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Општина Чајетина се већ 
одавно истиче и препо-
знаје свуда по Србији као 

пример успешног развоја и добре 
организованости, а сада је нашој 
локалној самоуправи стигло и јед-
но интернационално признање. 
Током семинара и радних саста-
нака које су у последњој седмици 
септембра у Енглеској oдржали 
експерти Оксфорда са председни-
цима општина и градским функ-
ционерима из држава широм Ев-
ропе, општина Чајетина добила је 
престижно признање ,,Иноватив-
ни менаџер године”. 

На овом семинару представљен 
је модел управљања местима и 
градовима, начини за постизање 
изузетности у управама и привла-
чења инвестиција, а Чајетина је 
номинована као престижна ло-
кална самоуправа која је увела 
значајне новине и постигла успех 
у успостављању најбољих услова 
за економски развој у области ту-
ризма, како за инвеститоре тако и 
за добробит грађана.

Посвећеношћу до  
зацртаних циљева

Наша локална самоуправа при-
мећена је као пример добре прак-
се у управљању ресурсима, брен-
дирању и уском фокусирању на 
развој спортско-рекреативног и 
здравственог туризма уз пратеће 
делатности, што нас истиче у све-
ту туризма. Постигнути резултати 
и начин како смо до њих дошли 
представљени су у предлогу пројек-
та приликом конкурса и презенто-
вани присутним делегацијама у 
Експертском центру Академске 
уније Оксфорда, чији су чланови и 
одабрали Чајетину као добитника 
овог значајног признања.

О вредности награде додељене 
нашој општини најбоље говори то 
што је Академска унија Оксфорда 
(АУО) међународно академско уд-
ружење које чини преко 350 рек-
тора универзитета, научника, ис-
траживача и иноватора из 34 

земље света. Она развија идеале 
академске изузетности, иновација 
и приступачности и посвећена је 
ширењу ових суштинских вредно-
сти широм света. Главни циљ уније 
је  да споји напоре научника, об-
разовних радника, индустријалаца 
и произвођача и интегрише науку, 
образовање и посао у модерни свет.

Додељено признање примио 
је председник општине Чајети-
на Милан Стаматовић, који је 
учествовао у раду ових семинара 
и радних састанака у Енглеској. 
Он је рекао да се у вођењу општи-
не јасно дефинисаним потребама 
и посвећеношћу дошло до реали-
зације зацртаних циљева. 

– Од једне потпуно девастира-
не локалне самоуправе направи-
ли смо, у тешким условима и у 

околностима оспоравања, једну 
од најперспективнијих општина 
у Србији, са жељом  да се постигну 
светски резултати у области раз-
воја туризма. 

– До циља смо дошли пратећи 
савремене трендове, технологију 
и брендирање, радили смо на 
едукацији, користећи искуства 
и знања међународних инсти-
туција, па резултат није изостао. 
Препознали смо бренд Златибора 
који треба промовисати. 

Да постигнуто  
унапредимо

– Да би неко био успешан у 
вођењу локалне самоуправе, 
најпре је важно да прати развојне 
фазе постављеног циља. Како би 
наш пројекат остао одржив, нама 

је конкретно потребно да конти-
нуирано радимо на маркетингу, 
стварању нових садржаја и отва-
рању нових тржишта – истакао је 
Стаматовић, додајући: 

– Ово признање за нас пред-
ставља још већу обавезу и одго-
ворност, да све постигнуто уна-
предимо, још више да радимо и 
укључимо нове људе.

По изјави директорке ЈП „Голд 
гондола Златибор” Бојане Божа-
нић, планови које је наша општи-
на дефинисала и јасни циљеви за 
будућност говоре у прилог томе 
да  Златибор и Чајетина ускоро 
могу да се нађу на светској ту-
ристичкој мапи, пре свега, како се 
овде чуло, са авангардним и ино-
вативним  пројектима гондоле и 
„Златног града”. М. Ј.

Признање из Оксфорда  
за општину Чајетина

Нашој локалној самоуправи Академска унија Оксфорда, која окупља 350 научника  
и истраживача из 34 државе, доделила признање „Иновативни менаџер године” 

Од једне потпуно девастиране локалне самоуправе направили 
смо, у тешким условима и у околностима оспоравања, једну од 

најперспективнијих општина у Србији, са жељом  да се постигну 
светски резултати у области развоја туризма”, рекао Милан 

Стаматовић примајући у Енглеској признање  

„ „
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Општина Чајетина је и то-
ком септембра интензив-
но радила на изградњи 

путева и улица који су били 
предмет уговора у 2018. години. 
О урађеном заменик председни-
ка општине Арсен Ђурић за „Зла-
тиборске вести” каже: 

– У последњих неколико дана 
извршена је реконструкција 
пута у Кривој Реци у насељу Ви-
шовина, у дужини од 1.400 ме-
тара. Асфалтирани су путеви у 
Шљивовици у засеоцима Ивићи 
и Пантелићи. Врши се и рекон-
струкција путног правца у мес-
ној заједници Семегњево од же-
лезничке станице до центра села, 
а отпочели су и радови у месним 
заједницама Мушвете и Голово. 

У наредном периоду, најављује 
Ђурић, радиће се пут за манастир 
Дубраву, као и два путна правца 
у Јабланици, три путна правца у 
Гостиљу, један у Алином Потоку, 
Рудинама. Биће урађено и неко-
лико улица на Златибору: између 
зграде Туристичке организације 
Златибор и новог здања Култур-
ног центра, као и три крака ули-
ца у насељу Гајеви са пешачком 
и бициклистичком стазом. Укуп-
на дужина улица у насељу Гаје-
ви је око 2.600 метара , чему су 
претходили радови на водовод-
ној и канализационој мрежи, као 
и постављање каблова за улич-
ну расвету. 

– Укупна вредност инвести-
ција у овој години за изградњу 
и реконструцију путева и улица, 
заједно са насипањем путева, је 
око 200 милиона динара. Може-
мо се похвалити да је у питању 
изузетно велики износ средста-
ва. Већ се раде планови и за сле-
дећу годину и сви они путни пра-
вци који нису рађени ове године 
биће убачени у план за 2019. 
Очекујем да ће средства за на-
редну годину бити нешто већа 
него у овој и сигуран сам да ћемо 
у 2019. завршити све засеочке 
путеве на територији општине 

Чајетина – напомиње заменик 
председника општине Чајетина.

Подсећамо да су недавно Ар-
сен Ђурић и председник општи-
не Милан Стаматовић обишли 
радове у насељу Смиљански за-

коси, где је асфалтирано око 2,5 
километра пута. Том приликом 
истакли су да општина Чајети-
на за овакве инфраструктурне 
пројекте сваке године издваја 
значајна средства. Што се тиче 
Смиљанских закоса, напоме-
нули су да је пре неколико годи-
на ово било дивље насеље, али 
да је општина кроз планску до-
кументацију и законска решења 
створила могућност да власници 
могу да легализују своје објекте.

Асфалтирање у Смиљанским 
закосима обрадовало је мешта-
не овог насеља, као и викендаше 
и издаваоце смештаја. 

– Много нам ово значи. С об-
зиром да су овде зиме јаке, 
чишћење снега било је убитач-
но. Доласком асфалта то ће бити 
много лакше. Ово насеље је ве-
ома атрактивно за туристе. Мој 
недавни гост била је директорка 
финансија Мајкрософта – видно 
задовољан истакао је Лазар Три-
шовић из Прибоја.

Перо Стојановић из Зворника, 
који је викендицу у Смиљанс-
ким закосима направио 2003. го-
дине, за овај подухват има само 
речи хвале: – Не могу да верујем 
својим очима. Толико сам пози-
тивно изненађен. Хвала општи-
ни Чајетина на овоме.

С обзиром да је тендерима уго-
ворено и обављено асфалтирање 
путева у многим златиборским 
селима: Шљивовици, Сирогојну, 
Кривој Реци, Трнави, Алином 
Потоку, Рудинама и другим, то 
по речима Арсена Ђурића пред-
ставља укупно око 20 километа-
ра асфалтних путева у овој годи-
ни. И то не рачунајући насипање 
и санацију макадамских путева 
оштећених услед временских не-
погода, које изводи КЈП „Злати-
бор“, у шта је уложено око 10 ми-
лиона динара. М.Ј. – Д. Р.

Општина уложила 200 
милиона у километре 

новог асфалта
„Очекујем да ће средства за наредну годину бити нешто већа 

него у овој и сигуран сам да ћемо у 2019. завршити све засеочке 
путеве на територији општине Чајетина”, напомиње Арсен Ђурић

Арсен Ђурић
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Након добијања дозволе 
за подизање 19 стубо-
ва од почетне станице 

„Голд гондоле” до међустани-
це на половини трасе, инвес-
титор, извођачи радова и над-
зорни органи договорили су 
наставак радова на четвртој 
фази, а директор ЈП “Голд гон-
дола Златибор” Бојана Божа-
нић очекује да ће овај капи-
тални објекат да буде завршен 
идуће године.

Добијањем дозволе за још 
једну фазу изградње “Голд гон-
доле Златибор”, односно поди-
зање 19 стубова од почетне 
станице у средишту туристич-
ког центра до међустанице, 
општини Чајетина омогућено 
је да настави са градњом своје 
највеће инвестиције вредне 13 
милиона евра, од чега 10 ми-
лиона кошта опрема, а три ра-
дови.

“Тиме је коначно решен део 
проблема који је успорио радо-
ве на овом капиталном пројек-
ту. Службе Министарства 
грађевинарства пружиле су 
подршку у разјашњавању поје-
диних сложених администра-
тивних процедура у поступку 
издавању дозволе и радови ће, 
на велико задовољство,  бити 

настављени у складу са дина-
мичким планом и пратећом 
документацијом конзорцију-
ма извођача. Вредност радова 
на овој фази је око 45 милиона 
динара”, каже Бојана Божанић, 
директор ЈП “Голд гондола Зла-
тибор”.

Према њеним речима, Ми-
нистарство грађевинарства је 
након почетног неповерења 
изашло у сусрет инвеститору, 
у решавању појединих про-

блема на које су наилазили. 
Успостављена је сарадњу са 
надлежним службама ми-
нистарства, као и доступност 
стручних лица за сваку врсту 
консултација и помоћи.

Бојана Божанић подсећа да 
је општина као инвеститор ре-
шила имовинско-правне од-
носе на комплетној траси гон-
доле. Али административне 
процедуре уписа права уласка 
у посед ради привођења наме-

ни и изградње гондоле у Служ-
би за катастар непокретности 
значајно су успориле процеду-
ру издавања дозволе.

Упркос бројним проблеми-
ма административне приро-
де, разних процедура и нере-
шених имовинских односа на 
земљишту где је власник др-
жава, радови на овом објекту 
нису престајали, а ових дана 
праве се нови, велики помаци.

“Након добијања дозволе, у 
општини Чајетина је одржан 
састанак инвеститора са из-
вођачим радова и надзорним 
органима и договорен је наста-
вак радова на четвртој фази. 
Према договору, ова фаза ра-
дова би требало да буде завр-
шена до краја ове грађевинске 
сезоне”, каже Бојана Божанић.

Партнери из француске 
компаније “Помагалски” над-
зираће радове на уградњи ан-

„Голд гондола” се 
приближава Торнику

Бојана Божанић, директорка ЈП “Голд гондола Златибор”,  очекује да се до краја 
ове године постави свих 36 стубова, а да пробна вожња и стављање гондоле  

у функцију буде 2019. године 

www.goldgondola.rs

Бојана Божанић
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кера, а градња гондоле наста-
виће се по највишим светским 
стандардима и уз највеће мере 
безбедности радника који раде 
на висини, о чему се води ра-
чуна.

Проблеми с издавањем доз-
вола учинили су да се од по-
четка није радило у контину-
итету на комплетној гондоли, 
већ у фазама. До сада је за-
вршено 95 одсто планираних 
послова, односно радови на 
последњој и почетној станици, 
као и повезивање каблова за 
електричну енергију. Положен 
је и далековод дуг 12 киломе-
тара од Златибора до међуста-
нице, где ће бити главна по-
гонска станица за електричну 
енергију.

Али општина Чајетина и 
ЈП “Голд гондола” чекају да се 
реши још један проблем – из-
давање дозвола за преостале 
две фазе, где се администра-
тивни проблеми у Републич-
ком геодетском заводу пре-
плићу са тужбама и жалбама 
које се улажу само из формал-
них разлога. Због одуговла-
чења с добијањем дозвола део 
опреме француске компаније 
“Пома” још увек стоји у скла-
дишту.

“У процедури је пета фаза 
градње гондоле, изградња сту-
бова од међустанице до крајње 
станице на Торнику. Решени 
су сви имовинско-правни од-
носи. Требало би да се откло-
не остале ситне техничке пре-
преке и надамо се  да ћемо и 
за ову фазу до краја месеца до-
бити дозволу. Проблем је с до-
бијањем дозволе за међуста-
ницу, јер још увек није решен 
спор око земљишта ПК „Злати-
бор”. Надамо се да ће и ту све 
процедуре бити готове за два 

месеца. Очекујемо да ћемо да 
краја ове године имати грађе-
винску дозволу и за ову фазу”, 
каже Бојана Божанић и додаје 
да је циљ да са почетком нове 
грађевинске сезоне следеће 
године крену са градњом и 
ове две фазе.

Она очекује да се до краја 
ове године поставе свих 36 
стубова, а да пробна вожња и 
стављање гондоле у функцију 
буде 2019. године.

Када идуће године 
буде завршена, „Голд 
гондола” дуга девет ки-
лометара биће најдужа 
панорамска жичара на 
свету и највећа ту-
ристичка атракција 
у региону. И, сва-
како, понос зла-
тиборског краја. 
Донеће и значај-
не приходе.

“Жао нам је што 
је због одуговлачења са изда-
вањем дозвола изгубљена до-
бит. Сви смо због тога на неки 
начин на губитку”, наглашава 
Божанић.

Ипак, инвестиција ће вишес-
труко да се исплати. Општина 
Чајетина, према речима Бојане 

Божанић, увешће овај турис-
тички центар у нову еру.

“По завршетку гондоле оче-
кујемо већи број туриста и 
приходе. Према нашим про-
ценама, за седам до 10 година 
на основу гондоле и пратећих 
садржаја остварићемо мили-
он ноћења са посетом од десет 
милиона туриста током годи-
не”, истиче Бојана Божанић.

Притом наглашава да ће 

гондола када почне с радом 
да доноси приходе не само 
туристичком центру и општи-
ни Чајетина, већ и држави 
Србији, кроз порезе, али и ди-
ректно и индиректно увећање 
запослености.

Циљ запослених у ЈП “Голд 

гондола Златибор” и општини 
Чајетина је не само да привуку 
већи број туриста, већ и инвес-
титоре који ће да улажу у до-
датне садржаје и комунално и 
туристичко уређење.

“Велики број инвестито-
ра је показао интересовање 
за улагање. Планирано је 
уређење неколико локалитета 
на Златибору, на Рибничком 
језеру које ће да се користи 
у туристичке сврхе и на Тор-
нику. У непосредној близи-
ни центра Златибора сагра-
дићемо пословну зграду са 
садржајима занимљивим за 
туристе. Биће ту и додатни 
комерцијални и угоститељски 
садржаји. На врху Торника 
код последње станице нала-
зиће се видиковац и бројни 
адреналински садржаји који 
ће привући и посетиоце који 
не скијају”, сазнајемо од Боја-
не Божанић.

Директорка ЈП „Голд гон-
дола Златибор” на-
глашава да ће ко-
рист од тога имати 
сви, не само локал-
на управа као ин-
веститор, већ и сви 
они који на Торни-
ку имају објекте и 
земљиште.

“Радимо и 
радићемо на 
томе да се 
створи до-
бар амбијент и за даваоце и ко-
риснике услуга, да гондола „ге-
нерише“  нова улагања и буде 
део светски туристичких трен-
дова”, додаје она.

Општина Чајетина, према ре-
чима Бојане Божанић, планира 
изградњу аква парка и бројних 
других садржаја како на отво-
реном тако и на затвореном 
простору, где ће туристи моћи 
да проводе време када су лоши 
временски услови. У плану су 
спа и велнес центри. Хотели 
сваким даном унапређују по-
нуду... Неки хотели се развијају 
гледајући на гондолу, јер она 
уводи Златибор, са традицијом 
бављења туризмом дугом 125 
година, у нову еру. М. Ј.

Французи 
надгледају радове

Радове на гондоли изводи 
конзорцијум одабран на тен
деру који чине „Јединство“ из 
Ужица, „Амига“ из Краљева, 
„Хидромонтажа“ и „Елкомс“ 
из Београда. Градњу надгле
дају стручњаци француске 
компаније “Помагалски”, од 
које је општина Чајетина ку
пила комплетну опрему.

Кабине за 10 особа
„Голд гондола” биће најдужа једноужна, ви

сећа, раздвојива жичара, са кружним (једносмер
ним) током, са затвореним кабинама за 10 особа, а 

пречник челичног ужета је 50 милиметара. Жи
чара ће бити дуга 8,95 километара, 
уз висинску разлику између 

почетне и крајње станице 
од 531 метара, а кабине 
ће се кретати брзином 
од око шест метара у 

секунди.
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Пјер Ракт, представник 
француске компаније 
„Пома”, изјавио је да је 

њихово велико задовољство што 
раде на најдужој жичари овог 
типа на свету: 

„Биће ово озбиљна референ-
ца и за „Пому”, не само за Зла-
тибор и Србију. Знамо да су по-
стојали одређени проблеми у 
динамици реализације пројек-
та, али одлучност инвеститора  
–председника општине Чајети-
на и његових сарадника – била 
нам је  јасан знак да је то проје-
кат који ће они довести до ус-
пешног краја. Застоји у реали-
зацији никада нису утицали на 
нашу међусобну комуникацију 
и све је у најбољем реду (осим 
што смо до сада могли већ да се 
возимо златиборском гондолом). 
Опрема је складиштена ваљано 
и очекујемо да буде комплет-
но уграђена што пре. Пратили 
су све наше инструкције”, каже 
Ракт, који је одговорио на наша 
питања у вези са гондолом. 

Које су карактеристике „Голд 
гондоле Златибор”?
Ова гондола, са хоризонталном 

дужином од 8, 95 километара по-
стављена на 36 стубова, биће ре-
ализована из два дела и прево-

зиће, у пуном капацитету, 1.000 
људи на сат у једном правцу, бр-
зином од 6 м/с. Са тако импресив-
ним техничким карактеристика-
ма овај инфраструктурни објекат 
ће бити понос целог краја као и 
најдужа монокабловска гондола 
икада направљена, не само у Ср-
бији, већ и у свету, према нашим 
сазнањима. 

Гондола ће бити опремљена 
са 90 „Диамонд” кабина које ће 
омогућити скијашима и турис-
тима да уживају у панорамском 
погледу од 360 ° преко преле-
пог златиборског краја, удобно 
смештени, током 25 минута пу-
товања. На средњој станици која 
се налази готово на пола пута, 

биће под земљом смештен сав  
електрични погон, како би се 
смањла бука.

Да ли постоје нове техно-
лошке промене примењене 
на ову жичару?
„Голд гондола” одговара на-

шем асортиману уређаја типа 
„Мултик” који је већ инсталиран 
и тренутно је у функцији у мно-
гим земљама за градски пре-
воз, туристички превоз и зим-
ске спортове.

Која је главна разлика из-
међу ове и осталих жичара 
на којима сте радили раније?
Технички речено, монока-

бловска одвојива технологија 
примењена за Златибор је иста 

као  технологија која се користи 
широм света. Главна разлика 
на Златибору је изузетна ду-
жина гондоле која је најдужа 
монокабловска жичара икада 
направљена. Главни изазов је 
управљање дужином и дугим 
размаком између стубова.

После рада у бројним земља-
ма Европе, Азије, Африке, Јужне 
Америке, САД, а такође и у Аус-
тралији и Новом Зеланду, ин-
жењери из француске компа-
није „Пома” сада граде жичаре 
у Србији. Каква су искуства са 
изградњом ове жичаре, да ли 
представља изазов јер је најду-
жа на свету?

Технички гледано, гондола 
која се пружа preko Златиборa 
представља сасвим стандард-
ну технологију, коју развијамо у 
многим другим земљама. Глав-
ни изазов је управљање великом 
количином опреме и управљање 
са две петље каблова на тако ве-
ликој дужини линије.

Које су предности кабловс-
ког превоза?
Сматрамо да је дизајн злати-

борске гондоле  спој између ур-
баног и туристичког транспорта. 
Заиста, „Голд гондола Златибор” 
ће повезати Златибор са турис-
тичким простором које је раз-
вила општина на  међустаници, 
а потом и до постојећег скија-
лишта (Торник). Ми смо већ 
разговарали да постоји глобал-
но више разлога да се изабере 
систем транспорта жичаром: ек-
склузивна рута, континуирани 
транспорт, брза изградња, мала 
капитална улагања и оператив-
ни трошкови у поређењу са дру-
гим видовима  јавног превоза, 
еколошка одрживост, брисање 
препрека, превазилажење на-
гиба, одличан поглед, незнат-
ни захтеви у погледу заузетости 
простора, доступност, архитекту-
ра – наводи Пјер Ракт из компа-
није „Пома”. З. В.

Пјер Ракт: Најдужа монокабловска 
гондола икад направљена

Представник француске компаније „Пома”: „Знамо да су постојали проблеми у динамици 
реализације пројекта, али одлучност инвеститора –председника општине Чајетина и његових 
сарадника – била нам је јасан знак да је то пројекат који ће они довести до успешног краја”   

„Амига” је компанија из Краље
ва, чланица конзорцијума извођа
ча радова (уз „Јединство”, „Елкомс” 
и „Хидромонтажу”) на изградњи 
златиборске „Голд гондоле” заду
жена за монтажу опреме коју је 
испоручио француски произвођач 
„Пома” . Заменик директора „Ами
ге” Иван Тлачинац о овом подух
вату за „Златиборске вести” истиче: 

–  Као компанији која се дуги 
низ година бави изградњом жи
чара и гондола у Србији и регио
ну увек нам посебно задовољство 

представља изградња нових инсталација, 
поготово у нашој земљи. Сматрам да ће ова 
гондола значајно допринети развоју тури
зма на Златибору и значајно обогатити по
нуду златиборских туристичких садржаја, 
са невероватном перспективом ширења 
и развоја тог дела Златибора на месту бу
дуће међустанице на Рибници и на месту 
излазне станице на самом врху Торника. 
Сарадња са општином Чајетина на пројек
ту „Голд гондоле” уједно је прилика за нова 
искуства и велики изазов, јер се ради о нај
дужој панорамској гондоли на свету – изја
вио нам је Тлачинац. З. В.

За „Амигу” гондола задовољство и изазов

Иван Тлачинац
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Златибор  већ годинама 
има изузетно добру са-
радњу са Републиком 

Српском у свим областима, 
а нарочито на пољу туризма. 
Све више туриста са оне стране 
Дрине долази на најпосећенију 
планину Србије. Из тог разлога 
у четвртак 20. септембра у Ви-
шеграду је потписан  Протокол 
о сарадњи  између Туристичке 
организације Златибор и Ми-
нистарства трговине и туризма 
Републике Српске.

Протокол су у новоотворе-
ним просторијама Туристичке 
организације Вишеград пот-
писали заменик председника 
општине Чајетина Арсен Ђу-
рић и министар трговине и ту-
ризма РС Предраг Глухаковић.

Овим протоколом потписни-
ци изражавају сагласност о по-
треби  унапређења међусобне 
сарадње у области привреде, 
посебно туризма, угоститељст-
ва, културе, спорта  и размене 
искуства у области развоја ту-
ризма. Они изражавају зајед-
ничко уверење  да је сарадња  

и партнерство  у овим облас-
тима у обостраном интересу и 
да ће допринети будућем ус-
пешнијем и квалитетнијем 
укупном развоју са свим пози-
тивним економским и другим 
ефектима.

„Златибор представља турис-
тички бренд целог региона, и 
то у свим областима које ова 
планина нуди”, рекао је Пред-
раг Глухаковић, министар ту-
ризма у Влади Републике Срп-
ске, и додао да РС жели да са 

Златибором има још квалитет-
нију и чвршћу сарадњу. Глуха-
ковић наводи да је ово заслуга 
свих туристичких радника и да 
им је жеља да се сва позитивна 
искуства са Златибора пренесу 
у Републику Српску, а и обра-
тно. Министар је нагласио да 
га радује што ће гости из Репу-
блике Српске моћи да бораве 
по повољнијим условима на 
Златибору.

Арсен Ђурић је рекао да је 
циљ потписивања протокола 

управо стварање регионалног 
туристичког производа, зајед-
нички наступи на иностраним 
сајмовима и промоција на да-
леким туристичким тржишти-
ма. Истакао је да Туристич-
ка организација Златибор већ 
традиционално има одличну 
сарадњу са Министарством ту-
ризма Владе Републике Српске, 
као и са свим туристичким ор-
ганизацијама. Као пример је 
навео добру сарадњу између 
Вишеграда и Златибора, која 
се огледа у томе да се за госте 
са Златибора свакодневно ор-
ганизују излети до Андрићгра-
да и старог моста Мехмед паше 
Соколовића.

Такође ће се, речено је, зајед-
ничким планским активности-
ма обезбедити  маркетиншки 
наступ, медијско представљање 
и пропагирање туристичке дес-
тинације  Златибор  на терито-
рији Републике Српске,  као и 
привредних  и туристичких 
вредности Републике Српске на 
подручју Златибора и општине 
Чајетине. М. Ј.

Блиске везе Златибора  
са Републиком Српском

Заменик председника општине Чајетина Арсен Ђурић у Вишеграду  
са министром Предрагом Глухаковићем потписао Протокол о сарадњи  

ТО Златибор и Министарства трговине и туризма РС

Потписивање протокола
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Сумирајући протекло 
лето, у Туристичкој ор-
ганизацији Златибор 

истичу да је иза нас још једна 
успешна летња сезона на овој 
планини. Иако су на почетку 
лета били неповољни времен-
ски услови који нису ишли на 
руку туризму, то се није по-
себно одразило на укупан ту-
ристички промет, јер „златна 
планина” има мноштво раз-
личитих садржаја којима у 
свим условима може привући 
госте. Зато су и у овој главној 
сезони овде остварени одлич-
ни резултати.

Према подацима Републич-
ког завода за статистику, Зла-
тибор је у периоду од почет-
ка године до сада званично 
најпосећенија туристичка дес-
тинација у Србији. Од изабра-
них туристичких места, мере-
но бројем остварених ноћења, 
домаћи туристи су у периоду 
јануар-август 2018. године нај-
више боравили управо на Зла-
тибору, са остварених 480.244 

ноћења, што је за 10 одсто 
више у односу на исти пери-
од прошле године. Затим следе 
Врњачка Бања, Копаоник, Со-
кобања, Београд... 

Инострани туристи су на 
Златибору од почетка годи-
не остварили више од  84.000 
ноћења, што је за четири од-
сто више него претходне. На 

Златибору је све више стра-
наца, не само из европских 
држава: само у јулу и августу 
на планини је боравило пре-
ко 3.000 гостију из Кине. У 
летњим месецима број ки-
неских туриста се значајно 
приближио броју посетилаца 
из Републике Српске и Црне 
Горе, који су традиционално 
најбројнији инострани гости 
на Златибору. 

У знаку јубилеја
О минулој сезони дирек-

тор Туристичке организације 
Златибор Владимир Живано-
вић за „Златиборске вести” 
каже: 

– Ове године Златибор је 
био у знаку јубилеја, обеле-
жавања 125 година организо-
ваног туризма, па је током 
лета одржан велики број ма-
нифестација, концерата, де-
шавања на Краљевом тргу и 
околним местима на терито-
рији општине Чајетина која 
су привукла велики број по-

На Златибору летовало преко 
3.000 гостију из Кине

Према подацима Републичког завода за статистику, домаћи туристи су у периоду  
јануар-август 2018. највише боравили на Златибору, са остварених 480.244 ноћења,  

што је за 10 одсто више у односу на исти период прошле године

Владимир Живановић



9СЕПТЕМБАР, 2018. ГОДИНЕ ТУРИЗАМ

УКРАТКО ИЗ ЗЛАТИБОРСКОГ ТУРИЗМА...

Плутајућа фонтана улепшала језеро
Језеро у центру Златибора богатији је за нову туристичку атракцију, плутајућу фонтану. Фонта-

на „Dancing“ постављена је на вештачком језеру захваљујући пројекту који је спровела Туристичка 
организација Златибор у сарадњи са Регионалном развојном агенцијом „Златибор”. 

Са висином млаза до пет метара и разнобојном светлошћу у вечерњим сатима плутајућа фонтана 
већ привлачи велики број гостију којима је омогућено да возећи се педалинама приђу што ближе 
фонтани и направе најлепше фотографије. Ово је прва фаза уређења језера, а очекује се и партерно 
уређење, постављање нових клупа за одмор и осветљење пешачке стазе која од језера води ка хоте-
лу „Олимп“. 

Запажена презентација Златибора у Цељу
На крају веома успешне летње сезоне Туристичка организација Златибор наставила је са про-

мотивним активностима, а прва у низу била је презентација туристичке понуде „златне планине” 
на привредном сајму „МОС” у Цељу у Словенији, који је трајао од  11. до 16. септембра. Посетиоци 
сајма, међу којима и туроператори и представници агенција из целе Словеније, имали су прили-
ку да се кроз презентацију и филм о Златибору упознају са потенцијалима планине, природним 
лепотама, атракцијама, могућностима за провођење активног одмора и 125 година дугом тради-
цијом развоја туризма. Златибор је дестинација добро позната туристима из Словеније, последњих 
година бележи пораст броја посетилаца из ове земље, а Словенци су посебно заинтересовани за 
камп „Златибор”.   

И британски кампери у ауто-кампу „Златибор” 
Ауто-камп „Златибор” при-

влачи све више гостију, посеб-
но иностраних. Поред  пет кам-
перских група из Холандије, у 
којој се овај ауто-камп промо-
више преко постојећих камп 
асоцијација, удружења и сај-
това, „Златибор” је постао при-
влачан и за британско тржиште. 
Ове сезоне забележена је посе-
та групе кампера и индивиду-
алних гостију из Велике Брита-
није. Такође се и на немачком 
тржишту бележи раст у погледу 
доласка нових посетилаца.  Из године у годину број кампера на Златибору расте, одлични усло-
ви и квалитет који оправдава максималне три звездице кампа разлог су да се ови гости изнова 
враћају на Златибор. З. В.

сетилаца. Летња сезона је била 
врло успешна, велики број до-
маћих и страних гостију ужи-
вао је у лепотама и садржајима 
Златибора. Једнодневни изле-
ти које смо организовали та-
кође су привукли велики број 
гостију. На пример, заштићено 
природно добро Стопића пећи-
ну током осам месеци ове годи-
не посетило је око 61.000 турис-
та. Толико их је обишло пећину 
током целе прошле године, што 
је добар показатељ раста ту-
ристичког промета на „златној 
планини“.

Директор напомиње и да 
се летња сезона у ауто-кампу 
„Златибор” може оценити као 
веома успешна, са одличним 
резултататима. – Поред пет 
камперских група из Холан-
дије, камп „Златибор” је постао 
привлачан и за кампере из Ве-
лике Британије, Немачке, Сло-
веније. Уз организоване групе 
у камп све више долазе и ин-
дивидуални кампери, а све је 
то резултат интензивних про-
мотивних активности које ТО 
Златибор спроводи на иностра-
ним тржиштима – истиче Жи-
вановић.

Туристичку организацију 
очекују нове маркетиншке 

активности

Он најављује да у наредном 
периоду Туристичку организа-
цију очекују нове маркетинш-
ке активности, наступи на сај-
мовима туризма у Новом Саду 
и Крагујевцу, презентације у 
градовима региона, билборд 
кампања, наступи на телеви-
зијским и радио станицама, 
промоција на друштвеним 
мрежама...

 – Већ смо започели промо-
тивне активности за насту-
пајућу зимску сезону, најпре 
у државама региона. Успеш-
но смо наступали на сајму 
привреде „МОС“ у словенач-
ком граду Цељу, где је исказа-
на заинтересованост за понуду 
Златибора. А у Вишеграду смо 
потписали Протокол о сарадњи 
са Министарством трговине и 
туризма Републике Српске и 
тиме наставили добру сарадњу 
коју смо имали претходних го-
дина са колегама из ове државе 
– додаје директор ТО Златибор 
Владимир Живановић. З. В.
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Зла ти бор ски хо тел „Монс” 
(„MONS ho tel&apa rt ments“) 
још је дан је дра гуљ са др-

жај не и са вре ме не ту ри стич ке 
по ну де ове пла ни не. На ла зи се у 
са мом цен тру Зла ти бо ра, на 300 
ме та ра од је зе ра, у не по сред ној 
бли зи ни фуд бал ских и те ни ских 
те ре на. Изо ло ван од бу ке, го сти-
ма га ран ту је ми ран од мор. 

Хо тел „Монс“ је зва нич но по-
чео са ра дом по чет ком но вем-
бра 2015. го ди не. Осно ван је као 
огра нак гра ђе вин ског пред у зе ћа 
„Из град ња Р” из Кра гу јев ца и као 
та кав пред ста вља до каз ду го го-
ди шњег успе шног по сло ва ња по-
ро дич не фир ме. 

Ро ди те љи и два бра та осно ва-
ли су ту по ро дич ну кра гу је вач-
ку фир му ко ја се ис кљу чи во ба ви 
из во ђе њем гра ђе вин ских ра до ва. 

Ви ше од 15 го ди на пре из град ње 
хо те ла „Монс” би ли су стал ни по-
се ти о ци Зла ти бо ра бу ду ћи да су 
ов де вла сни ци јед не ви кен ди це. 
У ду ху свог би зни са, ку пи ли су 
плац на Зла ти бо ру, на ло ка ци ји 
са да шњег хо те ла, са на ме ром да 
гра де апарт ма не за про да ју. 

Од издавања апартмана 
до гар ни хо те ла

– Ка да је за вр ше но про јек то ва-
ње и по че ла град ња, на кон ана-
ли за и са гле да ва ња мо гућ но сти, 
по ста вља ју ћи пи та ња се би за-
што оту ђи ти не што та ко до бро и 
на до бр ој ло ка ци ји, до шли смо 
на иде ју да про ме ни мо на ме ну 
објек та. Од лу чи ли смо да обје кат 
за др жи мо за се бе, у кру гу по ро-
ди це, и ба ви мо се рен ти ра њем 
апа рт ма на – го во ри о тим по че-

„Монс” са ам би јен том  
и за нај зах тев ни је го сте

„Ре зул та ти ко ји су у „Мон су” по стиг ну ти отва ра ју мо гућ но сти за но ве ин ве сти ци је,  
па ни је не мо гу ће да се у на ред ном пе ри о ду по сло ва ње у ту ри стич ком сми слу про ши ри 

још не ким објек том”, на ја вљу је вла сник хо те ла Ми лан Мла де но вић

Ми лан Мла де но вић
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ци ма за „Зла ти бор ске ве сти” Ми-
лан Мла де но вић, вла сник и ди-
рек тор хо те ла „Монс”.

Ра ђа ле су се по том но ве иде је, 
уз же ље да бу ду здра ва кон ку рен-
ци ја, па су на пра ви ли до дат не са-
др жа је. На пра вљен је спа цен тар, 
ло би бар, зо на за за ба ву нај мла-
ђих го сти ју, фит нес са ла...На ме ра 
им је би ла да се не ба ве ре сто ра-
тер ством, бу ду ћи да они жи ве и 
ра де у Кра гу јев цу. Ипак, на пред-
лог Не на да Ме ло ви ћа ко ји са да 
оба вља функ ци ју управ ни ка хо-
те ла „Монс”, уве ли су услу гу но-
ће ња са до руч ком, што их је свр-
ста ло у ка те го ри ју гар ни хо те ла. 

Ка ко је вре ме од ми ца ло, ин те-
ре со ва ње го сти ју по ста ја ло је све 
ве ће, уве де ни су и дру ги обро ци, 
са да обје кат функ ци о ни ше са 
услу гом пу ног пан си о на. Вре ме-
ном су ослу шки ва не по тре бе, па 
је зо на на ме ње на ма ли ша ни ма 
адап ти ра на да по по тре би мо же 
би ти и са ла за са стан ке и ма ње 
се ми на ре. Ка па ци тет сме штај-
них је ди ни ца у пот пу но сти пра-
ти ка па ци тет ре сто ра на и са ле за 
са стан ке. 

Гар ни хо тел „Монс” већ у но-
вем бру оче ку је ка те го ри за ци ја, 
ка да ће и зва нич но би ти ка те-
го ри сан као хо тел. Је ди но што у 
овом тре нут ку не до ста је у по ну-
ди је ба зен.

На бу кин гу већ три  
го ди не оце на 9,6

Нај број ни ји го сти су по ро ди це 
са ма лом де цом, ко је опре де љу-
је ве ли ка ква дра ту ра апарт ма на, 
што ујед но хо тел „Монс” и из два-
ја од дру гих хо те ла.

– Ре зул та ти ко ји су по стиг ну ти 
отва ра ју мо гућ но сти за но ве ин-
ве сти ци је, па ни је не мо гу ће да се 
у на ред ном пе ри о ду по сло ва ње 
у ту ри стич ком сми слу про ши ри 
још не ким објек том – на ја вљу је 
Мла де но вић.

Зна чај но је ис та ћи да хо тел 
„Монс” на бу кин гу већ три го ди-
не има оце ну 9,6 што је и нај ве ћа 
оце на ко јом су оце ње ни објек ти 
за сме штај те вр сте на Зла ти бо-
ру. Ви сок ни во услу ге, ко ји је кон-
стан тан, упра во су го сти оце ни ли, 
а по пу ла ран је и тренд по врат ка 
го сти ју, што у хо те ли јер ству да је 
си гур ну по твр ду до бре услу ге.

Ина че, обје кат рас по ла же 21 
сме штај ном је ди ни цом укуп ног 
ка па ци те та од 50 ле жа је ва, с тим 
што се упо тре бом по моћ них ле-

жа ја мо же про ши ри ти и до 80. 
Сва ка од сме штај них је ди ни ца 
је апарт ман ског ти па, опре мље-
не су по ви со ким стан дар ди ма. 
При њи хо вом уре ђи ва њу циљ је 
био да се  функ ци о нал но шћу и 
есте ти ком ство ри ам би јент ко ји 
ће за до во љи ти по тре бе чак и нај-
зах тев ни јих го сти ју.

У вре ме ван се зо не ак це нат у 
„Мон су” ста вља ју на гру пе, тим 

бил дин ге и дру ге ви до ве по слов-
них оку пља ња, јер је Зла ти бор по-
стао пре по зна тљив као кон гре сни 
цен тар ко ји из го ди не у го ди ну 
при вла чи све ви ше ова квих де ша-
ва ња. За то обје кат по се ду је и мо-
дер ну кон гре сну са лу опре мље ну 
нај са вре ме ни јом тех но ло ги јом.

Ва жност се у „Мон су” по себ но 
при да је по ну ди и из бо ру је ла, за 
ра зно вр сне уку се и зах те ве. 

– Га стро но ми ја нам пред ста-
вља је дан од бит ни јих сег ме на-
та у скло пу на ших уго сти тељ ских 
услу га. Кон цепт ку хи ње смо ба-
зи ра ли као спој тра ди ци о нал-
них и ло кал них спе ци ја ли те та и 
ве ли ко нам је за до вољ ство ка да 
до би је мо по хва ле од на ших стра-
них и до ма ћих го сти ју – на гла-
ша ва управ ник Не над Ме ло вић.

З. В.



12СЕПТЕМБАР, 2018. ГОДИНЕЗАНИМЉИВОСТИ ИЗ ЗЛАТИБОРСКИХ СЕЛА   

Када размишљам о 
Трипкови,увек раз-
мишљам о Трипкови 

мог детињства.Тада сам је во-
лео онакву каква она јесте,-
мог ђеда и бабу,стрица и стри-
ну,моје рођаке. И сви ти људи 
су ми били добри“, започиње 
своју причу Велимир Вељо 
Тошанић, познати стваралац 
чија радионица уметничког 
стакла се свуда прочула, сада 
пензионер из овог села. 

“И дан данас се сећам кад 
се у смирај дана из кањона 
Сушице враћамо са стоком,а 
цело село се скупи у Лијепој 
Води (Лијепа Вода је место где 
је данас летња позорница) да 
напоји стоку.Још увек чујем 
звуке и осећам мирис тог вре-
мена. Жене које пуне буце са 
водом и како их носе на ра-
мену до куће. Ту смо се игра-
ли као деца преко лета,а када 
сам 1999.године отворио ра-
дионицу у Трипкови, уместо 
те уређене површине и спо-
мен-чесме деде Драгољуба,би-
ла је једна велика депонија за-
расла у коров“.   

Долазили су туристи  
из разних земаља

И већ тада је Вељо почео 
размишљати о чишћењу и 
уређењу тог простора. Уједно 
да се искористи и конфигура-

ција терена која личи на ан-
тички анфитеатар,да би се на 
том простору направила летња 
позорница. 

 Не сећа се Вељо ко је први 
наглас изрекао ту идеју, али зна 
да се око организације обнове 
највише ангажовао Милан Ла-
зовић. Новац је добијен од аме-

ричке организације ,,ИРД“ у из-
носу од 36.000 долара, која је у то 
време помагала такве пројекте. 
Оправданост једног непрофита-
билног објекта такве врсте Вељо 
је бранио објашњавајући да по-
ред добре хране,смештаја и чис-
тог ваздуха, што чини саставни 
део понуде сеоског туризма, 
треба понудити и културно-за-
бавне програме. Долазили су 

туристи из разних земаља: Ен-
глеске, Француске, Кине, Изра-
ела, Италије, Словеније.Та идеја 
да култура дође у село, уместо 
да село иде у град, допала се 
комисији ,,ИРД“-а и тако је село 
добило новац. 

Оправданост се показала 
одмах по завршетку тих ра-

дова, јер је летњу позорни-
цу пре 14 година отворио На-
ционални ансамбл „Коло”. На 
летњој позорници су наступа-
ли фолклорни ансамбл „Зла-
тибор” из Чајетине, КУД „Се-
војно” и АКУД „Крсмановић” 
из Београда. Ту се одржала и 
позоришна представа ,,Соко-
лови“ режисера Мајкла Дивај-
на (Michael Devine), професо-

ра академије за позориште и 
филм из Торонта, који је бора-
вио у Трипкови са студентима 
ФДУ. Последње културно лето 
у Трипкови одржано је 2008.
године.

Данас,после толико годи-
на, извршено је реновирање 
летње позорнице која је дове-
дена у функцију да се преко 
лета могу одржавати концер-
ти разних уметника. Ангажо-
вање на тим радовима пре-
узело је на себе Туристичко 
удружење Жигале и Месна 
заједница Трипкова. ТУ Жига-
ле основано је пре две године 
са циљем развоја сеоског тури-
зма на подручју МЗ Трипкова. 

Окупља 19 чланова. То су мла-
ди људи који су из самог села 
или су пореклом из Трипкове.

 „Прошле године ТУ Жигале 
у сарадњи са МЗ Трипкова об-
новило је кровове на бунаре-
вима који се налазе на летњој 
бини. У питању је спомен ком-
плекс бунарева из 1934. годи-
не, а ове године издвојена су 
средства за обнову ове летње 

У живописном златиборском селу 
Трипкова три су Сушичка врела, некад 
са три воденице, а данас искоришћена 
за водоснабдевање. Поред засеока 
Крнда поглед се пружа на акумулационо 
језеро Врутци на Ђетињи, изнад 
кога је обновљени манастир Рујно, 

постојбина прве књиге „Рујанског 
четворојеванђеља”. У Трипкови се 
некада експлоатисала руда магнезита, 
а у новије време овде је радионица 
за израду уметничког стакла, 
производња квалитетне печурке 
буковаче, повољни услови за сеоски 

туризам, као и многе фамилије чији 
је један родоначелник имао и султанов 
ферман, указ о кнежевству. У центру 
села је необична летња позорница 
налик античком амфитеатру, на 
којој су се некад одвијали занимљиви 
културни садржаји. 

Уметничко стакло и буковаче  
у живописној Трипкови

 Летња позорница 
засјала новим сјајем

Обновљена бина у Трипкови, на којој су некад наступала многа 
фолклорна друштва, међу којима и Национални ансамбл „Коло”  

Летња позорница у Трипкови
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бине како бисмо је оспособили 
и привели намени“, објашњава 
Миљко Радишић, председник 
ТУ Жигале. 

Удруженим снагама  
до успеха

Средства су добијена по јав-
ном конкурсу општине Чаје-
тина за туристичка удружења, 
која су утрошена за обнову 
летње позорнице. „Надамо се 
да ће већ наредне године бина 
добити сасвим нов изглед, 
како бисмо почели са органи-
зацијом културних дешавања 
и осталих догађаја забавног 
карактера, те да у исто време 

вратимо овој позорници, а и 
самом селу некадашњи сјај“, 
напомиње Радишић. 

Савет МЗ Трипкова тесно са-

рађује са ТУ Жигале, што су по-
казали и овога пута.

„Последњих неколико годи-
на овај простор је био у лошем 

стању тако да се није могао ко-
ристити. Савет месне заједнице 
и туристичко удружење су се уд-
ружили и успели смо да обнови-
мо кровове на овим кућицама, 
бетонирали смо бину и постави-
ли клупе, тако да ће ово моћи у 
најскорије време да се користи 
за културне садржаје које пла-
нирамо од наредне године“, 
каже Драгослав Јањић председ-
ник Савета МЗ Трипкова. 

Не сумњамо да ће култур-
но лето у Трипкови да повра-
ти стари сјај, а и ангажовањем 
ових младих људи да ће се 
младост вратити у село.

Мирослав Весовић

Благоје Радишић је био ватрогасац, у пен
зији је већ три године, а производњом пе

чурке буковаче почео је да се бави пре 10 го
дина, на породичном имању у Трипкови. 

Објекат и све око њега за тај посао Благоје 
је урадио са оцем Миленком и сином Јанком. 
Кад су почели прво је направио машину за 
сецкање сламе (једна бала се уз њу сецка за 
један минут, што би ручно трајало цео дан). 
После тога су направили бетонске базене за 
потапање сламе у хладној води. Онда је на 
отпаду Благоје нашао стару цистерну од три 
хиљаде литара коју је прерадио у казан за ку
вање. Пошто је сламу тешко потапати без ка
веза, направио је и кавезе у којима се сла
ма потапа у врућу воду, то јест кува. Тако се 
процес дезинфекције сламе ради без икаве 
хемикалије. 

Кад је слама кувана печурка се лакше хра
ни. Слама се купује углавном од познатих 

произвођача из околине Кнића. Мора бити 
сува и све што у њој не ваља одмах се баца. 
То се касније даје калифорнијским глистма 
и оне за око годину дана направе квалите
тан хумус. Сва кувана слама иде на цеђење 
и хлађење. Процес траје око 24 сата. Сутра
дан се иде на машину за пуњење џакова и 
ставља се ред сламе, ред семена. Све се то 
сабија у машини, тако да џак буде тежак од 
15 до 18 килограма. Тако напуњени џакови се 
смештају у просторију звану прорасталиште. 
У тој просторији на температури од 22°C буду 
око 20 дана. Прорасталиште је топло, мрачно 
и загушљиво. 

После тога џакови се премештају у другу 
просторију у којој ће да рађају. Ту се симу
лирају временски услови као у природи: да 
имају светлост 12 сати дан и 12 сати ноћ, да 
имају одговарајућу температуру, влажност, а 
убацује се ваздух да не буде загушљиво. За 

око 7 до 10 дана печурка почиње да ниче, 
рађа. У зависности од услова након 25 до 35 
дана почиње се са брањем. Један џак даје од 
три до пет килограма печурке у зависности 
од услова, како спољних, тако и унутрашњих. 
Оне расту на температури од 5°C до 25 °C, с 
тим што је идеално од 15°C до 18°C.

Печурке дају, односно рађају, више кола. 
Прва три су исплатива, док остала кола мало 
рађају. Кад заврше са рађањем џакови се 
не бацају, него иду калифорнијским глис
тама које за око годину дана направе хумус 
који Благоје продаје за „ваше воће, поврће и 
цвеће“, то јест за све биљке. 

„Битно је да се печурка не прска, мора да 
буде све природно и на здравом ваздуху“,  на
глашава Радишић. А овде у Трипкови, не тре
ба ни вентилатор, довољно је отворити про
зоре. 

Узгаја око 1.200 врећа годишње, што значи 
око четири тоне печурака. Поред тога он пуни 
џакове за друге произвођаче (ради услужно).

Ово је породична производња, три генера
ције раде, и он и отац и син. Што се тиче пот
ражње, не могу да произведу колико се тра
жи. Није се обогатио, али може да се заради. 
Екологија је 100 одсто, ништа се не баца сем 
најлонског џака. 

„Сваком ко хоће да се бави овим послом са
ветујем да почне са пет џакова и на њима нек 
се учи, док види да ли може да ради или не“.

Сваки дан неко дође, види, пита, купи неко
лико џакова и ретко ко се поново врати. Неко 
само махне главом и оде. Посао није нимало 
лак, ни физички, али треба и продати. Благоје 
је већ стекао старе муштерије и за пласман 
нема проблема.  М. Весовић

Породична производња 
буковаче у Радишићима 

Благоје Радишић узгаја око 1.200 врећа годишње што је око четири тоне печурака

Драгослав Јањић Миљко Радишић
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Удружење пензионе-
ра општине Чајети-
на и ове године је 

организовало одлазак на 
летовање за пензионере са 
подручја општине, у месту 
Ђеновићи  на црногорс-
ком приморју, у периоду 
од 30. августа до 6. септем-
бра. Осам дана, колико су 
боравили на мору, пензио-
нерима је било довољно да 
се друже и уживају, тако да 
је одмор, како сами кажу, у 
потпуности испунио њихо-
ва очекивања.  

Чајетински пензоне-
ри и ове године имали су 
могућност да преко удру-
жења уплате за себе лето-
вање у Црној Гори, по вео-
ма повољним условима. За 
ову опцију, која подразу-
мева плаћање на више ме-
сечних рата, одлучило се 40 
пензионера.

„Услови су били веома 
повољни, јер смо од почет-
ка године могли да плаћамо 
на рате и да закључно са до-
ласком на море исплатимо 
све. Цена је била популар-
на, 17 евра дневно на бази 

полупансиона, што је за 
ову популацију пензионера 
било веома повољно“, каже 
Славко Пантовић, председ-
ник Удружења пензионера 
општине Чајетина.

Сви који су дошли на ово 

летовање били су веома за-
довољни, почев од смештаја 
и исхране, па до осталих за-
нимљивих садржаја који су 
били прилагођени њиховој 
старосној доби. За неке од 
њих, како и сами потврђују, 

боравак на мору делотвор-
нији је него лечење у бањи.

„Мени много више одго-
вара море него бања. Бања 
је скучен неки простор, где 
се само иде у базен, изла-
зи из базена…, а на мору 

ширина, расположење. То 
не може да се надокнади 
свугде. Што је најбитније, 
дружење је било на нивоу. 
Сви смо били као једна по-
родица“, истакла је пензи-
онерка из Чајетине Вера 
Млађеновић.

„Ја бих препоручи свима 
који су у могућности да дођу 
и виде море, да осете како 
је лепо на мору. Не може 
лепше бити него тамо“, ко-
ментар је пензионера Радо-
сава Дабића.

Међу пензионерима који 
су одлучили да лето прове-
ду на мору било је и оних 
који су загазили у девету 
деценију, а за једну пензи-
онерку уприличена је прос-
лава њеног 85. рођендана. 
Ово путовање на многе од 
њих оставило је позитивне 
утиске, који ће се дуго суми-
рати. Драгана Росић

Уживање на мору и за 
старије благотворно

Радосав Дабић

Вера МлађеновићЛетовање пензионера у Ђеновићима је у потпуности испунило очекивања

„Услови су били веома повољни, од почетка 
године могли смо да плаћамо на рате и да 
закључно са доласком на море исплатимо 

све, уз цену полупансиона од 17 евра”,  
каже о летовању у Ђеновићима Славко 

Пантовић, председник Удружења 
пензионера општине Чајетина
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Чајетинско Удружење пен
зионера је 19. септембра 

организовало традиционал
но дружење својих чланова са 
гостима из других удружења 
широм Србије. Као домаћи
нима на добром гласу, одаз
вала су им се удружења из 26 
градова и општина: на овом 
традиционалном сусретању у 
срцу Златибора окупило се око 
720 пензионера из свих краје
ва Србије. 

„Ово је једно од најмасов
нијих дружења. Пензионери 
долазе из 26 градова. Из ком
шилука су нам ту пензионери 
из Ужица, Пожеге, Косјерића, 
Ивањице, Ариља,Бајине Баште, 
а имамо једну групу из Богатића 
са којима негујемо веома добре 
односе. Дошли су нам гости и из 
Љубовије, Ковиљаче, Лазарев
ца, Крагујевца, Краљева, Чач
ка, Сопота... Тај круг се из годи
не у годину шири, тако да смо 
ове године били у прилици да 
окупимо и 1.200 људи, међу
тим простор нам је ограничен, 
али смо до последње столице 
напунили салу“, каже за „Зла
тиборске вести“ Славко Панто
вић, председник УП Чајетина.

Већ од самог пријема гости 
су показали због чега су ова 
дружења посебна. И млађи би 
овим времешним учесницима 
позавидели на изузетном рас
положењу и полетности.

Председник Удружења пен
зионера из Краљева Десимир 
Грачанац са својим Краљев

чанима долази у Чајетину већ 
осми пут.

„Ви сте туристичко ме
сто и увек се лепо осећа
мо кад дођемо код вас. Ми у 
Краљеву правимо дружење 7. 
октобра и радо ћемо узврати
ти гостољубље“, рекао је овом 
приликом. О лепим утисци
ма прозборила је и његова 
земљакиња Мила Јовановић: 
„Ваш Златибор! Ја бих имала 
десет дана да причам о њему. 
Друштво пензионера из Чаје
тине је такво да их ја сматрам 
најдражим пријатељима с 
којима се дружим.“

„Ми смо на обронцима Го
лије; слична клима и обичаји, 
а дружимо се са председником 

вашег удружења и ценимо га 
веома, тако да годинама дола
зимо и доводимо пензионере 
овде“, објашњава Ивица Гојко
вић, председник Удружења 
пензионера општине Ивањи
ца. Пријатељство са чајетин
ским удружењем не заснива 
се, наравно, само на оваквим 
скуповима, већ се сарадња на

ставља и на другим нивоима, 
истиче он.

Овај дивни скуп су уважили 
и представници локалне само
управе. Председник општине 
Чајетина Милан Стаматовић 
поздравио их  је речима:

„Желим вам срећан провод, 
срећан и дуговечан живот! Же

лим да вам се захвалим за све 
оно што сте ви учинили за нас, 
млађе генерације, за све ово 
што сте оставили нама; ја имам 
једну одређену дозу страха и 
плашим се шта ћемо ми оста
вити нашим потомцима. Ви сте 
заслужили велико поштовање, 
част и углед у овој држави и 
зато – хвала вам још једном и 
добродошли!“

Велики број пензионера се 
исте вечери вратио својим до
мовима, али је доста њих ос
тало код пријатеља у Чајетини 
или у неким од златиборских 
хотела и пансиона, да би пут из 
гостопримљиве Чајетине одло
жили бар за један дан.

Мирјана Ранковић Луковић

Дружење 720 пензионера  
из 26 градова Србије 

„Ја бих о Златибору имала десет дана да причам, друштво пензионера  
из Чајетине је такво да их ја сматрам најдражим пријатељима с којима се  

дружим“, изјавила је на дружењу Краљевчанка Мила Јовановић

Ивица Гојковић

Мила Јовановић

Славко Пантовић
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Перо Зубац: Златибор је 
митска лепота планине

Знаменити песник, овогодишњи добитник Повеље „Песничких ватри 
златиборских”, на питање шта му се овде највише допада одговара: „Лепота 
Златибора. Што рече колега из Украјине, може ваздух да се маже на хлеб”

Златибор кад се спо-
мене, нема ваљда 
никога ко воли ле-

поту да није ту летовао или 
зимовао, у време оне земље 
у којој се то лако могло. И 
ја сам један од њих и неке 
моје песме о Златибо-
ру налазе се у антологији 
„Најлепше песме о Злaти-
бору“ коју је давно напра-
вио Радомир Андрић“.

Ово за „Златиборске ве-
сти” каже песник Перо 
Зубац, овогодишњи до-
битник Повеље „Песнич-
ких ватри златиборских” 
за укупно ствaралаштво и 
допринос култури и умет-
ности. Рођен је у Невесињу, 
а живи у Новом Саду, до-
битник је многих награда 
у каријери. Неке од њих је 
добио веома млад и каже 
да му је свака значајна и 
драга:

„Како време одмиче и 
како се човек приближава 
тој другој обали, свака на-
града ми све више значи. 
Прво, да ме нису забора-
вили,а друго, ова је посеб-
но вредна. Ја сам четврти 
који је добија, пре мене 
су били Љуба Симовић, 
Љубивоје Ршумовић и Ра-
домир Андрић, све моји 
драги пријатељи и тиме 
ми је драже. И драже ми 
је због Златибора где сам 
ја као млад долазио и ди-
вио се његовим лепотама, 
као што бих се дивио и сада 
кад бих имао времена. Сва-
ка награда је потврда оно-
га што је човек радио у жи-
воту. Чудим се некима који 
кажу да не воле награде, па 
сви ми волимо кад се ука-
же на оно због чега смо се 
посветили овом послу,“ ис-
тиче уметник познат по 

песми „Мостарске кише“, 
аутор преко 100 књига. На-
граду му је на свечаности 
у хотелу „Палисад” уручио 
председник организацио-
ног одбора манифестације 
Арсен Ђурић. 

На питање шта му се нај-
више допада на Златибору, 
Перо Зубац има кратак од-
говор:

„Лепота Златибора. Што 
рече колега из Украјине, 
може ваздух да се маже 

на хлеб. Питао сам колико 
овде има ђака, пошто сам 
ја и дечији песник. Речено 
ми је да сада има по два 
разреда и то ме посебно 
обрадовало, баш јако,“ каже 
73-годишњи Зубац, који је 
код Споменика на Шумат-
ном брду запалио и симбо-
лични вечити пламен пое-
зије, обележје „Песничких 
ватри”. Са задовољством 
је дошао на Златибор где 
се срео и са старим прија-

тељима попут Александра 
Аврамовића:

„Срећан сам што су ми 
организатори, моји прија-
тељи, омогућили да видим 
место где почива Саво Јо-
вановић Сирогојно, јунак 
мог детињства. Драго ми 
је што се ово место одржа-
ва чисто и што нема нијед-
ног графита“, рекао нам је 
Зубац који je свим члано-
вима хора Основне школе 
„Димитрије Туцовић“ који 
су учествовали у програ-
му поклонио по примерак 
своје нове књиге „Писма 
упућена Д. Т. на небеску 
адресу“.

„Чајетина јесте мало ме-
сто, а Златибор је нешто 
друго за све нас – митска 
планина лепоте. Мени је 
увек драже да дођем на 
оваква места, не само због 
лепоте, него и због тога 
што се то све дешава у не-
кој другој, мањој среди-
ни. Код мене у мом Новом 
Саду, где живим 55 година, 
људи врло ретко памте да 
сам некад нешто говорио. 
Једноставно, ја сам тамо 
човек који иде на пија-
цу, води унуке, људи ме 
пресрећу, причамо, зашто 
бих тамо нешто говорио о 
себи кад све знају.“

Некадашњи уредник 
програма за децу и младе 
Радио телевизије Војводи-
не радио је на многим мул-
тимедијалним пројектима, 
међу којима су и емисије 
„Музички тобоган“ и „Фа-
зони и форе“. Близак прија-
тељ је и са најпознатијим 
златиборским песником 
Љубивојем Ршумовићем, 
који је и утицао на њега да 
почне да пише за децу.

Мирослав Јевремовић

Чудим се некима који кажу  
да не воле награде, па сви ми волимо 
кад се укаже на оно због чега смо се 

посветили овом послу

„
„
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У пор ти ча је тин ске цр кве 
Са бор Св. Ар хан ђе ла Га-
ври ла у то ку су ра до ви 

на објек ту ко ји ће има ти ви-
ше на ме на, а јед на од њих је 
и пре ко по треб на са ла за оба-
вља ње цр кве не сла ве. Гра-
ђе вин ски ра до ви су по че ли 
не што ка сни је због ки шне се-
зо не, али се пла ни ра да до зи-
ме бу де укро вље ња.

Ви ше на мен ски обје кат у 
пор ти ча је тин ске цр кве за-
ми шљен је као ме сто где ће 
би ти сме ште не две све ште-
нич ке кан це ла ри је, стам бе ни 
про стор, ма ња и ве ћа  са ла са 
ку хи њом за обе ле жа ва ње цр-
кве не сла ве, ма га цин ски про-
стор, ко тлар ни ца, по друм и 
јав ни то а лет. Овим про сто ром 
од око 800  ква драт них ме та-
ра ча је тин ска цр ква ће до би-
ти оно што јој је ви ше од ве ка 
не до ста ја ло, ка же је реј Пе тар 
Ла зић.

„До бар део тог про сто ра 
одво ји ли смо за, ка ко је ми 
зо ве мо, ма лу са лу. То је про-
стор ка па ци те та за око 35 до 
40 љу ди. То ће би ти са ла за 
сва ки дан, а то под ра зу ме ва 
дру же ње љу ди ко ји углав ном 
до ла зе у све ти храм не де љом, 

пра зни ком. На спра ту, из над 
тог це лог по ме ну тог про сто-
ра, це лом по вр ши ном ће би-
ти са ла са те ра сом ка па ци те та 
до 200 љу ди. У са став тог про-
сто ра ући ће и ве ли ка, функ-
ци о нал на ку хи ња. Ве ли ка са-

ла за ми шље на је да се ко ри сти 
пр во бит но за по тре бе цр кве, 
по тре бе цр кве не оп шти не и 
па ро хи је, али и по тре бе вер-
ни ка при ли ком про сла ве кр-
ште ња, на при мер“.

Обје кат се гра ди до на ци-

ја ма и при ло зи ма па ро хи ја-
на, као и ло кал не за јед ни це. 
Свој до при нос да ју и при ват-
ни пред у зет ни ци ча је тин ске 
оп шти не у гра ђе вин ском ма-
те ри ја лу што је и те ка ко зна-
чај но, али ни шта ма ње се не 
ме ре и дру ги ви до ви по мо-
ћи ко ју вер ни ци пру жа ју кроз 
при пре ма ње хра не и слич но.

 „Љу ди да ју оно ли ко ко ли-
ко мо гу. Али за је дан ова кав 
по ду хват, ова кав про је кат, са-
ма град ња би ду го тра ја ла да 
ни је по мо ћи ве ли ких. Ка да то 
ка жем, ми слим  на пр вом ме-
сту на оп шти ну, ло кал ну са-
мо у пра ву чи ја по моћ, по мом 
ис ку ству са ра ни је па ро хи је и 
уоп ште, ка да је цр ква у пи та-
њу ни ка да ни слу чај но не фа-
ли“, на по ми ње је реј Пе тар Ла-
зић. 

Мо жда ће се ово ле по зда ње 
за ко је је про је кат та ко ђе до-
ни ран, до да је је реј Пе тар, гра-
ди ти спо ро и ду го, без об зи ра 
на же ље и пла но ве, али ће оно 
до стој но пре зен то ва ти цр кву 
ко ја се на ла зи у ср цу ча је тин-
ске оп шти не, цр кву ко ја је и 
са ма у фа зи ре но ви ра ња, а у 
ко јој се бо го слу же ње вр ши од 
1890. го ди не. М. Р. Л.

Гра ди се ви ше на мен ски обје кат 
у пор ти ча је тин ске цр кве
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На подручју општине 
Чајетина у нову школ-
ску годину закорачи-

ла су укупно 1.052 ученика 
основне школе, од тога 109 пр-
вака. На почетку нове школ-
ске године ученике издвојеног 
одељења ОШ „Миливоје Боро-
вић“ у Шљивовици сачекао је 
комплетно реновиран школ-
ски објекат, док ученици ос-
талих основних, као и средње 
школе боље услове за рад могу 
очекивати у скорије време, јер 
су пројекти за њихову рекон-
струкцију већ у припреми.

Основна школа „Миливоје 

Боровић“ Мачкат ове године 
уписала је 35 првака, „Саво Јо-
вановић Сирогојно“ девет, ОШ 
„Димитрије Туцовић“ Чајети-

на укупно је уписала 65 прва-
ка, док у Јабланици ове године 
није уписан ниједан ђак пр-
вак. Угоститељско туристичка 

школа, коју похађа 345 учени-
ка, ове године је уписала 30 
туристичко – хотелијерских 
техничара, 29 кулинарских 
техничара, 29 комерцијалиста 
и једно комбиновано одељење 
са 26 кувара и конобара.

Општина Чајетина и ове го-
дине за све ученике је обезбе-
дила превоз на готово свим 
релацијама. 

– Као што је законом пред-
виђено, основцима је превоз 
плаћен 100 одсто, за средњош-
колце општина плаћа 65 одсто, 
а родитељи 35 одсто. Имамо и 
категорије које имају беспла-
тан превоз. То су вуковци и 
материјално угрожени. Тамо 
где нема организован пре-
воз општина родитељима ре-
фундира новац па превоз ор-
ганизују самостално – каже 
Мирослав Ђокић, просветни 
инспектор Општинске управе 
Чајетина. Подсећа да је Канце-
ларија за јавна улагања, коју 
је формирала Влада Србије, 
општини Чајетина одобри-
ла четири пројекта, за три ос-
новне и средњу Угоститељско- 
туристичку школу. 

– Радови на Основној шко-

Нова школска година  
у обновљеним школама  

У реновирање школе у Шљивовици уложено 27 милиона, у радове на чајетинској основној 
школи улаже се 49 милиона динара, истиче Мирослав Ђокић

Мирослав Ђокић

За реконструкцију основне школе у Чајетини биће утрошено око 49 милиона динара
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ли „Миливоје Боровић“ Мач-
кат, издвојено одељење Шљи-
вовица, су завршени. Вредност 
радова је била 27 милиона ди-
нара. Ђаци су ушли у потпуно 
нову, реконструисану школу. 
Реконструисана је фискул-
турна сала, урађене нове ин-
сталације, учионице, урађена 
је фасада… То је једна стварно 

прелепа школа којом може да 
се поноси и село и ученици – 
додаје Ђокић.

Напомиње да је у току ре-
конструкција Основне школе 
„Димитрије Туцовић“ у Чаје-
тини, у коју ће бити уложено 
око 49 милиона динара: 

– Ова школа је стара готово 
140 година и стварно је била 

зрела за реконструкцију, по-
чев од инсталација, подова, 
столарије. Школска зграда је 
хладна, пуно штошта ту треба 
урадити. То је све обухваћено 
пројектима и радови се изво-
де. Молим родитеље, учени-
ке и наставнике за стрпљење. 
Знам да се настава сада одвија 
у мало отежаним условима. 

Ученици од првог до четвртог 
разреда су измештени у Угос-
титељско-туристичку школу, 
похађају другу смену и тако ће 
бити наредна три месеца. На-
кон тога ће ући у нове учиони-
це, у реконструисану, прелепу 
школу и мислим да ће имати 
одличне услове за рад.

По завршетку школског 
објекта у Чајетини, на реду је 
реконструкција школе и из-
градња фискултурне сале у 
ОШ „Саво Јовановић Сирогој-
но“, као и реконструкција згра-
де Угоститељско-туристичке 
школе. По Ђокићевим речима 
зграда средње школе предста-
вља монтажни објекат чији је 
рок трајања од 30 година дав-
но истекао, тако да захтева оз-
биљну реконструкцију. Израда 
пројеката је у току, а радови су 
планирани за наредно лето.

Драгана Росић

Од ове школске године учени
ци и наставници издвојеног 

одељења ОШ „Миливоје Боро
вић“ у Шљивовици имају боље ус
лове за рад у комплетно ренови
раном школском објекту. Објекат 
школе, површине око 1.200 ква
дратних метара, реновиран је од 
пода до крова, што је побољшало  
квалитет наставе и услове рада за 
52 ученика, колико их тренутно 
има у овом издвојеном одељењу. 
Добијен је леп и функционалан 
простор, првенствено прила
гођен потребама ученика. 

–Имамо разлога за задо
вољство, јер школа је комплет
но реконструисана. Одрађене 
су учионице, керамика, фискул
турна сала која је добила пот

пуно нови изглед, урађен је нов 
паркет, окречени су зидови. Ус
постављен је и нови систем 
грејања на пелет, кухиња је ис
ељена из сутерена на спрат, тако 
да су услови заиста сјајни. Сада 
је на ученицима да уче и да буду 
срећни што раде у оваквим усло
вима – истиче директорка школе 
Ана Ристановић. 

Ове школске године у први 
разред укупно је уписано 35 
ученика: у Мачкату 16, Кривој 
Реци и Шљивовици по осам и у 
Горњој Шљивовици три ученика. 

Будући да се последњих година 
у сеоским срединама број ђака 
смањује, оно чиме се ова школа 
највише поноси су два одељења 
петог разреда. Идући у корак са 
временом ова сеоска школа прва 
је на подручју општине Чајетина 
која је почела примену електрон
ских дневника. Како би што лак
ше применили нови начин рада 
наставници су половином авгус
та кренули на стручна усаврша
вања. 

– Могу рећи да су то наставни
ци радо прихватили и да се од

лично сналазе. Један број настав
ника био је на кампу „Дигитални 
погон“, а школа је била домаћин 
обуке „2.000 дигиталних настав
ника“. За овај програм мининис
тарства пријавило се четири учи
теља и шест наставника. Сви који 
прођу обуку добиће лап топ рачу
нар, пројектор, сталак и звучни
ке за своју учионицу – додаје ди
ректорка школе уз напомену да 
ће завршни део поменуте обуке 
представљати посета предавача, 
ради провере коришћења добије
не опреме у настави.   Д. Росић

Школа у Шљивовици реновирана од пода до крова

Ана Ристановић

У нову школску годину кренуло 1.052 основца, од тога 109 првака
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Пројекат „Златибо-
ром широм – прилози 
за историју Златибо-
ра и Златибораца прве 
половине XX века“ 
подржан је на конкур-
су за медијске садр-
жаје општине Чајети-
на за 2018. годину.

По за вр шет ку Пр вог 
свет ског ра та у Зла ти-
бор ском сре зу са ра-

дом је на ста ви ло 10 шко ла, 
а власт је пред у зе ла ме ре за 
отва ра њем но вих.

Ме ђу пр ви ма је отво ре на 
шко ла у Ја бла ни ци, го ди не 
1920. До та да де ца из овог се-
ла ишла су у уда ље ну до бро-
се лич ку шко лу, у ко ју су де цу 
сла ли и ме шта ни Дра гли це, 
Нег би не и Сту бла.

Ја бла ни ца је има ла 1.050 
ста нов ни ка. Пред сед ник оп-
штин ског су да та да је из ве шта-
вао сре ску власт да „ско ро сви 
гра ђа ни се ку луч за пе ци во ка-
тра на и то вар ног лу ча и трам-
пе за жи то у Руд нич ком окру гу. 
По је дин ци из ра ђу ју бу це, ка це 
ма ње и ве ће за се бе.“

Та да су оп шти не (се ла) би-
ле ду жне да са гра де шко лу, 
ви ше вла сти ни су има ле мо-
гућ но сти да по мог ну, па је од-
лу ка Ја бла ни ча на да при о ну 
на по сао вред на па жње.

Го ди ну да на по от по чи ња-
њу ра да шко ле Ми лан Алек-
сић, школ ски над зор ник за 
Ра чан ски и део Зла ти бор ског 
сре за, сти гао је у Ја бла ни цу да  
би уста но вио ка кво је ста ње у 
та мо шњој шко ли и о то ме из-
ве стио Ми ни стар ство про све-
те Кра ље ви не СХС.

Из ве штај, са ста вљен у ле то 
1921. го ди не, да је пре ци зну 
сли ку шко ле, оце не о уче ни-
ци ма и на став ни ку. Ци ти ра мо 
га уз не знат на скра ће ња: 

„Школ ска згра да је оп штин-
ска, од сла бог ма те ри ја ла – бр-
ва на па из ну тра об ле пље на и 
окре че на. Пра вље на је 1920. 
год. Има 1 учи о ни цу (117 м2), 
окре ну ту ис то ку и ма ли ход-
ник. Учи о ни ца је до бро осве-
тље на и па то са на да ском. 
Згра да је у ис прав ном ста-

њу али те скоб на, с то га тре-
ба по ди ћи ве ћу учи о ни цу и 
др. оде ље ње за ђа ке и учи те-
ља. Чи сто та се до бро одр жа-
ва. Пљу ва о ни ца и под сет ни-
ка не ма.

Дво ри ште ни је огра ђе но и 
ве ли ко је 20 ари. Има у дво ри-
шту че сма за пи ће. Школ ски 
врт не ма. Школ. оп шти ну са-

чи ња ва ју оп шти на Дра глич ка, 
се ло Ја бла ни ца. Шко ла је уда-
ље на од ср. ме ста (Ча је ти на) 25 
км. а од окр. ме ста 54 км. Пут 
је хр ђав и при сту па чан са мо 
на ко њу и пе шке. Кли ма је вр-
ло оштра.

 У поч. шк. год. упи са но је 69 
уче ни ка и 4 уче ни це, све га 73 
ђ. На кра ју шк. год. би ло је 67 
уче ни ка и 3 уче ни це, а то ли ко 
и на ис пи ту. Пре шло у ста ри-
ји раз ред 65 и 3 = 68 ђ. Оде ље-
ње је јед но.

Фи зич ки из глед де це је до-
бар. По на ша ње до бро. Чи сто ћа 
до бра. По ха ђа ње шко ле не у-
ред но у про лећ ним ме се ци ма. 
Ро ди те љи ни су ка жња ва ни. 
Уче ни ци су би ли хр ђа во снаб-
де ве ни са уџ бе ни ци ма. Чи та-
ли су и др. књи ге. Ве шти на ма 
је обра ћа но до вољ но па жње.

Здра вље де чи је ни је би ло 

по вољ но. За раз. бо ле сти „шар-
лах“ и „ве ли ки ка шаљ“ би ло је. 
Био је 1 смрт ни слу чај.

Учи тељ је г. Де си мир Ар се-
ни је вић. Био је при вре ме но, 
но пре 2 ме се ца по ло жио је 
ис пит зре ло сти у Пе да го шком 
оде ље њу у Ужи цу. Свр шио је 
гим наз. ма ту ру. Ра дио је са 
70 ђа ка и са ве ли ким тру дом 
и во љом по сти гао је пот пу но 
за до во ља ва ју ћи успех. Имао је 
и анал фа бет ски курс и спре-
мио је за ис пит 14 ђа ка. Ра дио 
је и у кул тур ном по гле ду. По-
на ша се ка ко до ли ку је на род-
ном учи те љу.

Од на став них сред ста ва има 
са мо та бла. Оста ло је пра вио 
сам учи тељ.

Ар хи ва је уред на. По сто је 
ин вен та ри. Бу џет за 1921. год. 
одо брен.

Школ ски од бор вр шио је ду-
жност до бро. Имао је 8 сед ни-
ца. Од лу ке су ве ћи ном из вр-
ше не. У шк. бла гај ни има 700 
ди на ра го то ви не. Шко ли ни је 
пре дат при рез из пр. г. још 996 
ди на ра. Ипак је оп шти на до-
ста учи ни ла за шко лу, јер иако 
је си ро ма шна са ма је по ди гла 
згра ду у 1920. год.

Ва жни је на бав ке ни су вр-
ше не. Учи тељ је при мао уред-
но ста на ри ну. Шко ла је на вре-
ме би ла снаб де ве на огре вом и 
осве тле њем.

О Св. Са ви и Ви дов да ну одр-
жа та је све ча ност на ко јој је 
учи тељ одр жао на уч но пре-
да ва ње. Екс кур зи је је пра вио 
учи тељ са уче ни ци ма по око-
ли ни и том при ли ком др жао 
им пред ва ња из исто ри је и зе-
мљо пи са.

Пре глед ра да и успе ха  у овој 
шко ли вр шио сам 27/III  и 30/V 
1921. го ди не. По што ни сам мо-
гао би ти лич но при су тан ис-
пи ту, то сам од ре дио за пред-
сед ни ка ис пи та г. Пре дра га 
Стан ко ви ћа учи те ља из Шљи-
во ви це.“ З. Ж.

У је ди ној учи о ни ци пр ве шко ле 
у Ја бла ни ци 73 ђа ка

Школ ски над зор ник опи сао 1921. да је згра да ја бла нич ке шко ле у ис прав ном ста њу  
али те скоб на, те да је „пут хр ђав и при сту па чан са мо на ко њу и пе шке”

Милорад 
Алексић, 

просветни 
инспектор 

који је писао 
о школи у 
Јабланици 
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Корисницима Дневног бо-
равка „Зрачак“ један наи-

зглед уобичајен дан улепшао је 
одлазак у куповину, где су зах-
ваљујући ваучерима добијеним 
од „Златиборског еко аграра” об-
новили обућу и гардеробу. Овај 
хумани гест донео је срећу и ос-
мехе на лицима деце која су за 
себе одабрала скромне поклоне.

Одлазак у куповину, као и сва-
ко дете, обрадовао је и корисни-
ке Дневног боравка Зрачак, који 
су заједно са својим васпита-
чима посетили радњу „Планета 
спорт“ на Златибору. Пажљиво 
су бирали одећу, обућу, ствари за 
школу...све у складу са њиховим 
потребама и скромним жеља-
ма. Ова активност спроведена 
је захваљујући тиму „Златиборс-
ког еко аграра” који је приликом 
организовања првог фестивала 
добрих укуса (одржаног 5. авгус-
та на Златибору) сав приход од 
продаје ваучера употребио у ху-
манитарне сврхе. 

– На фестивалу је прикупљено 

око 100.000 динара. За сву децу 
из Дневног боравка „Зрачак“ на-
бавили смо ваучере вредности 
по 6.500 динара. Неки су у купо-
вини са нама, a деца која нису 
сада ту ваучере су добили на 
руке, па у куповину могу да оду 
са својим родитељима – рекла је 

Милица Милутиновић из „Зла-
тиборског еко аграра”.

Покретачима ове идеје зах-
валила се координаторка услуге 
Дневног боравка „Зрачак“ Марина  
Кутлешић, истакавши да са „Еко 
аграром” има одличну сарадњу: – 
Они су наши велики пријатељи и 

често нас посећују. Држе радиони-
це нашим корисницима, редовно 
се одазивају на наше приредбе, 
тако да желим да им се захвалим 
на свему, посебно на овом лепом 
хуманом гесту.

Са оваквом праксом „Злати-
борски еко аграр” наставиће и 
у наредном периоду. У знак зах-
валности, њиховим представ-
ницима корисници „Зрачка” 
уручили су пригодан поклон, у 
нади да ће поново бити  прили-
ке за оваква дружења. Упутили 
су захвалност свима који на било 
који начин помажу рад Дневног 
боравка, јер то им омогућава да 
свакодневне активности употпу-
не новим садржајима. 

– Веома често наше кориснике 
водимо у обилазак туристичких 
дестинација. Идемо на излете, у 
луна парк, на сладолед, кокице... 
Све то улази у нашу свакоднев-
ницу и трудимо се да им улепша-
мо сваки дан – додаје координа-
торка услуге Дневног боравка.

Д. Росић

Хумани гест „Еко 
аграра” одушевио 

децу „Зрачка”

Делегација општине Чаје-
тина са представници-
ма „Златиборског еко 

аграра” и Туристичке органи-
зације Златибор од 31. августа 
до 2. септембра, била је учес-
ник Сајма пармског пршута у 
италијанском граду Лангирано. 
Главни разлог њиховог одлас-
ка је јачање раније успоставље-
не сарадње са представницима 
конзорцијума пармског пршу-
та, који су ове године били гости 
Сајма сувомеснатих производа 
у Мачкату, популарне „Пршу-
тијаде”.

Општина Чајетина једина је 
локална самоуправа из Србије 
која је учествовала на Сајму 
пармског пршута, манифеста-
цији која се дуги низ година ор-
ганизује у италијанском граду 
Лангирано, у регији Парма. Циљ 
учешћа била је презентација 
пољопривредних производа, 
али и туристичке понуде општи-

не Чајетина, као и успостављање 
сарадње са произвођачима са 
Корзике, Шпаније, па чак и из 
далеког Јапана, са домаћинима 
из Италије и са делегацијом из 
Хрватске.

„Имали смо презентацију на 
главној бини где смо предста-
вили златиборску говеђу пр-
шуту, која је за Италијане била 
прави деликатес. Овај производ 
привукао је доста пажње због 
специфичног начина припреме, 

који траје од 41 до 45 дана. На-
равно, промовисали смо „Злат-
кин” сир и кајмак. Иако Парма 
као регија обилује разним врста-
ма сирева, Италијани и њихови 
гости били су задовољни укусом 
и изгледом нашег белог сира у 
кришци“, каже Миљко Радишић 
из „Златиборског еко аграра”.

Драгоцена искуства стече-
на учешћем на сајму у Италији 
примениће се приликом орга-
низовања наредног Сајма суво-

меснатих производа у Мачкату, 
манифестацији која је одавно 
сврстана у ред националних. 
Из „Еко аграра” кажу да ће се са 
презентацијом традиционалних 
производа златиборског краја 
наставити и у наредном перио-
ду. Ови специјалитети ускоро ће 
се наћи на интернационалном 
сајму пршуте у истарском Тиња-
ну, који ће се одржати од 19. до 
21. октобра.

Д. Росић

Златиборска говеђа пршута 
деликатес и за Италијане
Производи нашег краја представљени на Сајму пармског пршута у Италији 

Миљко Радишић
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Пи ше: Ми ли сав Р. Ђе нић

За вр шне бор бе за Кај-
мак ча лан оби ло ва ле 
су нео че ки ва ним пре о-

кре ти ма и до га ђа ји ма ко ји су 
сва ког ча са не ко га мо гли од-
ве сти у ка та стро фу или овен-
ча ти сла вом. Обе вој ске во-
де бој под ја ким пси хич ким 
оп те ре ће њем, за ве том сво-
јих ста ре ши на, а са мо јед на 
га мо же ис пу ни ти. Бу га ри су 
до би ли на ре ђе ње да по ло жа-
је бра не до по след њег вој ни-
ка, а Ср би су за ве то ва ни да га 
мо ра ју осво ји ти по це ну жи-
во та. Стре ме јед ном истом ци-
љу, Ор ло вом гне зду – пр ви да 
га одр ба не, дру ги да га осво је.

Са сво јом пр вом че том дру-
гог ба та љо на IV пе ша диј ског 
пу ка Дрин ске ди ви зи је у ро ву 
се на ла зио и Рат ко Шо па ло вић 
из Мач ка та. Да по гле да мо шта 
је мла дић у свој днев ник за пи-
сао, а шта је због скром но сти 
пре ћу тао, а дру ги ис при ча ли:

„У но ћи 18/19. сеп тем бра на 
вр ху Кај мак ча ла на во ди мо са 
Бу га ри ма бор бу пр са у пр са, 
деј ству ју са мо ба јо не ти и бом-
бе, час у на шим, по том у бу-
гар ским ро во ви ма. Там на ноћ, 
гу ста ма гла, ја ка сне жна олу-
ја и сту ден на ви си ни од 2.525 
ме та ра ства ра ју огром не про-
бле ме, про тив нич ке рат ни ке 
пре по зна је мо је ди но по го во-
ру и шле мо ви ма.

Де сно око пу че  
као ле де ни ца

У по вре ме ним сна жним ју-
ри ши ма успе ва мо да их ис те-
ра мо из ро во ва и на те ра мо у 
бек ство, али тек што кре не мо 
за њи ма сти же на ре ђе ње да 
го ње ње об у ста ви мо. Исте но-
ћи њи ма сти го ше ја ка по ја ча-
ња, па сле де ћег ју тра као су-
ма ну ти кре ну ше да по вра те 
из гу бље не по ло жа је. На па да-
ју у та ла си ма, ле са за ле сом 
уда ра на на ше ро во ве. На ша 
ва тра их до че ку је и оба ра као 
сно пље. Ис пред се бе имам пун 
сан дук фран цу ских бом би ко-

је се па ле као ши би це. Не ште-
дим их, ле те као да их ауто ма-
ти из ба цу ју и пра ве ка ма ре од 
мр твих Бу га ра.

Кад по след њу из ва дих из 
сан ду ка и ба цих уда ри ме пу-
шча но зр но у образ, по за ди ја-
бу чи це, и иза ђе на су прот ној 
стра ни гла ве. У те шкој не сре-
ћи, баш ни ма ло сре ће. Де сно 
око пу че као ле де ни ца, кур-
шум на ле вом пре се че нерв и 
из гор ње ви ли це из би че ти ри 
зу ба. Ле жим не мо ћан, ни шта 
не ви дим, бо ло ви не сно сни. 
Мо ји дру го ви при тр ча ше, ука-
за ше ми пр ву по моћ и по не ше 
на но си ли ма ка пре ви ја ли шту.

Ме ђу тим, мо ји спа си о ци 
ни су пре шли ни сто ти ак ме та-
ра, те шка гра на та нас су сти же 
и ра ни обо ји цу, под на ред ни ка 
Ма ри ћа и ка пла ра Ћи ро ви ћа. 
Сре ћом бр зо сти го ше но си о-
ци ра ње ни ка, при хва ти ше ме 
и од не ше у пу ков ско пре ви ја-
ли ште. До ђо ше ле ка ри, пре-
гле да ше ме. Чу јем да је дан од 
њих ре че: 

– Не мој те га ни шта му чи ти, 
бр зо ће он из дах ну ти! 

Оста ли ле ка ри пре ви ше ми 
ра не и но си о ци ме убр зо од-
не ше до ен гле ске пољ ске бол-
ни це ко ја бе ше сме ште на под 
ве ли ким ша то ри ма. На кон 
три да на до не кле се пси хич ки 
сми рих. По ми рих се са ста њем 
ко је ми је суд би на до де ли ла. 

Чи та во вре ме хра брио ме Ми-
лан Ка ље вић из Бра не жа ца, 
мој зе мљак ко ји је ра њен ле-
жао по ред ме не. Че твр тог да-
на по се ти ме принц Ђор ђе Ка-
ра ђор ђе вић.

За хва љу ју ћи ње го вој ин-
тер вен ци ји пре не ше ме до 
во за ко ји ме од ве зе до фран-
цу ске бол ни це на Зеј тин ли ку, 
на пе ри фе ри ји Со лу на. Ту је 
мој опо ра вак, за хва љу ју ћи за-
у зи ма њу и бри зи фран цу ских 
ле ка ра и се ста ра, бр зо на пре-
до вао”.

Буде се сећања
На кон пар да на, у прат њи 

ађу тан та, у бол ни цу до ђо ше 
ре гент Алек сан дар Ка ра ђор ђе-
вић и пред сед ник вла де Ни ко-
ла Па шић. Оби ла зе бо ле сни ке. 
При ла зе ћи Рат ко вом кре ве ту 
ле ка ри их оба ве шта ва ју да је 
мла дић те шко по вре ђен, ме-
так му је по го дио сле по оч ни-
цу и трај но уни штио вид. Дир-
нут тра ге ди јом мла дог чо ве ка, 
бу ду ћи краљ се де на кре вет, 
узе ра ње ни ко ву ру ку и обра-
ти му се ре чи ма искре ног са-
о се ћа ња: 

– Ју на че, знам да ти је те-
шко, вид си из гу био... 

– Је сте, ви со чан ство, те шко 
ми је што се ви ше не мо гу бо-
ри ти за кра ља и отаџ би ну...

Ре чи искре ног па три о ти зма 
и ро до љу бља, из го во ре не у тре-

нут ку лич не тра ге ди је и пот пу-
но не из ве сне бу дућ но сти, све 
при сут не дир ну ше до дна ду-
ше. На ста де та јац... Не ми по-
гле ди све го во ре. Ти ши ну пре-
ки да пре сто ло на след ник: 

– Ју на че, ми ти све мо же мо 
да ти, је ди но ти вид не мо же мо 
по вра ти ти!

Бу ду ћи краљ обе ћа да ће 
бри гу о пре те шком ра ње ни ку 
пре у зе ти др жа ва, по сла ће га у 
Фран цу ску да за вр ши спе ци-
јал не по ли тич ке и оба ве штај-
не шко ле. При од ла ску ру ка ма 
при ди же Рат ко ву гла ву, по љу-
би је и по же ле да се оба ве зно 
ви де у осло бо ђе ној отаџ би ни. 
Др жав ни ци на пу сти ше бол ни-
цу, а ра ње ник у ма лој со би ци 
оста де са сво јом ту гом и се-
стром, ко ја је да но ноћ но де-
жу ра ла крај ње го ве по сте ље. 

Ра ње ник по вре ме но чу је 
по тму ле пло ту не то по ва ко ји 
до пи ру из да љи не, то ње го ви 
дру го ви кр че пут ка сло бо ди, 
ка Ср би ји. На жа лост, вр хо-
ве чем пре са у кру гу бол ни-
це по зла ће не сун че вим зра-
ци ма ка сног сеп тем бра ни је 
ви део, ни ти ће икад ви ше ви-
де ти. Оста де сам да у ве чи тој 
та ми раз ми шља о про шло сти, 
др жав ни ци обе ћа ше да ће др-
жа ва пре у зе ти бри гу о бу дућ-
но сти.

Док ле жи у бо ле снич кој по-
сте љи, се ћа њем на про шлост, 
же ли да бар на тре ну так ода-
гна ми сли о сво јој злој суд би-
ни. Сли ке из мла до сти сме њу-
ју се као на филм ској тра ци. 
Оне га вра ћа ју у срећ на вре-
ме на ка да му је нај ве ћа ра-
дост би ла да се о пра зни ци-
ма са при ја те љи ма оку пи на 
не кој град ској за ба ви, сла ви, 
би ло ка квој свет ко ви ни, ма-
да ни је про пу штао ни ва ша ре 
и се о ска по се ла. А он ве се љак 
и ка ва љер, сву да ра до ви ђен и 
по же љан, по го то во у дру штву 
де во ја ка. 

Бу де се се ћа ња на по че так 
ра та са Тур ци ма ка да је као 
при пад ник по след ње од бра-
не во дио ко мо ру до Сје ни це и 

Сле пог ју на ка из Мач ка та 
краљ ни је за бо ра вио

Слепи ратник Рат ко Шо па ло вић



23СЕПТЕМБАР, 2018. ГОДИНЕ ЉУ ДИ И ДО ГА ЂА ЈИ ЗЛА ТИ БОР СКОГ КРА ЈА

дру гих сан џач ких гра до ва. У 
Ве ли ки рат од ла зи са сво јим 
дру го ви ма ка дров ци ма. Бор-
бу на Кр ста цу ни кад не ће за-
бо ра ви ти, до не ла му је пр во 
рат но од ли ко ва ње, Злат ни ор-
ден „Ми лош Оби лић’. На Дри-
ни је гру ди опет укра сио ис-
тим ор де ном, са да сре бр ним. 
За ро би ли су га Аустри јан ци 
код Чач ка, Бу га ри на пла ни-
ни Ку ка ви ци, али за хва љу ју-
ћи ер ској до се тљи во сти, му-
дро сти и хра бро сти оба пу та 
их је над му дрио и по бе гао. 

Се ћао се по след њег су сре-
та са оцем Гво зде ном, тре ће-
по зив цем Че твр тог пу ка, при-
ли ком по вла че ња пре ко Цр не 
Го ре. На крат ко су се са ста ли у 
Ан дри је ви ци и рас та ли са же-
љом да се ви де у осло бо ђе ној 
отаџ би ни. Рат ко је још у Со лу-
ну до знао ту жну вест да им је 
то би ло по след ње ви ђе ње. По-
што је то ком од сту па ња кроз 
Ал ба ни ју био кон ту зо ван, Гво-
зден је упу ћен у Фран цу ску на 
ле че ње. По сле опо рав ка, из лу-
ке Ту лон кре нуо је ла ђом „Га-
ли ја” на Со лун ски фронт. Код 
остр ва Сар ди ни је тор пе до ва-
на је и на мор ско дно од не ла 
600 фран цу ских и 200 срп ских 
рат ни ка, ме ђу ко ји ма се на ла-
зио и Гво зден. 

Бр зо се адап ти рао  
на ло гор ске усло ве

По ло ви ном ок то бра, за ле-
че них ра на, Рат ко је на пу стио 
со лун ску бол ни цу и по пре-
по ру ци ре ген та са пра ти о цем 
оти шао у Фран цу ску. Об и шао 
је мно ге гра до ве: Па риз, Ни цу, 
Ли он, Мар сеј, Бор до... Али уви-
ђа да ова тур не ја за ње га хен-
ди ке пи ра ног не ма ни ка кву 
свр ху. Пре ла зи у Афри ку, оби-
ла зи Ту нис, Ал жир, Ма ро ко и 
ко нач но до спе ва у са ве знич ки 
ло гор рат них ин ва ли да у бли-
зи ни гра да Ал жи ра. 

Бр зо се адап ти рао на ло гор-
ске усло ве, у ње му је на шао 
све што му је би ло по треб но 
за је дан ми ран жи вот ка кав је 
та да мо рао во ди ти. Скло пио 
је при ја тељ ства са се би слич-
ним стра дал ни ци ма та ко да 
му је и дру штве ни жи вот био 
за ни мљив. До но си од лу ку да 
се не вра ћа у Ср би ју, оста ће ту. 
Али јед ног мај ског да на 1919. 
го ди не у ло гор сти же фран-

цу ски ад ми рал Ге прат са пи-
смом ре ген та Алек сан дра ко-
јим га под се ћа на до го вор у 
Со лу ну и по зи ва да се од мах 
вра ти у отаџ би ну. Рат ко ме ња 
пла но ве, фран цу ским ра за ра-
чем сти же у Ду бров ник, а ода-
тле у прат њи јед ног офи ци ра 
во зом је до пу то вао у Бе о град 
и сме стио у Дом ин ва ли да на 
Вра ча ру. 

По сле не ко ли ко да на два 
рат на дру га има ла су ср да чан 
су срет у Дво ру. Вла дар је по-

но вио и по твр дио сва обе ћа-
ња да та у со лун ској бол ни ци. 
По ну дио је кум ство прил ком 
Рат ко ве же нид бе, дао дис кре-
ци о но пра во ко јим га без на-
ја ве мо же по се ти ти. На ре ген-
то ву ин тер вен ци ју ми ни стар 
вој ске и мор на ри це, но вем-
бра 1921. из да је му до зво лу 
да у Пан че ву отво ри вој нич-
ку кан ти ну. Ка да је за ко ман-
дан та Дру ге ар миј ске обла сти 
у Са ра је ву до шао ђе не рал Кр-
ста Сми ља нић, до би ја кан ти ну 
у нај ве ћем вој ном ло го ру у зе-
мљи. До вео је бра та да му по-
ма же у по сло ви ма ко ји су се 
ве о ма успе шно од ви ја ли. 

Чуд на је суд би на Рат ка Шо-
па ло ви ћа, зла ти бор ског рат-
ни ка, дво стру ког ви те за Ка-
ра ђор ђе ве зве зде. На ме сту 
ра ња ва ња био је јед ном но-
гом у гро бу, ле ка ри му да ва ли 
не ко ли ко са ти жи во та, он их 
де ман ту је и опо ра вља се. Док 
лу та Евро пом му че га сва ко ја-
ке ми сли, ка кву ће му по моћ 
по ну ди ти вла дар. Ако за бо-

ра ви? Он да му се ја вља ју сли-
ке оних са пат ни ка из ра ни јих 
ра то ва што се де по ули ца ма, 
са ка пом ис пред се бе и тра же 
ми ло сти њу од про ла зни ка. 
У без на ђу до но си од лу ку да 
оста не у ло го ру, али кра ље во 
пи смо до но си пре о крет у ње-
го вом жи во ту. Као фе никс уз-
ди гао се из пе пе ла и про жи вео 
дуг и успе шан жи вот. Да ли је 
кра ље ва по моћ би ла дра го це-
на? Да, сва ка ко, али не и пре-
суд на. Мно ги су у жи вот кре-

та ли здра ви, са ве ћом по мо ћи 
са ди пло ма ма, али су про па-
да ли. Рат ко је имао мно ге осо-
би не ко је су по се до ва ли са мо 
успе шни љу ди. 

Медаље за храброст
Рат ко је на мно гим по љи ма 

свог де ло ва ња био успе шан. 
До ка зао се као рат ник, за го-
ди ну да на оки тио се са Злат-
ном и Сре бр ном ме да љом за 
хра брост „Ми лош Оби лић”, то-
ком да љег ра то ва ња на ње го-
вим гру ди ма за си ја ле су две 
нај вред ни је, Злат ни и Сре бр-
ни ор ден Ка ра ђор ђе ве зве зде 
са ма че ви ма, ту су још Ор ден 
Ју го сло вен ске кру не V ре да, 
Спо ме ни ца за рат са Тур ском 
1912., Спо ме ни ца за рат са Бу-
гар ском 1913. и Ал бан ска спо-
ме ни ца. Био је по ро ди чан чо-
век, из три бра ка оста вио је пет 
си но ва, сма трао је да му је то 
нај ве ће бо гат ство. Кад се пр ви 
пут Рат ко же нио, ок то бра 1921. 
го ди не, краљ је одр жао обе ћа-
ње. Ни је мо гао при су ство ва ти 

свад би због од ла ска на са хра-
ну грч ког пре сто на след ни ка, 
али га је за сту пао ужич ки по-
ли ти чар Ми ша Три фу но вић. 

По сло ви у Пан че ву, по го то-
во у Са ра је ву до но си ли су ве-
ли ки про фит што нај бо ље го-
во ри па ла та ко јом је укра сио 
цен тар Мач ка та. На овај из-
ван ред ни обје кат, ка кав се у то 
вре ме ни је мо гао ви де ти у чи-
та вом ужич ком кра ју, по тро-
шио је мно го нов ца и вре ме-
на. Нај бо љи имот ски мај сто ри 

гра ди ли су га де сет го ди на од 
кле са ног ка ме на са три тор ња 
на кро ву. О зла ти бор ском Лу-
ју Ло ври ћу ре ци мо и ово. Љу-
ди са ова ко те шким фи зич ким 
хен ди ке пом обич но се по вла-
че у се бе, из бе га ва ју дру штво, 
нај бо ље се осе ћа ју у са мо ћи 
због осе ћа ја ин фе ри ор но сти. 
Рат ко је био су шта су прот ност, 
ужи вао је да љу де оку пља око 
се бе, да ства ра при ја те ље. По-
ред ку ма Алек сан дра, при ја-
те љи су му би ли број ни ви со-
ки др жав ни ци и по ли ти ча ри: 
принц Ђор ђе Ка ра ђор ђе вић, 
Ми лан Сто ја ди но вић, Пе тар 
Жив ко вић, Љу ба Да ви до вић, 
Ми ша Три фу но вић, Ацо Сто-
ја но вић, ђе не ра ли Кр ста Сми-
ља нић, Сте ван Ха џић, Љу бо-
мир Ма рић...

Дво стру ки но си лац нај ве-
ћег рат ног од ли ко ва ња Рат ко 
Шо па ло вић ро ђен је 1893. го-
ди не, у по ро ди ци зе мљо рад-
ни ка Гво зде на и Ми ле ни је, а 
умро 1969. го ди не и са хра њен 
у Мач ка ту.  

Гвозден Шопаловић, најмлађи син слепог ратника Ратка, крај камене палате у Мачкату
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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 рубрику „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”.

Чињенична 
песма

Златиборе висока планино
и ужичка гарава долино, 
до вас доћи сад је мука жива, 
смог вас густи од погледа 
скрива.

Ко с Ђетиње напије се воде
у болницу мораће да оде,
а ужичка пршута и клека
сад су скупље од најскупљег 
лека.

Нема више из црепуље проје,
неће Ере због ње да се зноје!
Нема ерског сира ни кајмака
нит чувеног ерског качамака.   

Пред почетак једне туристичке сезоне у нека про-
шла времена стигао је на Златибор један новинар из 
Београда да за свој лист направи репортажу о овом 
лепом туристичком месту. Док је са управником ваз-
душне бање шетао поред језера, чуо је концерт жаба, 
па извадио нотес да прибележи те прве утиске. 

– Зар овде бацате смеће - упита управника.
 – У плану је да се локација промени – слага уп-

равник. 
– Немате ни корпе за отпатке. 
– Наручене су, али нису још стигле.
Седећи увече у хотелу и слушајући музику, нови-

нар је гледао прљаве столњаке и нељубазне келнере, 
тако да се нотес брзо напуни. Управник је видео да 
ово неће на добро изаћи, па позва келнера и за нови-
нарски сто наручи младу јагњетину и најбоље вино. 
Поче гозба која је трајала до пред зору. Кад је нови-
нар, ослањајући се на управника, пошао на спавање, 
неколико пута севнуше блицеви фотоапарата. Но-
винар, мртав пијан, био је овековечен. 

– А што ме још и сликате – некако промрси. 
– Можда ће нам ове слике затребати ако будемо 

морали нешто да демантујемо у новинама – одго-
вори управник.          

Златиборске 
виле

„Јеси л’ чуо мој вољени Миле
Златибор су притиснуле виле.
Нема више ни једнога плаца,
више вила неголи оваца!”

„Пусти срце нека ти се стиша,
нико не зна ко ту кога шиша.
Зато, драга, немој лити сузе, 
плац се боље од оваца музе.”       

Снашао се Ера
Некад давно, у време обавезног откупа, нарежу једном 

Ери да преда два килограма вуне, иако он није имао ниједне 
овце. Оде Ера одборниковој кући да се жали, а овај му рече: 

– Ма план откупа морамо испунити, а ти се сналази 
како знаш и умеш! 

Сутрадан је одборник нашао у свом тору две ошиша-
не овце. 

Неће Бог неписмене
Једна старија Златиборка стално кубурила са здрављем. 

Дошла јој школована снајка у госте, па вели: 
– Шта је то с тобом? Ти стално умируцкаш, умируцкаш, 

а све боље изгледаш. 
– Зна Бог шта ради! Бира и он: прво узима школоване, јер 

су му потребнији, па после нас неписмене – зачас се снађе 
она.

Ако затреба
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Велика имена светске пое-
зије обележила су ового-
дишње „Песничке ватре 

златиборске” – значајну и једин-
ствену културну манифестацију 
коју већ пету годину организује 
општина Чајетина. 

У том малом јубилеју љуби-
тељи културе на Златибору ужи-
вали су у стиховима иностра-
них и домаћих песника, музици 
познатих извођача и свечаном 
програму обележавања 120. го-
дишњице од рођења књижевних 
великана Бертолта Брехта и Де-
санке Максимовић. Овом прили-
ком је Повељу „Песничких ватри 
златиборских” за укупно ства-
ралаштво и допринос клутури и 
уметности за 2018. добио песник 
Перо Зубац.

Било је то дивно поетско-му-
зичко вече у хотелу „Палисад” на 
Златибору, са садржајним про-
грамима и истакнутим гостима, 
доказ да се и у малим срединама 
могу приређивати врхунска кул-
турна дешавања.   

Ову традиционалну мани-
фестацију отворио је председ-
ник општине Чајетина Милан 

Стаматовић рекавши да су сви 
окупљени веома важни како би 
се унапредила култура, нарочито 
у малим местима: 

– Ви сте ту да не заборавимо 
да унапредимо нашу културу и 
мала места, да промовишемо све 
оно што су наши преци радили 
пре нас. И ово вече је посвећено 
Десанки Максимовић и Бертол-
ту Брехту. Ово је водиља за неке 
наше нове писце и уметнике који 
ће сигурно и овде у малим сре-
динама да настану и израсту. Ми 
смо као локална самоуоправа ту 
да дамо подршку томе и да про-
мовишемо наше традиционалне 
вредности – рекао је Стаматовић. 

  Добитник овогодишње По-
веље „Песничких ватри зла-
тиборских” је познати песник 
Перо Зубац, аутор популарних 
„Мостарских киша” и многих 
других поетских записа. При-
знање му је уручио Арсен Ђу-
рић, председник организацио-
ног одбора ове манифестације 
и заменик председника општи-
не Чајетина.  Након поетско-му-
зичке вечери у „Палисаду” Перо 
Зубац је запалио симболичну ва-

тру – вечни пламен поезије код 
Спомен-костурнице страдалима 
у Другом светском рату. 

Тема страдања била је за-
ступљена у поезији Бертолта 
Брехта и Десанке Максимовић, 
којима је овогодишња манифе-
стација и посвећена. У години 
када се обележава 120 година од 
рођења немачког писца и срп-
ске песникиње њихове стихо-
ве у „Палисаду” су упечатљиво 
казивали Слободан Љубичић и 
Ивана Шћепановић, а музички 
изводили Данка Стојиљковић и 
Љубодраг Беговић. За клавиром 
је извођаче пратио познати ком-
позитор Раде Радивојевић. 

Поред песама „Тражим по-
миловање“, „Крвава бајка“, „Из-
вештај Срба“, „Спомен на ус-
танак“ које су писали Брехт 
и Десанка, на овогодишњим 
„Песничким ватрама златибор-
ским” представљена су и дела 
Алексе Шантића, Федерика Гар-
сије Лорке, Растка Петровића и 
Милоша Црњанског. У свеча-
ном програму су учествовала и 
деца из хора Основне школе „Ди-
митријеТуцовић“ у Чајетини са 

Марком Кутлешићем као и фру-
лаш Марко Џамбасовић.

И ове године на Златибор су 
стигли и песници који учествују 
на традиционалним међуна-
родним Београдским сусретима 
писаца, а златиборској публици 
представили су се Војислав Ву-
котић, Лудвиг Леге из Немачке, 
Лучијан Алексиу из Румуније, 
Дмитри Сергејевич Бураго из Ук-
рајине и Месут Шенол из Турске.

„Ово је дивно место, нисам 
очекивао да је овако привлач-
но. Мало је удаљено, али је вре-
дело доћи овде. Док смо долази-
ли у ово подручје осећао сам се 
као Алиса у земљи чуда, било је 
нереално. Ове вечери је програм 
одлично осмишљен и предста-
вљен“, каже гост из Турске који и 
сам организује културне догађаје 
у својој земљи. 

Златиборски песници Мирја-
на Ранковић Луковић и Милосав 
Радибратовић позвали су својим 
песмама  „Други завичај“ и „Зла-
тибор је“ поклонике културе и за 
следеће „Песничке ватре злати-
борске”, које ће се одржати за го-
дину дана.  М. Ј. 

„Песничке ватре 
златиборске” 

култури на дар 
„Ово је водиља за неке наше нове писце и уметнике 

који ће сигурно и овде у малим срединама да 
настану и израсту”, рекао Милан Стаматовић 

отварајући манифестацију 

Перо Зубац добитник Повеље „Песничких ватри  
златиборских” са Арсеном Ђурићем

Лудвиг Леге Лучијан Алексиу
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Сећање на Ћупа, великана 
међу песницима

Навршило се пуних 14 година од 
смрти једног од наших највећих 
завичајних песника Михаила 

Ћуповића. Тим поводом у Библиотеци 
„Љубиша Р.Ђенић“ одржано је књижев-
но вече под називом „Сећање на Ћупа“, у 
чијој организацији је учествовала и биб-
лиотека Специјалне болнице „Чигота”. 

Како би се сачувала успомена на лик 
и дело Михаила Ћуповића и нове гене-
рације упознале са значајем и величи-
ном овог антологијског песника, у његову 
част сваке године организују се књижев-
ни сусрети. На Ћуповим данима гостова-
ли су завичајни песници Јагода Јеремић, 
Мирјана Ранковић Луковић, Љиљана 
Андрић и Зоран Богдановић, који су радо 

са публиком поделили своје успомене на 
Михаила Ћуповића, његово непроцењиво 
дело и значај за сам Златибор. 

– Скоро сам прочитала један цитат који 
каже: „Ја сам писао песме да бисте ви лак-
ше дисали“. Мислим да је управо то Ми-
хаило Ћуповић урадио за наш крај, за овај 
завичај. Драго ми је што спадам у ред за-
вичајних песника који се сећају Михаила 
Ћуповића сваке године, јер он је то заис-
та заслужио – рекла је песникиња Јаго-
да Јеремић.

Афористичар Зоран Богдановић о 
Ћуповићу каже: 

– Михаило је био великан међу нама. Ја 
се надам да ће га дуго та књижевна сена 
у Србији памтити. Позив на једно овакво 

учешће ми је част и задовољство. Нарав-
но, не треба га ни по коју цену заборавити.

Песникиња Мирјана Ранковић Луко-
вић, имала је прилику и да као новинар 
локалне телевизије са Ћуповићем са-
рађује дуги низ година: 

– Био је једна дивна, топла душа, увек 
спреман за шалу, увек спреман и озбиљан 
за сарадњу. Са њим смо радили за ТВ Чаје-
тина хумористичке кратке приче. Једна 
од њих је била „Гневник“, где смо баш са-
рађивали он и ја. Наравно, ту су његови 
стари пријатељи са којима је радио „Ер-
ски караван хумора“. Јер кад поменете 
Ћупа, сви су били спремни да прискоче 
у помоћ да би што боље изнели оно што 
је он имао да каже.

О животу и раду, као и о сарадњи са Ми-
хаилом Ћуповићем говориле су Снежана 
Ђенић, директорка чајетинске библиоте-
ке, и  Мирјана Црнчевић у име библиоте-
ке Специјалне болнице „Чигота”. На самог 
песника ипак су најбоље вратила сећања   
његови стихови, које је читала Мирјана 
Лопин Дризо. 

Успомену на Ћуповића чува и Удру-
жење књижевника Србије, које сваке го-
дине у октобру додељује награду која 
носи његово име. Ова награда се додељује 
за укупан допринос књижевности за децу. 

Д. Росић

Јед но од за вр шних лет-
њих кул тур них де ша ва ња 

у „Чи го ти” на Зла ти бо ру би ло 
је пред ста вља ње књи ге „Пу-
ње не ти кви це са Ле њи но вим 
мо згом“ Са ње До ма зет и Сло-
бо да на Ши ја на. Ово де ло је на-
ста ло об је ди ња ва њем дра ме са 
филм ским сце на ри јом, а о суд-
би ни не сни мље ног фил ма ове 
ве че ри су го во ри ли До ма зе то ва 
и Ши јан, као и уред ни ца Гор да-
на Ми ло са вље вић Сто ја но вић.

Дра ма „Пу ње не ти кви це“ Са-
ње До ма зет пре ми јер но је из ве-
де на у ЈДП-у 1996. го ди не. Го ди-
ну да на ка сни је, по мо ти ви ма 
дра ме, Сло бо дан Ши јан и Са ња 
До ма зет на пи са ли су филм ски 
сце на рио „Пу ње не ти кви це са 
Ле њи но вим мо згом“. Иако  хва-
љен, сце на рио је осва јао на гра-
де, али филм ни ка да ни је сни-
мљен.

„То је за и ста не што што сам 
же лео да сни мим. Са ра ђи ва ли 
смо од лич но на сце на ри ју и до-
шло је до јед не при лич но би зар-
не и ду хо ви те при че ко ја јед но-
став но ни је мо гла да про ђе све 

раз ме ре се лек ци ја и фил те ре 
ко ји су по сто ја ли у тој на шој ки-
не ма то гра фи ји то ком два де се-
так го ди на ко ли ко смо по ку ша-
ва ли то да про гу ра мо. Ми слим 
да смо сни ми ли тај филм кра-

јем 90-тих или по чет ком 2000. 
да би он и да нас био за ни мљив“, 
ре као је ре ди тељ Ши јан.

За раз ли ку од сце на ри ја, 
дра ма „Пу ње не ти кви це“ у ко-
јој је глав ну уло гу ту ма чио Ни-
ко ла Си мић, је од сво је пре ми-
је ре до жи ве ла ве ли ки успех. 
Иза ње је, као управ ник ЈДП-а, 
стао Јо ван Ћи ри лов.

„Сву ап сурд ност жи во та у Ср-
би ји, у вре ме ка да су нас зду-
шно убе ђи ва ли да ни је исти на 
оно што ви ди мо не го оно што 
нам се ка же, ту не у спе лу дре-
су ру ума, уба ци ва ла сам у ко-
мад“, ре кла је јед ном при ли ком 
књи жев ни ца.

Пу бли ка је о овој те ми има ла 
мно штво пи та ња на ко је су го-
сти ра до од го ва ра ли, раз от кри-
ва ју ћи још ви ше ста ње у кул ту ри 
на вар љи вој сце ни Ср би је у бли-
ском про шлом вре ме ну. М. Р. Л.

У „Чи го ти” о не су ђе ном 
фил му Ши ја на
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По во дом Свет ског да на пи-
сме но сти Ди но парк на 

Зла ти бо ру је по кре нуо ак ци-
ју „Књи га те би на дар“. Уче ни-
ци ОШ „Ди ми три је Ту цо вић“ 
из Ча је ти не су 8. сеп тем бра са 
сво јим на став ни цом срп ског је-
зи ка и књи жев но сти по се ти ли 
парк и до не ли књи ге ко је ће би-
ти по кло ње не де ци ко ја се на-
ла зе на ле че њу у бол ни ца ма.

Ху ма ни тар на ак ци ја ко ју је 
по кре нуо Ди но парк има дво-
ја ки циљ: да де ци ко ја су на 
ле че њу у бол ни ци улеп ша тре-
нут ке ко је про во де та мо, а са 
дру ге стра не да им ука же да су 
књи ге сво је вр сна вра та у је дан 

дру га чи ји свет, пун спо зна је, 
аван ту ре и за ба ве.

„Мо жда је нај бит ни је, у 
скло пу ове ак ци је, што су де-
ца по сла ла нај бит ни ју по ру-
ку, а то је – да  што ви ше љу ди  
тре ба да чи та, да се обра зу је и 
да де ца схва те књи гу као свог 
при ја те ља,“ ре кла је Сла ви ца 
Ср би нов ска, пи-ар Ди но пар ка.

„Во ли мо ова кве ак ци је и 
увек ће мо се ра до ода зва ти 

ова квом по зи ву, а на ро чи-
то нам је дра го што смо да-
нас ов де, на Дан пи сме но сти, 
да по де ли мо књи ге са ва ма и 
по зо ве мо да се што ви ше чи-
та,  јер књи га је ипак нај бо љи 
друг и ми слим да де ца то још 
увек зна ју. То је ја ко ва жно, а 
на на ма је да их што че шће 
под се ти мо на то“, на гла си ла 
је  Ма ри ја Ву ло вић, на став ни-
ца срп ског је зи ка.

Из Ди но пар ка су се на при-
кла дан на чин за хва ли ли де-
ци ко ја су ову ху ма ни тар ну 
ак ци ју схва ти ла ве о ма озбиљ-
но. Ова  ак ци ја има ла је од је-
ка у јав но сти, па су у су бо ту 
и дру ги по се ти о ци по же ле ли 
да одво је део свог вре ме на и 
да се на Свет ски дан пи сме-
но сти укљу че у ову пле ме ни-
ту ак ци ју. Ме ђу њи ма би ло је 
и оних нај мла ђих ко ји ће зна-
че ње свог ге ста по ста ти све-
сни ји ка да у школ ским клу-
па ма, уче ћи сло ва, у књи зи 
от кри ју но ви, ша ре но лик и 
ве ли ки свет.

  М. Р. Л.

На че твр том из да њу Паб 
кви за у ка феу „Оаза” 
зва ње нај бо љег ти ма 

од бра нио је са став „Боз бет”, 
ко ји су чи ни ли Да ни ло Ђе-
нић, Не бој ша Бо жо вић, Ми-
ра Ви рић и Со фи ја Па вло вић. 
Они су има ли убе дљи во нај ве-
ћи про це нат тач них од го во ра 
на 60 по ста вље них пи та ња. 
Дру го ме сто при па ло је ком-
би но ва ном ча је тин ско-ужич-
ком са ста ву „Осо бље”, ина че 
де би тан ти ма, док је тре ће пла-
си ра ни по но во био „Ди нар на 
ква драт” (Иван Јан ко вић, До-
бро сав Об ра до вић, Бла го је Ра-
ди шић).

Уочи пе тог из да ња кви за из-
ве сно је да ова при ред ба по ла-
ко пре ра ста у тра ди ци о нал но 
оку пља ње, с об зи ром да је већ 

ус по ста вље на ба за од се дам-
осам еки па стал них уче сни-
ка, уз по вре ме на уче шћа не-
ких но вих ти мо ва. Та ко ђе, за 

на ред на из да ња так ми ча ри из 
Ужи ца, ме ђу ко ји ма су и ис-
ку сни кви зо ма ни, на ја ви ли су 
до ла зак у ве ћем бро ју. 

Идеј ни тво рац ча је тин ског 
Паб кви за, по зна ти кви заш, 
но ви нар и са ти ри чар Бо јан 
Са вић на ја вио је мо гућ ност 
од ре ђе них ино ва ци ја у кон-
цеп ци ји кви за, од но сно уво-
ђе ње но вих фор ми по ста вља-
ња пи та ња, а мо гу ће је и да ће 
се од ок то бра кви зо ви упо ре-
до одр жа ва ти у Ча је ти ни и на 
Зла ти бо ру. 

По сле че ти ри одр жа на кви-
за из два ја се еки па „Боз бет” са 
по два пр ва и дру га ме ста, док 
је иза њих „Ди нар на ква драт” 
са два пр ва и два тре ћа ме-
ста. Што се ти че по је ди нач ног 
учин ка ап со лут ни ли дер је Да-
ни ло Ђе нић, ко ји је као члан 
по ме ну те две еки пе осво јио 
сва че ти ри из да ња кви за. 

И. Ј.

Књи ге де ци на дар 
у Ди но пар ку

„Боз бет” по бед ник че твр тог 
Паб кви за у Ча је ти ни

Фо то гра фи ја вла сни штво Бо ја на Са ви ћа
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По бе дом над еки пом „Мо кре Го
ре” из Зу би ног По то ка од бој ка
ши це „Зла ти бо ра” пла си ра ле су 

се у глав ни жреб Ку па Ср би је. Ча је тин
ке ће у осми ни фи на ла игра ти про тив 
су бо тич ког „Спар та ка”, јед не од еки па 
из вр ха срп ске жен ске од бој ке, а пре
ма пре ли ми нар ним на ја ва ма, овај меч 
игра ће се у Ча је ти ни.

Је дан од кре а то ра не са мо ско ра
шњих клуп ских успе ха, већ и не из
о став ни члан ко лек ти ва од ње го вог 
осни ва ња 2002. го ди не је тре нер Стан
ко Бра ша нац, зва нич но нај бо љи струч
њак оп шти не у из бо ру Спорт ског са ве
за Ча је ти не. Пре ма ње го вим ре чи ма, за 
ре зул тат у спор ту по треб на је ши ро ка 
ба за, та ко да ус пе си клу ба као што су 
пла сман у Пр ву Б ли гу и у осми ну фи
на ла Ку па до дат но до би ја ју на зна ча ју, 
зна ју ћи с ко ли ком ба зом мо же рас по
ла га ти ма ла оп шти на по пут Ча је ти не.

 Сва ки искрен чо век нам че сти та на 
до са да шњим ре зул та ти ма. Јер, без ла
жне скром но сти, мо гу ре ћи да је успех 
огро ман. При ме ра ра ди, ми у ли ги има
мо је дан Ниш са 300.000 ста нов ни ка, а 

ми има мо ви ше стру ко ма ње. Не ра чу
нам ту Зла ти бор, јер је ту ма ње до ми
цил ног ста нов ни штва, а и де ца ода тле 
су ре ла тив но ско ро по че ла да до ла зе у 
на шу шко лу од бој ке. Куп нам ни је био 
при о ри тет, али окол но сти су нам ишле 
на ру ку, та ко да је и упра ва од лу чи ла 
да иде мо до кра ја. Не тре ба го во ри
ти о то ме да је „Спар так” у са мом вр
ху на ше жен ске од бој ке, а зна мо шта 
то зна чи у зе мљи чи ја је жен ска од бој
ка шка ре пре зен та ци ја су ве ре но до шла 
до европ ског зла та и ус пе ла да осво ји 
сре бро на Олим пиј ским игра ма. Из бе
га вам ве ли ке ре чи, али ове де вој ке за
и ста за слу жу ју па жњу. Сто га смо у до
го во ру са Управ ним од бо ром сту пи ли 
у пре го во ре са еки пом „Спар та ка”, а на
чел но има мо по др шку Од бој ка шког са
ве за Ср би је, да тај меч про тив Су бо ти
чан ки од и гра мо на на шем те ре ну. То 
би би ла ле па про мо ци ја од бој ке, као 
и на шег са ста ва и клу ба. На шим му ко
трп ним ра дом прет ход них го ди на смо 
то за слу жи ли  ка же Бра ша нац.

Клуб је де би тант ску се зо ну у Пр вој Б 
ли ги окон чао на ше стом ме сту. У но ву 
се зо ну ула зе ис ку сни је за јед ну го ди ну 
игра ња у овом ран гу. Ме ђу тим, то ком 
ле та клуб су на пу сти ле две игра чи це, 
јед на из по ста ве и јед на из омла дин
ског по го на. С об зи ром да се у клу бу 

стре пе ло за ре зул та те у пред сто је ћој се
зо ни, при сту пи ло се не сва ки да шњем 
ко ра ку, а то је до во ђе ње игра чи це са 
стра не. Зла ти бор је по ја ча ла до ско ра
шња игра чи ца „Ле сков ца” Та ња То шић, 
ко ју су љу ди из клу ба за па зи ли на МО
СИ игра ма, где је на сту па ла за Со ко лац.

 Би ли смо при ну ђе ни да, по сле то
ли ко го ди на, пр ви пут до ве де мо игра
чи цу са стра не, ма да смо у на че лу би
ли про тив то га, И у дру гим гра до ви ма 
се еки пе под мла ђу ју, де ца од ла зе на 
сту ди је... Ми смо уз ча чан ски „Бо рац”, 
би ли јед на од рет ких еки па ко ја ни је 
до во ди ла игра чи це са стра не. Али, би
ло би нео збиљ но да по сле до бре де би
тант ске се зо не до ђе мо у си ту а ци ју да 
се бо ри мо за оп ста нак. Не би би ло по
ште но ни пре ма ис ку сни јим игра чи ца
ма, ко је до ла зе из гра до ва где сту ди ра
ју да би игра ле утак ми це, не ке од њих 
су чак од би ја ле и ве ће сти пен ди је дру
гих клу бо ва да би на ста ви ле да игра ју 
за нас, а не би би ло по ште но ни пре
ма ло кал ној за јед ни ци, ко ја нам пру жа 
ве ли ку по др шку. До дат ни про блем је 
ре ор га ни за ци ја у ли га ма, где се сма

њу је број еки па, а нај ве ћи те рет то га 
под не ће наш ранг, ода кле ће ис па сти 
пет еки па. По сто ји мо гућ ност до во ђе
ња још јед не игра чи це, али са мо уко
ли ко се ства ри по пи та њу оп стан ка бу
ду не га тив но од ви ја ле. То не зна чи да 
од у ста је мо од на ше при мар не иде је, 
же ли мо да на ша де ца на пре ду ју... Ра
ди мо ре ал но, по чев ши од нај мла ђих 
ка те го ри ја па све до се ни ор ки, без не
ких ве ли ких иде ја без по кри ћа. 

И да ље ће мо по тен ци ра ти 
на то ме да има мо до бру 

шко лу од бој ке

Прет ход не се зо не мла ђе ка те го ри
је осво ји ле су дру го и тре ће ме сто у 
сво јим ли га ма, а кон ти ну и тет до брих 
ре зул та та одр жан је и то ком ле та. Пре 
све га се ис ти чу ре зул та ти на МО СИ 
игра ма (брон за у од бој ци на пе ску), 
као и на „Спорт ским игра ма мла дих” 
у Спли ту, где су осво је на два сре бра  у 
од бој ци и у од бој ци на пе ску.

 То сва ка ко ули ва ве ли ки оп ти ми
зам. У по след њих не ко ли ко го ди на ре
зул та ти мла ђих ка те го ри ја су та кви да 
су нам еки пе увек у вр ху. Сад, сплет 
окол но сти је био та кав да се че сто до
га ђа ло да смо за јед ну по зи ци ју про пу
шта ли пла сма не на за вр шне тур ни ре. 
На при мер, има ли смо и та квих ре зул

та та као 2008. го ди не, ка да нам је еки
па 1994. го ди шта до шла до др жав ног 
по лу фи на ла, што је био огро ман успех. 
На „Спорт ским игра ма мла дих” су би ле 
еки пе као што су пи о нир ке „Цр ве не Зве
зде” или еки пе из Ла за рев ца, Срем ске 
Ми тро ви це, али ту нам се не где вра ти
ло за про пу ште не шан се у пр вен стви ма. 
Осво ји ли смо два сре бра у Спли ту где 
смо пред ста вља ли Ср би ју, што је ве ли
ка ствар за нас. А чак смо и та мо би ли 
не ком плет ни, јер је би ло вре ме од мо ра, 
ле то ва ња... И да ље ће мо по тен ци ра ти 
на то ме да има мо до бру шко лу од бој ке. 
Ни је бит но ко ји ће мо ранг игра ти, али 
ће мо ис тра ја ва ти у то ме да афир ми ше
мо де цу из Ча је ти не. 

Још је дан иза зов ко ји је пред 
клу бом је и чи ње ни ца да ће уско

ро по че ти ре но ви ра ње уну тра
шњег де ла дво ра не Спорт ског цен тра 
Ча је ти на. С об зи ром на спе ци фич ну 
ат мос фе ру дво ра не, клуб је од лу чио 
да у њој игра док год бу де мо гао, та ко 
да су за но ву се зо ну при ја вље не обе ха
ле: у Ча је ти ни и на Зла ти бо ру.

 Во ли мо дво ра ну у Ча је ти ни, при
сни је је, бли жа је пу бли ка, ства ра се 
до бар ам би јент... Дру га чи је је игра
ти у ма њој дво ра ни, лак ше се ори јен
ти са ти у игри, по што смо на ви кли на 
њу. На Зла ти бо ру су нам но ви усло
ви, но ви де та љи, на при мер ви ши је 
пла фон, док је у Ча је ти ни то зна ло да 
пре ки не по ен ра ни је. та ко да тај де
таљ не ће мо ви ше има ти у игри, што 
зна чи да ће би ти и ви ше над и гра ва
ња за по е не. Да не по ми њем не ке по
за дин ске де та ље ко ји мо гу збу ни ти, 
од не ких тра ка или пла ка та на зи до
ви ма... То је ре ал на при ча, не же лим 
да прав дам се бе ни ти да тра жим не
ке али би је. Осим то га, пу бли ка ће би
ти да ља, а гле да о ци нам мно го зна че. 
По след њих го ди на пу бли ка је за и ста 
„на у чи ла” да на ви ја, да нас „ва тре но” 
по др жа ва, да се ак ти ви ра у кри зним 
мо мен ти ма. Број гле да ла ца се по ве
ћа ва, а по го то во нам је дра го што то 
ни је по „род бин ској ли ни ји”, чак нај
ма ње гле да ла ца чи не ро ди те љи и по

ро ди ца. До ста је ту омла ди не ко ја је 
пре по зна ла наш до бар рад, ко ја чак 
до во ди сво је при ја те ље да нас гле да
ју. Не дав ни меч про тив „Бор ца” у Ку пу 
ни смо ни на ја ви ли пла ка том, а дво ра
на је би ла ско ро пре пу на.

Оп шти на Ча је ти на и ло кал ни 
Спорт ски са вез нам по ма жу

Осим без ре зер вне по др шке пу бли
ке, клуп ски рад и ус пе си пре по зна ти 
су и од стра не ло кал них ин сти ту ци ја. 
– Оп шти на Ча је ти на и ло кал ни Спорт
ски са вез нам за и ста по ма жу, а и ми 
смо обез бе ди ли део сред ста ва на дру
ге на чи не. Има ли смо ове се зо не и до

дат на сред ства, за спро во
ђе ње при пре ма. Наш 
рад је сва ка ко пре по
знат. До би ја ли смо и 

оп штин ска при

зна ња, не са мо по је ди нач на, већ је и 
клуб до бит ник пла ке те „Ди ми три је Ту
цо вић”. И за и ста хва ла на све му то ме.

Ре зул та ти ко је клуб оства ру је прет
ход них го ди на по сле ди ца су на чи на на 
ко ји тре нер Бра ша нац при сту па овом 
по слу: – Увек сам по све ћи вао па жњу 
де ци с ко јом ра дим, ве ру јем у њих.Пе
да го ги ја је на пр вом ме сту, јер де цу ни
кад не мо же те сла га ти. Њи ма се мо ра 
об ја сни ти за што не што ра де. У ре ду је 
има ти ди сци пли ну, али им мо ра те об
ја сни ти че му та ди сци пли на. Ако не ма 
ко му ни ка ци је, не ма успе ха. Кад на
пра ви те до бру „хе ми ју”, то мо ра да ти 
ре зул тат, без об зи ра и на мо гућ не до
ста так ква ли те та, те мањ ка во сти ће се 
не ка да по кри ти на дру ги на чин. За овај 
клуб је би тан сва ки члан, од оног нај
мла ђег ко ји се ју че упи сао, па све до 
ка пи те на се ни ор ске еки пе. Јер „бој не 
би је сви је тло оруж је”. Тра жим од де це 
да се бо ре, да „из ги ну” на те ре ну, па ма
кар из гу би ле 750, ја сам за до во љан. А 
чи ње ни ца је да де цу хва ле где год да 
игра мо, од тех ни ке до кре та ња...

Иван Јан ко вић 

Стан ко Бра ша нац: Пе да го ги ја 
је на пр вом ме сту

Нај бо љи тре нер оп шти не у из бо ру Спорт ског са ве за Ча је ти не  
ис ти че да је за ре зул тат у спор ту по треб на ши ро ка ба за
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Пет меч бо до ва из че ти ри  
ме ча ша хи ста „Чи го те”

Но ву так ми чар ску се зо ну у Ли ги Цен трал не Ср би
је гру па За пад ша хи сти „Чи го те” за по че ли су до брим 
ре зул та ти ма. По сле по чет не по бе де над „Сла ну шом”, 
усле дио је по раз на го сто ва њу у Сје ни ци, а по том два 
ре ми ја – са ФАПом из При бо ја и еки пом „Ужи ца”. 
Пре ма ре чи ма пр вог чо ве ка клу ба Те о до ра Ђе ни ћа, 
ова кав по че так ли ге се и оче ки вао.

 Би ли смо спрем ни већ за пр ви меч пр вен ства про
тив „Сла ну ше” и схва ти ли смо ње гов зна чај. Пре по
чет ка се зо не фо ку си ра ли на по тра гу за ква ли тет ним 
так ми ча ри ма у омла дин ској ка те го ри ји. Ус пе ли смо 
да ак ти ви ра мо на шег Дар ка Ви то ро ви ћа, са ко јим ка
пи тен Ви ло ти је вић до ста ра ди. Дар ко је ово го ди шњи 
ре ги о нал ни омла дин ски пр вак и ево по сле тре ћег ко ла 
има 2,5 бо да – ка же Ђе нић, до да ју ћи да је еки па та ко ђе 
по ја ча на до ла ском ФИ ДЕ мај сто ра Ду шка До ло ви ћа.

Клуб за са да ста бил но функ ци о ни ше по пи та њу 
фи нан си ја. При мар не ам би ци је су да оп ста не у овом 
ран гу так ми че ња. Је дан од ци ље ва клу ба је и по пу ла
ри за ци ја ша ха ме ђу шко лар ци ма, има ју у пла ну да 
по за вр шет ку се зо не оку пе за ин те ре со ва не основ це у 
јед ну ша хов ску сек ци ју и да са њи ма ра де. И. Ј. 

Од бој ка ши це се пла си ра ле  
у осми ну фи на ла Ку па Ср би је

Ор га ни зо ва ном шет њом де це, 
осно ва ца, али и оста лих за ин те
ре со ва них осо ба, оп шти на Ча је ти
на је, под сло га ном „На ше ули це, 
наш из бор“, обе ле жи ла Европ ску 
не де љу мо бил но сти. Циљ ове ак
тив но сти је да се охра бре љу ди ши
ром Евро пе да кре и ра ју тип гра да 
у ка квом же ле да жи ве, да ана ли

зи ра ју на чин на ко ји до жи вља ју 
про стор и при ла го де га сво јим по
тре ба ма, као и по ве ћа ју свест нај
мла ђих о зна ча ју фи зич ке ак тив
но сти као за ме не за ауто мо би ле.

Шет ња је за по че ла код ча је тин
ског вр ти ћа „Ра дост“, где су осим 
ма ли ша на из ове уста но ве кре ну
ли и чла но ви ло кал них спорт ских 

ко лек ти ва (Ка ра те клуб „Руј но”, 
Од бој ка шки клуб „Зла ти бор”, ФК 
„Ча је ти на”, Сму чар ски клуб „Зла
ти бор”…), по сле че га се про шло 
кроз цен тар, све до основ не шко ле, 
где су се по вор ци при кљу чи ли и 
уче ни ци основ не и сред ње шко ле, 
а тра са је за вр ше на код згра де оп
шти не. У овој ак тив но сти уче ство

ва ли су и чел ни ци ло кал не са мо у
пра ве. У скло пу ак ци је оп штин ски 
Са вет за без бед ност са о бра ћа ја до
де лио је по два би ци кла оде ље
њи ма ОШ „Ди ми три је Ту цо вић“ у 
Ча је ти ни и на Зла ти бо ру што ће, 
пре ма ре чи ма на став ни ка, зна чи
ти мно го у по кре та њу са о бра ћај не 
сек ци је у шко ла ма.    И. Ј. 

Спортисти Чајетине у Европ ској не де љи мо бил но сти

Од бој ка ши це „Зла ти бо ра” у ме чу ше сна е
сти не фи на ла Ку па Ср би је сла ви ле су про тив 
„Мо кре Го ре” са 30 у се то ви ма (2511, 2513, 
2514), чи ме су се пла си ра ле у осми ну фи на
ла. „Зла ти бор” је на овом ме чу на сту пао без 
по вре ђе не Ан ђе ле То шић. Све игра чи це ко
је су би ле у са ста ву ак тив но су уче ство ва ле у 
овом три јум фу до бив ши ми ну та жу. У осми ни 
фи на ла про тив ник од бој ка ши ца ма „Зла ти бо
ра” би ће су бо тич ки „Спар так”. 

ОК „Зла ти бор”: Је ле на Са вић, Ан дри ја на 

Дра го вић, Ма ри ја Ду ма њић, Та ња То шић, 
Сне жа на То шић, Ди ја на Ђу ро вић, Сло вен ка 
Сто ја но вић, Ани ца Нин чић, Иси до ра То шић, 
Ми ле на Вла со њић, Алек сан дра Пан то вић, 
Сла ви ца Об ра до вић.

ОК „Мо кра Го ра”: Ире на Ста нић, Ми ли ца 
Бо жо вић, Је ле на До брић, Ан ђе ла Еле зо вић, 
Љи ља на До брић, Ми ли ца Ђу кић, Ми ле на 
Ми лен ко вић, Ју ли ја Кр стић, Да ни је ла Со вр
лић, Јо ва на Ђу кић. Тре не ри: Не над Цвет нић 
и Го ран Ра ду ло вић И. Ј. 
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Нај у спе шни ји так ми чар у сингл кон ку
рен ци ји на осмом из да њу те ни ског 

фју чер са „Зла ти бор опен“ био је Де јан Ка
тић. До ма ћи так ми чар је са 20 (64, 75) 
у фи на лу био успе шни ји од Аме ри кан ца, 
Џа сти на Бу ша. 

Оба так ми ча ра ве ћи део ме ча игра ла су 
са основ не ли ни је, без пре ви ше из ла за ка 
на мре жу. Ка тић је био успе шни ји у сер
ви су, а са мо у пр вом се ту оства рио је осам 
асо ва. – Ду го го ди на до ла зим на Зла ти бор 
и ни ка ко ни сам успе вао да до ђем ни до 
по лу фи на ла овог тур ни ра, на ко јем ве о
ма ужи вам. Овај пут ми се по сре ћи ло да 
до ђем до пе ха ра, а мо рам ис та ћи да ми је 
мо жда та ли чан био и Вла да (Ерг), су пер
ви зор – из ја вио је по бед ник син гла, док је 
Џа стин Буш че сти тао ри ва лу, по ка зав ши и 
скром но зна ње срп ског је зи ка.

У ду блу је у пот пу но сти из ра же на до
ми на ци ја ино стра них игра ча, а по бед нич
ки пе хар при пао је бра зил ској ком би на
ци ји Ка јо Сил ва/Та лес Ту ри ни. Они су у 
фи на лу са 20 (64, 62) по бе ди ли сло вач
кома ђар ски пар Мар тин Фе ки ач/Фа би
јан Ма ро жан.

Ни је би ло ла ко, с об зи ром да смо би ли 
пр ви но си ци, то је по ло жај где сви же ле 
да вас по бе де. С об зи ром да и у Бра зи лу 
игра мо у ме сти ма са ве ли ком над мор
ском ви си ном, пла нин ски ам би јент нам 
ни је уоп ште сме тао у игри. На да мо се да 
ће нам ово по мо ћи да се из бо ри мо за на

сту пе на че лен џе ри ма и АТП тур ни ри ма 
– ка жу го сти из Ју жне Аме ри ке.

Ду го го ди шњи су пер ви зор тур ни ра, 
члан Ме ђу на род не те ни ске фе де ра ци је 
(ITF) Вла ди мир Ерг, сма тра да је те нис у 
Ср би ји још увек жив „јер по сто је љу ди као 
ди рек тор „Зла ти бор опе на“, Ми лош Де
дић“, на гла ша ва ју ћи да тек пред сто је но
ви иза зо ви, због про ме на ко је ITF уво ди 
на овом ни воу так ми че ња.

Сам Де дић, ина че члан Струч ног од бо
ра Те ни ског са ве за Ср би је, на не ки на чин 
де ли ми шље ње са Ер гом. Док је са ту ри
стич ког аспек та по Зла ти бор сва ка ко до
бро то што ве ћи ну игра ча на тур ни ру чи
не те ни се ри из ино стран ства (Аустра ли ја, 
Ја пан, Ин ди ја, САД, Мек си ко, Швај цар ска, 
зе мље ре ги о на...), као чла на ТССа не ра
ду је га чи ње ни ца да су до ма ћи игра чи у 
дру гом пла ну и да те шко успе ва ју да се 
пла си ра ју у глав ни жреб на тур ни ри ма. 

За хва лио бих се ло кал ној са мо у пра ви, 
ко ја је пре по зна ла да ће те нис и мла ди ко
ји до ла зе на овај тур нир до не ти не што но во 
Зла ти бо ру и ко ја нам го ди на ма по ма же у 
ор га ни за ци ји овог тур ни ра. Та ко ђе, за хва
љу је мо се и Те ни ском са ве зу Ср би је, ко ји 
нам та ко ђе по ма же, зна ју ћи да су фју чер
си ва жни за раз вој игра ча у на шој зе мљи 
– ис та као је Де дић на за тва ра њу тур ни ра.

Ово го ди шњи „Зла ти бор опен“ играо се 
за на град ни фонд од 15.000 до ла ра.

И. Јан ко вић

По сле не у год ног по ра за на свом 
те ре ну од „Ја се на” фуд ба ле ри „Ча је
ти не” су се се ри јом до брих ре зул та
та вра ти ли у врх та бе ле Зла ти бор ске 
окру жне ли ге. Ча је тин ци су у че ти ри 
ме ча по сти гли чак 16 го ло ва, а при
ми ли са мо два. Ре дом су по бе ђи ва

ли „По лет” (20), „Је же ви цу” (20), 
„Омла ди нац” (62) и „Се чи цу” (60). 
По себ но рас по ло жен за по сти за ње 
го ло ва био је Бран ко Ра до вић, ко ји 
је прак тич но на сва кој од по ме ну
тих утак ми ца по сти гао ма кар по гол.

 И. Ј.

Ка тић бо љи од Бу ша  
у фи на лу те ни ског  
„Зла ти бор опе на”

Фуд ба ле ри „Ча је ти не”  
у че ти ри ме ча да ли 16 го ло ва 

По чет ком школ ске го ди не 
кре ну ла је са ра дом но ва ге не
ра ци ја по ла зни ка клуп ске шко
ле ко шар ке у КК „Зла ти бор”.

Но ви чла но ви су де ца од пр
вог до че твр тог раз ре да, тј. го
ди шта од 2008. до 2011. Са тре
не ром Ду шком Пан то ви ћем они 
се кроз ме ђу соб ну игру еду ку ју 
осно ва ма ко шар ка шког спор та. 
Ина че, ме ђу по ла зни ци ма има 
де це ко ја су и прет ход не го ди не 
би ла у клуп ској шко ли ко шар ке.

Тре нин зи се одр жа ва ју утор
ком и че тврт ком од 9.30 до 
10.30, а тре ба на по ме ну ти да су, 
као и прет ход них го ди на, пот пу
но бес плат ни.Тре нер Пан то вић 
ис ти че да је за до во љан од зи
вом де це, као и њи хо вом ан га
жо ва но шћу, из ра жа ва ју ћи на ду 
да ће ин те ре со ва ње мла дих за 
ко шар ку би ти још ве ће у на ред
ном пе ри о ду с об зи ром да је то
ком чи та ве го ди не упис у то ку.                                               
  И. Ј.
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У но ву се зо ну ко шар ка ши „Зла ти бо ра” 
ула зе с бит но из ме ње ним са ста вом. Од 
игра ча ко ји су но си ли дрес ча је тин ског 

клу ба у де би тант ској КЛС ли га шкој се зо ни 
у са ста ву су оста ли Бо шко Чор бић, Бог дан 
Ри знић, Ра до мир Ма ро је вић, Не ма ња Си мо
вић и но ви ка пи тен ти ма Ра ден ко Смо ло вић. 
Играч ко ји је био део но во фор ми ра ног ти ма 
по чет ком де це ни је, ка да се кре ну ло са пла
сма ном од ни же ли га шког ран га до Ко шар ка
шке ли ге Ср би је, на сле дио је ка пи тен ску тра
ку од Ива на Тму ши ћа, но вог чла на струч ног 
шта ба тре не ра Ва ње Гу ше. 

Ка ко ка же Смо ло вић, тра ка пред ста вља 
од го вор ност, али се су штин ски ни шта не ме
ња у од но су уну тар ти ма.

– Сва ка ко је част би ти ка пи тен у клу бу у 
ко јем сам про вео чи тав до са да шњи ко шар
ка шки стаж, али смо у су шти ни и да ље сви 
јед на ки. Еки па нам пред ста вља у пра вом 
сми слу спој мла до сти и ис ку ства. Осим нас 
пе то ри це „ста ро се де ла ца“, ту су дво ји ца мо
ма ка из ју ни ор ског по го на Ма ти ја Ми ле кић 
и Бог дан Ве со вић, а слич но је и са но вај ли
ја ма. Ту има мла дих мо ма ка, али и ис ку сних 
уче сни ка КЛСа, по пут пре ка ље ног Кр ста Бје
ли це. Тим је зна чај но из ме њен у од но су на 
про шлу го ди ну, али иде мо у пра вом сме ру– 
ка же 28го ди шњи цен тар.

Ам би ци је пред но ву се зо ну не раз ли ку ју се 
од про шло го ди шњих. Клуб је ис ку сни ји за јед
ну го ди ну игра ња у нај ви шем ран гу, а оства
ре ни ре зул та ти на не ки на чин оба ве зу ју…

–Де би тант ска се зо на би ла је за и ста успе
шна, по ста ви ли смо ви со ке стан дар де. Ушли 

смо у плејоф Су пер ли ге, оти шли на Куп Ра
ди во ја Ко ра ћа… Иако је еки па из ме ње на, на
дам се да ће мо ус пе ти ма кар да по но ви мо 
слич не ре зул та те, а уве рен сам да има мо по
тен ци ја ла и за мно го ви ше. Мно го нам зна
чи и то што, за раз ли ку од не ких прет ход
них го ди на, има мо кон ти ну и тет ра да с истим 
тре не ром. Прет ход них го ди на стал но смо 
ме ња ли тре не ре, та ко да смо се из но ва на
ви ка ва ли на но ве си сте ме ра да…

И у пред сто је ћој се зо ни „Зла ти бор” ће сво
је ме че ве као до ма ћин игра ти у дво ра ни на 
Зла ти бо ру. На пр ви по глед, у про шлој се зо ни 
де ло ва ло је да је од зив гле да ла ца у но вој ха
ли био не што ма њи у од но су на прет ход не го
ди не, ка да се игра ло у Ча је ти ни, али ка пи тен 
ти ма ми сли да је раз ли ка у не че му дру гом.

–Од зив пу бли ке ни је био то ли ко лош прет
ход не го ди не, али је сам ам би јент дво ра не 
зна чај но дру га чи ји у од но су на ха лу у Ча је ти
ни, за ко ју се на дам да ће се што пре ре но ви
ра ти и да ће мо се вра ти ти у њу. У Ча је ти ни је 
пу бли ка бли жа те ре ну, сви смо има ли не ки 
при сни ји од нос… Иако сва ка ко оче ку јем ви
ше гле да ла ца у пред сто је ћој се зо ни, сам од
зив на ви ја ча не ути че на нас у то ли кој ме ри 
ко ли ко ути че са ма ат мос фе ра ко ја се ство ри 
на три би на ма – ка же ка пи тен Ра ден ко Смо
ло вић. И. Јан ко вић
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Пред сед ник оп шти не Ча је ти на 
Ми лан Ста ма то вић и за ме

ник пред сед ни ка Ар сен Ђу рић 
по се ти ли су ко шар ка ше атин
ског АЕКа, ко ји су на Зла ти бо ру 
спро ве ли део при пре ма за пред
сто је ћу се зо ну. Чел ни ци оп шти
не уру чи ли су го сти ма из Грч ке 
по кло не ком па ни је „Зла ти бо рац 
д.о.о“ , по же лев ши им сре ћу у да

љим иза зо ви ма. Дру штво им је 
пра вио и Дра ган Ша ко та, чо век 
под чи јим вођ ством је АЕК прет
ход не се зо не осво јио грч ки Куп 
и ФИ БА Ли гу шам пи о на. 

–Ово је нај по зна ти ји ту ри
стич ки цен тар у Ср би ји, а кроз 
по кло не ће те се уве ри ти и да 
смо про из во ђа чи здра ве хра не. 
Све еки пе ко је су ов де бо ра ви

ле на при пре ма ма су осва ја ле 
сво ја на ци о нал на пр вен ства или 
ме ђу на род на так ми че ња, та ко 
да и ва ма же ли мо мно го успе
ха у да љим так ми че њи ма – из ја
вио је пред сед ник Ста ма то вић.

АЕК је то ком бо рав ка на Зла
ти бо ру од и грао при прем ну 
утак ми цу са до ма ћом еки пом и 
сла вио са 8277.

–Пр ви ути сци о Зла ти бо ру су 
ве о ма по зи тив ни, с об зи ром на 
ле по вре ме ко је нас је пра ти ло, 
уз ква ли те тан сме штај, те ре та
ну и јед но, све у куп но гле да но, 
ефект но окру же ње. Се зо на пред 
на ма ће би ти ве о ма иза зов на, 
пре све га по пи та њу играч ких и 
тре нер ских про ме на. Прет ход на 
се зо на је би ла јед на од нај у спе
шни јих у исто ри ји ти ма, та ко да 
је са да шњи циљ по че ти но ву еру 
– из ја вио је но ви тре нер АЕКа 
Лу ка Бан ки. И. Ј.

Смо ло вић: Но ва еки па КК „Зла ти бор”  
има по тен ци ја ла

Ру ко вод ство оп шти не Ча је ти на  
са осва ја чи ма ФИ БА Ли ге шам пи о на
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Каква серија ФК „Златибор”, деби
танта у Првој лиги Србије – пред 
овим квалитетним тимом у том 

такмичењу падају бивши реномира
ни суперлигаши. Сада су наспрам не
велике Чајетине немоћни некадашњи 
фудбалски центри Ужице, Чачак и 
Крагујевац, чије су чувене екипе од 
Златибораца примиле чак седам го
лова у три утакмице, а нису постигле 
ниједан. Што уопште није случајно – и 
ово је још једна потврда да развијена 
општина Чајетина, чији спорт уз значај
на улагања и паметно вођење снажно 
напредује, по резултатима предњачи и 
од великих градова у окружењу.

Најпре је у комшијском дербију од 
расположеног „Златибора” страдала 
немоћна ужичка „Слобода”, и то на 
стадиону у Ужицу. Три златиборска 
гола у мрежи „Слободе” која није по
стигла ниједан. Да се зна који је клуб 
тренутно најјачи у овом делу Србије 
– „Златибор” у победоносном нале
ту, ужички клуб у лошем издању и на 
самом дну табеле потонуо у тешкоће, 
без помоћи градске власти.

Онда је на „Швајцарију” стигао 
чачански „Борац”, клуб богате тра
диције који је играо и финале Купа 
Србије, четири минуле године заре
дом члан Суперлиге Србије из које је 
испао 2017. после плејаута. Али де
битант „Златибор” ниједног тренутка 
није респектовао клуб из Чачка. Си
гурна победа домаћих од 2:0  довољ
но говори о тренутном односу снага 
и квалитету ових екипа.

Уследило је затим гостовање „Зла
тибора” у Крагујевцу, граду десет пута 

већем од Чајетине, на увек неугодном 
терену домаћег „Радничког 1923”. Ни 
ту се спремни дебитант није дао збу
нити – чврстом игром одолео је ре
номираном домаћину, па му дао два 
гола без иједног примљеног (колико 
и чачанском „Борцу”) и из највећег 
града Шумадије на Златибор однео 
сва три бода.

А кад се овако побеђује пут ка врху 
табеле је осигуран. ФК „Златибор” се 

после осам одиграних кола налази 
на веома добром другом месту Прве 
лиге Србије, иза водеће „Инђије”, а 
испред „Синђелића”, „Бежаније”, „Ја
вора”... Почетак сезоне какав се само 
могао прижељкивати, увод у дугу и 
неизвесну борбу „Златибора” можда 
и за суперлигашки статус. Уз мудро 
вођење с клупе, чврсту одбрану и си
гурне стрелце: Дејан Видић са пет 
постигнутих голова дели треће место 

листе стрелаца у лиги, гол мање по
стигао је Владимир Ћировић, док је 
Алекса Вујић дао три поготка.

Има, дакле, много разлога за фуд
балску радост Чајетине и Златибора, 
посебно због ове серије победа над 
бившим суперлигашима. Ипак, пред
седник ФК „Златибор” Вељко Радуло
вић, можда и најзаслужнији што се у 
ово време исписују”’златне странице” 
историје нашег клуба уз чије су руко
вођење за само пет година прескочена 
четири ранга (од Златиборске окруж
не лиге до Прве лиге Србије), мирније 
гледа на ове досадашње успехе. 

– Пред само првенство знали смо да 
ћемо бити конкурентни свим против
ницима у овој лиги. Нисмо баш очеки
вали оволики број освојених бодова, 
досадашњих 19 од могућих 24, а то је 
учинак за сваку похвалу, како за струч
ни штаб, тако и за играче. У последња 
три кола били смо у прилици да игра
мо са три бивша суперлигаша, које смо 
пре две или три године гледали у дуе
лима са „Партизаном” и „Звездом”. И 
у тих двадесетак дана везали смо три 
победе, тако да имамо прилику да у 
утакмици са „Новим Пазаром” стопо
стотним учинком крунишемо мини 
циклус мечева са бившим суперлига
шима – изјавио је Радуловић за „Зла
тиборске вести”.

Ипак, главни циљ је, како први чо
век управе каже, да „Златибор” освоји 
довољан број бодова и заузме место 
у плејофу после 30. одиграних  кола.

 – По садашњем бодовном салду 
идемо у том правцу. Мислим да ћемо 
планирани циљ врло брзо и остварити, 
чак можда и у јесењем делу првенства 
– оптимиста је Вељко који закључује: 

– Реално говорећи, без лажне 
скромности, у ФК „Златибору” нема
мо недостатака, осим ситних технич
ких проблема који су у сваком клубу 
присутни.

Апсолутно се не осврћемо на поје
диначне изливе сујете, љубоморе и 
комплекса маргиналних појединаца 
у нашој средини, већ чинимо све да 
овај фасцинантан низ резултата на
ставимо и да као и до сад, на прави 
начин репрезентујемо нашу општину.
 М. Ј.

Пред „Златибором” пали 
Ужичани, Чачани и Крагујевчани

Изузетна серија фудбалског клуба: у три кола победили бивше суперлигаше  
„Слободу”, „Борца” и „Радничког” уз гол разлику 7:0

Вељко Радуловић

Фо то  Студио  Зоом Ужице



ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА, ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ „ЗЛАТИБОРСКИ ЕКО АГРАР” ДОО

У организацији Еколошког 
друштва Драгачево и Уд-
ружења пољопривред-
ника Драгачева из Гуче, 

од 20. до 23. септембра 2018. го-
дине на стручној посети Шума-
дији и западној Србији, борави-
ла је група од 43 пољопривредна 
стручњака из Пољопривредно – 
шумарског завода Цеље у Сло-
венији. Посета пољопривредних 
стручака Златибору, реализована 
је у сарадњи са Општином Чајети-
на и Златиборским Еко Аграром.

Првог дана посете, гости из 
Словеније су посетили произ-
вођаче воћа (јабука, шљива, 
трешња, купина) и ракије од раз-
них врста воћа и поврћа у околи-
ни Чачка   а другог дана, посете су 
организоване произвођачима и 
прерађивачима малине и другог 
воћа у Ариљу и Ивањици и про-
изводњи Агро – угља и Био – угља 
у Драгачеву, док је трећег дана на 
програму била посета Златибору 
и Националном парку Тара а по-
следњег,  четвртог дана посета 
Гучи, где је група имала и орга-
низован смештај са традиционал-
ном српском храном и најбољим 
трубачима.

Пољопривредно – шумарс-
ког завода Цеље  послује у је-
данаест административних је-
диница и четрдесет општина, 
између аустријске и хрватске 
границе, која област обухва-
та 192.475 ха земљишта, од чега 
је 80.305 ха пољопривредних 
и 89.762 ха шумског земљишта. 
На 87% земљишта, намењено је 
за пољопривредне активности, 

које се налази у отежаним облас-
тима рада, што захтева посебне 
услове рада у пољопривреди и 
прилагођене саветодавне мере. 
На овом подручју  има 15.100 
пољопривредних газдинстава, од 
којих  10.539 газдинстава подно-
си пријаве за директна плаћања.

У Заводу Цеље има 48 запосле-
них у Одељењу за пољопривред-
но саветовање а 41 запослених 

ради  у Одељењу за сточарство  
у 11 испостава Завода. У Оде-
лењу за пољопривредно саве-
тодавање,  пољопривредници-
ма помажу 11 специјалиста у 
разним областима: сточарство, 
пашњаци и ливаде, поврће и ук-
расно биље, органска пољоприв-
реда, хмељарство, економи-
ка пољопривреде, рурални 
развој, заштита биља, правни са-
вети, пољопривредна породица 
и развој допунских делатности на 
пољопривредним газдинствима.

Пољопривредни саветници 
нуде пољопривредницима: тех-
нолошко саветовање, спрово-
де разне обуке,  помажу  у изра-
ди најразличитијих конкурса и 
пословних планова како би по-
могли пољопривредницима у 
спровођењу широког спектра 
мера аграрне политике, помажу 
у организовању и раду организа-
ција произвођача и других обли-
ка производног и интересног уд-
руживања пољопривредника и 
учествују  у различитим пројекти-
ма руралног развоја на локалном 
нивоу и међународних пројеката.

Сарадници из Одељења за сто-
чарство спроводе контролу про-

Посета пољопривредних стручака 
Златибору, реализована је у сарадњи 

са Општином Чајетина  
и Златиборским Еко Аграром

Пољопривредни стручњаци из 
Словеније у посети Златибору



изводње у сточарству, узгој, пе-
дигре и репродукције говеда, 
приплодних говеда и свиња на 
подручју Завода, као и селекцију 
оваца и коза  на подручју источ-
не  Словеније.

Осим тога, стручњаци у Заводу 
израђују технолошке планове за 
израду нових  зграда и ренови-
рање штале, воде књиговодство 
на пољопривредним газдинстви-
ма, координирају и спроводе ак-
тивности Удружења туристичких 
домаћинстава Словеније.

Запослени у Заводу профе-
сионално помажу у раду 95 уд-
ружења која раде на селу, нека 
на подручју Завода, а нека и на 
ширем подручју Словеније.

„Наша Златка” опремљена 
најсавременијом опремом 

Прва посета гостију из Слове-
није на Златибору била је Мле-
кари „Наша Златка” у селу Крива 
река, где је госте поздравио Ар-
сен Ђурић, заменик председника 
Општине Чајетине и представио 
вишеструки финансијски и струч-
ни допринос Општине Чајетина 
на развоју златиборских села и 
пољопривреде кроз разне мере 
субвенција, развој инфраструк-
туре, удружења пољопривред-
ника, манифестације и друге ак-
тивности.

Млекару „Наша Златка” пред-
ставила је руководилац Разу-
менка Беба Лучић, истичући да 
је Млекара изграђена и отворе-
на у септембру 2017. године, кроз 
пројекат „Од млека са наших пла-
нина” финансиран од стране ЕУ 
и Општине Чајетина, чији је циљ 
ојачан ланац вредности произ-
водње млека у прекограничном 
подручју Србија - Црна Гора. 

Млекара је опремљена најса-
временијом опремом за прера-
ду 1.500 литара млека дневно у 
традиционалне производе злати-
борског краја, сир и кајмак. Пре-
рађује се млеко само са  малих 

регистрованих пољопривред-
них газдинстава са територије 
Општине Чајетина која имају од 2 
до 8 крава, чиме се пружа помоћ 
и подршка малим локалним про-
извођачима. Упоредо са растом 
млекаре јачаће и њихова произ-
водња. Од недавно, Млекара пре-
рађује и козје млеко у квалитетан 
козји сир.

Златиборски сир и кајмак про-
изведени у млекари „Наша Злат-
ка” наћи ће се само у одабраним 
хотелима и ресторанима. Основ-
на мисија „Наше Златке” је савре-
мено предузеће, уз очување тра-
диције, које производи здрав и 
квалитетан производ од млека са 
имања златиборских домаћина.

Весна Чучек, руководилац Са-
ветодавне службе Пољоприв-
редно – шумарског завода Цеље 
истиче: „Да се ради о одличном 

примеру добре праксе на по-
моћи опстанку и развоју малих 
пољопривредних газдинстава до 
8 крава, која требају већу помоћ, 
како би се одржала. Због тога су 
њене колеге врло емотивно дож-
ивеле посету овој Млекари”. 

Гости из Словеније су потом 
уживали у дегустацији златибор-
ског сира и кајмака, произведе-
ног у Млекари „Наша Златка”.

у Рудинама праве сир  
по швајцарској рецептури

Друга посета пољопривред-
них стручњака из Словеније, ор-
ганизована је пољопривредном 
газдинству Радивоја Мишовића 
у селу Рудине, удаљеном 8 км од 
центра Златибора. 

Након много година рада у ту-
ризму и банкарству, Мишко Ми-
шовић са Златибора дошао је на 

идеју да настави дедину тради-
цију. На Рудинама, селу надомак 
Златибора, решио је да напра-
ви фарму крава и да производи 
сир. Реч је о сиру по швајцарској 
рецептури, који  се код нас зове  
„Златне Рудине”. 

Први велики корак је на-
прављен  куповином 20 крава  
расе brown swiss. Реч је о изу-
зетно расним кравама са вели-
ком количном протеина, белан-
чевина и масти у млеку. Код нас 
је ова раса слабо заступљена, а 
пореклом је из Немачке, из пре-
дела Алпа. Живе у условима који 
су слични нашим и показале су 
се као јако отпорне на климу која 
овде влада.

Краве је набавио искључиво 
од својих средстава – од позајми-
ца „уз помоћ пријатеља” и уже по-
родице, али и од своје уштеђеви-
не, јер ни једна банка није имала 
слуха за почетника попут Мишка.

Посао је за сада искључиво по-
родичан. Помажу му родитељи, и 
до сада то није био проблем. Али, 
када производња крене, указаће 
се потреба и за радном снагом. 
Међутим, Мишко каже да ће пот-
рага за радницима бити теш-
ка, јер из досадашњег искуства,  
каже да нема људи заинтресова-
них за овакве послове.

Рад на фарми није лак, али ће 
бити исплатив. Иако има породи-
цу, каже да има времена и за њих 
и за своје краве, јер је срећа та 
што му фарма није много удаље-
на од породичне куће, тек 8 ки-
лометара, тако да се свакоднев-
но виђају. Деца су мала, али су 
већ заинтресована да му помог-
ну. Ипак, 90% свог времена Миш-
ко проводи на Рудинама на својој 
фарми.

Весна Михалич, саветнк за до-
пунске делатности Пољоприв-
редно – шумарског завода Цеље, 
каже: „Да су врло задовољни 
посетом овом пољопривред-
ном газдинству, које је изабра-
ло прави начин одрживости и 
развоја пољопривредног газ-
динства, кроз прераду хране на 
пољопривредном газдинству, 
чиме се постижу већи приход,  
продужени рок трајања произ-
вода”.

На крају посете, гости из Сло-
веније су могли да пробају сир 
„Златне Рудине” за који квалитет 
и укус су имали само речи хвале.

Са овом посетом, заврена је 
посет Златибору и гости из Сло-
веније су даље наставили посету 
у Националном парку Тара. 

Душан Р. Ивановић
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ПРоИзвоДња меса  у говеДаРству

Систем узгоја „Крава-теле”

Шта је систем 
„Крава-теле”? 

За  сточаре, или оне који тек 
улазе у говедарство, систем уз-
гоја ”крава-теле” је донекле  по-
знат и непознат. Шта претставља  
узгој ”крава-теле”? Основни про-
извод оваквог система узгоја је 
теле, спремно за даљи узгој и тов. 
Са врло малим потребама за ос-
новним објектом, опремом и ис-
кориштавањем природних ре-
сурса  континуиране испаше на 
пашњацима,  док то временске 
прилике дозвољавају  овај вид 
узгоја омогућава  економичност 
у правом смислу те речи.

Теле је главни производ али се 
не занемарује производња млека 
код крава што је кључни фактор 
за одгој здравог  и виталног те-
лета, као основна храна до шест  
-  седам месеци старости до када  
теле остаје уз краву. Карактерис-
тика овог узгоја су  већи број кра-
ва (50 до 100), што је и оптимално 
уз осигуране земљишне ресурсе 
за производњу крме и силаже. 
Наравно и мањи број грла  уз  по-
седовање пашњачких површина 
оправдава овај систем узгоја.

Најпогодније расе за овај вид 
узгоја су товне расе говеда : хе-
рефорд, шарлое, ангус и комби-
нована раса говеда сименталац 
као и мелези ових раса.

 Које су предности  
система „крава-теле”?

Једна од основних предности 
у узгоју система ”крава-теле” јесу 
врло мала улагања у стајски обје-
кат и осталу инфраструктуру, уз 
врло ограничену употребу опре-
ме и система, као што је то случај  

код узгоја говеда орјентисаних 
ка производњи млека. Сасвим 
довољне су и надстрешнице у 
летњим месецима, док је у зим-
ском периоду довољан објекат - 
штала са системом дубоке  прос-
тирке  са боксом за краву и теле.

Неупоредиво су мањи издаци 

за храну,  јер се користи кабаста 
храна, слама и испаша. Оно што 
је важно за сточаре је да  морају  
да обрате посебну пажњу  на 
фазе производње, које зависе од 
лактационих фаза крава. Након 
залучења крава, тј. одбијања  те-
лета, оброк кравама се смањује 
уз ограничену количину сена и 
силаже, ако је у питању зимски 
период  док се у осталим перио-
дима све фазе одвијају на пашња-
цима. Потребе за радном снагом 
су мање и различитом механиза-
цијом, због већег боравка на ис-
паши током године, те је смањена 
и потреба за сталним чишћењем 
и дезинфицијесима. Због врло 
честог тзв. природног тељења, 
које краве саме обављају, смање-
ни су и ветеринарски трошкови. 
По дефиницијама и стварним 
умањеним потребама крава и 
телади у оваквом систему уз-
гоја, овај тип производње и јес-
те најисплативији. Да би произ-
водња ишла у жељеном правцу  
сточар, одгајивач мора се придр-
жавати препорука сходно  фаза-
ма технолошког процеса у систе-
му „Крава теле”.

О овом систему узгоја и у на-
редном издању...   

Иван гујаничић
 Стручни сарадник 

Златиборски еко аграр           
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Саопштење за јавност
Трећи изложбено продајни сточни сајам у Кривој Реци заказан за 27.09.2018. године неће бити одржан.  

С обзиром да се до 17. септембра пријавило јако мало учесника који би своју стоку излагали на Сајму,  органи-
зациони тим донео је Одлуку да се манифестација заказана за 27.09.2018. године, не одржи на сточној пијаци 
у Кривој Реци. 

Из Еко аграра истичу да су манифестације овог типа веома значајне јер пружају увид у квалитет сточног 
фонда и омогућавају повезивање, културу заједиштва, афирмишући развој  сточарске производње и пољоприв-
реде у опште, па с жаљењем констатују да већина чајетинских пољопривредника још увек није спремна за јед-
ну овакву манифестацију. 

ПД  „Златиборски еко аграр”д.о.о.  у Чајетини има намеру и  да у сваком погледу подржи сајмове овог 
типа и нада се да ће у будуће потреба и значај за одржавање оваквих манифестација бити препозната и од са-
мих пољопривредних произвођача (одгајивача стоке).

  С намером  добре сарадње у духу развоја и унапређења пољопривреде,
                                                                    

                                 Организациони тим   ПД  „Златиборски еко аграр”д.о.о.  

  У  Чајетини 19. 09. 2018. године

Ambasada Svedske ima cast da Vas pozove na otvaranje manifestacije
"Hrana sutrasnjice - Zlatibor",

1. oktobra  2018. godine u 17.00 u Hotelu Palisad.

„Hrana sutrašnjice - Zlatibor“ je projekat o potencijalima za poboljšanje održivosti u lokalnim 
sistemima proizvodnje hrane.

PROGRAM
Pozdravni govor

Nj.E. Jan Lundin, ambasador Svedske
Milan Stamatovic, predsednik opstine Cajetina

”Budi promena koju želiš da vidiš”

Branko Jankovic, glumac i voditelj
Birgita Tenander, menadzer projekta

Albin Ponert, Local Food Node
Aline de Santa Izabel, Synbiotic Kitchen

Vaso Lekic, od Bakine tajne do Zelene filozofije

Molim Vas da potvrdite svoje prisustvo do 29. septembra, 2018. godine na mejl
Slavica.markovic-sandic@gov.se

Projekat je iniciran od strane ambasade Švedske i Švedskog instituta i realizovan
u saradnji sa opštinom Cajetina.

Partneri:

Program

HRANA SUTRAŠNJICE – ZLATIBOR 1 - 2. OKTOBAR 2018.
Poštovani,

Hranom koju jedemo menjamo svet. Prema tome, šta jedemo je globalno 
pitanje jer utiče na sve nas i na buduće generacije. Našu hranu treba posmatrati 
i u lokalnom kontekstu, jer se na lokalu proizvodi. Dobrodošli na promociju i 
umrežavanje u okviru događaja „Hrana sutrašnjice“ gde ćemo razgovarati o 
održivim lokalnim sistemima hrane i o tome  zašto je hrana važna, kako na 
viljušci tako i u polju.

Jan Lundin
Ambasador Švedske

1. OKTOBAR 2018.
15.00 – 16.30 Hotel Palisad, Zlatibor, Sala Morava
”Hrana sutrašnjice” i švedska fika!
Javno predstavljanje projekta ”Hrana sutrašnjice” uz kafenisanje na švedski 
način.
Razgovor će se voditi na engleskom jeziku.

Moderator: Tamara Kojić, stručnjakinja za komunikacije i razvoj projekata

Gosti:
Birgita Tenander, Švedski institut, menadžerka projekta Hrana sutrašnjice
Mats Jarnhamar, Living Cities, specijalista za urbanizam i izvršni direktor 
Albin Ponnert, osnivač Mreže lokalnih prehrambenih sistema, pokretač 
programa za razvoj lokalnog tržišta hrane uz pomoć digitalnih alata
Jasmina Kostić, menadžerka projekta i suosnivač farme koza Koza i Vuk za 
organsku proizvodnju kozjeg mleka i kozjih proizvoda
Sabina Kerić, Beeconnected, autorka projekata za razvoj standarda za 
urbanističku ekologiju na osnovu održivih principa i učešća u procesu 
urbanog planiranja i dizajna
Andrea Stover, konsultankinja za održivost. Osnovala Stockholm Food 
Movement

hrana 
sutrasnjice
#forktofield


