста млађи од самих мело-
дија. Све то има утицај, тако да се и 
кроз речи и кроз мелодије осећа пот-
пуно нека дубља свест о свему оно-
ме о чему Ратко и ја музиком жели-
мо да кажемо.

  одр жа ли сте ве ли ки број кон-
це ра та у го то во свим ве ли ким 
гра до ви ма на ско ро свим кон-
ти нен ти ма... На сту па ли сте у не-
ким од нај зна чај ни јих кон церт-
них дво ра на све та, као што су: 
Ке не ди цен тар (Ва шинг тон), 
аула по ча сних го сти ју ка над ског 
пар ла мен та (ота ва), Кон церт на 

дво ра на Чај ков ски (Мо сква), 
као и на ве ли ким свет ским фе-
сти ва ли ма и на пре сти жним 
уни вер зи те ти ма у Сад.  За сво 
вре ме та ко бо га те ка ри је ре пр ва 
на гра да ко ју сте до би ли би ла је 
Пла ке та „Ви тез срп ске му зи ке“ 
ко ју до де љу ју оп шти на Ча је ти-
на. Ка ко је то мо гу ће?
Рат ко Те о фи ло вић: Ни кад ни сте 

про рок у свом се лу (смех). Не би смо 
се ми ба ви ли ти ме. Ме ни је дра го да 
смо до би ли ту на гра ду;мо жда ма ло 
и пре тен ци о зно зву чи за нас дво ји-
цу. Али, ја ко смо за хвал ни оп шти ни 
Ча је ти на јер је то је ди но при зна ње 

ко је смо, у ду го го ди шњој ка ри је-
ри, до би ли. Ме ђу тим, нас дво ји ца и 
не тр чи мо и не же ли мо да до би ја-
мо при зна ња за жи вот на де ла итд. 
Мно го су бит ни ја де ла ко ја се де ша-
ва ју као ве че рас на сце ни, и ко ји смо 
траг оста ви ли на љу де ко ји по сле то-
га иза ђу из са ле.  

Ра ди ша Те о фи ло вић: За ни мљи ва 
је чи та ва гру па љу ди ко ји су до би ли 
ти на гра ду. Ту је био Дра ган Ки ћа-
но вић за спорт, Рат ко и ја за му зи-
ку, Пе шко –хи рург, кар ди о лог, он да 
је ту био Пе тар Краљ  глу мац, Шо-
ба јић сли кар и До бри ца Ерић.  Та да 
смо по след њи пут пу то ва ли са Пе-
ром Кра љем пре не го што је, на жа-
лост, оти шао са овог све та, али де-
си ла се за ни мљи ва ствар - да су нас 
ње го ва су пру га и ње го ва кћер ка за-
мо ли ле да на ње го вој са хра ни от пе-

ва мо пе сму ко ју је он нај ви ше во лео 
и то смо и ура ди ли. Та пе сма је ‘’Ти 
би хтео пе смом да ти ка жем’’. Ни смо 
то ни ка да пе ва ли, али по сле њи хо вог 
по зи ва ре кли смо са мо: са че кај те са-
мо сат вре ме на да ви ди мо да ли то 
мо же мо да ура ди мо, оти шли смо и 
со бу, пре ли ста ли ка ко је то не ко пе-
вао, он да смо про ба ли и на кон то га 
ре кли да мо же мо.  

  Ка да по ми ње мо на сту пе и за-
до вољ ство ко је је, уства ри, оно 
пра во уз дру же ње са пу бли ком, 
да ли по сто ји не ки ко ји због не-
чег по себ но пам ти те?
Рат ко Те о фи ло вић: Те шко је из дво-

ји ти. На ступ у си на го ги у Но вом Са-
ду... Пре то га у род ном Чач ку... Са ва 
цен тар... Ми увек иде мо на пред, и 
увек по сто ји про стор да се раз ви је-
те. Све док то има – то ти тра у на ма 
и жи вот има сми сла. Сва ки на ступ је 
за нас но ви ис пит. 

Ра ди ша Те о фи ло вић: Си гур но ти 
на сту пи у оно стран ству... Ка на да, Ја-
пан... Сни ма ње пло че са Та ди ћем у  
Аме ри ци...

Рат ко Те о фи ло вић:Тур не ја по Хр-
ват ској и то ли ко ус хи ће ње пу бли-
ке као рет ко где; то ли ка же ља да 
то чу ју!

Ра ди ша Те о фи ло вић: Ми смо мно-
го пу та би ли у Си ро гој ну. То је по-
се бан ам би јент и бив ша ди рек тор ка 
Зо ри ца Зла тић је има ла је дан не ве-
ро ва тан осе ћај за нас и за то што 
ра ди мо. И он да нас је јед но став но 
сто пи ла са тим ам би јен том и са том 
сре ди ном та ко да смо ми то до жи-
вља ва ли као не ко ме сто за на ше и 
емо тив не и ду хов не при пре ме са мих 
кон це ра та...

  Овај кон церт бра ће Те о фи ло вић у 
ор га ни за ци ји две би бли о те ке, ‘’Чи го-
те“  и ‘’Љу би ша Р. Ђе нић“ , био је још 
је дан дра го цен тре ну так ко ји су ови 
чу ва ри сно ва и ба шти не по де ли ли са 
жељ ном пу бли ком. Са Зла ти бо ра пут 
их уско ро во ди у Швај цар ску, а он да 
да ље, где ће сво јим гла со ви ма пру-
жи ти не ким дру гим љу ди ма  је дин-
стве но ис ку ство и емо ци је.

Мир ја на ран ко вић лу ко вић

Tра ди ци ју чу ва ју му зи ком
Раз го вор са браћом Теофиловић ко ји су на сту пили у „Чи го ти’’: о њи хо вој ка ри је ри, по све ће но сти,  

ве зи са Си ро гој ном... – Рат ко во ди основ ну ме ло ди ју, Ра ди ша дру гим гла сом пра ви са гла сје 

Познати дует са нашом новинарком
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По во дом Ме ђу на род ног да на ма тер њег је зи ка 21. фе бру а ра у Би бли-
о те ци „Љу би ша Р Ђе нић“ ор га ни зо ва на је из ло жба  „Ми ни ја ту ра на 

зр ну гра шка“ ауто ра др Де ја на Ву ки ће ви ћа. Из ло жбе на по став ка об у хва-
та књи ге ми кро и зда ња ко је су део збир ке ми ни ја тур не књи ге На род не 
би бли о те ке Ср би је. 

Да би књи га би ла ка те го ри са на као ми кро и зда ње, ње не гра нич не 
ди мен зи је мо ра ју из но си ти 100 x100 x100 мм. У  фон ду ста ре, рет ке и 
ми ни ја тур не књи ге На род на би бли о те ка Ср би је има тре нут но око 300 
на сло ва ме ђу ко ји ма су  нај ви ше де ла на срп ском ,ру ском, фран цу ском, 
сло ве нач ком, ма ђар ском, не мач ком и че шком је зи ку, а реч је о бе ле три-
сти ци, збир ка ма по е зи је, ма ни фе сти ма, мо но гра фи ја ма, реч ни ци ма. Ту је 
Ње го шев „Гор ски ви је нац“ на срп ском и ма ђар ском, пе сме Ед га ра Ала на 
Поа на фран цу ском, крат ке при че Ми ро сла ва Јо си ћа Ви шњи ћа и дру го.

Та ко ђе је за ни мљив Рат ни ма ни фест ца ра Фра ње Јо си фа из 1914. ко ји 
има ди мен зи је 24x22 ми ли ме та ра и спа да у ул тра-ми кро-ми ни књи ге, 
где при па да ју још две не мач ке књи ге ди мен зи ја 6x6 ми ли ме та ра: јед-
на је об ја вље на 1959. го ди не по во дом 500-те го ди шњи це Гу тен бер го ве 
штам па ри је, а дру га по во дом Олим пиј ских ига ра у Мин хе ну 1972. Књи-
ге из тог фон да то ли ко су ми ни ја тур не да се не мо гу чи та ти го лим оком 
већ уз по моћ лу пе. 

Ина че,тра ди ци ја штам па ња ми ни ја ту ра ста ра је ко ли ко и књи га. Ма-
ри ја Ан то а не та је, на при мер, же ле ла књи гу ко ја мо же ста ти у ру ка ви цу 
те је и под сти ца ла њи хо ву про из вод њу.   М. р. л.

Археолошко благо на територији Криве Реке
У организацији Библиотеке „Љу-

биша Р. Ђенић“, а у сарадњи са 
Музејом „Старо село“ у Сирогојну и 
Народним музејом Ужице, у чаје-
тинској библиотеци је почетком 
фебруара отворена изложба „Ви-
шовина Крива Река – некропо-
ла бронзаног и гвозденог доба“. 
Њени аутори су Љиљана Мандић, 
Светлана Ћалдовић и Зоран Дома-
новић.

За све оне који желе да сазнају 
нешто више о прошлости свога 
краја значајна је ова изузетно за-
нимљива, интригантна и едукатив-
на изложба о првим грађевинама 
за становање на подручју Криве 
Реке у периоду од другог до шес-
тог.века п.н.е. Истраживања су вр-
шена у два наврата: 1952. и 1974 . 
године, а овај локалитет је уједно 
и прво археолошки истраживано 
подручје Златиборског округа. Ис-
траживање је поново настављено 
тек у прошлој години.

 „У оквиру заједничког пројек-
та који је финансирало Министар-
ство културе, као програм Музеја 
„Старо село“ Сирогојно, стручна 
екипа Народног музеја из Ужи-
ца заједно са колегиницом Свет-
ланом Ћалдовић као етнологом, 

кренула је у та теренска истражи-
вања“; прича за „Златиборске ве-
сти“ мр Љиљана Мандић, музејски 
саветник ужичког музеја. „Тим ис-
траживањима су претходили слу-
чајни налази и велики број хумки 
на Вишовини. Тај број је близу два-
десет. Многе су биле оштећене, а 
истражено је око седам у тој кам-
пањи 1952. године од стране ака-
демика Драге Гарашанин.“

Седамдесетих година, као ре-
зултат сондажних истраживања на 
локалитету Градина где су нађени 
остаци у сухозиду, закључено је да 
је то место било насеље људи који 

су Вишовину користили за своја 
гробља. Оно што је нађено у гробо-
вима има значај европских разме-
ра јер је реч о карактеристикама 
одређених занимања становника 
бронзаног и гвозденог доба, о њи-
ховој материјалној али и духовној 
култури која се огледала у начину 
њиховог одевања, украшавања, 
прављења оружја, кроз обреде 
сахрањивања и слично. „Мате-
ријална култура је углавном нађе-
на у гробовима, било да се ради о 
спаљеним гробовима или касније 
скелетним гробовима. Била је то 
керамика, и изузетан накит… Скре-

нула бих пажњу да су то раритети 
у европским размерама, како за 
бронзано, тако за метално доба“, 
додаје Љиљана Мандић.

Намера аутора изложбе је да на 
широку публику пренесе интересо-
вање и приближи прошлост краја 
из кога потичемо, а сходно томе 
биће написана и монографија.

„Верујем да ће многи житељи те-
риторије општине Чајетина први 
пут сазнати шта се то налази на 
њиховој територији, какво архео-
лошко благо! Јер, заиста, помоћу 
оваквих налаза ви можете доћи 
до многих сазнања и када је у пи-
тању сама етнологија и уопште на-
чин живота становништва које је 
живело пре овог, на истом просто-
ру“, истиче етнолог Светлана Ћал-
довић, иначе в.д. директор Музеја 
„Старо село“.

Када се размишља о прошлости 
овога краја, аутори нас подсећају 
да је, на пример, село Сирогојно 
надалеко познато по плетиљама, 
а ткање је веома стари занат. Да 
је ово било и једно од занимања 
жена у периоду металног доба, го-
воре налази пршљенака на некро-
поли Вишовина.

М. р. луковић

Ми ни ја ту ра на зр ну гра шка
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У циљу унапређења квали-

тета живота старих осо-

ба на подручју општи-

не Чајетина Удружење грађана 

„Златиборски круг“ у сарадњи са 

Удружењем пензионера општине 

Чајетине пре више од три године 

осмислило је пројекат оснивања 

Клуба за старе. Захваљујући томе, 

у просторијама Удружења пен-

зионера у Чајетини опремљен је 

простор како би наши најстарији 

суграђани квалитетно и креатив-

но проводили слободно време. 

Клуб за старе је право ме-

сто где пензионери могу да се 

окупљају и друже. Осим стан-

дардних садржаја, попут биб-

лиотеке која за сада има око 500 

наслова и редовног дружења сре-

дом увече на фолклору, у овим 

просторијама се праве планови 

за излете, генерацијска дружења, 

али и различите акције које се 

организују у циљу пружања по-

моћи пензионерима са веома 

ниским примањима. Осталим 

данима, у зависности од распо-

ложења, организују се забавне и 

едукативне радионице. Дружење, 

кажу пензионери, им много зна-

чи, јер им дани лепше пролазе 

у друштву и додају да ништа не 

боли као самоћа, па би оваквих 

клубова требало да буде и више. 

У свим активностима корисни-

ци се међусобно помажу, а често 

само организују књижевне вече-

ри, прославе рођендана и праз-

ника, игранке и излете а нерет-

ко се организују и једнодневни 

излети.  

отварање клуба  
– пун погодак 

У просторијама Клуба за ста-

ре у Чајетини пензионери имају 

прилику да се друже, играју 

друштвене игре, читају књиге и 

дневну штампу, гледају телеви-

зију и прикључе некој од секција 

или радионица. Председник Уд-

ружења пензионера Славко Пан-

товић каже да је отварање клуба 

био пун погодак, што потврђује 

добра посећеност и интересо-

вање наших старијих суграђана. 

„Са поносом могу да кажем да 

у клуб долазе људи из Криве Реке, 

Мачката, Шљивовице, са Злати-

бора, из Чајетине... Они овде могу 

да се одморе, освеже и сачекају 

превоз, када због различитих 

медицинских или администра-

тивних разлога долазе у Чајети-

ну. Просторије клуба се користе 

потпуно бесплатно, не само када 

је реч о дружењу већ и уступању 

простора за лекарске прегледе. У 

просторијама клуба организова-

ли смо и дочек православне Нове 

године, где су се окупили пензио-

нери из скоро свих месних зајед-

ница“, додаје Пантовић.  

У просторијама клуба сва-

ке среде окупљају се љубитељи 

фолклора. То је, како кажу, већ 

дало позитивне резултате, јер су 

се чајетински пензионери пока-

зали као најувежбанији на дру-

жењима која често посећују.  

Секретар удружења Милија 

Јездимировић истиче да је фи-

нансијско стање у удружењу ста-

билно, првенствено захваљујући 

локалној самоуправи која из 

буџета издваја значајна новчана 

средства, али и захваљујући чла-

наринама пензионера. Он додаје 

да у општини Чајетина тренут-

но има око 2.800 пензионера, од 

којих су 800 чланови удружења. 

 О значају постојања Клуба за 

старе неки од редовних посети-

лаца рекли су:

„Долазим бар једном седмич-

но. Волим да свратим, волим да 

попричамо. Добије се нешто и од 

штампе да се понесе у село, да 

људи виде да о њима неко мисли. 

Они који не долазе воле да им се 

пренесе шта се дешава“, каже Ве-

селин Пишчевић из Семегњева.

„Кад год се нешто организује у 

Клубу за старе, ја сам ту. Кад год 

могу долазим због мојих прија-

теља и другарица, углавном по-

недељком и петком. Често узи-

мам књиге за читање, скоро да 

сам све прочитала, јер сам члан 

библиотеке у Чајетини и један од 

бољих читалаца“, додаје Милун-

ка Јаковљевић из Чајетине 

„Ја долазим макар два пута 

седмично. Средом редовно на 

фолклор, јер после инфаркта ле-

кар ми је рекао да је играње ‘ужи-

чанке’ најбоља терапија“, са осме-

хом  каже Вера Млађеновић из 

Чајетине и додаје да поред тога 

прослављају и рођендане. „При-

премимо вечеру и проведемо се 

много лепо. Организујемо и књи-

жевне вечери, забаве... Сви који 

хоће и имају драгу вољу ја их мо-

лим да дођу, да виде како је лепо. 

Они нису свесни шта пропуштају. 

Нико им не тражи никакву нак-

наду, никакву елеганцију. Могу 

да дођу кад год хоће. Ту ће увек 

бити неко да са њима поприча“, 

добар амбијент,  
добри људи 

Драгољуба Антића са Злати-

бора затекли смо како игра шах. 

Каже да га ова игра опушта. Он 

већ седам година учествује на 

олимпијади трећег доба и увек се 

такмичи у шаху. Каже да није ва-

жно победити, већ учествовати. 

О дружењу у клубу каже: „Скоро 

смо имали дружење у Краљеву. 

Било је идеално. Добар амбијент, 

добри људи. Све су овде јако до-

бри људи са којима сарађујемо. 

Ми то често организујемо. Виђа-

мо се, стално смо у контакту“. 

„Постојање Клуба за старе је 

веома битно, не може боље бити. 

Многи исто тако мисле, јер не би 

долазили да није тако. Ја долазим 

овде сваку среду увече, гледам 

како играју. Дружимо се. Највише 

волим кад негде идемо. Све сам 

обишао са пензионерима“, каже 

Радосав Дабић из Алиног Потока.

Клуб за старе и у наредном пе-

риоду радиће на томе да се ста-

ри и усамљени суграђани друже, 

уче, информишу и користе услу-

ге у складу са понуђеним актив-

ностима и личним склоностима. 

Лепо време које доноси пролеће 

створиће могућност одласка на 

оближња излетишта као и друга 

интересантна места широм Ср-

бије.   драгана росић

рођендани, књиге  
и „ужичанка”  

у Клубу за старе  
Нашим пензионерима клуб много значи,  

кажу да им дани лепше пролазе у друштву,  
а да ништа не боли као самоћа.  

– Пензионерски дочек православне Нове године
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Зип лајн нови садржај у Ски центру „Торник’’
У Ски центру ‘’Торник“ не-

давно је пуштен у рад нови 
садржај, зип лајн, који ће 
бити доступан посетиоцима 
током читаве године.

-Зип лајн је отворен око 
новогодишњих празни-
ка, али је у правом смислу 
пуштен у рад тек почетком 
фебруара, јер су временски 
услови то дозволили. Зип 
лајн је дужине од око 150 ме-
тара, у висини има око 15 ме-
тара – каже Бранко Благоје-
вић, руководилац овог ски 
центра који је у саставу ЈП 
‹›Скијалишта Србије››.

Овде су задовољни овом 
зимом, временски услови су 
скијању ишли на руку.

- С оснежавањем смо почели 
у новембру, све стазе раде пу-
ним капацитетом. Задовољни 
смо количином снега, верујемо 
да ће га бити довољно до краја 
сезоне – додаје Благојевић.

На Торнику ће се, као и на ос-
талим скијалиштима у Србији, 
одржати још два ‘’Топ ски ви-
кенда“ с попустима на ски кар-
те. Након овог у последњој не-
дељи фебруара, термини су од 
9. до 12. марта и од 30. марта 
до 2. априла. и. Ј.

На седници Спортског савеза 
општине Чајетина за новог гене-
ралног секретара изабран је про-
слављени атлетичар Мирко Пе-
тровић. Он ће наследити Бранка 
Шкодрића који је претходне чети-
ри године обављао ову функцију.

-Ово је веома одговорна функ-
ција, захваљујем се општини и љу-
дима из клубова који су ме изабра-
ли. Предстоји ми тежак посао да 
заменим Бранка Шкодрића, који 
је пре пар година понео признање 
Спортског савеза Србије за најус-
пешнијег генсека – каже Петровић.

 Зоран Удовичић реизабран је на 
функцију председника чајетинског 
Спортског савеза.

-Могу да обећам да ће се Савез 
трудити да у наредном четворого-
дишњем периоду обезбеди услове 
за још боље функционисање клу-
бова у Чајетини. Тренутно броји-
мо 16 чланова, а има још неколико 
пријава за чланство. Што се финан-
сија тиче, вреди истаћи да је буџет 
за спорт у општини 2012.  години, 
када је савез почео с радом, био 
пет милиона динара, а претходне 
године непуних 30 милиона. Ове 
године је буџетом општине плани-
рано 25 милиона. Постоји шанса да 
се та средства увећају ребалансом, 
јер тренутни пласман кошаркашког 

клуба захтеваће већа средства, од-
бојкашице су већ извесно избориле 
пласман у виши ранг, а ту су и фуд-
балери ‘’Златибора’’који играју срп-
сколигашки ранг. Наравно, ту има и 
успеха у индивидуалним спортови-

ма – рекао је Удовичић, најављујући 
и могућност да се ове године одржи 
избор за најбољег спортисту, трене-
ра и клуб.

За потпредседника савеза 
изабран је Станко Брашанац, а осим 
њега и председника Удовичића, у 
Управном одбору су још: Алексан-
дар Илић, Владан Луковић, Оли-
вер Лазаревић, Никола Кутлешић и 
Бранко Шкодрић. У надзорном од-
бору су Александар Кораћ, Милан 
Стаматовић и Радосав Јелисијевић. 

 и. Јанковић

Мирко Петровић нови генерални 
секретар Спортског савезаодбојкашице рутински  

до новог тријумфа

Одбојкашице ‹›Златибора›› без већих проблема дошле су до 11. по-
беде у Другој лиги Запад у исто толико мечева.Чајетинке су на свом 
терену савладале ‹›Путеве Трендтекс›› из Пријепоља са 3-0 (25-14, 
25-14, 25-13), наставивши сјајан низ резултата у првенству. До новог 
тријумфа дошле су и пионирке ОК ‘’Златибор’’. Четврта узастопна по-
беда у 2017. години остварена је на гостовању екипи ‘’Прибоја’’ са 3-1 
у сетовима. и. Ј.

Мирко Петровић

Петица „Златибора” против „Полета”
Фудбалери ‘’Златибора’’ победи-

ли су ‘’Полет’’ из Љубића резулта-
том  5:0 (полувреме 2:0) у прија-
тељској утакмици на терену са 
вештачком травом на Златибору. 
Стрелци су били Цветковић, Тома-
шевић, Божовић (два пута) и Ђа-
ковац, а голман Далибор Дивац је 
одбранио пенал при резултату 2:0. 

Ово је била пета утакмица екипе 
Владимира Мудринића у оквиру 
зимских припрема, а трећа побе-
да, уз по један реми и пораз. У пр-
вом колу пролећног дела Српске 
лиге Запад ‘’Златибор’’ ће гостова-
ти екипи ‘’Јединства’’ у Ужицу, а на 
половини такмичења налазе се на 
14. месту са 15 бодова. и. Ј.
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У дворани „Спортског центра Чајетина“ 
одржан је трећи по реду Међународни 

кошаркашки турнир ветерана, у категорија-
ма старијих од 45 и старијих од 35 година. 

Састав ‘’Златибор Ере’’ (45 +):  Ђуричић, 
Марић, Сапун, Џамбић, Павловић, Милоје-
вић, Јајчанин, Пејић, Јанковић, Савић (тре-
нер Видан Богићевић) одбранио је титулу 
освојену прошле године, савладавши ‘’Ник-
шић’’ (Маројевић, Радуловић, Миличић, Гајо-
вић, Радуловић, Љешковић, Николић, Ра-
дусиновић, Тадић, тренер Ђокица Николић) 
и ‘’Нови Београд’’ (Нишевић, Милошевић, Гочевић, Драшкић, Савић, Топић, 
Миљевић, Батестин, Лопичић, тренер: Милан Павковић). 

  У категорији 35+ најуспешнија је била екипа ‘’Ваљева’’ (Радомир Симић, Бојан 
Гњато, Славко Гавриловић, Аца Симић, Мишко Планојевић, Аца Дамјановић, Бран-
ко Глушац, Машан Вукосављевић, тренер Слободан Ђерић), која је остварила све 
три победе. Друго место припало је екипи ‘’Златибор Ере 1’’ (Пантовић, Радовић, 

Чумић, Рајевац, Зечевић, Савић, Крчевинац,-
Никола Мићевић, Марко Старовла, тренер 
Оливер Марић), док су треће место заузеле 
‘’Златибор Ере 2’’ (Недовић, Јајчанин, Јовано-
вић, Вучинић, Гавриловић, Самарџић, Прода-
новић, тренер Миодраг Димитријевић) Четвр-
то место заузео је требињски ‘’Леотар’’ (Перо 
Марић, Душко Марковић, Жељко Шупић, 
Миодраг Грујичић, Бранко Зотовић, Дражен 
Шегрт, Веселин Бердовић, Александар Вујић). 

За најбољег играча турнира у категорији 
35 + проглашен је Радомир Симић из Ваље-

ва, док је Зоран Маројевић из Никшића најбољи у категорији 45+. Награде су 
уручили бивши кошаркаши ‘’Ужица’’ Милан Секулић, Драган Ђурковић и Ненад 
Рабасовић. У ревијалном делу наступиле су ветеранке ужичког ‘’Плеј офа’’ и 
‘’Златибора’’ (Мира Вирић, Ана Сапун, Софија Павловић, Биљана Никовић, 
Жана Жиловић, тренер Гвозден Рајовић). Дугогодишња пауза у већој мери 
се одразила на Чајетинке, које су изгубиле са 39-15. и. Ј.

Кошаркаши ‘’Златибора’’ седам кола пре краја так-
мичења у Другој кошаркашкој лиги Србије нала-

зе се на другом месту које их води у виши ранг. Тим 
из Чајетине сигурно ће се пласирати у Кошаркашку 
лигу Србије уколико упише све победе до краја пр-
венства, места за рачунице има и у случају једног или 
два пораза, а распоред је повољан.

‘’Златибор’’ после 19 кола има скор 15/4 и на другом је 
месту иза ‘’Војводине’’, која има две победе више. После 
утакмице с ‹›Пролетером›› који је трећи, следећи про-
тивник Чајетинаца је чевртопласирани ‘’Раднички 1950’’ 
из Крагујевца. Победе изабраника Душана Радовића 
против директних конкурената у великој мери при-
ближавају клуб пласману у Кошаркашку лигу Србије..

После гостовања ‹›Пролетеру›› КК ‘’Златибор’’ до-
чекује ‘’Раднички 1950’’, једну од три екипе од којих су 
изгубили у такмичењу, поред ‘’Војводине’’ и ‘’Напрет-

ка’’ из Алексинца. Крагујевчани, као и поменути ‘’На-
предак Босфорус’’, имају најмање простора за кикс, 
пошто су већ доживели шест пораза и сваки нови 
неуспех ће их оставити без КЛС. На утакмици у Кра-
гујевцу ‘’Раднички’’ је победио са 80:75, а најбољи у 
тријумфу био је Никола Костић са 19 поена.

Занимљиво да последњих шест кола ‘’Златибор’’ 
игра са тимовима из доње половине табеле, које је 
победио у првом делу првенства. Ипак, тренутно 
другопласирани тим првенства не очекује лак по-
сао, јер ће тимови тимови попут ‘’Плане’’, ‘’Младо-
сти’’, ‘’Колубаре’’ и ‘’Ртња’’  имати мотива с обзиром да 
постоји могућност да ће се борити за опстанак. По-
следњу утакмицу на домаћем терену ‘’Златибор’’ игра 
против ‘’Јагодине’’, а остаје да се види да ли се плас-
ман у КЛС може славити на тој утакмици или у по-
следњем колу у Смедеревској Паланци.

распоред:
Златибор – Раднички 1950  4. 3. 2017.
Плана – Златибор  11.3. 2017
Златибор – Срем  18. 3. 2017.
Златибор – Колубара ЛА 2003  25. 3. 2017.
Ртањ – Златибор  1. 4. 2017.
Златибор – Јагодина  8. 4. 2017.
Младост – Златибор  22. 4. 2017.

М. Јевремовић

За кошаркаше „Златибора” 
седам корака до Прве лиге

„Златибор Ере” одбранили титулу на турниру ветерана

Пораз у Зрењанину
У дерби утакмици 19.кола против  трећепла-

сираног  ‘’Пролетер Нафтагасом’’ 25. фебруара у 
Зрењанину кошаркаши ‘’Златибора’’ претрпели 
су пораз 70:74 (30:42). Иако су утакмицу добро 
почели и имали предност од седам поена после 
прве четвртине, наши играчи су у другој сасвим 
стали убацивши само четири док су примили 23 
поена. Након полувремена кренуло је на боље 
и трећи период игре добили су са 12 разлике, 
али је завршница припала ‘’Пролетеру’’ који се 
на табели овим успехом на само једну победу 
приближио другопласираном ‘’Златибору’’.  Гос-
ти нису успели да казне ни то што су домаћини 
у шуту за три поена било изузетно слаби (само 
2 успешна од 23 покушаја).

Кристална дворана у Зрењанину, гледала-
ца 1.100, судије Савић, Ђорђевић, Влаховић.

‘’Пролетер Нафтагас’’: Атанацковић 15 (једна 
тројка), Ламбић 17, Суботић  1, Бурић 12, Сућов 
2, Лалић 13 (једна тројка), Вицо, Дугошија 2, 
Врзина, Дрекић, Божовић 10, Обреновић 2.

„Златибор’’: Тмушић, Мукановић 11 (једна 
тројка), Ђуричић, Брашанац, Станисављевић,  
Јевђић 9 (једна тројка), Којић 12 (три тројке), 
Вулић 15 (две тројке), Смоловић 6, Марић 4, 
Радић, Мандић 13 (једна тројка).  М.Ј.
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У 14. колу Међурегионал-
не лиге Центар  кадети КК 
‹›Златибор››  савладали су на 
свом паркету екипу ‹›Ивањи-
це›› са 81-73, остваривши другу 
овосезонску победу над овим 
ривалом, укупно девету у пр-
венству. 

КК Златибор: Ивановић, 
Млађеновић, Милекић 17 п. 7 
ск, Бјеличић 7 п. 7 ск, Јоксимо-
вић 13 п. 11 ск, Гавовић 13 п. 7 ск, 
Сапун 12 п. 6 ск, Лојаница, Тер-
зић 2, Јанковић 17 п. 5 ск. Тре-
нер: Владан Калоперовић

КК Ивањица: Веђић 19, Ра-
дуловић 2, Карапанџић 13, Гла-
винић 5, Ненадић 4, Вујовић, 
Јаковљевић 2, Гројић 22 п. 5 ск, 
Нешковић, Милосављевић, Ма-
ричић, Ђурашевић 6 п. 10 ск.

Пионири КК ‹›Златибор›› по-
ражени су на свом паркету од 

екипе ‘’Прибоја’’ са 67-66, иако 
су водили до завршна два ми-
нута меча, а после трећег пе-
риода имали чак 14 поена раз-
лике.

КК Златибор: Станић, Ту-
цовић, Лојаница, Вученовић, 
Млађеновић, Весовић, Љу-

бојевић, Ивановић, Грбић, 
Пећинар, Ристивојевић, Јок-
симовић.

КК Прибој: Тошић, Миковић, 
Нолевски, Тошић Д., Алајбего-
вић, Томановић, Кладник, Ја-
новић, Јањушевић, Целовић).

M.J.
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Билтен финансира општина Чајетина

девета победа кадета „Златибора” 

Фудбалски камп Црвене 
звезде ове године одржаће 
се четврти пут на Златибо-

ру, други у Термама Чатеж у Сло-
венији, а  девети пут на Јахорини.  
Златибор је поново изабран јер има 
одличне услове, на њега долази ве-
лики број спортских екипа, а ова 
планина постала је база свих срп-
ских спортиста. 

„Нови терен је у завршној фази и 
ми се надамо да ћемо и њега има-
ти у употреби за ову фудбалску се-
зону. Општина Чајетина и Спортски 
центар, уз помоћ Министарства ту-
ризма, граде тај стадион и могу 
рећи да је већи део посла урађен. 
Завршни радови крећу на пролеће 
како би до лета било све  урађено“, 
каже Никола Смиљанић, директор 
Спортског центра Чајетина.

Смиљанић додаје да су искуства 
са ранијих кампова веома добра и 
да на Златибор сваке године долази 
све више учесника школе фудбала.

„Ми се трудимо да будемо добри 
домаћини, како Звезди тако и свим 
клубовима који изаберу Златибор за 

припреме.  Код нас је све већи број 
прволигашких екипа које се припре-
мају, и домаћих и из земаља у окру-
жењу. Утисци свих спортиста који бо-
раве на Златибору заиста су добри, 
кажу да овде имају све потребне ус-
лове“, наглашава Никола Смиљанић.

Поред спортске стране, где се 
траже будуће фудбалске звезде, 
овакви кампови имају и туристич-
ку страну, јер на њега долазе деца 
са четири континента, из преко 30 
земаља света.

„Црвена звезда већ дужи низ го-
дина ради кампове, а у последње 

две године сконцентрисани смо на 
три места – Златибор, Јахорину у 
Терме Чатеж.  Изузетно смо задо-
вољни овим камповима и надамо 
да се ће они трајати још много годи-
на“, каже Предраг Турина, пословни 
директор омладинске школе ФК Цр-
вена звезда.

И Словенци имају позитивна ис-
куства са Звездиним фудбалским 
кампом. Први је одржан прошле го-
дине у Термама Чатеж. „За прву го-
дину били смо пријатно изненађени 
бројем учесника. Дошао је 21 дечак 
и још толико родитеља. Ове године  

очекујемо преко 50 учесника кампа. 
Ми градимо још једно игралиште, 
што ће бити додатни бенефит за 
све“, каже Боштјан Корен, органи-
затор Звездиног кампа у Словенији.

Циљ кампова је да дечаци про-
нађу свој пут ка Звезди, а то им је 
је уједно и јединствена прилика да 
буду тестирани најсавременијим ме-
тодама моторичких способности и 
морфолошких катактеристика. Кроз 
камп Црвене звезде до сада је про-
шло око 900 дечака из више од 30 
земаља света са свих континента сем 
Јужне Америке. Н. Џелебџић

Фудбалски камп Црвене звезде  
и ове године на Златибору
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Две титуле државног прва-
ка у атлетици стигле су по-
четком фебруара у нашу 

општину. Њима се окитио дваде-
сетшестогодишњи Милош Пендић, 
пореклом из Рашке, који већ две 
године тренира за АК „Чајетина“ . 

Милош је члан атлетске ре-
презентације Србије и до сада је 
освојио многе медаље. Од про-
шле године државни је првак на 
3.000 метара на стази, трећи на 
5.000 метара и освајач бронзане 
медаље на Првенству Балкана у 
Румунији. Учествовао је и побеђи-
вао на многим уличним тркама. 
Ове године постао је дворански 
државни првак у дисциплинама  
на 1.500 и 3.000 метара, а ово 
престижно такмичење одржано је 
у  Београду 4. и 5. фебруара,  на 
коме су учествовали најбољи ат-
летичари из Србије.  Милош је је-
дини је спортиста из Чајетине који 
је на МОСИ игарама освојио  две 
златне и једну бронзану медаљу.

„Прошле године победио сам 
буквално неочекивано, јер сам 
био повређен две и по године, 
а учествовали су само најбољи. 
Међутим, захваљујући доброј са-
радњи са мојим тренером, успех  
је стигао на 3.000 метара. И сада 

сам постигао да будем и дворан-
ски државни првак, заиста сам 
пресрећан“, каже нам Милош Пен-
дић и додаје да га тек очекују оз-
биљне припреме и освајање но-
вих медаља.

Идеја да он тренира за АК „Чаје-
тина“ родила се на припремама 
на Златибору, када је радио са 
Мирком Петровићем. Тада је све 
и почело, а Милош се нада да ће 

имати свесрдну помоћ локалне 
самоуправе како би имао  при-
преме од месец дана, колико је 
потребно да се врхунски спортис-
та спреми за велика такмичења.

Мирко га тренира већ две го-
дине и каже да је Милош веома 
вредан и радан атлетичар. Тален-
тован, уз добар тренинг је веома 
напредовао.

„Већ после годину дана тре-

нинга постао је државни првак на 
3.000 метара, што је изузетно до-
бар резултат. И  то говори да смо 
на правом путу за наредна бал-
канска и европска такмичења. На-
равно, још доста има се ради, али 
у будућности очекујем још боље 
резултате од њега“, каже Мирко 
Петровић, тренер АК „Чајетина“.

Иначе, наш атлетски клуб и убу-
дуће очекује помоћ од општине 
Чајетина, како би овај клуб, који 
броји 10 чланова, постизао још 
боље резултате. И како би шам-
пион ових простора Милош имао 
прилику да учествује на значај-
нијим европским такмичењима.

 Овог државног првака у априлу 
очекују припреме на Златибору, 
где ће  се припремати са  репре-
зентацијом. А из клуба се надају  
да ће припреме бити мало дуже, 
пошто професионалном спорти-
сти није довољно само 15 дана 
припрема за предстојећу сезону.

 У наредном периоду, током 
летње сезоне, Милоша већ  у јуну 
очекују квалификације за Куп Ср-
бије, затим државно првенство, 
Балканско првенство и многи 
митинзи који су у програму Ат-
летског савеза Србије.

Нада Џелебџић

Шампионски поход Милоша Пендића, 
атлетичара аК „Чајетина” 

На дворанском првенству Србије Милош Пендић, кога тренира Мирко Петровић,  
постао двоструки државни првак: на 1.500 и 3.000 метара 

Милош је члан атлетске репрезентације Србије и до сада је 
освојио многе медаље


