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Показала је и ова 18. 
„Пршутијада” у Мач-
кату да златибор-

ски крај не оскудева добрим 
произвођачима и правим 
домаћинима. Сувомесна-
ти производи, које су они с 
пажњом припремали месе-
цима и изнели пред посе-
тиоце мачкатског сајма, до-
каз су њиховог вредног рада 
и одрицања, али и ефеката 
значајних улагања општи-
не Чајетина у пољопривред-
ну производњу златиборског 
краја. 

Већ се ова локална само-
управа прочула по највећим 
давањима за село у виду суб-
венција, помоћи произвођа-
чима, асфалтирању путева 
до најудаљенијих заселака, 
градњи водовода, подршци 

газдинствима, бризи о ста-
рима на селу, отварању се-
оских вртића... По домаћин-
ском односу према селу и 
домаћинима.

О томе председник општи-
не Чајетина Милан Ста-
матовић за „Златиборске 
вести”каже да је „Пршутија-
да”манифестација вредног 
рада предузимљивих људи 
златиборског краја, слика 
делатности у којој су произ-
водња и понуда из године у 
годину све веће и квалитет-

није. У таквом помаку свој 
удео има и општина, зах-
ваљујући великим улагањи-
ма у ову и друге пољоприв-
редне производње. 

– Локална самоуправа 
подстиче и помаже отва-
рање десетина производ-
них објеката и кланица по 
нашим селима, што пре-
дузимљиви произвођачи 
знају паметно да искорис-
те и унапреде своје послове. 
Пољопривредним газдин-
ствима дајемо сталне суб-

венције у високим износи-
ма. Уз општинска улагања 
сеоска путна инфрастукту-
ра је потпуно уређена, ас-
фалтом су повезана и заба-
чена села. Водоводна мрежа 
је развијена, а нове велике 
инвестиције планиране су у 
водоснабдевање. Стална су 
давања и за угрожене кате-
горије домаћинстава, за ста-
ре, немоћне и пензионере на 
целој територији општине. 
Стратегија развоја наше ло-
калне самоуправе омогућа-

Домаћинско вођење подстиче 
производњу и развија село

„Пршутијада” је манифестација вредног рада предузимљивих људи златиборског краја, 
слика делатности у којој су производња и понуда из године у годину све веће и квалитетније. 

У таквом помаку свој удео има и општина, захваљујући великим улагањима у ову и друге 
пољопривредне производње’’, каже Милан Стаматовић

Треба да се угледамо на наше претке, часне 
домаћине, који су за нас чували и сачували имовину, 

чувајући своја поколења. Само усправна држава и 
усправан одговоран човек, економски самосталан, 
може се доследно борити за очување ових интереса  

и покренути развој села и градова
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ва да млади остану у селима, 
она чува златиборско село од 
одумирања, без обзира што 
политика тренутне државне 
власти не ради у корист 
грађана у унутрашњости Ср-
бије. А ако оствареном дода-
мо најнижу стопу незапосле-
ности у општини Чајетина, 
домаћинско газдовање на-
шим ресурсима, висок про-
ценат извршења општинског 
буџета, милионска улагања 
у капиталне подухвате какав 
је гондола, рекордну турис-
тичку посету Златибору, јас-
но је да се лепа слика рада 
и успеха са „Пршутијаде” 
потпуно уклапа у повољну 
слику целокупног развоја и 
напретка наше општине – 
истиче Стаматовић. 

Пажња локалне самоупра-
ве према вредним нашим 
домаћинима видљива је и у 
примеру новоотворене савре-
мене млекаре „Наша Златка” 
у Кривој Реци. Њеним отва-
рањем је општина у сарадњи 
са Европском унијом помогла 
нашим мањим произвођачи-
ма да дођу до сигурног плас-
мана млека по доброј цени, а 
да се тржишту понуде квали-
тетни традиционални млеч-
ни производи. 

– То је – најављује председ-
ник општине – први корак ка 
стварању озбиљног агроин-
дустријског центра на овом 
подручју, којим ћемо пока-
зати да се може постићи оз-
биљност у производњи уд-
руживањем произвођача и 
очувањем географског под-
ручја и домаћег производа. У 
Кривој Реци постоји сушара 

за воће, а наша намера је да у 
будућем периоду направимо 
и хладњачу за малину како 
бисмо произвођаче малина 
сачували од интереса и мо-
нопола хладњачара. Захтева-
мо од Владе Србије и најви-
ших државних функционера 
да престану да понижавају 
и вређају малинаре западне 
Србије, те да Министарство 
пољопривреде, које је про-
шлог јула слагало хиљаде 
овдашњих малинарских до-

маћинстава у погледу кона-
чне цене прошлогодишњег 
рода, саопшти да ли то дефи-
нитивно значи да су малина-
ри изгубили неравноправну 
битку против хладњачара 
појачаних пристрасним ар-
битром у лику државе. Оту-
да наша намера да локална 
самоуправа поведе бригу о 
произвођачима малине на 

овом подручју и направи је-
дан велики Балкански агро-
индустријски центар, који је, 
како студије и пројекти по-
казују, овде могућ и реалан.

По речима Милана Ста-
матовића, заштиту инте-
реса пољопривредних про-
извођача, којој општина 
Чајетина приступа, треба 
као пелцер пресадити на 
територију целе Србије, јер 
читава држава може да се 
уздигне и успешно  развија 

као златиборски крај. Битно 
је, каже он, да нам се не на-
мећу неке стране вредности 
које никад нису биле при-
мерене нити прихваћене 
од српског народа, у коме се 
нису примиле. 

– Треба да се угледамо на 
наше претке, часне домаћи-
не, који су за нас чували и 
сачували имовину, чувајући 

своја поколења. Само ус-
правна држава и усправан 
одговоран човек, економски 
самосталан, може се дослед-
но борити за очување ових 
интереса и покренути раз-
вој села и градова. Пример 
нашег успеха у пољопривре-
ди и другим областима даје 
наду да је могуће сваки крај 
Србије иввући из безнађа и 
вратити достојанство сваком 
грађанину – уверен је Стама-
товић.  М. Ј.

Пажња локалне самоуправе према вредним нашим 
домаћинима видљива је и у примеру новоотворене 

савремене млекаре „Наша Златка” у Кривој 
Реци. Њеним отварањем је општина у сарадњи 
са Европском унијом помогла нашим мањим 

произвођачима да дођу до сигурног пласмана млека 
по доброј цени, а да се тржишту понуде квалитетни 

традиционални млечни производи

Савременa млекарa  
„Наша Златка”  
у Кривој Реци
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Заменик председни-
ка општине Чаје-
тина Арсен Ђурић 

званично је отворио 18. 
„Пршутијаду’’ у Мачкату. 
Том приликом је у пригод-
ном говору напоменуо да 
се управо ради на заштити 
географског порекла и роб-
не марке наших домаћих и 
традиционалних производа 
као посебних на тржишту. 
Какви кораци се у тој об-
ласти предузимају и шта то 
може донети вредним зла-
тиборским домаћинима, 
питали смо Арсена Ђурића. 

- Општина Чајетина пре-
ко „Златиборског еко агра-
ра’’ настоји да помогне на-
шим произвођачима из 
разних делатности да се 
њихови квалитетни произ-
води заштите. У  том смис-
лу у току је регистрација 
знака жига гаранције „До-
бро са Златибора’’. Тај жиг 
ће обухватити прерађевине 
од меса, млека и воћа, леко-
вито биље, мед, кондитор-
ске производе, рукотворине, 
као и категорисана сеоска 
домаћинства која пружају 
услуге смештаја и исхране 
– истиче Ђурић и објашња-
ва ко може да користи знак 
„Добро са Златибора’’: 

Подизање нивоа  
квалитета 

– Производи обележени 
жигом „Добро са Златибо-
ра’’ морају се производи-
ти на територији општине 
Чајетина од сировина са те-
риторије општине и, нарав-
но, задовољавати све закон-
ске одредбе о сигурности и 
безбедности хране, заштити 
животне средине и заштити 
потрошача, те својим укуп-
ним својствима задовољити 

Жиг „Добро са Златибора” 
штити наше производе

Арсен Ђурић каже да је у току регистрација жига „Добро са Златибора”, правог прехрамбеног 
сувенира, осмишљеног у циљу брендирања локалних производа и повећања њиховог 

пласмана и потрошње у туристичкој понуди Златибора 
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њихове потребе. У погледу 
сировине изузетак ту чине 
сувомеснати производи, за 
чију израду сировина може 
бити са територије целе Ср-
бије.

Заменик председника 
општине напомиње да се 
знак „Добро са Златибора’’ 
региструје у циљу бренди-
рања локалних производа и 
повећања њиховог пласма-
на и потрошње у туристичкој 
понуди Златибора. Такође, и 
ради подизања нивоа квали-
тета ових производа, подсти-
цања аутентичности тради-
ције, односно интегрисане 
промоције производа и  ус-
луга са територије општи-
не Чајетина. На овај начин, 
каже Арсен Ђурић, Златибор 
ће добити и прави прехрам-
бени сувенир. 

Низ погодности  
на тржишту 

– Подручје планине Зла-
тибор се још у средњем веку 
истицало по гајењу стоке, а 
у Кнежевини Србији је било 
препознатљиво по својим 
сувомеснатим производи-
ма. Нажалост, заштита гео-
графског порекла за ужич-

ку говеђу пршуту, ужичку 
свињску пршуту и ужичку 
сланину, која је успоставље-
на 1990. године, тренутно је 
истекла и ми се надамо да 
ћемо у кратком временском 
периоду успети поново да је 
успоставимо. 

Ово је битно за произ-
вођаче, јер има за циљ да 
се заштити квалитет и ка-
рактеристике производа 
са специфичног географс-
ког поднебља, а који су ре-
зултат специфичних при-
родних и људских фактора, 
начина производње, при-
преме и прераде производа 
примењених у строго дефи-
нисаном географском под-
ручју.

Произвођачи који векови-
ма чувају овакве производе 
од заборава и уништења, са 
провереним квалитетом, 
остварују читав низ погод-
ности на тржишту. Заштита 
и очување ових производа 
је од националног значаја. 
Утицај специфичног подне-
бља и традиционални на-
чин производње чине их 
другачијим од других – ре-
као је Арсен Ђурић за „Зла-
тиборске вести’’. М. Ј.

Поштовани пријатељи, 
уважени произвођачи, дра
ги гости

Част ми је да вас поздра
вим у име општине Чајетина, 
која „Пршутијаду’’ у Мачкату и 
њену домаћинску мисију све
срдно помаже од оснивања 
овог јединственог народног 
сајма. 

Ево нас у 18. години одр
жавања „Пршутијаде’’. Она 
је постала пунолетна, про
лепшала се и развила, па 
сада поносно показује да ће 
и убудуће трајати. Да ће нашу 
светлу традицију производње 
врхунског сувог меса још дуго 
приказивати и неговати.

Наша општина има своје 
свуда препознатљиве вред

ности, међу којима најбоља 
пршута, сланина, кобасица из 
Мачката, Криве Реке и окол
них села представљају дели
катесе и за светске трпезе. Те 
производе изложиће на овом 
сајму 20 вредних произвођа
ча, што је рекордан број. 
Захвални смо и гостима из 
иностранства који овде пред
стављају сопствене вредно
сти: произвођачи из  Италије 
и Хрватске своје пршуте, из 
Француске врхунске сиреве, а 
из Македоније одлична вина.

Општина Чајетина, која 
највећа средства у овом делу 
Србије улаже у квалитет жи
вота на селу и сеоске произ
водње, наставиће да помаже 
развој пољопривреде на

шег краја. Давањем значај
них субвенција сточарима и 
другим произвођачима, по
бољшањем сеоске инфра
структуре, градњом путева, 
отварањем сеоских вртића...

Поред тога што улаже 
значајна средства у инфра
структуру, општина Чајетина 
ради на оснивању удружења 
пољопривредних произвођа
ча, а из разлога укрупњавања 
производње и стварања до
вољних количина за евенту
ални извоз на инострана тр
жишта. Једно од таквих је и 
Удружење произвођача суво
меснатих производа, које је 
организатор овог сајма. По
ред тога радимо на заштити 
географског порекла и робне 

марке не само сувомеснатих 
производа, већ и осталих тра
диционалних производа на
шег краја, јер заиста имамо 
шта и да заштитимо.

Поносимо се нашим Мач
катом, Златибором, вредним 
домаћинима овог краја, тра
дицијом коју чувамо. Нека уз 
лепо расположење и добро 
послужење, изворну песму и 
игру прође и ова 18. „Пршу
тијада’’, коју проглашавам от
вореном.

Поздравна реч Арсена Ђурића  
на отварању 18. „Пршутијаде”
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Пршутијада” у злати-
борском селу Мач-
кату, престоници 

најпопуларнијих произво-
да овога краја, прославила 
је своје пунолетство. На ово-
годишњем сајму, који је од 
2. до 4. фебруара одржан у 
порти цркве Светог проро-
ка Илије, своје сувомеснате 
ђаконије изложило је 20 ло-
калних произвођача, што је 
до сада највећи број. То је до-
вољан показатељ да помену-
та манифестација из године 
у годину буди интересовање 
све већег броја мајстора пр-
шутара, који су се и ове годи-
не максимално потрудили 
да пажљиво припремљеним 
штандовима привуку пажњу 
посетилаца. 

Конкуренција на 18. „Пр-
шутијади” била је изузетно 
јака. Вредни домаћини из 
Мачката, Криве Реке, Качера, 
Шљивовице изнели су пред 
посетиоце тоне деликате-
са под којима су се повијале 
дрвене сајамске тезге. Струч-
ни тим „Југоинспекта” из Бе-
ограда имао је тежак задатак 
да на основу укуса, мириса, 
боје и изгледа производа до-
несе одлуку о победницима 
и додели по три награде у 
шест категорија: домаћа ко-

басица, сланина, овчја стеља, 
овчја пршута, свињска пршу-
та и говеђа пршута.

Најбољим признања 
У категорији домаћа коба-

сица прво место припало је 
Алексадру Челиковићу, друго 
место Перици Шопаловићу, 
а треће Драгану Стојановићу. 
Оцењујући сланину, жири је 
прву награду доделио Мар-
ку Стојановићу, другу Душану 
К. Стојановићу, а трећу Ружи-
ци Стојановић. Најбољу овчју 
стељу направио је Никола Бр-
ковић, друго место у овој ка-
тегорији припало је Ружици 
Стојановић, а треће Алексан-
дру Челиковићу. У категорији 
овчја пршута златну медаљу 

освојио је Радомир Шопало-
вић Ширет, сребрну Нико-
ла Брковић, а бронзу Драган 
Стојановић. Радомир Шопа-
ловић је награђен златном ме-
даљом и у категорији свињска 
пршута, Бранко Шопаловић је 
добио сребрну медаљу, а Вла-
димир Анџић бронзу. По оце-
ни жирија, најбољу говеђу пр-
шуту је овога пута припремио 
и приказао Александар Ра-
дојичић из Мачката. Сребр-
на медаља у овој категорији 
је припала Радомиру Шопа-
ловићу, а бронзана Миливоју 
Танасковићу.

„Надали смо се неким на-
градама, али нисмо баш пр-
вом месту. Значи да смо на-
правили добар производ”, 

каже са осмехом Александар 
Радојичић, добитник злат-
не медаље за најбољу говеђу 
пршуту, и објашњава:  „Бит-
на је добра сировина,  да го-
вече од ког се производи го-
веђа пршута буде са нашег 
подручја  и да се то уради 
како треба, са доста труда”. 
Осим доказаног мајсторства 
у прављењу говеђе пршу-
те, Радојичић не изостаје ни 
у производњи квалитетне 
свињске и овчије пршуте, ов-
чије стеље, кобасице, домаће 
ужичке кобасице, сремске и 
чварака. Набројане произво-
де из његовог богатог асорти-
мана, за које је и претходних 
година награђиван, углав-
ном продаје на пијаци у Ужи-
цу, на Златибору и у Београ-
ду. Породица Радојичић овим 
послом бави се од 1930. годи-
не. Александар је трећа гене-
рација, а умеће и вештину у 
прављењу домаћих делика-
теса које је наследио од свог 
оца и деде, како каже, пре-
неће на своје наследнике.

На ову домаћинску причу 
надовезује се Андријана, на-
следница Николе Брковића 
који је освојио златну медаљу 
за овчију стељу и сребрну за 
овчију пршуту:  „Ово није је-
дина медаља. И на прошлим 

Светковина најбољег сувог меса  
и домаћинског умећа

На 18.”Пршутијади” у Мачкату, која је окупила рекордних 20 излагача, најбоља говеђа 
пршута Александра Радојичића, Радомир Шопаловић Ширет освојио два прва и једно друго 

место. – „Битна је добра сировина, да говече од ког се производи говеђа пршута буде са 
нашег подручја и да се то уради како треба, са доста труда”, објашњава Радојичић

Ове године, по оцени жирија најбољу говеђу пршуту 
направио је Александар Радојичић
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„Пршутијадама” добијали 
смо већи број награда и при-
знања, тако да је то свакако 
потврда квалитета за оно што 
радимо дуги низ година. За то 
је заслужан традиционалан 
начин производње, повољна 
клима, доста љубави и доста 
труда око свега тога”, каже она 
за „Златиборске вести”.

Задовољна лица  
купаца

За најбољу сланину на-
грађен је Марко Стојановић, 
који се може похвалити број-
ним наградама освојеним на 
претходним сајмовима. Ње-
говог оца Томислава радује 
то што ова манифестација из 
године у годину окупља све 
већи број учесника, пре све-
га такмичара чији су штан-

дови препуни квалитетних 
производа:

„Наша фирма ‘Браћа Стоја-
новић плус’ учествовала је 
на бројним сајмовима, али 
сајам у Мачкату је посебан. 
Много је квалитетних произ-
вода. Посебно је задовољство 
видети задовољна лица ку-
паца”, закључује Стојановић.

Отварајући манифеста-
цију заменик председника 
општине Чајетина Арсен Ђу-
рић је рекао да „Пршутија-
да” ове године слави пуно-
летство, што је гарант да ће 
трајати још дуго, промови-
шући и негујући традицију 
производње сувомеснатих 
производа. Он је поменуо 
вредна улагања општине 
Чајетина у села и сеоску ин-
фраструктуру, помоћ у осни-
вању удружења пољоприв-
редних произвођача, рад на 
заштити географског поре-
кла и робне марке не само 
сувомеснатих већ и осталих 
традиционалних производа 
нашег краја.

Свечаном отварању, про-

праћеном наступом трубач-
ког оркестра Ивана Митрића 
из Сирогојна и сплетом на-
родних игара ансамбла УГ 
„Ветерани Златибора”, при-
суствовао је велики број по-
сетилаца. Обилазећи богато 
припремљене штандове од-
лучили су се и да пазаре неке 
од златиборских специјали-
тета, а о њиховом квалите-
ту и самој манифестацији 
рекли су:

„Ово су све добри произво-
ди са нашег краја , златибор-
ски, лепи… Значи, чист ваз-
дух, чиста вода, људи добри, 
зачињено са љубављу”, каже 

Вида Цветић. Микица Јовано-
вић, који је на сајам дошао из 
Ваљева, додаје: ”Ја мислим да 
би сваки крај требало да има 
неку своју прославу, да буде 
препознатљив по нечему сво-
ме. Овај крај је фантастичан!”

Истарски и пармски 
пршути међу  
златиборским 

Овогодишњу „Пршутија-
ду” употпунило је присуство 
иностраних гостију, а то су 
излагачи вина из Македо-
није, те произвођачи пршута 
из хрватске општине Тињан у 
Истри и пармског пршута из 
италијанског града Ланги-
рано, што је манифестацији 
дало међународни карактер. 
Домаћини су им овом при-
ликом доделили захвалнице.

Антел Пенков из вина-
рије „Квин Марија” из Де-
мир Капије каже да је први 
пут на Златибору на овој ма-

нифестацији. О својој ви-
нарији додаје да је једна од 
најстаријих на Балкану, из-
грађена од стране Алексан-
дра Карађорђевића. Први 
пут су, поред белог, црног и 
розе вина представили пла-
во вино, које је због необичне 
боје привукло доста пажње 
присутних. Утисци које ће он 
понети са мачкатског сајма 
су такви да се нада да ће и 
следеће године поново доћи.

Дамир Лукаж из Истре је 
други пут на „Пршутијади”, 
где је представио своје про-
изводе: чувени истарски пр-
шут, али и сланину, кобаси-

цу, паштету… Нашим сајмом 
и производима је, како каже, 
угодно изненађен. „Прекрас-
но је”, истиче.

Последњег дана манифе-
стације, од многобројних 
посетилаца који су на сајму 
дегустирали ове врсне суво-
меснате производе,  из „гла-
сачке кутије” у коју су уба-
цивали купоне гласајући за 
најбољи штанд, извучена су 
имена најсрећнијих који су 
кући понели вредне награ-
де. То су: Стојанка Радојевић 
из Ужица која је добила па-
кет пршуте, Благоје Рабре-
новић из Црне Горе, добит-
ник пакета сланине, а Весна 
Максимовић из Бајине Баште 
добила је пакет домаће ко-
басице. Пакет ножева при-
пао је Александру Зарићу из 
Ужица, ручак за две особе у 
„Авантура парку” освоји је 
Милан Радовановић из Раче, 
док је викенд за две особе у 
коначишту ТО Златибор при-
пао Ленки Ракић из Новог Бе-
ограда.

Драгана Росић

Добитници златних, сребрних и бронзаних одличја

Дамир ЛукажТомислав Стојановић

Вида Цветић
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Компанија „Злати-
борац” из Мачката, 
лидер производње 

сувомеснатих производа у 
нас и значајан извозник, 
редован је учесник свих 
„Пршутијада”,  али ревијал-
но, на свој особен начин, 
без учешћа у такмичењу за 
сајамске награде. Та фирма 
уприличила је једну посеб-
ност и на 18. „Пршутијади” 
– у сајамској сали поста-
вила је старинску дрвену 
сушару за месо, где се на 
диму од буковог дрвета су-
шила пршута. Посетиоци су 
тако, захваљујући „Злати-
борцу”, могли да виде како 
се тај посао у овом крају ра-
дио од давнина.

„Златиборац је компа-
нија која не одустаје од 
традиционалног начи-
на производње. Увођењем 
светских стандарда ква-
литета, нових технологија 
и контролисаних хигијен-
ских услова, искуства пре-
дака породице Стојановић 
само су прилагођена новом 
времену”, истакли су овом 
приликом у „Златиборцу”, 
па из угла етнолога подсе-
тили на почетке ове про-
изводње. О томе је на „Пр-
шутијади” говорила Ивана 
Тодоровић, етнолог Народ-
ног музеја Ужице.

Одувек чувени по 
доброј  пршути

„Ужички и златиборски 
крај одувек је био чувен 
по доброј пршути. Још по-
четком 19. века у овим 
крајевима грађене су куће 
од дрвета на високим кро-
вовима, такозване ’осаћан-

ке’. Кров је на врху имао 
’кубе’ или ’капић’, на који је 
излазио дим са огњишта. 
Изнад огњишта била је по-
стављена мрежа од пле-
теног лесковог прућа, да 
филтрира дим, а на гре-
дама испод крова било је 
окачено месо које се су-
шило. Тако су објекат који 
је био намењен за стано-
вање, такозвана ’кућа’, и 
дим са огњишта били иско-
ришћени и за сушење меса 
за личну употребу. Крајем 
19. века у селима ужичког 
краја, нарочито у Мачкату, 

почињу да се граде намен-
ски дрвени објекти за су-
шење меса, такозване пуш-
нице или сушаре, чију смо 
реплику могли видети овде 
на ‘Пршутијади’ на штанду 
компаније „Златиборац”, 
казала је Ивана Тодоровић 
и додала:

„Стицањем искуства у 
обради и сушењу меса по-
чиње већа производња 
пршуте, која се прво ки-
риџијским караванима 
транспортовала широм 
Србије, а увођењем желез-
нице почетком 20.века и 

до Сарајева и Дубровника. 
Одувек се пршута корис-
тила за посебне прилике и 
увек је имала добру цену, 
па је од самог настанка, као 
и данас, била деликатес.”

А који су предуслови по-
требни за врхунски суво-
меснати производ  овде је 
објаснила Зорица Гаври-
ловић, технолог из „Злати-
борца”:

„Квалитетна сировина, 
веште руке месара, дим 
суве буковине и богомдана 
клима овог краја и данас су 
основни предуслови за до-
бијање врхунског квалите-
та и препознатљивог укуса 
пршуте, сланине и других 
деликатеса”.

Рецептура задржана, 
стандарди светски 
По њеним речима, у ком-

панији „Златиборац” дали 
су све од себе да се про-
изводни капацитети и це-
локупан производни про-
цес ускладе са најстрожим 
светским стандардима ква-
литета и безбедности хра-
не, а да се притом не на-
руши вековима чувана 
рецептура. 

„Сваки сегмент произ-
водње, од пријема сирови-
не до испоруке произво-
да, строго је контролисан. 
Пословањем у складу са 
светским стандардима ква-
литета:  Хасап, Халал, ИФС 
омогућили смо да  наши 
купци у Србији, Русији, 
Белорусији, Казахстану, 
Аустрији, Шведској, Ира-
ку, Босни и Херцеговини, 
Македонији и Црној Гори 
могу уживати у укусу на-
ших производа”, истакла је 
Зорица Гавриловић.

З. В.

Чари пршуте из дрвене  
сушаре за месо

„Квалитетна сировина, веште руке месара, дим суве буковине и богомдана клима  
овог краја и данас су основни предуслови за добијање врхунског квалитета  

и препознатљивог укуса пршуте, сланине и других деликатеса”,  
рекла је на „Пршутијади” Зорица Гавриловић, технолог компаније „Златиборац”

Сушара за месо на пршутијади у Мачкату
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Зоо врт и мини ергела у Дино парку
Школски распуст на Златибору понудио 

је деци разноврсну забаву, а најновија ат-
ракција, Дино парк, поред већ познатих 
садржаја отворио је и мали зоолошки врт.

Иако је зимски распуст на Златибору 
готово прошао без снега , број посетила-
ца  у Дино парку је био више него задо-
вољавајући, јер су захваљујући вештачком 
снегу радиле ски-школа и санкалиште, а 
активирани су и они садржаји који зими 
обично не раде.

„Имамо тјубинг и све остале летње садр-
жаје, па чак и авантуру, зип лајн и вештач-
ку стену која није могла да ради када је 
снег...Поред тога, сви остали садржаји у 
парку раде као и наша новина: играоница 
на затвореном која се налази изнад пице-
рије и потпуно је бесплатна за све посе-
тиоце”, објашњава  Милица Зец, менаџер-
ка Дино парка.

Дино парк је понудио и нове садржаје: 
мини ергелу и зоо врт. „У зоолошком врту 
имамо тренутно јелене, муфлоне, дивље 
поније. Поред тога имамо ергелу коња; де-
вет великих и четири понија”.

Сваки садржај у парку има свог инструк-
тора. Што се тиче главних атракција, дино-
сауруса, посетиоцима су на располагању 
четири дино водича који их упознају о све-
му што је битно, а тиче се 24 верне репли-
ке диносауруса из ере мезозоика. А ко су 
најчешће посетиоци парка?

„Ми овде рушимо генерацијски јаз. Не 
можете веровати колико пензионера дође 
да посети парк и да проба нашу дино питу 
по којој смо постали познати овде на Зла-
тибору”, додаје Милица и помиње попуст 
за пензионере од 50 одсто на цену карата 
у Дино парку.   М. Р. Л.

АКТУЕЛНО

Завршна конференција 
поводом закључивања 
пројекта „Од млека са на-

ших планина“, у оквиру којег је 
отворена млекара „Наша Злат-
ка“ у Кривој Реци, одржана је у 
ресторану „Чумићево сокаче“ 
на Златибору. Млекара је наста-
ла у оквиру пројекта прекогра-
ничне сарадње са Црном Гором 
који је финансирала Европска 
унија са преко 140 хиљада евра. 
Пројекат је трајао 18 месеци, а 
млекара је почела са радом у 
септембру. На завршној конфе-
ренцији задовољство су изнели 
учесници пројекта – представ-
ници општине и „Златиборског 
еко аграра’’, надлежног минис-
тарства, Делегације ЕУ и произ-
вођачи.

Николија и Милија Ивано-
вић из Криве Реке имају шест 
крава, дневно предају 80 лита-
ра млека млекари „Наша Злат-
ка“. „ Хвала општини Чајетина 
и „Еко аграру’’што су препо-
знали потребу мог села и из-
градили млекару. Ми као мали 
произвођачи смо раније били 
прескакани, изостављани, по-
нижавани, а не можемо сви 
имати 50 или 30 крава. Задо-
вољни смо ценом и сарадњом 
са овом млекаром. Она је спас 
за нас мале произвођаче“, 
каже Николија Ивановић.

Млекара је потписала угово-
ре са преко 20 коопераната са 

територије општине Чајетина 
који имају између три и осам 
крава. Директорка млекаре Раз-
уменка Лучић каже да су током 
пројекта вршени тренинзи са 
произвођачима из области уз-
гоја и исхране стоке: 

„То је од пресудног значаја 
за производњу млека и финал-
ни производ. Бавили смо се и 
анализом хранива. Слободно 
можемо да кажемо да се у на-
шој млекари праве златибор-
ски сир и кајмак, јер је сиро-
вина са Златибора. Планови 
су повећање капацитета за 
производњу сира и кајмака, 
проширење асортимана, из-
градња дегустационог центра, 
као и постављање млекомата 
на Златибору тако да ће наши 
мештани и туристи моћи да 
користе пастеризовано млеко“.

Општина Чајетина се укљу-
чила у пројекат како би по-
ред туризма оснажила и 
пољопривреду као основе раз-
воја, а представница општи-
не Бојана Божанић каже да је 
Чајетина апсолутно заинтере-
сована за развој пољопривре-

де, јер је то допунска активност 
за одрживи развој туризма. 

„Наша жеља је да са тури-
змом спојимо традиционал-
не производе, здраве са на-
ших пашњака, чиме се додаје 
вредност туристичкој понуди 
Златибора. То је препознала 
Европска унија кроз наше ква-
литетне пројекте, подржала нас 
финансијски, као пре седам го-
дина када смо почели ову при-
чу прављењем лабораторије за 

испитивање квалитета млека“, 
каже Бојана Божанић.  

У  палети производа „Наше 
Златке“ су сир и кајмак, али 
се не могу наћи у слободној 
продаји, већ се дистрибуирају 
одабраним угоститељским 
објектима на Златибору. „Из-
ненадило нас је оволико ин-
тересовање. На самом стар-
ту смо дошли у ситуацију да 
не можемо да подмиримо по-
требе тржишта и захтеве ку-
паца. Принуђени смо да по-
дижемо количине млека које 
откупљујемо и врло је могуће 
да ћемо током године инвести-
рати у проширење капацитета 
млекаре, објекта и набавку оп-
реме“, поручује Владимир Бојо-
вић, директор’’Златиборског еко 
аграра’’ и менаџер пројекта. 

Представници Делегације 
ЕУ веома су задовољни реали-
зацијом овог пројекта, истичу 
да одражава прави дух пре-
кограничне сарадње, као и да 
на најбољи начин остварује оно 
што је људима потребно. Пред-
ставник делегације Штефан 
Хрудовин најавио је и нови 
пројекат из претприступних 
фондова укупне вредности 25 
милиона евра, који ће од мар-
та трајати три године, а могу 
аплицирати локалне самоупра-
ве, те мала и средња предузећа 
из општина у региону.

 М. Јевремовић

За млекару 
„Наша Златка” и 
европске похвале

Владимир Бојовић

Ф
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Т уристичка организа-
ција Златибор пред-
ставила је туристич-

ку понуду ове планине на  
40. Међународном сајму ту-
ризма у Београду, одржа-
ном последњег фебруарс-
ког викенда. Акценат у овом 
представљању стављен је на 
промоцију спортског тури-
зма и предстојеће летње се-
зоне, а сви посетиоци штан-
да ТО Златибора могли су да 
виде занимљиве новитете и 
информације о садржајима 
којима ће „златна планина“ 
и даље држати своје место у 
врху туризма Србије. 

У наредном периоду 
општина Чајетина посебно 
планира улагања у инфра-
структуру како би што више 
употпунила туристичку по-
нуду  Златибора. Према ре-
чима заменика председни-
ка општине Чајетина Арсена 

Ђурића, улагаће се у пешачке 
и бициклистичке стазе, нове 
парковске површине, а за 
госте Златибора свакоднев-
но ће бити организовани 
излети до оближњих лока-
литета.  – Ове године је пла-

ниран завршетак и пуштање 
у рад нашег најзначајнијег 
инфраструктурног пројек-
та „Голд гондоле’’ од центра 
Златибора до врха  Ски цен-
тра „Торник’’ – каже Ђурић и 
додаје да ће пораст броја до-

маћих и иностраних турис-
та, од којих их је највише из 
бивших југословенских репу-
блика, али и из Кине, Русије, 
Немачке и Холандије, зави-
сити од стављања у функцију 
аеродрома Поникве чији би 

Виртуелном трасом гондоле  
на Сајму туризма у Београду

Акценат у сајамском представљању Златибора стављен на промоцију спортског туризма  
и летње туристичке сезоне. – У  наредном периоду општина Чајетина посебно планира 

улагања у инфраструктуру како би што више употпунила туристичку понуду Златибора, 
најавио заменик председника општине Арсен Ђурић
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значај осетио читав Злати-
борски округ. 

– На овогодишњем Сајму 
туризма ставили смо акце-
нат на промоцију спортског 
туризма на Златибору и пред-
ставили летњу туристичку по-
нуду, због чега нам је посебно 
драго што је заједно са нама 
дошао велики број хотелијера, 
тако да су сви заинтересовани 
посетиоци могли на једном 
месту да се упознају са ком-
плетном понудом, ценама и 
предностима раније резерва-
ције смештаја за предстојећу 
летњу сезону на Златибору – 
изјавио је Владимир Жива-
новић, директор ТО Златибор. 

– Прошла година била једна 
од најуспешнијиих за Злати-
бор и сходно том имиџу поче-
ли смо успешно и 2018. годи-
ну, што потврђује и податак да  
је током зимског распуста за-
бележен повећан број гостију 

– рекао је Живановић и додао 
да Златибор највише посећују 
породице са малом децом. 
Зато су међу топ понудама за 
предстојећу летњу сезону за-
бавни паркови Авантура парк 

и Дино парк који су ове зиме 
прилагодили своје капацитете 
зимском туризму и понудили 
школе скијања, док ће током 
лета бити још атрактивнији и 
привлачнији туристима. 

– Свим посетиоцима сај-
ма омогућили смо да вирту-
елно прођу комплетну трасу 
будуће гондоле на Златибору, 
током које ће моћи да виде 
како ће изгледати реална 
вожња са погледом на цео 
Златибор: од центра, преко 
међустанице код Рибничког 
језера до врха на Торнику - 
изјавила је Бојана Божанић, 
директорка ЈП “Голд гондола 
Златибор”. 

– Путовање виртуелном 
туром траје два и по минута, 
док ће стварна вожња траја-
ти неких 25 минута. Верујем 
да ћемо гондолу, комплетно 
финансирану из средстава 
општине Чајетина, заврши-
ти и пустити у рад до краја 
ове године и да ће туристи 
на нови начин моћи да дож-
иве планину Златибор – за-
кључује Бојана Божанић. 

 З. В.

Министар Љајић 
посетио штанд 
Златибора на 
Сајму туризма

На свечаном отварању 40. Међународ
ног сајма туризма, у оквиру којег су 

заједно наступали Туристичка организа
ција Златибор и „Голд гондола Златибор’’ у 
хали 4, представљена је целокупна турис
тичка понуда западне Србије, а догађају су 
присуствовали највиши државни званич
ници, као и представници медија.

Министар трговине, туризма и телеко
муникација Расим Љајић био је гост штан
да Златибора. У разговору са представни
цима општине Чајетина и ТО Златибор 
министар је имао прилику да се упозна 
са изузетним резултатима које Златибор 
остварује када је у питању понуда ове 
најпознатије туристичке дестинације у Ср
бији и број туриста који је посети.

Оно што је посебно привукло пажњу ми
нистра је кутак виртуелне стварности, где 
се сви посетиоци могу наћи на Златибору, 
и то управо у једној од 55 кабина „Голд 
гондоле’’, те у реалном времену се прово
зати трасом којом ће се гондола кретати, 
од центра Златибора до врха Торника, уз 
помоћ ВР наочара. Ово је била прилика 
да се министру Љајићу представе пројекти 
којима Златибор настоји да привуче гос

те и који ће учинити да најпосећенија пла
нина Србије буде у самом туристичком 
врху овог дела Европе.

На штанду ТО Златибор где наступа и 
„Голд гондола Златибор’’ забавили су се 
и фотографисањем у кутку који је при
премљен посебно за ову прилику, а где 
су се нашли и многи интересантни рек
визити. Сви који су се фотографисали 
могу учествовати у наградном конкур
су који ће се одиграти путем друштвене 
мреже Фејсбук. Фотографије са Сајма ту
ризма потребно је поставити на Фејсбук 
профил Голд гондола www.facebook.com/

GoldGondola/ и Туристичке организације 
Златибор www. facebook.com /ТОZlatibor/ 
, а власници ФБ профила чије слике добију 
највише лајкова освојиће вредне награде 
попут викенда на Златибору, сета спа ус
луга, ручка у етно ресторану на Златибо
ру, пакете домаћих млечних производа и 
друге.

На Сајму туризма, у оквиру званичног 
представљања туристичке понуде Злати
бора, посетиоци су имали и прилику да 
уживају у воћним коктелима и другим ку
линарским специјалитетима карактерис
тичним за златиборски крај. З. В.

Бојана Божанић, директорка ЈП „Голд гондола Златибор”
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У же љи да Зла ти бор, као 
ме сто ко је ду ги низ 
го ди на сто ји на вр ху 

нај по се ће ни јих ту ри стич ких 
де сти на ци ја  пред ста ви мо не 
са мо кроз при род не ле по те, 
атрак тив не ло ка ци је, кул тур-
но-исто риј ска ме ста и обе-
леж ја, спорт ско-ре кре а тив не  
са др жа је, већ и као ме сто где 
се би ра ју објек ти у ко ји ма ће 
се од ре ђе но вре ме бо ра ви ти, 
од прет ход ног бро ја „Зла ти-
бор ских ве сти“ кре ну ло се са 
пред ста вља њем хо те ла, од-
ма ра ли шта, апарт ман ских 
на се ља ко ја су одав но сте кла 
или тек гра де свој углед. Од 
нај ста ри јег, али и да ље ра-
до би ра ног хо те ла „Па ли сад“, 
о ко јем је би ло ре чи у прет-
ход ном бро ју, овог пу та пред-
став ља мо „Чи го ту”, је дин-
стве ни зла ти бор ски бренд 
ка ко у Ср би ји та ко и Евро пи. 
О овој здрав стве но-ту ри стич-
кој уста но ви раз го ва ра ли смо 

са ди рек то ром СБ „Чи го та” др 
Жељ ком Ста ки ћем. 

„Чи го та” као бренд на ко
ји је по но сна не са мо ова 
здрав стве на уста но ва већ 
и оп шти на Ча је ти на, по
зна та је одав но ван гра
ни ца Ср би је, ван гра ни ца 
Евро пе. Шта је то што 
она пре вас ход но ну ди сво
јим па ци јен ти ма? 
– „Чи го та” је, као што сте 

ре кли,  здрав стве ни и здрав-
стве но-ту ри стич ки бренд Зла-
ти бо ра и Ср би је . Сво јим па-
ци јен ти ма ну ди вр хун ску 
ме ди цин ску услу гу, пре све га  
из обла сти ди јаг но сти ке и ле-
че ња обо ље ња шти та сте жле-
зде и ме та бо ли зма. Ту пре 
све га под ра зу ме ва мо 
ен до кри но ло шке и 
кар ди о ло шке бо-
ле сти,  ди јаг но-
сти ку и те ра-
пи ју  по мо ћу 
ра ди о ак тив-

них изо то па у слу жби ну кле-
ар не ме ди ци не, као и фи зи-
кал ну ме ди ци ну. Та ко ђе, код 
нас се ре ха би ли ти ју па ци јен-
ти на кон опе ра ци је ку ко ва и 
ко ле на .Осим то га, са ве ли-
ким успе хом функ ци о ни ше 
на да ле ко чу ве ни  “Чи го та “ 
про грам за ле че ње го ја зно-
сти, кроз ко ји је за по след њих 

30 го ди на  про шло 
ви ше од 50.000 ко-

ри сни ка. Тај про грам 
се по ње го вој ор га ни за-

ци ји и ре зул та ти ма сма тра 
јед ним од нај у спе шни јих у 
Евро пи. Као те ко ви на  “Чи го-
та” про гра ма, пре 10 го ди на је 
по кре нут про грам за пре вен-
ци ју и ле че ње де чи је го ја зно-
сти, као део др жав ног про јек-
та – ка же Ста кић. 

 Шта је то што „Чи го та” 
има, а не ма ју дру ге уста
но ве ко је се ба ве ле че њем 
шти та сте жле зде? 
–Пре све га бр зу, ефи ка сну  

и по у зда ну ди јаг но сти ку, без 
ли ста че ка ња. Код нас па ци-
јен ти  истог да на  до би ју  ана-
ли зу свих пре тра га , те ра пи-
ју и пред лог за да ље ле че ње.  
Та ко ђе, ми смо на став на ба-
за  Ме ди цин ског фа кул те та 
у Бе о гра ду , на ши са рад ни-
ци су во де ћи струч ња ци из 
ен до кри но ло ги је, ен до кри-
не хи рур ги је, кар ди о ло ги је, 
не у ро хирг хи је, ва ску лар не 
хи рур ги је, ра ди о ло ги је., та-
ко да је вр хун ска ме ди цин-
ска услу га до ступ ни ја  па ци-

јен ти ма из на шег ре ги о на 
у од но су на дру ге. 

У окви ру слу жбе 
ну кле ар не ме-
ди ци не ле че се 
па ци јен ти на-
кон опе ра ци је 

„Чи го та” бренд  
Зла ти бо ра и Ср би је

„При кра ју смо ве ли ког ме ђу на род ног про јек та кроз ко ји ће у на шу  
уста но ву сти ћи хи брид ни SPECT/CT уре ђај, ко јим ће спек тар  

ди јаг но стич ких и те ра пиј ских про це ду ра из обла сти ну кле ар не ме ди ци не 
би ти зна чај но про ши рен”, ка же ди рек тор „Чи го те” др Жељ ко Ста кић

Др Жељ ко Ста кић
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кар ци но ма шти та сте жле зде 
апли ка ци јом ви со ких  до за 
ра ди о ак тив ног јо да, у по себ-
но изо ло ва ним, тзв олов ним 
со ба ма. Ми ни стар ство здра-
вља је про шле го ди не на-
шу уста но ву про гла си ло ре-
фе рент ном за ди јаг но сти ку 
и ле че ње бо ле сти шти та сте 
жле зде и ме та бо ли зма.

Сво ју по пу лар ност је ва
ша здрав стве на уста но
ва сте кла „Чи го та“ про гра
мом, али у де се так  го ди на 
уна зад и „Чи го ти ца“ про
гра мом. Ода кле све до ла
зе ко ри сни ци ових про гра
ма и ко ли ко је при мет но 
њи хо во на пре до ва ње ка
ко у здрав стве ном, та ко у 
естет ском сми слу? 
– Ове го ди не обе ле жа ва-

мо зна ча јан ју би леј,10 го-
ди на „Чи го ти ца“ про гра ма, 
про гра ма за пре вен ци ју и 
ле че ња го ја зно сти код де це 
и адо ле сце на та. То је је дин-
ствен пре вен тив ни про грам 
у овом де лу Евро пе, где се  на 
ле че ње упу ћу ју го ја зна де ца 
уз ра ста  од 12 до 18 го ди на. 
Кроз овај про грам је до са-
да про шло ви ше од 7.000 де-
це, ко ји су ре гу ла ци јом те ле-
сне ма се пре ве ни ра ли број на 
обо ље ња за ко ја је го ја зност 
и фак тор ри зи ка, уз зна чај-
но по зи тив не естет ске ефек-
те. На про грам до ла зе ко ри-
сни ци из на ше др жа ве и из 
ино стран ства, та ко да се по-
след њих пар го ди на бе ле жи 
ста лан по раст бро ја ино стра-
них  го сти ју на про гра му.

 У „Чи го ту” до ла зе и мно го
број ни спор ти сти. Ка кве 
трет ма не им све пру жа те? 
– Ми смо пре две го ди-

не от по че ли са про гра мом 
спорт ске ме ди ци ни не, све-
сни чи ње ни це да је Зла ти бор, 
из ме ђу оста лог, и зна ча јан 
цен тар спорт ског ту ри зма. 
Код нас  се мо гу оба вља-
ти пре гле ди спор ти ста, про-
це на утре ни ра но сти, али и 
опо ра вак и ре ха би ли та ци ја 
на кон по вре да. У ме ђу вре-
ме ну смо по ста ли парт не ри 
и Спорт ског дру штва „Цр ве на 
Зве зда“, а  уско ро нас оче ку је 
и пот пи си ва ње про то ко ла о 
са рад њи са Олим пиј ским ко-
ми те том Ср би је. Та ко ђе, у ци-
љу уна пре ђе ња ре кре а тив ног 

аспек та  оства ру је мо са рад њу 
са фа кул те ти ма за фи зич ку 
кул ту ру у Бе о гра ду и Ни шу.

Про те кла го ди на је по по се
ће но сти би ла из у зет но до
бра за „Чи го ту”, јер уста но
ва ну ди број не са др жа је за 
све оне ко ји у њу до ла зе као 
обич ни ту ри сти жељ ни 

ре лак са ци је. Су де ћи пре ма 
пр ва два ме се ца ове го ди не, 
ка кву по се ће ност оче ку је
те на да ље? 
– На осно ву пр вих по ка за-

те ља, оче ку је мо да се на ста ви 
тренд по ра ста по пу ње но сти  
„Чи го те”  и ове го ди не. Про-
шла го ди на је  би ла мо жда и 
ре корд на у сми слу  про сеч-
не по пу ње но сти ка па ци те та, 
што нам ства ра оба ве зу да 
стал но уна пре ђу је мо и услу-
ге и са др жа је ка ко би на ши 
го сти од ла зи ли за до вољ ни.

Ка кви су  пла но ви  у на ред
ном пе ри о ду ? 
– Оно че га смо ап со лут но 

све сни је сте  чи ње ни ца да не 
сме мо да се за до во ља ва мо 
по стиг ну тим, већ да стал ним 
ула га њем у љу де, опре му и 
ин фра струк ту ру  по ди же мо 
ква ли тет ме ди цин ских и ту-

ри стич ких услу га. При кра-
ју смо ве ли ког ме ђу на род-
ног про јек та кроз ко ји ће у 
на ред них пар ме се ци у на-
шу уста но ву  сти ћи  хи брид-
ни SPECT/CT уре ђај, ко јим 
ће спек тар ди јаг но стич ких 
и те ра пиј ских про це ду ра из 
обла сти ну кле ар не ме ди ци-
не би ти зна чај но про ши рен. 
Стал но ула же мо у об на вља-
ње  ме ди цин ске опре ме, у за-
вр шној смо фа зи на бав ке два 
ул тра звуч на апа ра та, пла ни-
ра мо адап та ци ју ну кле ар не и 

фи зи кал не ме ди ци не, деч јег 
оде ље ња. По че ли су ра до ви 
на пр вој фа зи но вог вел нес 
цен тра уз по сто је ћи ба зен, 
пла ни ра се за ме на кро ва и 
по бољ ша ње сме штај них ка-
па ци те та.

Да ли је брен ди ра ње „Чи го
те” има ло при ме тан од јек? 
– Да, сва ка ко. Брен ди ра-

њем „Чи го те” и за шти том 
свих на ших услу га под озна-
ком ге о граф ског по ре кла , де-
фи ни тив но смо по зи ци о ни-
ра ли „Чи го ту”  на ме сто ко је 
јој и при па да, а то је је дин-
ствен бренд Ср би је у здрав-
стве ном ту ри зму. „Чи го та”  је 
пр ва уста но ва у Ср би ји и је-
ди на у Евро пи ова квог ти па 
ко ја је за шти ти ла све сво је 
услу ге и про гра ме. На рав-
но, ти ме смо са да  отво ри-
ли пут и дру гим уста но ва ма 
слич ног ти па  да мо гу да ура-
де исто. Да би  не ка уста но-
ва  уоп ште мо гла да за шти ти 
сво је услу ге, мо ра да има га-
ран то ван ква ли тет пру же них 
услу га.Ти ме је „Чи го та” до би-
ла још јед ну, мо жда и нај зна-
чај ни ју по твр ду  ква ли те та  
ра да, али и оба ве зу да на ста-
ви да на пре ду је и тај епи тет  
брен да из но ва  до ка зу је и по-
твр ђу је – на по ми ње др Жељ-
ко Ста кић.

Мир ја на Ран ко вић  
Лу ко вић

Преглед гошће из Русије у „Чиготи”
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Успостављена сарадња између 
општине Чајетина и грчке 

општине Едипсос
Општина Чајетина и 

општина Едипсос из 
Републике Грчке ус-

поставиле су сарадњу.  Пред-
седник општине Чајетина 
Милан Стаматовић и пред-
седница општине Едипсос 
Елени Ефтатиу потписали 
су 21. фебруара Повељу о ус-
постављању сарадње између 
ове две општине. У циљу пру-
жања помоћи у међусобном 
разумевању и пријатељству 
између општине Едипсос из 
Републике Грчке  и општине 
Чајетина из Републике Ср-
бије, две стране су се дого-
вориле да на равноправној 
основи, уз узајамну корист, 
развијају пријатељске везе 
у области туризма, културе, 
образовања, спорта, а у циљу 
заједничког просперитета.

Трочлана делегација из 
Грчке, на челу са председ-
ницом општине Едипсос, 
изразила је задовољство што 
се налази у општини Чаје-
тина потписујући почетак 
једне лепе и дугорочне са-
радње. Приликом потпи-
сивања повеље, председ-
ница је истакла да постоји 
довољно области у који-
ма се може остварити са-
радња са општином Чајети-
на, међу којима су туризам, 
пољопривреда и спорт.

Председник општине Чаје-
тина истакао је да се после 
неколико година поново ус-
поставља сарадња са брат-

ским грчким народом. Наи-
ме, општина Чајетина била је 
братска општина са општи-
ном Лефкими са Крфа, но 

како је дошло до укрупња-
вања општина у Грчкој у 
складу са њиховим закони-
ма, општина Лефкими више 
не постоји. 

Објашњавајући како је до-
шло до ове сарадње, Стама-
товић  је рекао:“Од стране 
амбасаде Републике Србије 
у Грчкој појавила се ини-
цијатива о успостављању 
сарадње општине Чајетина 
и општине Едипсос. Ове две 
општине имају много зајед-
ничких додирних тачака и 
верујем у нашу дугорочну 
сарадњу. Сигуран сам да ће 
поред  размене општинских 
делегација бити заступље-
на размена искустава из об-
ласти туризма, економије, 
културе, јер ова два народа 
никада нису прекидала своје 
везе кроз историју. Ми смо у 
тешким тренуцима од грч-
ког народа добијали помоћ, 
наши студенти су стипен-
дирани, а оно што је за нас 
најзначајније је да се зах-
валимо грчкој влади која је 
донирала изградњу станова 
у Чајетини за избегла и ра-
сељена лица.“ 

Са циљем да се успостави 
добра сарадња, а везе између 
Грчке и Србије још више уч-
врсте, председници су након 
потписивања повеље разме-
нили поклоне. М. Ј.

Едипсос је бања на мору

Едипсос (или Лутра Едипсос) је једна од најпознатијих 
и најстаријих бања у Грчкој са лековитим водама, не само 
летовалиште са прелепим плажама, него и бања на мору. 
Њена лековита дејства пробале су многе познате лично
сти попут Грете Гарбо, Черчила, Оназиса, чак и краља Пе
тра Првог Карађорђевића. Термални извори су са дубине 
од око 3.000 метара, а температура воде прелази 80 сте
пени. Праву атракцију представљају водопади топле воде 
који се уливају у море. Извори помажу оболелој кичми, 
погодују лечењу ишијаса, зглобовима, костима..Едипсос 
живи током целе године, својом архитектуром подсећа на 
Ницу, окружен је брдима и нуди добру понуду смештаја, 
кафића, мноштво таверни и осталих садржаја. Град броји 
око 22.000 становника.

СОЛУН

ЕДИПСОС

АТИНА
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Епископ 
жички 
Јустин 

богослужио 
у Чајетини

Његово преосвештенство епис-
коп жички г. Јустин био је 10. 
и 11. фебруара у посети Ужич-

ком намесништву. Владика је у својој ка-
нонској посети одржао вечерње богослу-
жење са монашењем у манастиру Рујно, 
као и служење Свете архијерејске литур-
гије у Храму Светог архангела Гаврила 
у Чајетини. Литургији су саслуживала 
свештена лица из околних парохија.

Посета епископа жичког, који доноси 
благослов Свете Жиче , са престола Све-
тог Саве, била је велика част за Чајети-
ну и њене суграђане, који су га са ра-
дошћу дочекали у великом броју. Након 

служења Свете архијерејске литургије и 
причешћа, које је уприличено пред по-
четак Великог часног поста, владика је 
беседио како би поучио окупљени на-
род. Говорио је о смислу поста и њего-
вом значењу за животе свих верника:

„Пост је радост. Он у душу уноси мир, 
стабилност мисли, чисти наш ум, чис-
ти нашу природу, зато што је то Господ 
тако устројио. Он је први постио, својим 

ученицима и апостолима то је пренео 
до дана данашњег. Нека Господ Бог буде 
милостив према нама, да нам да сна-
ге да издржимо овај пост, да се труди-
мо, да не буде само уздржавање од јела 
већ и од лоших дела. Да читамо побожне 
књиге, житија светих, и да се надахњује-
мо њиховим животима“.

Посета архијереја некој парохији зна-
чајан је догађај и велика част, каже јереј 
Петар Лазић, старешина цркве у Чајети-
ни, Тада се могу видети људи и из дру-
гих парохија и из других крајева.

„Владика је последњи пут овде био 
2015. године. Сада је поново са нама да 
одслужи Свету архијерејску литургију, да 
принесе свете дарове и да се сви причес-
тимо телом и крвљу Господа Исуса Хри-
ста. Да се припремимо за Велики пост 
када се спремамо да дочекамо Васкр-
сење Господње, празник над празници-
ма“, истиче старешина чајетинске цркве.

Долазак духовног оца и његово прису-
ство донело је радост и благослов верном 
народу чајетинске парохије пред дола-
зак великог празника Светог Васкрсења 
Христовог.  Драгана Росић

Вука није било на терени-
ма  Муртенице, али је 36. из-
дање златиборског Сабора 
ловаца Србије окупило, чини 
се, највећи број ловаца у по-
следњих неколико година. 
Осим гостију из читаве Ср-
бије (Уб, Зрењанин, Сента, Ча-
чак, Сурдулица, Бајина Башта, 
Ужице, Нови Сад…) ту су били  
и ловци из Црне Горе и Босне 
и Херцеговине. 

-Задовољни смо бројем 
учесника. Традиционално, 
амбијент је прави, Златибор је 
најлепши под снегом – каже 
председник Ловачког удру-
жења „Златибор’’ Милован 
Кнежевић.

Међу учесницима је било 
и оних који су први пут посе-
тили овај сабор. – Моји дру-
гари из ЛУ „Тамнава’’ већ су 
редовни учесници ове при-
редбе. Ове године се конач-
но и мени остварила жеља да 
присуствујем. Први пут сам се 
опробао у неким такмичењи-
ма, врло је пријатан осећај. 
Надам се да ћу бити редован 
учесник наредних година - 
каже Александар Дамјано-
вић из Уба.

Ловачко удружење „Сен-
та’’, које је побратим  са зла-
тиборским  ловцима, неизо-
ставни је учесник, поготово у 
надметању у кувању ловач-
ког гулаша.  - Наше удружење 
је побратим са ЛУ „Златибор’’ 
око 20 година, а ја лично до-
лазим већ 18 година. Дошли 
смо овде пре свега да се за-
бавимо, такмичарски дух по-
стоји, мало виркамо једни 
другима у котлић, али је дру-
жење најбитније – прича нам 
Виктор Варга, председник ЛУ 
„Сента’’.

Домаћа општина је управо 
у кувању гулаша имала најви-
ше представника:  – Најбит-

није је дружење. Кувамо гу-
лаш за наше другаре и колеге, 
не оптерећујемо се много так-
мичењем – каже Недељко 
Алексић из Криве Реке, док 
Жарко Јанковић из Јаблани-
це додаје да се, и поред  не-
достатка времена, сасвим до-
бро снашао у улози кувара:  
– Све сам „у  ходу“ спремао од 
намирница, јутро пред  так-
мичење.  Некако успевам да 
се снађем. За саму припрему 
нема неке посебне тајне. Месо 
је углавном од дивље свиње, 
уз још неке додатке. Зачине 
стављам по свом нахођењу, 
неком се допада, неком не.

Што се тиче надметања на 

стрелишту „Зова“, у гађању 
покретне мете (силуета вука) 
најпрецизнији је био Радосав 
Лазовић, испред Петра Нова-
ковића и Александра Ђурића. 
У дисциплини „непокретна 
мета-срндаћ“ прво место при-
пало је Мирославу Чуквасу 
(44 круга), други је био Благоје 
Томановић (39), а трећи Ми-
одраг Пантелић (36). Алек-
сандар Ћурић је са 45 кругова 
тријумфовао је у гађању не-
покретне мете на 200 мета-
ра (ловачки карабин), испред 
Миодрага Панчића (43) и Ми-
рослава Чукваса (41). На 300 
метара (специјална пушка) 
славио је Иван Старчевић (94 
круга), друго место припало 
је Радомиру Сеизовићу (93), а 
треће Предрагу Ђурђеву (89). У 
дисциплини „глинени голубо-
ви“ у појединачној конкурен-
цији први је Зоран Радојевић, 
испред Дејана Филиповића и 
Алексе Јовановића. У екипној 
конкуренцији у истој дисци-
плини победио је састав „Ча-
чак’’ Јежевица, „Карађорђе’’ из 
Тополе заузео је друго, а „Ду-
нав’’ из Гроцке треће место.

И. Јанковић

На ловачком сабору „уловили” гулаш уместо вука
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У новоотвореном београдском 
ресторану „Станица 1884”, 
у организацији компаније 

„ColorMediaCоmmunicаtions”, Ту-
ристичке организације Златибор и 
општине Чајетина, 6. фебруара је 
одржана промоција „Hello! Travel 
Zlatibor” магазина. У специјалном 
луксузном двојезичном издању о 
најпосећенијој српској планини об-
рађене су теме које се односе на ис-
торију, културу, туристичке атракције 
као и целокупну туристичку понуду 
планине Златибор. У склопу овог из-
дања магазина, такође,налазе се и 
интервјуи са познатим личностима 
као и њихове фотографије из при-
ватних албума настале на Златибо-
ру.Ово двојезично издање је у продаји 
на тржишту Србије, Македоније, БиХ 
и Црне Горе, а посетиоци Златибора 
могу га ове сезоне пронаћи у свим ту-
ристичким објектима.

Окупио се велики број  
званица

Промоција тог луксузног издања 
магазина у Београду окупила је ве-
лики број званица. Међу првима су 
стигле чланице бенда „Фрајле”, за-
тим амбасадорка Израела Алона Фи-
шер Кам, глумица Милица Милша 
са супругом публицистом Жарком 
Јокановићем, водитељка Адриана Чо-
ртан, балерина Дрина Пешић, води-
тељка Ирина Вукотић, новинар Вања 
Булић, шефица Регионалног пред-

ставништва Европске инвестиционе 
банке за западни Балкан Дубравка 
Негре и многи други.

Присутне су поздравили Бојана 
Божанић, директорка чајетинског ЈП 
„Голд гондола Златибор”, Владимир 
Живановић, директор Туристичке 
организације Златибор, и Роберт Чо-
бан, председник „ColorPressGroup”. 
Бојана Божанић истакла је у поздрав-
ном говору да је Златибор најпозна-
тија и најпосећенија дестинација на 
туристичкој мапи Србије и да је циљ 
да „иде даље у Европу и свет” с новим 
пројектима, попут кабинске жичаре 
(гондоле) за коју верује да ће бити из-
грађена ове године. „Најбољи иду с 
најбољима и овде су ‹Hello! Магазин›, 
Туристичка организација Златибор, 
наша туристичка привреда. Они су 
удружили снаге и кренули у промо-
цију Златибора као туристичке дести-
нације”, рекла је Божанићева.

Промоција туристичког  
потенцијала

Директор Туристичке организа-
ције Златибор Владимир Живано-
вић истакао је да ова планина ко-
ристи сваку прилику да ради на 
промоцији туристичких потенција-
ла и да је крајем прошле године са 
тимом „ColorMediaCоmmunicаtions”-
направљено специјализовано из-
дање „Hello! Travel” магазина у којем 
читаоци могу да се упознају са љу-
дима, традицијом, гастрономијом, 
смештајним капацитетима Златибо-
ра. ”Сматрамо да ће све ове промо-
тивне активности допринети порасту 
броја посетилаца на Златибору и да 
ће се тренд раста, уз епитет најпо-
сећеније који ова дестинација носи, 
наставити и у 2018. години”, рекао је 
Живановић.

Председник маркетиншке компа-
није „Колор прес група” Роберт Чо-
бан казао је да је овде представљено 
пето издање магазина „Hello! Travel”. 
”Концепт магазина „Hello! Travel” је 
да Златибор представимо када је реч 
о његовој храни, понуди, историји. 
Његова географска позиција између 
Црне Горе, БиХ и Србије чини га јако 
привлачним великом броју туриста и 
велики број познатих личности ту до-
лази, тако да нам није било тешко да 
попунимо рубрике”, рекао је Чобан. 

Т. О. З.

У Београду представљено луксузно 
издање магазина „Hello! Travel Zlatibor”

Бојана Божанић на београдској промоцији истакла  
да је Златибор најпознатија и најпосећенија дестинација 

на туристичкој мапи Србије и да је циљ да иде даље  
у Европу и свет с новим пројектима

Фото ТО Златибор
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После Београда, пред-
стављање луксуз-
ног двојезичног из-

дања магазина ”Hello! Travel 
Zlatibor” уприличено је и на 
Златибору, 17.фебруара у 
пријатном амбијенту хоте-
ла „Палисад”. Промоцији су 
присуствовале бројне звани-
це међу којима и министар 
трговине и туризма Републи-
ке Српске Предраг Глухако-
вић, као и представници из 
„Колор прес групе”, партне-
ра општине Чајетина и ТО 
Златибор на овом успешном 
пројекту, који подразуме-
ва промоцију Златибора као 
значајне туристичке дести-
нације у региону. 

„Златибор, осим што је 
најпосећенији туристички 
центар у Србији, предста-
вља и једно од места где се 
последњих година највише 
инвестира”, рекао је заменик 
председника општине Чаје-
тина  Арсен Ђурић, додајући 
да ова општина последњих 
година улаже значајна сред-
ства у развој инфраструктуре: 
улица, пешачких, бициклис-
тичких и планинарских ста-
за, спортских терена, дечјих 
игралишта и паркова. Поред 
тога, кроз разне олакшице и 
стимулације ствара се пози-
тиван амбијент за привла-
чење како домаћих тако и 
страних инвеститора. Резул-
тат тога је, додаје Ђурић, да 
је у претходних неколико го-
дина на Златибору отворе-
но шест нових хотела, а да се 
гради још пет нових објека-
та који ће својим садржајима 
испуњавати све критеријуме 
за пет звездица.

Лидерска позиција  
у Србији

Поред тога, општина Чаје-
тина ове године завршиће 
три капитална пројекта: из-
градњу панорамске гондоле 
(којом ће центар Златибора 
бити повезан са Ски цен-
тром „Торник” и која ће про-
менити имиџ читавог места 
и привући нове госте и ин-
вестиције), завршетак Омла-
динско-културног центра (са 
салама за позоришне пред-
ставе, биоскопске пројек-
ције, изложбе слика и друге 

садржаје), а веома значајан 
пројекат је и куповина спорт-
ске хале на Златибору. Про-
ширење њених капацитета 
и садржаја биће стављено у 
функцију развоја спортског 
туризма. 

„То потврђује да смо у про-
теклој деценији успешно ис-
трчали трку и заузели ли-
дерску позицију у туризму 
Србије, а у наредним периоду 
план нам је да крупним кора-
цима кренемо напред и да се 

позиционирамо на европској 
и светској туристичкој мапи. 
Да бисмо у томе успели не-
опходне су значајне марке-
тиншке активности. Једна од 
њих је ово луксузно издање 
магазина, захваљујући коме 
ће се туристички потенција-
ли Златибора видети како у 
Србији тако и у читавом ре-
гиону. Сигуран сам да је ово 
почетак једне успешне са-
радње и да ћемо у наред-
ном периоду реализовати 

још доста пројеката на задо-
вољство гостију Златибора и 
читалаца ‘Hello’ магазина”, 
истакао је Ђурић.

Директор Туристичке ор-
ганизације Златибор Влади-
мир Живановић у свом гово-
ру захвалио се сарадницима 
на успешној сарадњи коју ту-
ристичка организација  и ту-
ристичка привреда  негују 
дуги низ година, као и свим 
гостима који своје поверење 
указују најпосећенијој срп-
ској планини. Искористио је 
прилику да се захвали и по-
знатим личностима који су у 
својим интервјуима у мага-
зину имали само речи хвале 
за Златибор.

У плану издање  
посвећено Војводини

”Они су причали у суперла-
тиву о самом Златибору, што 
нам даје снагу и моћ да верује-
мо да све ово што радимо и 
напори које улажемо у развој 
Златибора иду у добром смеру. 
Посебно ми је драго што су сви 
саговорници истакли вред-
ност људи, који својом енер-
гијом, снагом и радом допри-
носе  креирању оваквог имиџа 
какав је данас. Ово је резултат 
свих нас  и верујем да ће и у 
будућности  наш рад, труд и 
енергија допринети да Зла-
тибор буде позициониран на 
светску мапу, на место које за-
служује, и буде конкурентан 
европским туристичким пла-
нинским центрима”, додао је 
Живановић. 

Присутнима се у име Color 
Media Communications групе 
обратила Јелена Савић, пи-
ар издања, која се захвали-
ла општини Чајетина и ТО 
Златибор на овом успешном 
пројекту и најавила објављи-
вање шестог издања ”Hello! 
Travel” магазина посвећеног 
Војводини. ”Уживали смо ст-
варајући сваку од преко 180 
страна.  Ово је магазин који 
се листа, гледа, чита, али и 
чува. Сигурна сам да ћете  
уживати у овом издању”.

Магазин ”Hello! Travel” 
представља све  лепоте Зла-
тибора као и комплетан ка-
пацитет  и садржаје које ова 
планина пружа за одмор.

Драгана Росић

Златиборска 
промоција  

”Hello! Travel  
Zlatibor”

„Златибор, осим што је најпосећенији 
туристички центар у Србији, представља 
и једно од места где се последњих година 
највише инвестира”, рекао је у „Палисаду” 
заменик председника општине Чајетина  
Арсен Ђурић, додајући да ова општина 

последњих година улаже значајна средства 
у развој инфраструктуре: улица, пешачких, 

бициклистичких и планинарских стаза, 
спортских терена, дечјих игралишта и паркова
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Пи ше: Ми ли сав Р. Ђе нић

Ис пи ту ју ћи по ре кло 
ста нов ни штва зла-
ти бор ског кра ја, Љу-

бо мир Ми ћић је 1909. го ди-
не бо ра вио у Бе лој Ре ци, где 
је по се тио основ ну шко лу и 
оста вио ову за бе ле шку: 

”У ову шко лу до ла зе ђа ци 
из да љи не до три са та, за то 
сви но се хра ну ко ја им тра-
је цео дан... Та да ђа ци по ре-
ђа ше сво је тор би це у ред по 
тр пе за ри ји, из ва ди ше и на 
исти ста ви ше шта је ко имао 
за је ло. У тро ји це ђа ка бе ја-
ше ку ку ру зни леб, у јед ног 
ељ дов ни ко ји се уоп ште зо ве 
го ље ни леб, што зна чи од нај-
бо љег жи та, а у сви ју оста лих 
бе ја ше леб од зо би, ов се ни ца. 
Бед на и жа ло сна је ова хра на 
за љу де, црн као зе мља, гње-
цо ван, не пе чен, пун ба др љи-
ца од оса и три не и са ве о ма 
оту жним и не при јат ним за-
да хом. Та ко исто бе ху до не ли 
по јед ну кру пи цу со ли. Ту жно 
је би ло по сма тра ти ове си ро-
та не ка ко са нај ве ћим апе ти-
том  је ду ову цр ну ов се ни цу 
и ка ко уз њу при сма чу кру-
пи цу со ли. Ко је до нео ве ћу 
кру пи цу, он уза сва ки за ло гај 
по ма ло од ње угри зне, а у ко-
га је ма ња он са мо ли зне. Ме-
ђу тим, бе ја ше из ве стан број 
ђа ка ко ји ни су ру ча ли. На пи-
та ње учи те ља за што ни су до-
не ли ру чак од го во ри ше: - Ве-
ле нам код ку ће, са ми зна те 
да не ма ље ба, већ ов де ма ло 
до руч куј те, a та мо у шко ли 
тр пи те, до ста ви је што се ди-
те у вру ћој со би”.

Ова ко се жи ве ло по зла-
ти бор ским се ли ма 1909. го-
ди не, а ка ко је тек би ло се-
дам го ди на ка сни је, то ком 
аустриј ске оку па ци је, ка да 
је на род био оба ве зан да из-
дво ји и пре да ви ше од по ло-
ви не сво јих по љо при вред них 
про из во да. Зла ти бор ски срез 
је ула зио у ред нај па сив ни-
јих и нај си ро ма шни јих пре-
де ла за пад не Ср би је, у по себ-

но те шком по ло жа ју би ла су 
се ла Нег би на, Ја се но во, Бе-
ла Ре ка и Дра гли ца, од но сно 
ста ро вла шка се ла при кљу-
че на овом сре зу 1834. го ди-
не. Ви ше од по ло ви не ста нов-
ни штва ни је успе ва ло да на 
сво јим по се ди ма обез бе ди 
до вољ но хра не за соп стве не 
по тре бе, па је  про блем ре ша-
ван од ла ском у ки ри џи лук по 
Ср би ји где су сво је про из во де, 
луч, ка тран и др ве не су до ве, 
ме ња ли за жи то.  

То ком тро го ди шње оку па-
ци је на род до спе ва у жа ло-

стан по ло жај, јер ни оно ма ло 
зе мље ни је имао ко да об ра-
ди об зи ром да се 1915. го ди-
не у из гнан ству на шла глав-
на рад на сна га. Оку па тор ска 
власт је за бра ни ла да се без 
спе ци јал не до зво ле пре ла зи 
у дру ге сре зо ве, па је та ко и 
ки ри џи лук био ис кљу чен. Те-
шко еко ном ско ста ње по ро ди-
ца по ве ћа ва оба ве за да се сва 
да ва ња у нов цу и по љо при-
вред ним про из во ди ма пр во 
мо ра ју из ми ри ти вла сти ма, а 
да не сре ћа бу де пот пу на, на-
и шле су не род не 1916. и 1917. 
го ди на у ко ји ма је ова си ро ти-
ња уми ра ла од гла ди. 

Глад је по чи ња ла да ха ра 
у про ле ће, ка да се по тро ше 
све за ли хе хра не. Вра ти ше се 
оне стра шне пат ње из не род-
не и не срећ не 1840. го ди не. 
Уме сто хле ба, ве ћи на љу ди 
је де не ка кву жа ло сну сме су 
од са мље ве не хра сто ве ко ре, 

ко чањ ке и ле ско ве ре се, а је ла 
при пре ма од бо кви це, ци ми-
не и кром пи ро вог ли ста. Зе ље 
и жа ра су би ли пра ва по сла-
сти ца, али су се рет ко мо гли 
на ћи, јер их на род бе ре и пре-
да је оку па тор ским вла сти ма 
у за ме ну за ма ло со ли.

Ма ли Не дељ ко хра нио 
бра та и се стру

Оба ве ште ње упу ће но ста-
нов ни штву пре ко „Слу жбе ног 
гла сни ка” од 1. ав гу ста 1916. 
го ди не зву ча ло је ци нич но: 
”До бро ис пра на и очи шће на, 

при пре мље на као спа наћ, 
ску ва на са ма ло мле ка, бу-
те ра и со ли, де те ли на је вр-
ло уку сно по вр ће, као мла ди 
гра шак. На по ми ње се на ро-
чи то у да на шње вре ме, кад 
мно ги љу ди об зи ром на ве-
ли ку ску по ћу не мо гу да на-
ба ве све жег по вр ћа, да ова-
ко нај јев ти ни је мо гу да до ђу 
до здра вог и уку сног по вр ћа”. 
До бар са вет, али не до ста-
је још је дан, где на ћи бу те ра 
и со ли. Ако је та ко уку сна и 
здра ва што и њу ни су од у зи-
ма ли од си ро ти ње. 

То ком 1916. го ди не за по че-
ло је уми ра ње од гла ди. Осим 
број них тра го ва у ма тич ним 
књи га ма умр лих и се ћа ња 
ста рих Зла ти бо ра ца то по-
твр ђу ју и пи сма Јо це Ла ло ше-
ви ћа, прав ни ка из Сом бо ра, 
ко ји је то ком ове оку па ци је  
оба вљао ду жност за ме ни ка 
ко ман дан та „бе цирк” ко ман-

де у Ча је ти ни. Че сто је пи сао 
сво јој ћер ки Ма ји, а сва ко 
пи смо је по тре сан опис стра-
да ња овог на ро да са ко јим 
је са у че ство вао као Ср бин и 
пле ме нит чо век. Пр во пи смо 
упу ће но је 3. ма ја 1916. го ди-
не из Ча је ти не.

”Док сам се део у сво јој кан-
це ла ри ји и пре ли ста вао не ка 
до ку мен та, на пр ви дан Ус кр-
са, при ме тих кроз про зор 5-6 
же на и јед ног де ча ка од де се-
так го ди на ко ји се при бли жа-
ва ху ко ман ди. По ђох им у су-
срет, али ме сце на ко ју ви дех 

ду бо ко по тре се. На овај ве ли-
ки срп ски пра зник ис пред ме-
не ста ја ху пра ве људ ске аве ти 
у ри та ма низ чи ја се уса хла и 
на му че на ли ца сли ва ху су зе. 
Пр во се обра тих де те ту.

-За што, син ко, пла чеш?
- Гла дан сам, чи ко. До шао 

сам да вас мо лим да ми да те 
ма ло хле ба

- Ка ко се ти зо веш?
- Не дељ ко Цвр ко тић.
- А где су ти отац и мај ка, 

за што они ни су до шли?
- Не мам је ни оца ни мај ке 

– гор ко за је ца де те.
- Ваљ да имаш не ко га ста-

ри јег ко се бри не о те би?
- Не мам је ни ко га.Отац ми 

је пре две го ди не оти шао у 
рат. Ни да нас не знам где је, 
а мај ка је умр ла пре че ти ри 
го ди не.

Зов нем пред сед ни ка оп-
шти не Дра гу ти на Ни ки ћа и 
до го во рим се са њим да де те 

Го ди не кад је зла ти бор ска  
си ро ти ња уми ра ла од гла ди

Аустроугарска посада у Чајетини
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упи ше мо у шко лу, па се по-
но во обра тих Не дељ ку ко ји се 
бе ше ма ло сми рио.

- Ето, Не дељ ко, од са да ћеш 
сва ки дан до ла зи ти у шко лу 
и са оста лом де цом учи ти пи-
са ње и ра чун. Има ћеш увек 
то плог је ла за ру чак. 

Де те по но во по че да је ца  и 
тек по сле ду жег вре ме на успе 
да се сми ри.

- Не мо гу је, чи ко, до ла зи ти 
у шко лу. Да ле ко је мо ја ку ћа, 
чак у Му шве та ма, ви ше од 
три са та хо да одав де.

- Ма, ре ши ће мо ми и тај 
про блем. До ћи ћеш ти ова мо 
и оста ти код нас и на ко на ку.

- Али ја имам још јед ну се-
стру од осам и бра та од шест 
го ди на, не мо гу ја њих оста-
ви ти.

- Ка ко си их сад оста вио?
- Мо рао сам. Јер од Ве ли ког 

пет ка ни смо ни шта оку си ли. 
Се стра и брат пи ште од гла ди. 
За кљу чао сам их у ку ћу и до-
шао ов де за ма ло хле ба.

- До бро, Не дељ ко, ко се бри-
не за тво ју се стру и бра та? Ко 
им ку ва, ко их пе ре и обла-
чи? Ваљ да мо раш има ти ка-
кву тет ку, стри ца или би ло 
ко га ста ри јег?

- Не мам ни ко га. Ја се о 
њи ма бри нем, ја их ра ним и 
оде вам већ пу не две го ди не. 
До бри љу ди до но си ли су по 
ма ло хле ба и је ла док је би ло, 
али са да ни они не ма ју.      

На хра ни смо Не дељ ка и да-
до смо му хра не да по не се ку-

ћи. Ту жно је би ло по сма тра ти 
ово не срећ но де те ка ко дрх та-
вим ру чи ца ма при ма па ке-
тић са хле бом и ме сом. Уме-
сто ма ло пре ђа шњег оча ја, у 
ње го вим очи ма за си ја ла је 
сре ћа. Овај су ро ви рат за ме-
нио му је све деч је ра до сти 
са мо јед ном, оном кад за се-
стру, бра та и се бе успе да ис-
про си ко ру хле ба да би пре-
жи ве ли. Ду го сам га гле дао 
ка ко се пре сре ћан, са ка ме на 
на ка мен, пе њао уз Ома ни цу, 
жу ре ћи да на хра ни сво је си-
ро та не. Ето, дра га мо ја Ма јо, 
овој јад ној зла ти бор ској си ро-
ти њи ова кав је Ус крс и Бо жић 
и сва ки дру ги дан”.

Од не хле би це уми ра ла 
де ца и ста ри ји

У дру гом пи сму од 13. ма ја 
1916. го ди не Ла ло ше вић опи-
су је пра ву тра ге ди ју са мо хра-
не мај ке и ње не де це:

„ Ви дим кроз про зор ка ко 
се јед на же на сне би ва пред 
вра ти ма мо је кан це ла ри је. 
Хте ла би да уђе, али окле ва, 
не ма хра бро сти. Ре кох на-
ред ни ку да је уве де. Убр зо 
се у со би на ђе бле да, мр ша-
ва и из ну ре на же на. Ни бо га 
не на зва, ћу ти пре пла ше но, 
зве ра по кан це ла ри ји.

- Шта је же но, је си ли не-
што хте ла?

- Мо лим ти се, го спо ди не – 
ти хо про ша пу та же на – на ре-
ди тво ји ма да ми да ју јед ну 
ма лу да ску.

- Да ску! За шта ће ти да ска? 
- упи тах је за чу ђе но.

- Умр ло ми је одој че, па ва-
ља га са хра ни ти. Не мам сан-
ду ка, а гре о та је да га го лог 
по ло жим у зе мљу. Кад би бар 
има ла да ску...

Об у зе ме је за. О, бо же, да-
ли ви диш ову јад ну си ро ти-
њу? Па ако те има, сми луј јој 
се. На ре дих на ред ни ку да се 
на пра ви сан дук, а са њом на-
ста вих раз го вор.

-Од че га ти је де те умр ло? 
Је ли ду го бо ло ва ло?

- Здра во је оно би ло, али у 
ме ни уса хло мле ко, па ми мо-
ја ма ла ду ша ска па од гла ди – 
гор ко за пла ка не срећ на мај ка.

На ста де та јац ко ји по тра-
ја не ко вре ме, а он да сам по-
но во мо гао на ста ви ти раз го-
вор. Упу тих јој као не ки благ 
пре кор.

- Па, на рав но да је то га мо-
ра ло до ћи кад ти са ма на се бе 
не па зиш. По гле дај ка ко из-
гле даш, са ма кост и ко жа. Да 
си се ти ма ло бо ље хра ни ла, 
си гур но је да не би до шло до 
ове не сре ће.

На ње ним бле дим усна ма 
по ја ви се бо лан осмех, ви ше 
на лик гр чу. У ис пи је ним очи-
ма при ме тих же љу да са зна, 
да ли ја озбиљ но го во рим или 
иро ни шем. Ма ло по ћу та и уз 
уз дах на ста ви. 

-Знам ја, го спо ди не, да је 
тре ба ло. Кад ми је пре ме сец 
да на умр ла нај ста ри ја ћер ка, 
а по сле не де љу да на и дру-
га, исто та ко од не ма шти не 
и гла ди, за ре кох се да ћу бар 
ово нај мла ђе са чу ва ти. Али, 
ето, не да де бог. Не ма се, не ма 
се, го спо ди не мој, баш ни шта. 
Ни жи та, ни бра шна, ни мле-
ка, ни шта, ни шта! Са да че кам 
ка да ћу и ја за мо јом де цом, а 
та ко је и нај бо ље, јер ја ов де 
не мам ви ше ни ко га”.

Глад је већ до сти гла дра-
ма тич ну и за бри ња ва ју ћу 
фа зу ко ја је при мо ра ла ме-
ђу на род не ху ма ни тар не ор-
га ни за ци је да ин тер ве ни шу. 
Ав гу ста 1916. го ди не аме-
рич ки Цр ве ни крст, за оскуд-
но ста нов ни штво ужич ког 
сре за, упу тио је по моћ ко ја 
је са др жа ла: 197 ме трич ких 
цен ти ку ку ру за, 200 џа ко ва 
ку ку ру зног бра шна, 100 џа-
ко ва пше нич ног бра шна, 10 

бу ра ди ме са, 50 сан ду ка кон-
зер ви ра ног мле ка и 5 бу ра ди 
ма сти. 

Окру жни ужич ки од бор за 
по моћ, у спо ра зу му са де ле-
га ти ма ове аме рич ке ху ма-
ни тар не ор га ни за ци је, по де-
лио је хра ну на 13 оп шти на, 
ме ђу ко ји ма су би ле и три 
зла ти бор ске, ча је тин ска, љу-
би шка и кре ман ска. По моћ 
при ја тељ ског на ро да раз де-
ље на је нај си ро ма шни јим 
по ро ди ца ма ове три оп шти-
не, а у ва ро ши ци је по че ла 

де о ба ку ва ног је ла са ка за на. 
Овом рас по де лом Ча је ти ни је 
при па ло 16 ме трич ких цен ти 
ку ку ру за, 16 џа ко ва ку ку ру-
зног бра шна, 8 џа ко ва пше-
нич ног бра шна, 4 сан ду ка 
мле ка и 2 бу ре та ме са.

За зла ти бор ско ста нов ни-
штво нај те жи пе ри од у то ку 
тро го ди шње аустриј ске оку-
па ци је би ло је про ле ће 1917. 
го ди не ка да се по тро ши ло и 
оно ма ло хра не од прет ход не 
ле ти не, а но ви по љо при вред-
ни про из во ди још ни су сти-
гли. У на ро ду су ти про лећ ни 
ме се ци упам ће ни као вре ме 
уми ра ња од гла ди, а нај ви ше 
стра да ју де ца и ста ри је осо-
бе у си ро ма шним по ро ди ца-
ма. У осам од 16 оп ши на овог 
сре за, за ко је по сто је по да ци, 
од не хле би це, ка ко сто ји у 
ма тич ним књи га ма умр лих, 
умр ло је 35 ли ца. Ме ђу тим, 
број је био да ле ко ве ћи, јер су 
се мно ги љу ди устру ча ва ли, 
би ло их је сра мо та, да на ве-
ду пра ви узрок смр ти. 

Умр ли од гла ди
Бе ла Ре ка: Дра го мир Џе леб џић (7).
Нег би на: Ми ља Ра ко вић (45), Ми лој ка Бо ги ће вић (3), 

Дра го љуб Ћи ро вић (9), Ра ди во је Не шо вић (8), Ма ри ца Гој
гић (3), Го спа ва Шу ње ва рић (1) и Ра ди ша Шу ње ва рић (4).

Си ро гој но: Си на дин Ми ло ва но вић (60), Или ја Ћал до
вић (40), Де си мир Ћал до вић (7), Вла де Љу бо је вић (6), Да
ни ло Љу бо је вић (16), Ра ди ша Ла за ре вић (19), Ра де Па вло
вић (9), Бран ко Илић (1) и Иван ка Де до вић (50).

Ро жан ство: Ста ни мир ка Чу мић (4), Ми ли ја Ри ста но вић 
(65), Ве ли мир Ста кић (3), Ра дој ка Ста кић (6)  и Жи ва на Ри
ста но вић (1). 

Ја бла ни ца: Ми лу тин Ми ле кић (80), Ми ли са ва Ми ле кић 
(20) и Ми ле на Ра јо вић (20).  

Го сти ље: Ми ли ја Чан чо вић (8) и Ла зар Ла за ре вић (55).
Љу биш: Јо во Ко ва че вић (80), Пе три ја Да цо вић (14), Не

дељ ко Ра до ји чић (45) и ње го во тро је де це Пе тро ни је (1), 
Бо ја на (8) и Ра ди во је (11). 

Ој ко ви ца: Ра ди ша Ба так (3) и Јо во Ба так (75).

Јоца Лалошевић
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Живот често чини 
да се већим де-
лом свог времена 

бавимо пословима за које 
смо се школовали, обучава-
ли, а у слободно време, као 
хоби или разбибригу, бира-
мо нешто сасвим другачије. 
Тако се и Миладин Каљевић 
из Шљивовице, иако  ма-

шински инжењер по стру-
ци и дугогодишњи директор 
предузећа „Јединство Мета-
лоградња“, одлучио да заса-
ди шљиве и у месту у којем 
се прави најбоља шљивови-
ца на свету крене са произ-
водњом ракије. Али не било 
какве, већ оне која ће да ос-
ваја златне медаље. И како је 
све почело?

„Ја сам одрастао у породи-
ци где је било од 13 до 15 чла-
нова домаћинства и као дете-
ту остало ми је у сећању да су 
сви расположени кад се пече 
ракија. А тај процес траје, јер 
углавном се ради кад нема 

неких других пољских радо-
ва и сећам се да сам волео да 
се врзмам око ватре и казана. 
Други мотив за бављење овим 
хобијем је то што би се деси-
ло, кад родитељи нису више 
могли да обрађују земљу и 
кад су помрли, да парцеле 
зарасту у коров... Па сам по-
садио шљиве.“

И тако је деведесетих го-
дина никао воћњак са око 
350 стабала. У међувремену 
је Каљевић изградио просто-
рију у којој је узидан казан 
да, како каже, не би зависи-
ли од временских услова већ 
да се, било да пада киша или 
дува ветар или се заинати 
некаква друга непогода, ра-
кија може неометано пећи 
уз друштво и добро располо-
жење.

„Увек ми је сметало да се 
виски пије и да кажу да је 
бољи од воћне ракије“, одаје 
Миладин још једну тајну свог 
успешног стварања „Виле“, 

како му се зове ракија. “Често 
сам био у прилици да пијем 
виски, а радо бих попио ра-
кију, али се ракија сматра си-
ротињским напитком. Онда 
сам у тој својој занимацији 
покушао, а сад могу да ка-
жем и да сам успео – да на-
правим ракију која је боља од 
вискија.“

Како се то успева? Као чо-
век од струке, схватио је да 
нису довољни само тради-
ција и лепе намере већ и на-
ука па је, користећи мноштво 
литературе, посебно књиге 
професора Нинослава Ни-
кићевића, „првог и јединог 
доктора за жестока пића“, до-
шао до сопствене рецептуре.

„Има нешто што сам добио 
неочекивано, а то професо-
ри сад проучавају јер нема у 
литератури. Хтео сам да на-
правим да боја ракије буде 
боја вискија, па сам напра-
вио буре од шљивовог дрвета 
тако да сам једно време, по-

ред одлежавања у бурету од 
белог храста, ракију држао у 
шљивовом бурету ради боје. 
Међутим, поред боје сам до-
био још нешто што јој је дало 
умирење у укусу. Сад слобод-
но могу да кажем да сам лич-
но задовољан. Добио сам 
квалитетну ракију која може 
да се мери са оним правим 
вискијем који је одлежао 12 
и више година.“

Квалитет своје ракије Ми-
ладин Каљевић је показао 
први пут учествујући на „Ра-

кијади“ у Шљивовици 2014. 
године са ракијом старом де-
вет година, а успех је потвр-
дио на сваком свом наступу у 
родном селу, па и шире (Међу-
народни фестивал воћних ра-
кија у Ужицу). Не жели много 
да се такмичи јер, каже, тре-
ба дати простора за победе и 
другима. Њему је битно да су 
оцене врхунских стручњака 
припале његовој „Вили“. Од 
општине Чајетина награђен 
је 2014. године Плакетом „Ди-
митрије Туцовић“ за допринос 
привреди свог краја. 

Мирјана Ранковић 
Луковић

Шљивовица – село мајстора 
за ракију и пршуту

Од општине Чајетина Миладин Каљевић награђен је 2014. Плакетом „Димитрије Туцовић”

Шљивовица испод Златибора сматра се за 
једно од најлеших и највећих српских села. 
Јасна је асоцијација на домаћу ракију познату 
широм света. Али ракија не иде сама, већ се 
одлично римује са овде произведеном говеђом 

и свињском пршутом – богомдана је Шљивови-
ца за производњу и ових деликатеса. А кад се 
природне благодети удруже са умећем шљи-
вовичких домаћина, ето прича о познатим и 
успешним. 

Каљевића ракија боља  
и од вискија
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Познати произвођач сувомеснатих произ
вода из Шљивовице Милош Радовановић, 
власник Прераде меса „Радовановић“, ове 
године обележава велики јубилеј: 100 годи
на производње сушеног меса на традициона
лан начин. Овај посао започео је његов праде
да Милош, чије име са поносом носи, давне 
1918. године. Његов мотив тада није био да 
оствари зараду већ да прехрани породицу, 
која је након Првог светског рата живела у ве
ома тешким условима. Своје умеће и мајстор
ство пренео је на своје потомке – Милошевог 
оца и стричеве. Милош је четврта генерација 
следбеника фамилијарне традиције који даје 
максималан допринос проношењу славе по
родичног имена.   

Иако је од започињања овог посла прошао 
читав један век, у начину производње ништа 
се није мењало. Милош и данас примењује 
рецептуру својих предака, остао је доследан 
традиционалном начину сушења меса, али 
је константно радио на стварању бољих ус
лова за рад, који су данас доведени до савр
шенства. Повећао је капацитете и наставио 
са радом у новом производном погону који 
је опремљен по највишим стандардима. То је 
допринело унапређењу производног проце
са и повећању продуктивности, захваљујући 
чему је Прерада меса „Радовановић”сврстана  
у ред значајнијих произвођача сувомеснатих 
производа на регионалном нивоу. 

„Сада су услови за рад много бољи. Обекти 

су климатизовани, опремљени расхладним 
уређајима. Некада се само могло радити у 
зимском периоду када су температуре биле 
у интервалу од 20 до +10 степени. Сада ради
мо током целе године. Искуство у прављењу 
пршуте преношено је са генерације на гене
рацију. Потребно је добро и квалитетно месо. 
Ми имамо сигурне добављаче који знају шта 
нама треба“, објашњава Радовановић.

Месечно у просеку произведе око 1.000 ки
лограма робе: свињски, говеђи и овчији про
грам, разне врсте кобасица, сланина, чвар
ци... Један је од закупаца са најдужим стажом 
на златиборској пијаци, а своје производе 

пласира и у Београд, Чачак и остале градове 
у којима се појаве озбиљни и коректни купци. 

На питање колико је тешко бавити се овим 
послом и може ли се од њега живети, Милош 
одговара: „Није нимало лако. Нема дана од
мора, ради се 365 дана у години. Тешко јес
те, радимо колико можемо, али може да се 
живи од овог посла“. Милош и његова супруга 
Миљанка имају две ћерке, Тамару(20) и Ми
лицу(19), које су на студијама у Београду. Да 
ли ће наставити породични бизнис још увек 
се не зна. Њихов отац истиче да су им вра
та овог дома увек отворена и да је на њима 
да одлуче.

Милош је добитник бројних награда за 
квалитет, а на овогодишњој „Пршутијади”у 
Мачкату освојио је специјалну награду за 
уједначеност производа. Оснивач је Удру
жења произвођача сувомеснатих производа, 
које је основано са циљем удруживања ло
калних произвођача ради организованог на
супа на европским и светским тржиштима, 
као и промоције златиборских сувомеснатих 
специјалитета.

„Познато ми је да тај начин организовања 
произвођача у свету добро функционише, али 
нисам сигуран да је код нас сазрела свест о 
неопходности удруживања. Мислим да би 
било добро да то профункционише и код нас, 
јер би удружени могли наступати на светским 
тржиштима“, закључује Радовановић.

Драгана Росић

Традиција Радовановића дуга 100 година 

Издвојеном одељењу ОШ „Миливоје 
Боровић“ у Шљивовици, које се на-

лази у прилично лошем стању и где 
се дуже време није улагало, предстоји 
обимна реконструкција. Радови на овој 
инвестицији, које са 26,3 милиона ди-
нара финансира Канцеларија за упра-
вљање јавним улагањима Републике Ср-
бије, поверени су предузећу «ИТГ» д.о.о  
Смедерево. Реконструкцијa објекта, по 
речима просветног инспектора Општин-
ске управе Чајетина Мирослава Ђокића, 
почеће ускоро, чим временске прилике 
дозволе. Рок за њен завршетак је 60 дана 
од увођења у посао.

„Извршиће се озбиљни захвати на шко-
ли. Биће замењена врата учионица, кре-
чење зидова и плафона, реконструкција 
свих водоводних, канализационих и елек-
тро инсталација, а дотрајале подове за-
мениће керамичке плочице. Планирана 
је реконструкција свих мокрих чворова и 
уградња новог котла на пелет. Постојећа 
котларница се измешта, а на њеном месту 
биће постављене туш кабине које ће бити 

у вези са фискултурном салом, као и свла-
чионице“, објашњава Ђокић.

Фискултурна сала, у којој ученици 
најрадије проводе време, тренутно је у 
веома лошем стању. Прокишњава, хлад-
но је, а подови су потпуно пропали. 

„Планирано је скидање постојећег 
пода, стављање изравнавајућег слоја,  
подлога и паркета, као и увођење 
грејања. Радиће се замена постојећег 
крова, постављање снегобрана, олу-
ка, спољашње изолације и фасаде. 
Спољашња столарија налази се у добром 
стању, тако да ће само бити замењена 
улазна врата. Ради се нова кухиња и тр-
пезарија, које ће бити опремљене по нај-
вишим стандардима“, додаје Ђокић.

Мислило се и на партерно уређење, 
па је у плану ограђивање школског дво-
ришта, постављање бехатон плоча и 
мобилијара. Поред тога, урадиће се хи-
дрантске мреже, нова септичка јама и 
постројење за пречишћавање отпадних 
вода. Иако је реч о веома обимном послу, 
то неће утицати на одвијање наставе. 
Радови који се тичу уређења учиони-
ца спроводиће се током викенда, док ће 
због хладног времена и прилично дуге 
грејне сезоне последњу фазу предста-
вљати измештање котларнице.

 Д. Росић

Мирослав Ђокић

Бољи услови за шљивовичке основце
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И то ком овог зим ског 
рас пу ста Зла ти бор 
је по се тио ве ли-

ки број ту ри ста, ме ђу њи-
ма и по зна тих ли ца. Јед но 
од атрак тив них зла ти бор-
ских ме ста ко је по се ду је са-
др жа је за све се зо не, Ди но 
парк, оча рао је и глу ми цу 
Ива ну Жи гон, ко ја се тих 
да на по ро дич но од ма ра ла 
на Зла ти бо ру. 

Ива ну Жи гон, по зна-
ту срп ску глу ми цу и лич-
ност ко ју пре по зна је мо по 
до брим де ли ма, осни ва ча 
хо ра „Ко сов ски бо жу ри” 
и пред сед ни цу Удру же ња 
„Срп ско-ру ског при ја тељ-
ства”, су сре ли смо у тре-
нут ку пре да ха, ка да је по-
же ле ла да на Зла ти бо ру 
бу де са мо још јед на мај ка 
у шет њи са си ном.

„Баш је ле по да смо се 
сре ли ов де код ди но са у ру-
са”, по здра вља нас Ива на 
као ста ре при ја те ље и на-
ста вља: 

”Ја во лим у све му да ви-
дим не ки сим бол и зна ке. Ја 
сам мог та ту зва ла ди но са у-

рус јер је је дан од рет ких на 
овој пла не ти био са та квим 
ду хом... И ле по је што де ца 
ов де мо гу да се упо зна ју са 
ди но са у ру си ма, а сва де ца 
во ле ди но са у ру се. У ства-
ри, сви љу ди ко ји че зну за 
би ло ка квим од го во ром на 
сва пи та ња и тра же би ло 
ка кав сми сао, сви во ле ди-
но са у ру се. Али, ја сам пре-
вас ход но ту због си на ко ји 
во ли ов де да до ђе, јер ствар-
но на Зла ти бо ру има пу но 
са др жа ја за де цу.”

Свој пре дах на Зла ти бо-
ру ус пе ла је да оства ри го-
то во у по след њем тре нут ку, 
јер јој по сло ви и пу то ва ња 
са „Ко сов ским бо жу ри ма” 
и дру ги про јек ти не да ју 
баш мно го вре ме на за од-
мор, али јој је он и те ка ко 

дра го цен на две ма пла ни-
на ма ко је је опе вао и Ми-
ха и ло Ћу по вић.

„Ле ти сам на Та ри, обо-
жа вам шет ње и на Та ри и 
на Зла ти бо ру. Ка да ми је 
би ло нај те же до ла зи ла сам 
ов де и пе ња ла се до Чи го-
те, да по бе дим... Да се би ка-
жем да сам по бе ди ла” до-
да је Ива на.

Не до во ди са мо од мор 
ову глу ми цу у зла ти бор-
ски крај. Би ла је ра до ви-
ђен гост на не ко ли ко ма-
ни фе ста ци ја у ча је тин ској 
оп шти ни.

„ Ов де су „Бо жу ри” би-
ли пре де се так го ди на, а 
се ћам се да смо се ви и ја 
сре та ли у Трип ко ви, дав-
но још”, под се ћа глу ми ца 
по ка зу ју ћи да јој је ма ни-

фе ста ци ја Кул тур но ле то 
у Трип ко ви, ка да је уз ко-
ле гу Не бој шу Кун да чи ну 
од и гра ла ду о дра му о Ка-
ра ђор ђу , још у ле пој успо-
ме ни. „За оп шти ну сам на-
сту па ла пре не ку го ди ну, а 
„Ко сов ски бо жу ри” оче ку ју 
по зив ко ји, иако смо стал-
но на ве зи са при ја те љи ма 
из Ча је ти не, ни ка ко да се 
оства ри... Ето, на дам се да 
ће се оства ри ти”.

На кон Зла ти бо ра, Ива-
ну Жи гон и„Бо жу ре” оче-
ку је пут  у Ру си ју, а по том 
и пре ко оке а на. Го сто ва ња 
у ино стран ству ина че пам-
ти по стра сти ко ју на ши љу-
ди та мо, у ту ђи ни, има ју за 
сво ју ма ти цу, а по себ но за 
Ко со во. 

За март при пре ма и ре-
жи ра обе ле жа ва ње го ди-
шњи це мар тов ског по гро-
ма на Ко со ву и Ме то хи ји, 
што јој је ве ли ка част, али 
и од го вор ност. За то јој пре-
дах на Зла ти бо ру и те ка-
ко зна чи.

Мир ја на Ран ко вић 
Лу ко вић 

По бед нич ки успон  
Ива не Жи гон на Чи го ту

Пре дах на Зла ти бо ру по зна тој глу ми ци 
ите ка ко зна чи, уочи ње ног пу та  

с „Ко сов ским бо жу ри ма” у Ру си ју,  
па пре ко оке а на, а за март при пре ма  
и ре жи ра обе ле жа ва ње го ди шњи це  

мар тов ског по гро ма на Ко со ву и Ме то хи ји
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У последње време све 
чешће се прича о оба-
везној имунизацији 

деце ММР вакцином, која 
штити од рубеола, заушака 
и морбила (малих богиња). 
Иако већина ове болести пре-
гура без већих здравствених 
проблема, ризици од тешких 
компликација ипак постоје. 
Колике су шансе да се зара-
зимо морбилама (које пред-
стављају актуелан проблем), 
које су најризичније групе и 
какве су компликације ове 
болести, нека су од питања 
на која је дала одговоре пе-
дијатар Дома здравља Чаје-
тина др Биљана Пантовић 
Вучинић. 

Она истиче да мале богиње 
или морбиле може да добије 
свако ко није вакцинисан, а 
веће шансе да од њих оболе 
имају они који су примили 
само једну дозу ММР вакци-
не. У великом ризику су па-

цијенти који имају ослабљен 
имуносистем због присуства 
малигних болести и лечења 
хемиотерапијом.

„Вакцинација у Србији по-
чела је 1970. године, али јед-
ном дозом. Од 1980. се вак-
цинише са две дозе, што је 
комплетна вакцинација. 
Имунитет зависи и од саме 
личности и од тога да ли сте 
комплетно или некомплетно 
вакцинисани. Прва доза вак-

цине се прима у узрасту од 12 
до 15 месеци, а друга пред по-
лазак у школу”, истиче наша 
саговорница. Додаје да мале 
богиње, осим што слабе иму-
нитет организма, са собом 
носе и бројне компликације:

„То могу бити благе ком-
пликације, као што су упала 
уха, преко пнеумонија које се 
могу чак и смртно завршити. 
Најтежа компликација је ен-
цефалитис (запаљење моз-

га)”, упозорава докторка Пан-
товић Вучинић.

Према последњим пода-
цима Института за јавно 
здравље Србије, од почетка 
октобра 2017. године закључ-
но са 19.фебруаром ове го-
дине на територији Србије, 
укључујући и територију на-
длежности Завода за јавно 
здравље Косовска Митровица, 
регистровано је укупно 2.280 
случајева малих богиња, од 
којих је 1.194 лабораторијски 
потврђено у Институту „Тор-
лак”. Најмлађа оболела особа 
је стара 15 дана, а најстарија 
65 година. Највећи број обо-
лелих је у узрасним групама 
млађим од пет и старијим од 
30 година. Већина оболелих 
особа (94 одсто) је невакци-
нисана, непотпуно вакцини-
сана или непознатог вакци-
налног статуса. 

„У нашој општини готово 
да нема невакцинисаних. 
Нама је обухват готово 100 
одсто. Имамо троје деце која 
имају медицинске контра-
индикације за примање ове 
вакцине, али то је мали број. 
За сада није забележен није-
дан случај оболевања од ма-
лих богиња”.

Преношење болести је непо-
средно, са болесника на здра-
ве. У ваздуху око болесне деце 
има много клица малих бо-
гиња, које болесници избацују 
кашљући. Здрава деца се врло 
лако заразе удишући такав 
ваздух. Посредно преношење 
је врло ретко, јер је узрочник 
малих богиња врло осетљив на 
утицај спољне околине и ван 
људског тела брзо угине. Бо-
лест траје од осам до десет 
дана. Докторка Пантовић Ву-
чинић истиче да све особе које 
нису вакцинисане, а старије су 
од 40 година, могу да се јаве у 
Дом здравља свом изабраном 
лекару и приме вакцину.

Д. Росић

Мале богиње може да добије 
свако ко није вакцинисан

„У општини Чајетина готово да нема невакцинисаних. За сада није забележен ниједан случај оболевања 
од малих богиња”, каже педијатар чајетинског Дома здравља др Биљана Пантовић Вучинић 

Чекаоница Педијатријског одељења Дома 
здравља Чајетина била је прве недеље фебруара 
препуна пацијената са респираторним симптоми
ма, праћених високом телесном температуром. 
Озбиљнијих компликација није било, осим спора
дичних случајева упала плућа који су лечени ам
булантно. Симптоми са којима су 
се пацијенти најчешће јавља
ли били су: повишена тем
пература, кашаљ, кијање, 
праћени повраћањем и 
упалама уха. Докторка 
Пантовић Вучинић додаје 
да су респираторне инфек
ције карактеристичне за 
овај период године. Имајући у виду да их је могуће 
превенирати, препоручује одређене мере заштите: 

„Оно што би требало да избегавате је боравак 
у просторијама где има доста људи. Крећите се, 
будите напољу, редовно проветравајте просто
рије у којима боравите. Уносите доста течности, 
витамина, воћа, поврћа… То је оно што можете 
да урадите и превенирате инфекцију”, каже ле
карка и родитељима саветује да уколико дође 

до инфекције не журе са посетом лекару, уко
лико температура није превисока и дете је до
брог општег стања.

„Уколико температуре нису јако високе, са
ветујем да сачекају дан, два. Спуштају темпе
ратуру, одржавају проходност носа и да се јаве 
уколико температура траје преко три четири 

дана, или су присутни неки неуоби
чајени симптоми: исцрпљујући 

кашаљ, да дете одбија да једе, 
да је нерасположено”.

На Педијатријском одељењу 
у Чајетини, кроз које некада 

прође и до 100 деце, тренутно 
раде само два лекара. То је је оп

терећујуће за њих, али и за пацијенте који често 
немају стрпљења да чекају на ред, иако се пре
гледи већ дуже време заказују. Лекари се надају 
да ће ускоро добити појачање, а до тада режим 
рада прилагодили су тренутној ситуацији. Служ
ба у Чајетини ради сваког радног дана од 7 до 14 
часова, а дежурства у амбуланти на Златибору 
организована су свакодневно од 13 до 16 часова 
током трајања зимске туристичке сезоне. Д. Р.

Како спречити зимску прехладу

Др Биљана 
Пантовић 
Вучинић
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По зив  
чи та о ци ма  
Позивамо све који имају занимљиве  
анегдоте, пошалице, кратке смешне приче  
из наше свакодневице, шале, вицеве  
и друге облике ерског хумора да их за рубри-
ку „Ерска народна ризница” нашег листа пошаљу 
на мејл адресу библиотеке „Љубиша Р.Ђенић” из 
Чајетине ljubisardjenic@mts.rs и потпишу именом и 
презименом. Најбоље прилоге  
објавићемо у „Златиборским вестима”,  
а необјављени биће читани у програму  
манифестације„Летњи улични ерски кабаре”.

Прича доктор из Чајетине како се некад дру-
гачије радило и како је он као млад лекар стажи-
ста прегледао људе. Екипа медицинских радника 
је чак и коњем обилазила поједина неприступач-
на села. И вели доктор: 

– Кренемо ми коњем горе, у Љубиш. Жељни и 
лека и разговора они људи горе у Љубишу, једва 
чекају да им неко дође, а поготово лекари. И чека 
нас на вратима нека баба, седи дуго у ћошку и 
кути. Питам ја њу шта јој је. Жали се стара на 

здравље, на немаштину... Причала би до сутра. 
Знајући да ћемо да се заракијамо, знаш ракијица, 
мезенце, ја ти извадим и дам баби топломер. 
Пијемо ми, причамо, ја заборавио на бабу. Бога-
ми, негде пред зору, сетих се бабе. Питам меди-
цинског брата: „Ђе је она баба?“ Каже он да баба 
дрема у чекаоници. Изађем ја, стварно баба дре-
ма. Пробуди се , погледа ме: 

–  Е, дијете, да ми ово не тури синоћке, ја ум-
рјех!

Лош политичар
Чула радница од своје прија-

тељице, која је директор једне 
културне установе у малој ва-
роши, да статистике говоре и 
да је научно доказано да су по-
литичари лоши љубавници.

- Политичари су лоши љу-
бавници. То ти тврдим. У гла-
ви им је само политика, по-
литичари су људи са мање 
маште и мање стила за уд-
варање.  

Иако је веровала својој 
пријатељици, одлучи ипак да 
поразговара са пар сарадника. 
Срете свог директора који је 
био политички активан. 

– Директоре, може једно пи-
тање. Чула сам да су полити-
чари лоши љубавници... Да ли 
је то истина? 

– Макуле,немој мене пита-
ти. Ја сам ти скроз лош поли-
тичар – oдсечно ће он.

Крв или бубрег
Драгољуб Новаковић је предавао српски језик у шко-

ли у Чајетини. И сам је био добровољни давалац крви, 
па је подстицао ученике којима је предавао да и они 
постану даваоци. Почео час, он пита једног ученика: 

– Што ти Момо ниси био јуче у школи? 
– Па, знате давао сам крв и имам право да узмем 

један дан.
Сваке седмице исто. Драган пита Мома што није 

био у школи, следи Момов исти одговор. Прошло ме-
сец и по дана. Опет исто питање, исти одговор. А 
Драган ће:

- Ти Момо као да си дао бубрег, а не крв!

У циркусу
Кад је једном приликом 

у Ужицу боравио циркус, 
најатрактивнију тачку из-
водили су жена и питон. 
Лепа плавуша, обучена у 
бикини, појављивала се на 
подијуму, а нешто касније 
излазила је огромна змија и 
обавијала се око ње све док 
јој није пољубила у уста. 
Једне вечери, после изведене 
тачке, власник циркуса се 
обрати гледаоцима: 

– Дајемо милион динара 
оном ко понови ову тачку. 

– Ево, ја ћу – довикну је-
дан Ужичанин – само изба-
ците ту гују напоље.

Моје село је Ужице
Игор је тад био у другом разреду основне школе на 

Златибору. Учитељица Душица је за домаћи дала 
тему „ Моје село“. Игор овако почиње састав:

„ Моје село је Ужице. Тамо ми живе баба и деда на 
шеснаестом спрату у солитеру...”

Игорова мама види шта дете пише, па ће згрануто: 
– Игоре, Ужице није село! 
– Јесте, село је тамо где ти живе баба и деда! – као 

из топа одговара Игор.

Баба и топломер
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Иако ма ло ме сто, Ча је ти на 
се по кул тур ним де ша-
ва њи ма мо же свр ста ти у 

јед но од оних где су за че те мно ге 
за ни мљи ве ма ни фе ста ци је. Та ко 
је 2. фе бру а ра у би бли о те ци „Љу-
би ша Р. Ђе нић“ одр жан кон церт 
„Ме ри Го спел хо ра“ из Бе о гра да.

„Ме ри Го спел хор“ је осно ван 
2001. под упра вом ди ри ген та 
Ма ри је Ку бу рић Бо ро вић. Ово 
је пр ви срп ски го спел хор ко ји 
успе шно де лу је из во де ћи де ла 
цр нач ке ду хов не и го спел му-
зи ке, као и аутор ске пе сме мла-
дих ком по зи то ра и пе ва ча. На-
кон кон цер та раз го ва ра ли смо са 
Ма ри јом Ку бу рић Бо ро вић.

„Де тињ ство сам про ве ла у Ен-
гле ској и та мо сам за во ле ла тај 
звук. По што сам про фе си о нал ни 
му зи чар и ди пло ми ра ла сам ор-
гу ље, у сфе ри сам ду хов не му зи-
ке. Го спел му зи ка је ма ло за сту-
пље на у Ср би ји, па сам спо ји ла 
сво ју љу бав и по тре бу и са сво јим 
при ја те љи ма осно ва ла гру пу. По-
сле се то ра ши ри ло,из јед ног цр-
кве ног хо ра осно ван је град ски 
го спел хор“, при ча Ма ри ја. 

„На по чет ку је би ла иде ја да 
хор са чи ња ва ју љу ди ко ји су до-
шли у Ср би ју, а по што су из ино-
стран ства на ви кли су на ту вр-
сту зву ка. Та иде ја хор ства је 
би ла ин тер на ци о нал но по ста-
вље на, и да нас је та ква. Има мо 
до ста љу ди из ино стран ства: не-
ки су на шли жи вот не парт не ре 
у Ср би ји, не ки су на сту дент ској 
раз ме ни или због по сла. Ов де је 
у по став ци са на ма Ја куб, сту-
дент из Пољ ске, кад се до се лио 
у Бе о град пр во је по тра жио хор 
го спел, за то што у род ном гра ду 

пе ва у јед ном ве ли ком го спел 
хо ру. Ту је и Естер, Ен гле ски ња, 
уда та за Ср би на. Има мо љу де 
из Аустри је, Ру му ни је, Хр ват ске, 
чак и Аустра ли је. То су све ама-
тер ски пе ва чи. Са ра ђу је мо са 
про фе си о нал ним му зи ча ри ма, 
али је ба за ама тер ска“.

Ко ре ни го спел му зи ке су у цр-
нач кој ду хов ној му зи ци. Пе сме 
раз ли чи тих жан ро ва „Ме ри Го-
спел хор“ је из вео Ча је тин ци-
ма, а ну ме ре су пре по зна те јер 
су их свет ски му зи ча ри об ра ђи-
ва ли и пе ва ли. Још не што је овај 

кон церт учи нио пам тљи ви јим 
од дру гих – уче ство ва ње пу бли-
ке у хор ским из вед ба ма. Ка ко 
је на по чет ку кон цер та пред ло-
жи ла ди ри гент Ма ри ја Ку бу рић 
Бо ро вић, при сут ни су се мо гли 
при кљу чи ти хо ру, ускла ђу ју ћи 
се са рит мом, емо ци јом и во ђе-
ни соп стве ном же љом, што су и 
чи ни ли. А о го сто ва њу пред ча-
је тин ском пу бли ком Ма ри-
ја је ре кла:

„На сту па ли смо на 
мно гим ме сти ма, уче-
ство ва ли на ра зним фе-
сти ва лим на ко ји ма се 
не так ми чи мо већ иде-
мо да ужи ва мо, би ли на 
со ли стич ким кон цер ти-
ма, об и шли Ср би ју, го сто-
ва ли у Хр ват ској, Бо сни, у 
Бе чу… У Ча је ти ну смо до шли 
јер је јед на на ша чла ни ца на 
Зла ти бо ру осно ва ла по ро ди цу и 
ње на је же ља би ла да на сту пи-
мо ов де. Див на сте пу бли ка, има-
те од лич ну енер ги ју, са ра дљи ви 
сте… Ужи ва ли смо сви! Има те 
див ну са лу и баш нам је дра го 
да смо до шли ов де“. М. Р. Л.

Емо ци је на го сто ва њу  
„Ме ри го спел хо ра” у Ча је ти ни

Од сеп тем бра про шле го ди не, уз по др шку Са ве та за род ну рав но прав-
ност оп шти не Ча је ти на, по кре нут је про је кат „Пси хо ло шко осна жи ва ње 
же на” , а осма ра ди о ни ца је одр жа на 12. фе бру а ра. Про је кат је по кре-
ну ло УГ „Зла ти бор ски круг” ко је се од свог осни ва ња 2001. го ди не ба ви 
по др шком при пад ни ци ма ра њи вих гру па, ме ђу њи ма и же на ма. Про-
јек ти ко ји се ти чу ове по др шке об у хва та ли су рад и са же на ма из се о-
ских сре ди на. Ра ди о ни це за пси хо ло шко осна жи ва ње же на во ди Ана 
Ри сто вић, пси хо те ра пе ут. Циљ ра ди о ни ца је да се же не оја ча ју ка ко би 
лак ше пре вла да ле све об ли ке стре са. „Циљ је да се не ка ко же не „на-
бил ду ју”, да мо гу да се но се са иза зо ви ма сва ко днев ног жи во та, са мо 
су ме то де од но сно те ме раз ли чи те. Јед ном је то пре вла да ва ње стре са 
као та квог, јед ном је рад са стра хом, јед ном во ђе не фан та зи је ко је нам 
омо гу ћа ва ју да мо же мо да бу де мо са со бом до бро, да ши ри мо ни во 
све сти,” об ја шња ва  Ана Ри сто вић ко ја је у не ко ли ко про је ка та са ра-
ђи ва ла са „Зла ти бор ским кру гом” и Са ве том за род ну рав но прав ност. 

У ра ди о ни ца ма се сва ка од при сут них же на во ди за сво јим по тре-
ба ма тру де ћи се да на ђе на чи не да лак ше пре вла да лич не не до у ми-
це и про бле ме, али је по др шка гру пе од из у зет не ва жно сти. У гру пи 
су же не из раз ли чи тих сре ди на, раз ли чи тих го ди шта, обра зо ва ња, со-
ци јал них при ли ка, али је то са мо спо на ви ше у раз ме ни ис ку ста ва и 
тра же њу ре ше ња . 

Ива на Ми ло је вић ко ја ра ди о ни ца ма при су ству је као чла ни ца и 
удру же ња и са ве та,  ка же: „Нај ве ћа до бро бит од ова квих ра ди о ни ца 
је да схва ти мо да смо сви исти, од но сно да сви има мо не ка кве сва-
ко днев не бри ге, стре со ве ко ји су нам углав ном за јед нич ки и да ви ше 
раз у ме мо јед на дру гу – ако го во ри мо кон крет но о жен ском ма лом 
кру гу. Би ло би ја ко ле по ка да би се ове ра ди о ни це, или овог ти па, на-
ста ви ле где би смо ми ис пи та ли ко је су то све њи хо ве по тре бе. То и је-
сте циљ Са ве та за род ну рав но прав ност.” 

„Ис ку ство је да ово ве о ма зна чи же на ма и да је сва ка има ла не-
ки свој лич ни на пре дак, раз вој, а и сви ма на ма у не ком по слов ном 
и про фе си о нал ном сми слу зна чи”, на до ве зу је се Ве сна Бел че вић из 
УГ „Зла ти бор ски круг”.

Ре чи пси хо лог и пси хи ја тар до не дав но су би ле „ба ук” ре чи и на и ла-
зи ле су на не га тив не и ис кљу чи ве од го во ре ка да се ра ди ло о пред ло-
зи ма да се по тра жи по моћ струч них ли ца. На сре ћу, по је ди не пред ра-
су де су раз би је не што по ка зу ју же не ко је се ра до ода зи ва ју по зи ви ма 
да уче ству ју у ова квим ра ди о ни ца ма. М. Р. Л.

Пси хо ло шко осна жи ва ње же на
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Те ле ви зиј ски и по зо ри шни глу мац Не бој ша Гло-
го вац пре ми нуо је, по сле крат ке и те шке бо ле сти, у 
Кли нич ком цен тру Ср би је у Бе о гра ду 9. фе бру а ра. 
Оста ће по знат по број ним уло га ма ко је је оства рио 
на фил му, те ле ви зи ји и у по зо ри шту, за ко је је до био 
до ма ћа и ме ђу на род на при зна ња. 

Сво ју глу мач ку ка ри је ру за по чео је уло гом у пред-
ста ви „Ве ли ка пљач ка” у ре жи ји Де ја на Ми ја ча. Пр-
ву ТВ уло гу оства ру је 1987. го ди не, ка да се по ја-
вио у не ко ли ко епи зо да се ри је „Бо љи жи вот”, а на 
фил му 1993. у дра ми „Рај”. Не ке од уло га по ко јим 
ће оста ти упам ћен су у оства ре њи ма : „Бу ре ба-
ру та”, „Не бе ска уди ца”, „Му ње”, „Кад по ра стем 
би ћу Кен гур”, „Клоп ка”, „Ха дер сфилд”, „Бра нио 
сам Мла ду Бо сну”... Ви ше стру ко је на гра ђи-
ван за уло ге у по зо ри шту и на фил му, а од на-

гра да се из два ја ју: „Сте ри ји на на гра да”, „Цар Кон стан тин”, 
„Злат на аре на” у Пу ли за нај бо љу му шку уло гу. 

Гло гов цу је 2012. го ди не у окви ру Ви дов дан ских кул тур-
них све ча но сти оп шти не Ча је ти на уру че на злат на пла ке-
та „Ви тез срп ске глу ме”. Том при ли ком је за та да шњу ТВ 

Ча је ти на ре као: „До бро је би ти ме ђу ве ли ка ни ма 
и ле по је би ти ме ђу ви те зо ви ма. Још кад те не ко 

на зо ве ви те зом ме ђу ви те зо ви ма, то је она ко, 
баш, јед на ле па част. И уоп ште, тај по јам ви-
те штва ле по је да се ма ло вра ти ме ђу љу де, да 
ма ло раз ми сли мо ко је су то ви те шки ква ли-
те ти у сва ко днев ном жи во ту”. 

Су де ћи пре ма ин тер вју и ма ко је је да вао, 
жи во ту ко јим је жи вео, ре чи ма ње го вих ко-
ле га и при ја те ља Не бој ша Гло го вац  је за слу-

жио да се на зо ве ви те зом.  М. Р. Л.

У ор га ни за ци ји Спорт-
ског цен тра Ча је ти-
на, 2. фе бру а ра је у 

До му кул ту ре отво ре на нео-
бич на и по уч на из ло жба. 
Реч је о екс пе ри мен тал ној 
ка ли гра фи ји аутор ке Со фи-
је Ра бре но вић под на зи вом 
„Ко још ма ри за Ћ”.

Со фи ја Ра бре но вић је 
ди пло ми ра ла гра фич ки 
ди зајн на Бе о град ској по-
ли тех ни ци у кла си про-
фе сор ке Ана ма ри је Вар та-
бе ди јан. У свом ли ков ном 
ра ду, осим гра фич ког ди-
зај на, опро ба ла се у аква-
ре лу и ка ли гра фи ји, ko ja 
je за о ку пља из ви ше раз-
ло га. На и ме, упра во се ба-
ве ћи гра фич ким ди зај ном 
ни је мо гла а да не при ме-
ти ка ко ма ло има ћи ри лич-
них фон то ва, а пре нев ши то 
на свет око нас, чи ње нич-
но ста ње је да је све ви ше у 

упо тре би ла ти нич но пи смо 
и стра не ре чи.

На сво јој пр вој са мо стал-
ној из ло жби, упра во пред 
сво јом пу бли ком у Ча је ти-
ни, Со фи ја је по ка за ла ко-
ли ко је ћи ри лич но пи смо 
ле по, ко ли ко да је мо гућ но-
сти да се кроз ње га је дан 
умет ник и ли ков но оства-
ри. Она је на ве ћим фор-
ма ти ма па пи ра ка ли граф-
ски ис пи си ва ла по уч не, 
ле пе, жи вот не ци та те на-
ших по зна тих књи жев ни-

ка. Од ала та је ко ри сти ла 
ра зна нео бич на по ма га ла 
као што су пе ро, чет ки ца, 
др шка,пла стич не ка ши-
чи це и слич но, а сло ва су 
пи са на ту шем, ка фом, ча-
јем, ви ном. Ви но јој се, као 
тех ни ка, учи ни ло по себ но 
за ни мљи вим, јер ће вре-
ме ном, ка же, до би ја ти там-
ни је ни јан се цр ве не бо је та-
ко да ће на сва кој на ред ној 

из ло жби по ру ка из гле да ти 
дру га чи је. Ка ли гра фи ја је 
од у век би ла умет ност ис-
пи си ва ња сло ва и њом су 
се ба ви ли нај пи сме ни ји, 
нај стр пљи ви ји љу ди ко ји су 
сво је ве ште ру ке че сто ста-
вља ли и у слу жбу оних ко-
ји ма је то би ло по треб но, па 
и др жав ни ка. Овим пи смом 
је у на шој исто ри ји ис пи са-
но мно го до ку ме на та, а јед-
но ко јим се по но си мо је и 
Ми ро сла вље во је ван ђе ље.

Из ло жбу мла де умет ни це 
отво ри ла је ака дем ска сли-
кар ка Би ља на Ла за ре вић 
ко ја је пу бли ку још бо ље 
упу ти ла у на ста нак ка ли-
гра фи је од пр вих пи са ма до 
да нас ка да сво је ме сто на-
ла зи и у при ме ње ној умет-
но сти. М.Р.Л.

Со фи ји на  
ка ли гра фи ја  

о ле по ти  
ћи ри ли це

У До му кул ту ре 2. фе бру а ра отво ре на је 
нео бич на и по уч на из ло жба  

екс пе ри мен тал не ка ли гра фи је

Од ла зак Ви дов дан ског ви те за Не бој ше Гло гов ца
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У ор га ни за ци ји Спорт ског цен тра 
Ча је ти на у До му кул ту ре је 12. фе-
бру а ра из ве де на пред ста ва „Хор 

беч ких де ча ка”. Ра ђе на је пре ма ре жи ји 
и адап та ци ји Ир фа на Мен су ра, а по ред 
ње га глу ме Пре драг Еј дус и Бо да Нин-
ко вић.

Ко ме ди ја ”Хор беч ких де ча ка” је још 
јед на од при ча на ше ствар но сти ко ји-
ма смо на у чи ли да се на сме је мо по ма ло 
гор ко, тра же ћи рас те ре ће ње бар на тре-
нут ке у срп ском ху мо ру. Реч је о на шим 
га стар бај те ри ма у Бе чу, али ово га пу та 
то ни су мла ди љу ди ко ји на о ру жа ни во-
љом и на дом кре ћу у ту ђи ну да из гра де 
се би бо љу бу дућ ност, већ љу ди на за ла-
ску жи во та ко ји се бо ре за са да шњост. 
Текст ко ји је на пи сао Љу бо мир Не до вић 
је адап ти рао и ре жи рао Ир фан Мен сур. 

„Ја мла де, пра во да Вам ка жем, раз-
у мем. Они има ју сна ге, го ди на, има ју 
пред со бом мно го што шта па не ка про-
ба ју, ако баш мо ра ју”, ка же Ир фан Мен-
сур и на ста вља: „Ја сам се вра тио… Ја сам 
био млад, оти шао, био та мо и по сле пет-
шест ме се ци схва тио да мо рам да се вра-
тим. Али, не за то што ни сам ус пео та мо 
где сам био, не го због пле ме ни тих ства-
ри ко је ни сам мо гао да на ђем та мо.”

Тра ги ко мич на при ча о тзв. „срп ском 
по слу” би ла је ин спи ра ци ја и иза зов ре-

ди те љу, али је ода бир ко ле га глу ма ца са 
ко ји ма ће је од и гра ти био пун по го дак, 
су де ћи по то ме ко ли ко је пу та из ве де на 
у ре ла тив но крат ком вре мен ском пе ри-
о ду, и ко ли ко јој се пу бли ка ра до ода-
зи ва.

„Знао сам да мо рам да узмем два ис-
ку сна глум ца, а се бе по сма трам исто као 
ис ку сног глум ца, и про сто сам са њи ма 
ушао у јед ну ва ри јан ту: хај мо, љу ди, да 
по ку ша мо да од ово га на пра ви мо по зо-

ри ште, да се не сти ди мо глу ме, да се не 
сти ди мо јед но став но сти по зо ри шта. Ми 
се још увек, по сле пе де сет и не што пред-
ста ва, за ба вља мо”.

Бра ву ро зна глу ма је и ово га пу та оста-
ви ла пу бли ку оду ше вље ном, што ће се 
на ста ви ти ма где пред ста ва би ла игра-
на, јер су са ма име на ових ју на ка сце-
не га рант за до бру пред ста ву. А пут ће 
„беч ке де ча ке” уско ро од ве сти и пре ко 
гра ни це. М. Р. Л.

И у овој го ди ни Би бли о те-
ка „Љу би ша Р. Ђе нић“ на-

ста вља са рад њу са шко ла ма 
и Пред школ ском уста но вом 
„Ра дост’’ оп шти не Ча је ти на у 
ци љу при бли жа ва ња књи ге 
де ци и дру же ња са пи сци ма. 
Пред школ ци ма из вр ти ћа „Ра-
дост“ и уче ни ци ма тре ћег и 
че твр тог раз ре да ОШ „Ди ми-
три је Ту цо вић“ пред ста вље не 
су сли ков ни це у из да њу Му зе-
ја „Ста ро се ло“ Си ро гој но.

Би бли о те ка се по бри ну ла  
да шко лар ци ма при ре ди сат 
дру же ња са јед ним од ауто-
ра сли ков ни ца ко је го во ре о 
на род ним оби ча ји ма и тра-
ди ци ји на шег кра ја. „Упра-
во због мно штва деч јих пи-
та ња са ко ји ма су се ку сто си 

овог по зна тог му зе ја  сре та ли 
при ли ком оби ла за ка му зеј ске 
по став ке, на ста ле су ове за ни-
мљи ве еду ка тив не књи жи це 
ко је го во ре о тра ди ци о нал-
ним за на ти ма, му зи ци, хра-
ни, оде ћи зла ти бор ског кра ја’’, 

ка же Дра ган Ци цва рић, ви ши 
ку стос Му зе ја „Ста ро се ло’’ и 
је дан од ауто ра сли ков ни ца. 
Због ве ли ког успе ха са овим 
из да њи ма и што се још пу но 
то га има ре ћи о на шем кра-
ју, пре две го ди не су ко лек ци-

ји до да те још две сли ков ни це 
ко је го во ре о гра ди тељ ству и 
мит ским би ћи ма.

Сли ков ни це су до са да 
пред ста вље не на Фе сти ва лу 
сли ков ни ца  „Чи гра“ у По же-
ги, а пре зен то ва не су и у Ба-
ња лу ци као при мер до бре 
прак се му зе ја.

Де ца су на дру же њу у би-
бли о те ци по ка за ла да је овај 
вид књи жев ног ра да за њих и 
те ка ко за ни мљив и при хва-
тљив, па су сво ја раз ми шља ња 
де ли ли са ауто ром и дру га ри-
ма. Би ло је ту, на при мер, не-
до у ми ца око мит ских би ћа, да 
ли ажда је још по сто је, да ли 
су ви ле до бре или зле, а што 
се ти че тра ди ци о нал не му зи-
ке на шег кра ја, оде ва ња и ис-
хра не ту су по ка за ла при лич-
но зна ње, што је ве ли ки плус 
за све њи хо ве вас пи та че – по-
чев од ро ди те ља, пре ко учи-
те ља до ауто ра ко ји пи шу за 
де цу.  М. Р. Л.

Сли ков ни це о тра ди ци ји и 
оби ча ји ма зла ти бор ског кра ја

Три аса у „Хо ру беч ких де ча ка”



28ФЕБРУАР, 2018. ГОДИНЕ СПОРТ

Селекције ФК „Чајетина” 
2006. и 2009. годиште 
освојиле су сребрне ме

даље на турниру у  Чачку, чији 
организатор је био ФК „Арес”.

Састав тренера Дарка Видића 
у групи је ремизирао са пожеш
ком „Слогом” (00), а потом ми
нималним резултатима савла
дао ФК „Ахилије” из Ариља (10) 
и „Минерал” из Рашке (10). У по
луфиналу су победили „Гојного
рац ГМ” са 31, да би им се екипа 
„Ахилија” у финалу реваншира
ла и са 10 дошла до злата.

За најбољег голмана у овој 
конкуренцији проглашен је Ди
митрије Љубичић, а уз њега су 
још наступали: Игор Љубичић, 
Лазар Ћалдовић, Вељко Луко
вић, Лука Младеновић, Слобо
дан Дуловић (капитен), Лука 

Јевремовић, Илија Ћировић, 
Стефан Божовић, Стефан Бабић, 
Милош Браловић.  

Три године млађа селекција 
(2009), предвођена тренером 
Немањом Кутлешићем, такође 
је дошла до финала, где је са 10 
поражена од домаћина. Прет
ходно су у групи савладали ОФК 
„Црвена Звезда” (20) и „Ахи
лије” Ариље (20), а поражени су 
од пожешке „Слоге” (01). У по
луфиналу су са 32 били успеш

нији од „Кикера” из Краљева. Сте
фан Ахметовић понео је звање 
најбољег голмана, а уз њега су 
још наступили: Марко Милиће
вић (голман), Данило Јечменица 
(капитен), Филип Љубојевић, Ву
кашин Вилотијевић, Иван Луко
вић, Новак Ђуровић, Јован Лечић, 
Андреј Пјевић, Ђорђе Грујовић, 
Марко Гавовић, Стефан Токовић.

Генерације 2007. и 2008. за 
мало су остале без пласмана у 
елиминациону фазу, док је на 

турниру у Ариљу ФК „Златибор” 
Чајетина (2005.) због гол разлике 
остао без пролаза даље.

Две селекције ФК „Чајетина” 
успеле су да се нађу међу осам 
најбољих екипа у својим годишти
ма на турниру у Пожеги. Годиште 
2005. као првопласирани тим гру
пе пласирао се у елиминациону 
фазу, где је поражен од домаћег 
тима, који је потом дошао и до 
победничког пехара. Годину дана 
млађи састав (2006) прошао је гру
пу као другопласирани тим, где је 
поражен од ОФК „Црвена Звезда” 
голом примљеним 45 секунди пре 
краја меча. Тренер Дарко Видић 
истиче да је његовим изабраници
ма фалило само мало среће да се 
добра игра на турниру крунише и 
нешто бољим резултатима. 

 И. Јанковић

У завршници зимских припрема пред на
ставак такмичења у Српској лиги За

пад фудбалери „Златибора” боравили су 
у својој традиционалној бази у Игалу, где 
су савладали домаћи друголигашки састав 
„Бокеља” из Котора са 20, головима Мла
деновића и Ћировића.

„Златибор” је до сада у припремном пе
риоду савладао ЛФК „Лучане” 31, „Дрину 
ХЕ” из Вишеграда 70, „Полимље” 20, оди

грао нерешено против „Радничког у Кра
гујевцу 11, и изгубио на Убу 10 од „Же
лезничара” из Лајковца.

Поред тренера Предрага Ристановића, 
на припреме су отпутовали Влада Тодо
рић и Горан Здравковић, помоћни трене
ри српсколигаша из Чајетине, нови конди
циони тренер Велимир Даниловић, као и 
спортски директор Милан Чанчаревић. Од 
играча на које тренер Ристановић рачуна, 

на припремама су Далибор Дивац, Бранко 
Милосављевић, Никола Младеновић, Ни
кола Лазовић, Слободан Никачевић, Дра
ган Павловић, Владимир Ћировић, Богдан 
Миличић, Стефан Ђурић, Александар 
Митровић, као и неколико омладинаца, 
Марко Станић, Угљеша Кука, Ранко Јечме
ница, Александар Савић, Александар Ње
гуш. Појачања ФК „Златибор” у борби за 
прволигашки статус су Стеван Радуловић, 
Дејан Видић, Алекса Вујић, Јован Кастрато
вић, Милан Србијанац, Петар Величковић, 
Лука Ристивојевић, Милан Гајић, Дарко Ву
кашиновић као и повратник у редове „Зла
тибора” Немања Анђелковић.

После Марјановића и Цветковића, дрес 
„Златибора” су раздужили и двојица Ста
нића: Никола је отишао у „Јединство” из 
Ужица, а Жељко је појачао екипу „Злата
ра” из Нове Вароши.

(извор: Спортски савез Чајетина)

Победе  
фудбалера 

 „Златибора”  
на припремама

Предраг Ристановић

Медаље за младе  
селекције  

ФК „Чајетина”
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Екипа ФК „Чајетина” побед
ник је „Игара без граница 
на снегу”, које је на скија

лишту Обудојевица организо
вао Спортски савез Чајетине.

У укупно пет дисциплина 
надметала су се деца узрас
та од 1. до 5. разреда, али и 
њихови родитељи. Фудбалери 
„Чајетине” су били најуспеш
нији у вучи санки,  убацивању 
лоптица и у хокеју. СК „Злати
бор” био је најуспешнији у 
скоку у џаку, док су у посеб
но атрактивној дисциплини, 
полигону за родитеље, слави
ли представници КУД „Злати
бор”.

С обзиром да су три екипе 
биле изједначене на 2. месту 
после пет игара, у бонус так
мичењу (убацивање лоптице) 
смучари су се најбоље снашли 

тако да је њима припало дру
го место, док је трећепласи
рани био састав КУД „Злати
бор 1”.

Учешће на играма узели су 
Фудбалски клуб „Чајетина”, 
Смучарски клуб „Златибор”, 

Одбојкашки клуб „Златибор”, 
Карате клуб „Рујно” и Култур
ноуметничко друштво „Зла
тибор”.

Оганизатор је доделио зах
валнице клубовима учесни
цима, а што се тиче награда, 

трећепласирани тим добио је 
слатки пакет, другопласирани 
је награђен палачинкама у ка
феу „Краљев трг”, а победни
цима је припао боравак у Спа 
центру „Ива” у Чајетини.

                                                                                                  И.Ј.

На 51. „Белом кросу”  
четворо атлетичара 

„Чајетине”
Четворо представника АК „Чајетина” наступи

ло је на 51. издању „Белог кроса”, одржаног у бе
оградском СЦ Кошутњак.

Најзапаженији резултат остварио је Алексан
дар Милосављевић, који је био други у трци пред
ставника војске и полиције. Димитрију Љубичићу 
за мало је измакло победничко постоље у 2007. 
годишту (4. место), док су Тијана Видић и Лена 
Гавовић заузеле 10. односно 12. место у конку
ренцији девојчица 2006. годишта. Сви су насту
пили на деоницама од по 1.000 метара.

  И. Ј.

После 16 одиграних мечева у Пр
вој Б лиги одбојкашице „Златибора” 
имају 11 остварених победа и нала
зе се у горњем делу табеле. Чајетин
ке су савладале „Стерију” у Београду 
са 31 (2519, 2325, 2514, 2515), 
чиме су анулирале недавни пораз 
на свом паркету од „Ивањице” (03), 
екипе која ове сезоне представља 
веома неугодног ривала „Златибо
ру” у свим категоријама.  Претходно, 
„Златибор” је остварио победе над 
„Борцем” у Чачку (31), као и над 
„Крагуј Радничким” (31) и „Јагоди
ном” (30) на свом паркету.

Пионирска селекција ОК „Зла
тибор” наставила је низ веома до
брих резултата у лигашким утак
мицама. Чајетинке су славиле у 
гостима у Новој Вароши над еки
пом „Златара” са 30 (2520, 25
12, 257), чиме су дошле до седмог 
тријумфа у осам мечева. Подсећа
мо, изабранице Милице Јокић су 
у досадашњем делу такмичења 
савладале „Прилике”, „Слободу 
С”, „Лотос”, „Чачак”, „Будућност 
НЕЦ” и „Старс”, а поражене су од 
„Ивањице”.

  И. Ј.

Одбојкашице са 11 победа,  
пионирке незаустављиве

ФК „Чајетина” победник  
„Игара без граница на снегу”
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На четвртом издању ко
шаркашког „Турнира ве
терана”, који организује 

Спортски центар Чајетина, до 
победничких пехара дошле су 
две екипе из Ваљева и једна из 
Београда. Састав Београда је у 
категорији 45+ остварио све три 
победе, чиме је прекинуо двого
дишњу доминацију домаћег сас
тава. Ваљево (35+) је у невероват
ној завршници одбранило титулу 
од прошле године, док су њихове 
женске колегинице победом над 
Подгорицом осигурале пехар.

Нови Београд је, после две по
беде, пропустио шансу да обез
беди победнички пехар. Екипа 
Београда, предвођена Мишком 
Марићем (12 поена) је у дуелу са 
доста „ватре”, у којем су виђене 
и расправе са судијама, технич
ка и искључујућа грешка, успео 
да дође до своје друге победе, 
славивши са 4135.

Златибор Ере (45+) убедљиво 
су савладале Никшић са 5734, 
тако да су дошли у прилику да 

се у дуелу са Београдом боре за 
одбрану трофеја. У окршају фи
налиста из 2016. године Чајетин
ци су поново били успешнији, на 
моменте се играло и веома ат
рактивно, чак су виђене и тројке 
са више од десет метара од стра
не играча оба тима. Александар 
Павловић је играо само једну чет
вртину и за то време убацио 12 

кошева, док је веома прецизан у 
шуту са дистанце био Александар 
Јанковић, који је у завршници по
годио шут са скоро пола терена.

У дуелу ужичких тимова, иг
рачице Ужица су надиграле 
Плеј Оф са 4932, док је титула 
у женској конкуренцији припала 
Ваљеву, које је савладало Подго
рицу са 3226.

Београд (45+) је дошао и до 
треће победе, савладавши Зла
тибор Ере погоцима са линије 
пенала на три секунде пре краја 
са 4342. Иако је у директном 
дуелу Желимир Џамбић био ус
пешнији од Мишка Марића, до
маћи састав је ипак био исувише 
играчки ослабљен да би се избо
рио за више од 3. места.

Још драматичније је било у 
финалу 35+ категорије. Ваљево 
је водило против Златибор Ера 
читавим током меча, да би на 37 
секунди пре краја Душко Панто
вић погодио тројку за вођство 
свог тима (3635). Екипа Ваље
ва је половично реализовала 
слободна бацања (3636), по
том пресекла напад домаћих, 
али није успела да дође до по
ена. У контранападу Николић 
је погодио из продора за 3836, 
вођство домаћих на три секунде 
пре краја. Ипак, Планојевић је у 
последњој секунди из окрета по
годио тројку за победу свог тима 
(3938). И. Ј.

Четврто место за  
пионире КК „Златибор”  

на „Беобаскет купу”
Четвртим местом на „Беобаскет купу” у 

Нишу, одиграном у склопу Купа Радивоја 
Кораћа,  пионири  „Златибора” остварили су 
веома добар пласман у јакој конкуренцији.

Резултатска сензација у првом колу и побе
да над фаворизованим „Партизаном” од чак 
15 кошева разлике (7055) омогућила је екипи 
тренера Владана Калоперовића да се у дуелу 
са „Мега Бемаксом” бори за пласман у фина
ле.  Бранилац трофеја ипак је био успешнији 
(6150), тако да је чајетинском клубу преостала 
утешна борба за треће место, у којој су пораже
ни од  „ФМП Железника” са 5447.

До овог резултата дошао је састав комбино
ван од чајетинских, али и играча из околних 
општина, тако да он свакако додатно добија 
на значају ако се зна да тренер Калоперовић 
није могао да спроведе више од евентуално два 
заједничка тренинга. С обзиром на реноме тур
нира, овакав резултат пре свега је значајан по 
клуб у смислу промоције пред кошаркашком 
Србијом, а до њега су дошли: Чајетинци  Але
кса Пећинар (капитен), Данило Весовић, Мар
ко Ристивојевић и  Срђан Станић, Ивањичани 
Вељко Карапанџић, Немања Кнежевић, Огњен 
Симончевић, Павле Брадић и Михаило Бори
сављевић, затим  Огњен Матовић  (Пријепоље), 
Давид Јањушевић (Прибој), Лазар Зириковски 
(Пожега) и  Филип Којадиновић (Ужице). И. Ј.

Члан кадетске селекције КК „Црвена Звезда” 
Лазар Јоксимовић недавно је боравио у Турској 
као један од 12 репрезентативаца кадетске се
лекције Србије (У16). Некадашњи играч млађих 
селекција КК „Златибор” први пут је учествовао 
са националним тимом на неком такмичењу и 
наредни период очекује са доста оптимизма, 
пре свега када је реч о коначном списку играча 
које ће селектор Влада Вукоичић водити на Ев
ропско првенство у Новом Саду (1018. август).

–Свакако веома лепо искуство за мене. Про
шле године сам био на ширем списку селекције 
У15, али нисмо имали такмичења, ово је нешто 
на још већем нивоу. Лепо смо се дружили, ште
та што нисмо остварили и мало бољи пласман. 
Иначе, с нама нису путовала четворица играча 

„Мега Бемакса”, који су имали клупских обаве
за – каже Јоксимовић, који је с националним ти
мом у турској Сакарији заузео 5. место. 

Веома успешна по њега била је претходна 
година, коју је крунисао добијањем признања 
Спортског савеза Чајетине за најбољег младог 
спортисту општине.

–Лепо признање, које долази од места у 
којем сам направио прве кошаркашке кораке. 
Претходна година је била нестварна по мене, 
из малог места попут Чајетине доћи до Београ
да, у редове „Црвене Звезде”… Желим свакако 
да искористим прилику и да пожелим свом би
вшем клубу „Златибору” да оствари што боље 
резултате у КЛСу и дође до Суперлиге – изја
вио је млади репрезентативац. И. Ј. 

Фото: Кошаркашки савез Србије

Кошаркаш Лазар Јоксимовић члан 
кадетске репрезентације Србије

Четврти кошаркашки 
турнир ветерана
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Кошаркаши „Златибора” 
поражени су у четвртфи
налу Купа Радивоја Ко

раћа у Нишу од „Партизана”, 
који је на крају освојио тај тро
феј, резултатом 67:54. На ис
торијском дебију на највећој 
такмичарској сцени Чајетинци 
се нису обрукали и парирали 
су београдском великану, на
рочито у првом полувремену.

Најефикаснији код побед
ника били су Квами Вон, Ми
хајло Андрић и Ђорђе Гагић са 
по 10 поена. Са друге стране, 
Немања Гуџић је постигао 14 
поена, док је један мање про
тив свог бившег тима уписао 
Богдан Ризнић. 

На почетку меча капитен 
Иван Тмушић као стартер 
повео је борбене саиграче и 
„Златибор” је уз одличну од
брану дошао до изједначене 
игре, па је после прве четвр
тине било 17:14, а на полувре
мену 32:30 за Београђане. У 
трећем периоду је потпуно за
казала нападачка продуктив

ност „Златибора”. „Партизан” 
прави велику серију и двоци
френу разлику, до изражаја 
долази њихова надмоћ у ре
кету. Чајетинци се нису преда
вали, али је „Партизан” сачу
вао предност. Добру подршку 
имао је „Златибор”, навијачи 
су организованим превозом 
дошли до Ниша и најгласнији 

су били када се певала химна 
Србије на почетку меча.

„Партизан” – „Златибор” 
67:54 (17:14, 15:16, 21:8, 
14:16)

Дворана: СЦ Чаир. Гледала
ца: 4000. Судије: Николић, Ју
рас, Пецељ.

„Партизан”: Вилијамс Гос 4 
(5ск), Вон 10 (4 ас), Си 2, Та

дић, Аранитовић 4, Маринко
вић 6, Танасковић 8, Величко
вић 9, Гавриловић 2, Андрић 
10, Гагић 10, Шалић 2.

„Златибор”: Поповић 4, Тму
шић, Величковић 9, Вулић 7, 
Смоловић 1, Симовић, Чор
бић, Ризнић 13 (7 ск), Гуџић 
14, Маројевић, Сонголо, Па
пић 6. З. П.

НБА кошарка: „Портланд” стекао  
права на Чајетинца Раковића

Достојан отпор наших кошаркаша  
освајачу Купа Радивоја Кораћа

Последњи дан за НБА трејдове, односно 
размену играча, веома је значајан у кален
дару најјаче кошаркашке лиге на свету, а 
пажњу је привукло и име једног Чајетинца.

Наиме, „Портланд” је стекао права на 
Милована Раковића, а у замену „Чикагу” 
шаље крилног центра Ноу Вонлеа и новац, 
јавља амерички ЕСПН. Овим потезом „Трејл

блезерси” ће смањити трошко
ве за плате играча, јер према 
српском центру немају оба
везе, док евентуално не дође 
до ситуације да заигра у НБА, 
за шта нису велике шансе.

Да подсетимо, Раковића 
су на драфту 2007. године 
изабрали „Далас Меверикси” 
као 60. пика, а „Чикаго Булси” 
су располагали правима на 
њега од 2014, када су их до
били трејдом од „Орланда”.

Тридесетдвогодишњи Чаје
тинац никада није заиграо у 
НБА, а у каријери је наступао 

за „Полет”, „Атлас”, „Мега Исхрану”, „Спар
так” Санкт Петербург, „Монтепаски” Сијену 
са којом је играо финални турнир Евролиге, 
„Жалгирис”, „Билбао”, „Тријумф”, „Турк Те
леком” и „Хувентуд”. Ове сезоне 208 центи
метара високи центар  наступа за швајцар
ски „Унион Нојшател Баскет” и бележи 11,7 
поена и 6,1 скок у просеку. И. Ј.

Фото www.sportjuga.rs
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Сурова борба вештинe и 
снаге у којој познаваоци 
уживају, са светлосним 

ефектима, атрактивним де
војкама и препознатљивим рин
гом као октагон кавезом били су 
део првог ММА турнира на Зла
тибору. У дворани „Ваи Таи” фе
дерација АФЦ (Atletic Fighting 
Championship) организовала 
је догађај, осам борби у мешо
витим борилачким вешштина
ма (ММА) уз покровитељство 
општине Чајетина, чији је пред
седник Милан Стаматовић отво
рио турнир. 

„Најлепша планина у Србији, 
а осим тога и једина слободна 
планина у држави данас, угости
ла је наше борце, како из Србије 
тако и из региона. Желим пуно 
среће такмичарима на турниру 
са најбољим стручним људима за 
ову врсту спорта, да витешки од
раде своје борбе и да се нико не 
повреди’’, рекао је Стаматовић. 

У најзанимљивијем мечу ве
чери победио је Стефан Звијер 
савладавши Александра Јанко
вића из најбројнијег клуба на 
турниру „Цар Душан Силни’’. 
Борба је приказала све чари 
ММА спорта, а иако је најпре 
био у нокдауну Звијер је успео у 
другој рунди да натера против
ника на предају. „Борим се већ 
шест година, од тога сам највише 
борби одрадио у Србији и много 
сам изненађен квалитетом овог 
турнира и могу да похвалим ор
ганизатора’’, каже Звијер. 

У главној борби вечери Иван 
Ерслан савладао је Бугарина То
нија Маркулева у категорији до 

93 кг судијском одлуком после 
три рунде. Представник Хрват
ске који нема пораз у пет мече
ва у ММА похвалио је Златибор 
као пријатно место које испуња
ва све услове за такмичаре. До
маћи борац Марко Матовић де
битовао је у ММА поразом од 

знатно искуснијег Немање Нико
лића. Двадесетогодишњи члан 
клуба „Шогун’’ из Чајетине истр
пео је много удараца, публика 
га је подржавала, али је предао 
меч у другој рунди.

„Противник је искуснији, ста
рији, јачи и имао је борбе иза 

себе. Ово је моја прва ММА бор
ба, могло је да буде боље, али 
сам задовољан, добро је про
шло. Публика је била феноме
нална, свака част за њих’’, каже 
млади Матовић. 

У борби најискуснијих такми
чара на догађају Драгутин Ми
лошевић из Горњег Милановца 
са 45 година је изгубио од Ивице 
Трушчека из Хрватске који је од
радио свој 67. меч, што је највећи 
број од свих учесника турнира. 
„Борба је била веома динамична, 
дечко је овај пут био бољи. Нај
важније је да се захвалимо ор
ганизаторима, општини Чајети
на и председнику Стаматовићу, 
јер су омогућили један прави 
спектакл на Златибору и надам 
се да ће у будућности бити још 
тога’’, каже популарни Бели Ми
лошевић, док се борац из Хрват
ске захвалио свима рекавши да 
је за њихов спорт сваки гледалац 
битан. У осталим мечевима Ни
кола Јоксовић је савладао нешто 
старијег Владимира Цветковића 
пошто га је „закључао“ у првој 
рунди и дошао до друге победе 
у профи каријери. Двадесетпето
годишњи Борислав Николић је 
савладао Ивана Зидара из Хрват
ске и дошао до седмог тријумфа 
без пораза, а следећи меч има у 
Ирској. У мечу теже категорије Ју
суф Хајровић је победио Војисла
ва Јанићијевића на радост пред
ставника клуба „Санџак Топ тим’’. 
У једином кик бокс мечу вечери 
Бојан Маркељић је био бољи од 
18годишњег Ђорђа Стојковића у 
веома отвореном мечу.

 М. Јевремовић

Златиборци се показали  
у правом светлу

Председник српског огранка америчке федерације АФЦ Го
ран Ивановић каже да је веома задовољан и захваљује се у име 
бораца и тренера, јер су се пријатно осећали: „Мени је битно 
да буду задовољни гледаоци, као и борци гостопримством Зла
тибораца. Сви су се трудили да нас дочекају на прави начин, 
хвала Златибору, општини Чајетина и председнику општине. 
Нисмо имали ниједан инцидент, ни ван октагона, ни на триби
нама, и то је оно што  радује. И овај пут Златибор и Златибор
ци су се показали у правом светлу и зато још једном хвала’’, 
каже Ивановић и додаје да АФЦ следеће турнире организује у 
Швајцарској и Македонији, уз наду да ће се поновити сарадња 
са општином Чајетина, Туристичком организацијом Златибор, 
Спортским савезом и локалним спонзорима који су помогли 
реализацију турнира. 

Борилачки спектакл на Златибору
У дворани „Ваи Таи” федерација АФЦ организовала је осам борби у мешовитим борилачким вештинама (ММА) 

уз покровитељство општине Чајетина, чији је председник Mилан Стаматовић отворио турнир


