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Општина Чајетина и све
та српска лавра мана
стир Хиландар удружи

ли су снаге у помоћи српској 
деци са угрожених подручја. 
Омогућили да на Златибору 
током јула буде одржан ‘’Камп 
пријатељства’’, уз учешће 350 
младих из српских енклава 
на Космету и других погра
ничних територија. Обрадова
ли су те малишане боравком 
на нашој туристичкој плани
ни, упознавањем вредности и 
атракција, уживањем у забав
ним парковима, стварањем 
међусобних пријатељстава...У 
лепоте Златибора на кратко их 
из њихове туробне свакодне
вице преселили. За бољу бу
дућност српства.

Није ово општини Чајети
на прво овакво добро дело. У 
стотинама прилика многи
ма је помагала: сиромашним, 
немоћним, унесрећеним, за
борављеним, болесним, ос
тарелим...Па и онима који су 
– попут Хиландара за чију је 
обнову Чајетина највећи до
натор – темељ наших вредно
сти и традиције.

Дати ономе коме је заиста 
потребно, устаљује се као 
темељ деловања општине 

Чајетина

Помоћи другима у невољи 
а деци посебно, дати ономе 
коме је заиста потребно, ус
таљује се као темељ деловања 
општине Чајетина, локалне 
самоуправе хуманог срца. Ево 
шта о томе, поводом одржа
вања ‘’Кампа пријатељства’’, 

Помажемо деци  
да се опорави Србија
„Не треба заборавити да деца која долазе из мањих средина често показују веће потенцијале 
 од деце која живе у развијенијим и комфорнијим крајевима, што је условљено околностима  

у којима живе. Сетите се Николе Тесле, Михаила Пупина, људи који су потекли из сиромашних, 
чобанских породица, а променили су лице света’’, каже Милан Стаматовић
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за ‘’Златиборске вести’’ каже 
председник ове општине Ми
лан Стаматовић:

 ‘’Општина Чајетина је свес
на да улагање у децу и мла
де генерације гарантује си
гурну будућност. Тиме смо се 
и руководили код организо
вања ‘’Кампа пријатељства’’. 
Чињеница одакле су та деца 
мање је важна, важно је да су 
то српска деца којој је потреб
на помоћ’’, истиче председник 
општине и објашњава:

‘’Циљ је омогућити један по
вољан амбијент овој младо
сти, створити могућности да 
она активно и функционално 
учествују у свом друштву, без 
обзира да ли долази из сла
бије развијених крајева или 
из развијених урбаних сре
дина. Општина Чајетина на
стоји да омогући нашој сиро
машној деци одлазак на море, 
нова познанства, нова иску
ства и могућност да виде жи
вот из перспективе која им је 
ускраћена услед тешког мате
ријалног статуса. Не треба за
боравити да деца која долазе 
из слабије развијених краје
ва, мањих средина, често по

казују веће потенцијале од 
деце која живе у развијенијим 
и комфорнијим крајевима, 
што је условљено околностима 
у којима живе. Сетите се Ни
коле Тесле, Михаила Пупина, 
људи који су потекли из сиро
машних, чобанских породица, 
а променили су лице света’’.

Радост у дечјем оку  
највећа награда 

Ова хуманитарна акција 
општине Чајетина, напомиње 
Стаматовић, годинама попри
ма све шири карактер, обух
ватајући децу с југа Србије, 
са севера државе, из Книнске 
крајине, Републике Српске. 

‘’Ове године смо угостили 

децу којој су, због животних 
околности, благодети  угод
ног живота углавном ускраће
не. Настојимо да премостимо 
тај јаз, да барем на кратко учи
нимо да забораве на свој со
цијалн статус и живе живот 
‘пуним плућима’. Овим путем 
се надамо да ћемо доприне
ти  развоју њихових каракте
ра, особина, талената и дати 
им простора да се расплину 
у смеровима који ће у будућ
ности за њих имати најповољ
није исходе’’. 

По речима Милана Стама
товића, све ово не би било чис
то и искрено да се не ради под 
покровитељством наше све
тиње манастира Хиландар, 

што представља гаранцију да 
ће ово трајати и имати будућ
ност: 

‘’Крајни циљ оваквих хума
нитарних акција је ревита
лизација и опоравак Србије 
и оног највреднијег у њој, а 
то су деца. Да их имамо што 
више и да од њих начинимо 
што боље људе који ће сутра 
узети квалитетног учешћа у 
свом друштву’’.

На наше питање какав је 
његов лични осећај у овак
вим акцијама и сусретима с 
децом, председник општине 
одговара: ‘’Нема веће награде 
него видети радост у дечјем 
оку. Често постављају питање 
како да се они одуже нама, 
као да они неком нешто ду
гују. Осмех на њиховом лицу 
нас обавезује да  наставимо 
путем којим смо пошли, са 
њиховим судбинама не сме 
се нико играти нити њихо
ва срца сме изневерити. Кад 
видим њих срећне и ја сам 
срећан  као отац, политичар, 
патриота. То буди веру и наду 
у опоравак наше осиромаше
не  и обесправљене земље’’. 

М. Ј.

Срце од папира и порука  
захвалности деце

По завршетку ‘’Кампа пријатељства’’ деца су председнику Мила-
ну Стаматовићу за ову прилику даровала велико срце од папира са 
поруком захвалности њему и његовим сарадницима. ‘’Свим срцем 
захваљујемо на љубави, пажњи и разумевању које сте нам пружили 
у протеклих седам дана. Заједно са вама показали смо онима који 
не желе да ми живимо слободно да је то на Златибору и у Чајетини 
могуће’’, написали су учесници кампа.
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Под по кро ви тељ ством оп

шти не Ча је ти на и ма на

сти ра Хи лан дар, на Зла

ти бо ру је и ове го ди не ре а ли зо

ван „Камп при ја тељ ства“. Око 

350 срп ске де це ло шег ма те ри

јал ног ста ту са из ен кла ва и са 

угро же них срп ских под руч ја бо

ра ви ло је на Зла ти бо ру у пе ри о

ду од 16. до 23. ју ла. Мно ги ма од 

њих ово је био пр ви од ла зак из 

сре ди не у ко јој жи ве, па се бо

ра вак на овој пла ни ни по ка зао 

као од лич на при ли ка да ши ре 

при ја тељ ства и да се дру же.

Та де ца, ко ја жи ве у те шким 

усло ви ма на угро же ним срп

ским те ри то ри ја ма из Епар хи

је гор њокар ло вач ке, Епар хи је 

дал ма тин ске (Кни на и Ки ста

ња), из свих ен кла ва Ко со ва и 

Ме то хи је, из Епар хи је ра шко

при зрен ске и Епар хи је врањ ске 

(Пре ше ва, Бу ја нов ца, Тр го ви

шта), оку пи ла су се на Зла ти бо

ру у  ‘’Кам пу при ја тељ ства’’. За 

њих је до ма ћин, оп шти на Ча је

ти на, ор га ни зо ва ла број не ак

тив но сти, као и оби ла ске ту ри

стич ких ло ка ли те та на на шем 

под руч ју.

О то ме ода кле до ла зе и ка ко 

им се до па да бо ра вак на Зла ти

бо ру, ка кво је дру же ње у ‘’Кам

пу при ја тељ ства’’, раз го ва ра ли 

смо са гру па ма ма ли ша на док 

су би ли у по се ти Аван ту ра пар

ку и Ди но пар ку, као и Ски цен

тру ‘’Тор ник’’.

„До ста је ле по. Не ма пу но гу

жве... Ово је до бар на чин да се 

скло пе при ја тељ ства, да се по

се те не ка но ва ме ста, до жи ве 

но ва ис ку ства и оби ђе не што 

где ни смо би ли“, ка же че тр на е

сто го ди шњи Вла ди мир ко ји до

ла зи из Гли не код Си ска. 

Ни ко ле ти из Ри је ке до па да

ју се из ле ти и то што је до би

ла до ста но вих при ја те ља, а Ди

ми три је ко ји та ко ђе до ла зи из 

Гли не ка же да за хва љу ју ћи ова

квим ак ци ја ма по зна је ве ћи ну 

дру га ра, са ко ји ма је био и на 

мо ру. „Зна чи нам ово пу но за

то што смо на све жем ва зду ху и 

за то што се дру жи мо“, по твр ђу је 

Ми ле на из Кни на.

Осам де се то ро де це  
с Ко сме та

Из шест ко сов ских ме ста до

шло је око осам де се то ро де це. 

О њи ма је бри ну ло пе то ро вас

пи та ча. Ово је, ујед но, нај по ву

че ни ја гру па де це што не чу ди, 

има ју ћи у ви ду из ка кве сре ди

не до ла зе. О њи хо вим ути сци

ма го во ри ла нам је Го ри ца Ко

стић, на став ни ца са Ко со ва и 

Ме то хи је. ‘’Де ца се ов де по пр ви 

пут су сре ћу са не ким ства ри ма 

и ја ко су срећ на због то га, има

ју мно го ле пе ути ске. Ми ће мо 

се тру ди ти да што ве ћи број де

це до во ди мо ов де, и не са мо 

ов де... Јер они до ле не ма ју бу

квал но ни шта да ви де. Не ма ју 

ни парк, ни ка кво ме сто за игру. 

Са мо ули ца и ку ће... Под над зо

ром ро ди те ља су 24 са та...“

Је да на е сто го ди шња Ма ри ја 

из Ви ти не сла же се са сво јом 

на став ни цом и дру га ри ма. ‘’Су

пер нам је ов де! Сви смо мно

го до бри при ја те љи, дру жи мо 

се и мно го нам је ле по“, ка же 

ова де вој чи ца. На на ше пи та

ње да ли би во ле ла по но во да 

до ђе на Зла ти бор, од го ва ра бр

зо, са ши ро ким осме хом:“ На

рав но! Увек!“

Тре ба на гла си ти да су, по ред 

Аван ту ра пар ка, Ди но пар ка и 

„Камп при ја тељ ства” по клон де ци 
са угро же них срп ских те ри то ри ја

„Ви на ма не ду гу је те, ни шта ви на ма не тре ба да вра ти те. Са мо да се увек се ти те свог кра ја, сво је 
ве ре, сво је на ци је, кул ту ре, тра ди ци је и да то по шту је те, јер са мо то је ва жно, а на рав но и да не 

угро жа ва мо дру ге’’, ре као је де ци Ми лан Ста ма то вић. – „Из Ча је ти не као срп ског сло бод ног  
гру ме на зе мље по сла ли смо по ру ку ми ра, љу ба ви и сло бо де, да се ова де ца дру же и спа ја ју’’,  

ре чи су иза сла ни ка ма на сти ра Хи лан дар Ми ло ша Стој ко ви ћа
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ЈП “Ски ја ли шта Ср би је“, по др

шку де ци да ли и Ту ри стич ка 

ор га ни за ци ја Зла ти бор, Му зеј 

„Ста ро се ло“ Си ро гој но  те Лу

напарк „Оби лић“. Де ца су по

се ти ла и храм Пре о бра же ња 

Го спод њег, а  об и шли су спо ме

ник на Шу мат ном бр ду. Бо ра

ви ла су и у ма на сти ру Ми ле ше

ва, Му зе ју ‘’Ста ро се ло’’, ви де ли 

атрак ци је Сто пи ћа пе ћи не.

У знак за хвал но сти оп шти ни 

Ча је ти на, ко ја им је омо гу ћи ла 

бо ра вак на Зла ти бо ру, уче сни

ци ‘’Кам па при ја тељ ства’’ су 20. 

ју ла у ча је тин ском До му кул ту

ре ор га ни зо ва ли при ред бу. До

га ђа ју су, по ред ру ко вод ства 

оп шти не, при су ство ва ли пред

став ни ци све штен ства епар хи

ја из ко јих де ца до ла зе.

„Са ла пре пу на де це раз дра

га них по гле да је ве ли ки до

при нос, ве ли ка на да и ве ли ка 

шан са за Ср би ју, али и за оп

шти ну Ча је ти на“, на по чет ку 

свог обра ћа ња при сут ни ма ре

као је пред сед ник ове оп шти не 

Ми лан Ста ма то вић и до дао да 

ће оп шти на Ча је ти на и убу ду

ће по ма га ти де цу из угро же них 

под руч ја.

„Ви на ма не ду гу је те, ни шта 

ви на ма не тре ба да вра ти

те. Са мо да се увек се ти те свог 

кра ја, сво је ве ре, сво је на ци је, 

кул ту ре, тра ди ци је и да то по

шту је те, јер са мо то је ва жно, 

а на рав но и да не угро жа ва

мо дру ге. Ви сте нај бо љи пред

став ни ци, ко ји у те шким усло

ви ма чу ва те срп ство, чу ва те 

на шу те ри то ри ју, чу ва те на шу 

ве ру, на ше све ти ње… Са мо та ко 

на ста ви те, а да зна те да ов де, у 

Ча је ти ни, има те увек при ја те

ље и на дам се да ће те до ла зи ти 

и као од ра сли љу ди“, по ру чио је 

пред сед ник оп шти не .

Нај ве ћи пра во слав ни „Камп 
при ја тељ ства’’ на Бал ка ну
Иза сла ник ма на сти ра Хи

лан дар Ми лош Стој ко вић је 

ре као да је ово нај ве ћи пра во

слав ни ‘’Камп при ја тељ ства’’ 

на Бал ка ну, ко ји оку пља де цу 

из свих ен кла ва са про сто ра Ко

со ва и Ме то хи је, де цу из Кни на, 

Ки ста ња и око ли не, Кар лов ца, 

Пре ше ва, Бу ја нов ца, Ме две ђе, 

Вра ња и дру гих уго же них под

руч ја.

„Где год је срп ство угро же

но, та де ца су се ов де ску пи ла. 

Циљ је да се они дру же, да њи

хо во де тињ ство ма кар на тре

ну так бу де леп ше и бо ље. Ја ћу 

вам на ве сти при мер, ко ји је вр

ло би тан да зна ју гра ђа ни Ча је

ти не и за пад не Ср би је, да срп

ско де те у Пре ше ву не ма чак ни 

ба зен. А ов де им је оп шти на Ча

је ти на омо гу ћи ла све то што та

мо не ма ју. Из Ча је ти не као срп

ског сло бод ног гру ме на зе мље, 

ка ко ми ов де во ли мо да ка же

мо, по сла ли смо по ру ку ми ра, 

љу ба ви и сло бо де, да се ова де

ца дру же и спа ја ју… Ка да се 

вра те та мо да хра бри је бра не 

и чу ва ју срп ски на род на тим 

угро же ним те ри то ри ја ма“, ре

као је Ми лош Стој ко вић. 

У знак за хвал но сти оп шти ни 

Ча је ти на по ла зни ци кам па су 

ор га ни зо ва ли при ред бу ко ја је 

би ла ис пу ње на ра зно ли ким са

др жа јем и на тај на чин при сут

не под се ти ли на рас кош срп ске 

пе сме и игре. До га ђај је сво јим 

при су ством и ре ци та лом упот

пу нио пе сник Љу би во је Ршу

мо вић.

Мир ја на Ран ко вић Лу ко вић
Дра га на Ро сић
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Тридесеторо деце лошијег материјалног стања која живе на 

подручју општине Чајетина од 20. до 29. јула летовало је у 

Чању на црногорском приморју о трошку локалне самоупра

ве. Програм бесплатног летовања малишана установљен је пре две 

године на иницијативу општинског руководства.

Да настави овај програм определила се Општинска упра

ва Чајетина, јер је то добар начин да помогне мате

ријално угроженим родитељима да и њихова 

деца осете благодети мора, као и да моти

више малишане да буду добри и марљи

ви ђаци. 

Ове године по десет ученике из сва

ке од три основне школе са подручја 

општине (ОШ „Миливоје Боровић“ 

Мачкат, ОШ „Саво Јовановић Сирогој

но“ из Сирогојна и ОШ „Димитрије Туцо

вић“ Чајетина) летовало је у Чању у хотелу 

„Бисерна обала“. У ову сврху општина Чајети

на из буџета је издвојила 600 000 динара.

„Одабир деце смо оставили школама, јер оне саме знају 

какве су прилике и ко је у тој категорији. Мислим да то није било теш

ко утврдити. Ми смо обезбедили и превоз. Деца су на летовање ишла 

у пратњи наставника, из сваке школе по један. Надамо се да су ужи

вали и да су се добро провели“, каже просветни инспектор општине 

Чајетина Мирослав Ђокић.

Деца су уживала у богатом рекреативном и културнозабавном про

граму, а надлежни из општине Чајетина најављују да ће наредних го

дина овом хуманитарном акцијом бити обухваћен већи број ученика.

„Много смо срећни што смо добили ово путовање. Упознали смо и 

нове другаре. Доста другара је први пут на мору, трудили смо се да их 

научимо да пливају. Неки од њих су научили. Игре на песку и у води 

су биле веома занимљиве. Хотел је на плажи, свидео нам се поглед 

на море. Једино је храна могла да буде боља“, били су неки од 

коментара деце која су боравила на летовању.  

Овај одмор на мору за сиромашне ђаке није 

једини вид помоћи локалне самоуправе 

ученицима. Мирослав Ђокић истиче да 

општина Чајетина значајна новчана 

средства издваја за превоз ђака током 

школске године, али и за награђивање 

најуспешнијих. Традиционално се за 

дан општине 30. јун награђују вуковци 

и ђаци генерације.

„Ове године њих 17 је добило златник са 

ликом Вука Караџића. Помажемо децу и на 

друге начине. Имамо општинске стипендије за сту

денте, одређене новчане помоћи материјално угроженим 

породицама, али и организован бесплатан превоз за ученике основ

них школа, као и за децу која похађају припремни предшколски про

грам. Право на бесплатан превоз имају и средњошколци вуковци, 

деца из материјално угрожених породица, као и чланови КУДа ‹Зла

тибор›. Превоз осталих средњошколаца општина финансира са 75 од

сто“, додаје Ђокић. 

Драгана Росић

Летовање у Чању за сиромашне 
ђаке о трошку општине 

По десет ученика из сваке од три основне школе летовало у хотелу „Бисерна обала“,  
за шта је општина Чајетина из буџета издвојила  600.000 динара
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И ове године општина 

Чајетина издвојила је 

из буџета више од ми

лион евра за реконструкцију 

и асфалтирање путева и ули

ца у свим месним заједница

ма. Предвиђени радови биће 

спроведени у оквиру четири 

тендера, као и поправка неко

лико путева који су под инге

ренцијом Републике.

Ова локална самоуправа, која 

у овом делу Србије сваке годи

не предњачи по улагањима у 

градњу нових и реконструкцију 

постојећих путних праваца, у 

овој сезони је у априлу отпоче

ла  планирану поправку путева 

и улица. Ових дана, услед повољ

них  временских прилика, ти ра

дови су интензивирани. 

Асфалтирано је више путних 

праваца у Кривој Реци, Љубишу 

и Шљивовици, а тренутно се из

воде радови на реконструкцији и 

проширењу Улице Проте Симића 

на Златибору. Улица ће бити ши

рока пет метара, са тротоаром од 

метар и по. Радови се изводе и на 

још неколико мањих улица, као и 

реконструкција пута од Сушице 

ка Трипкови.

Радови на 40 километара 
путева и улица

„Ради се у свим месним зајед

ницама, како на Златибору и у 

Чајетини, тако и у сеском среди

нама. Већ је у току реализација 

два тендера, а управо се отвара 

један тендер за крпљење рупа и 

пресвлачење  улица. Расписан је 

и још један тендер за изградњу 

улица, тако да ове године имамо 

четири  тендера  укупне вредно

сти од око 130 милиона динара. 

То значи да ће око 40 километа

ра путева и улица бити рекон

струисано или наново изграђе

но“, каже Арсен Ђурић, заменик 

председника општине Чајетина.

Завршетком овогодишњих ра

дова, по речима Арсена Ђурића, 

на територији општине Чајети

на остаће веома мало  путева по 

сеоским месним заједницима за 

асфалтирање и реконструкцију  

следеће године. И ове,  као и прет

ходних година, из чајетинског 

буџета издвојено је више од ми

лион евра за путеве и улице. Нови 

тендер, са новим средствима, биће 

за насипање и пробијање путева, а 

све сеоске месне заједнице имају 

по 600.000 динара за те намене.

 „Значајна средства су опре

дељена и за водоводну и канали

зациону мрежу, око 100 милиона 

динара. Раде се нови краци во

довода, а насеље Зова се интен

зивно прикључује на канали

зациону мрежу. Ради се и крак 

цевовода са магистралног вода 

од хотела ‘Торник’ до Тић поља, 

односно до будуће локације за 

велики резервоар који ће бити 

урађен следеће године. Запре

мина ће му бити 2.000 кубика, 

чиме ће бити обезбеђено безбе

дно снабдевање водом Златибо

ра и Чајетине“, наглашава Ђурић.

По његовим речима, интен

зивно се ради на реконструкцији 

и пресвлачењу путева и улица 

као и на крпљењу ударних рупа 

на готово свим путним правци

ма на територији општине Чаје

тина. У плану је и путни правац 

Златибор – Семегњево, државни 

пут чије је одржавање у надлеж

ности ‹›Путева Србије››. ‹›Уколи

ко они не ураде ту нешто по пи

тању санирања, мораћемо ми да 

реконструишемо и тај пут››, на

помиње заменик председника 

општине и наставља:   

Пут Сушица-Трипкова 
широк 5,5 метара

„За реконструкцију  пута Суши

ца  Трипкова ми смо већ урадили 

пројекат и имамо нека обећања 

од ‘Путева Србије’ да ће и они 

учествовати у изградњи овог пут

ног правца у ширини од 5,5 мета

ра, обзиром да ће то бити комуни

кација са аеродромом Поникве. 

Општина Чајетина је већ својим 

средствима започела проширење 

тог пута. Ове године ту ће бити ас

фалтирана деоница од  500 мета

ра у поменутој ширини“. 

Уколико  ‘’Путеви Србије’’ обез

беде потребна средства, општина 

Чајетина ће наставити са поме

нутим радовима, а уколико их не 

буде, Чајетинци ће из сопствених 

средстава завршити све потребне 

радове. И у насељеном месту Чаје

тина ће наредних дана бити изве

дено крпљење рупа и пресвлачење 

асфалтом неколико улица, тако да 

ће до јесени све улице бити сани

ране. Нада Џелебџић

Милион евра за путеве и улице 
на територији општине Чајетина
Асфалтирано је више путних праваца у Кривој Реци, Љубишу и Шљивовици, а тренутно се изводе 

радови на реконструкцији и проширењу Улице Проте Симића на Златибору и још неколико 
мањих улица, као и реконструкција пута од Сушице ка Трипкови, истиче Арсен Ђурић
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Скупштина општине  Чаје

тина донела је почетком 

јула Одлуку о комунал

ном уређењу општине Чајети

на, којом је јасно дефиниса

но уређење јавних површина и 

привремених локација. Овом 

одлуком су, пре свега,  одређе

не нове локације за јахаћа грла 

и кочије, као и четвороточкаше 

на Златибору. Тако је решен ду

гогодишњи проблем, а по речима 

председника СО Чајетина Милоја 

Рајовића, надлежне инспекције 

добиле су рок од петнаест дана да 

ову одлуку спроведу у дело.

Дуго најављивана Одлука о 

комуналном уређењу општине 

Чајетина већ је ступила на сна

гу.  Без ње надлежне инспек

ције нису могле да контролишу 

стање на терену, које је, по ре

чима Милоја Рајовић, председ

ника чајетинског парламента, 

веома сложено, јер је  централ

ни део Златибора највише оп

терећен, и то привременим 

објектима,  јахаћим грлима и 

четвороточкашима. Сходно по

менутој одлуци, инспекцији је 

наложено да се централни део 

Златибора уреди.

„Једним делом је Одлука о ко

муналном уређењу општине 

Чајетина испоштована и инспек

ције су већ на терену, прате све 

што се дешава на Златибору. Ја 

сам делимично задовољан и на

дам се да ће у најкраћем могућем 

року ова одлука бити спроведена 

до краја“, каже Рајовић.

Успешна лицитација
Након одлуке, спроведена је 

лицитација за места за јахаћа 

грла и фијакере која је била ус

пешна. Већ је и уређена нова ло

кација за њих, и то изнад зла

тиборске пијаце, са 22 места за 

коње и четири за фијакере. Го

дишња накнада је 20.000 дина

ра за једно грло и 40.000 за фија

кер. Нова локација сада пружа и 

боље хигијенске услове.

„Мислим да је ово добро ре

шење, с обзиром да оно тамо 

шта се дешавало нимало није 

било прикладно. Паметније је 

овако и овде радити, него ра

није како се радило. Да ли је 

лоше обележена локација или 

не, заиста не знам, али ко тра

жи коње он ће их и наћи. Неке 

рекламе су већ окачене“, прича 

нам Милан Ћирковић, радник 

ранча „Зова“.

Власници јахаћих грла и 

фијакера имају замерку, како 

кажу, на лоше обележене путо

казе ка локацији где се сада на

лазе. Тврде да их туристи тешко 

налазе и да им због тога посао 

слабије иде. Међутим,  код језе

ра где су раније били заиста им, 

због хигијене, није било место.

„Знамо да су променили лока

цију, и то недалеко од постојеће, 

а простор где су до сада били  ми 

ћемо уредити. Наравно да ћемо 

ставити додатне путоказе и упу

тити људе на њихову нову лока

цију,  на тај начин им омогући

ти да раде као што су и до сада 

и да зарађују“, најављује  Милоје  

Рајовић.

Обележене зоне  
са путоказима

У припреми је и нова локација 

за четвороточкаше, недалеко од 

старе, и то низводно низ реку 

Обудојевицу. Она ће ускоро бити 

у функцији и власницима, али и 

корисницима, обезбедиће боље 

услове превоза по ободима Зла

тибора. Рајовић каже да са њима 

постоји добра сарадња, сем дого

вора око вожње по централном 

делу Златибора, али и да више 

проблема стварају туристи који 

на ову планину дотерају своје 

четвороточкаше и возе их куда 

желе. У наредних дватри месе

ца биће тачно обележене зоне са 

путоказима, где ће јасно бити де

финисано куда се све могу вози

ти четвороточкаши.

 Н. Џелебџић

на Златибору 
нове локације 
 за јахаћа грла, 

фијакере и 
четвороточкаше

Одлуком о комуналном уређењу општине 
Чајетина уводи се ред и решава  

дугогодишњи проблем,  
каже председник Скупштине  

општине Чајетина Милоје Рајовић
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Општина Чајетина даје 
субвенције за самозапошљавање

Захваљујући општини свој дугогодишњи план о отварању ресторана успеће да реализује  
Милојко Чумић из Голова коме је ово први посао у угоститељству, затим Зорица Марић  

из Сирогојна која израђује одевне предмете од вуне и други 

У 
борби са  незапосленошћу, 

која је један од водећих про

блема у држави,, oпштина 

Чајетина има проактиван приступ 

и у складу са Локалним акционим 

планом запошљавања за 2017. го

дину спроводи предвиђене мере 

активне политике запошљавања. 

Чини то у сарадњи са Национал

ном службом за запошљавање и 

уз финансијску помоћ државе, као 

и у сопственој режији. Ове годи

не највише средстава је опредеље

но за програм самозапошљавања, 

који подразумева давање субвен

ција физичким лицима за отпо

чињање посла. Објављен  је  јавни 

позив који се финансира заједнич

ким средствима Националне служ

бе за запошљавање Ужице и општи

не Чајетина, у коме је шест лица до

било своју шансу, док је кроз про

грам самосталног финансирања 

општина определила средства у 

укупном износу од 1.050.000 и обе

збедила субвенцију за седам лица. 

Председник општине Чајетина 

Милан Стаматовић 24. јула је пот

писао одлуке о додели субвенција 

за самозапошљавање, и том при

ликом лицима која су остварила 

право на субвенције  пожелео ус

пех у раду и добру сарадњу са ло

калном самоуправом. Он је рекао 

да је њихова одлука о покретању 

сопственог бизниса добар потез, с 

обзиром да се у будућем периоду 

најављују још веће и јаче рациона

лизације у јавном сектору.

Одобреним средствима  
до репроматеријала

Право на субвенцију за самоза

пошљавање, између осталих, до

била је Зорица Марић из Сирогој

на. Она се већ дужи низ година 

бави израдом одевних предмета 

од вуне. Добијена средства иско

ристиће за набавку репромате

ријала. Са општином Чајетина, 

како додаје, путовала је на разне 

манифестације, промовисала свој 

рад, а све са циљем да се овај занат 

сачува од заборава. 

Захваљујући општини свој дуго

годишњи план о отварању ресто

рана успеће да реализује Милојко 

Чумић из Голова. Ово је његов први 

посао у угоститељству, у коме већ 

има одређена искуства. Добијена 

средства ће му пуно значити, наро

чито сада на почетку, јер је, по ње

говим речима, прва година најри

зичнија. Захваљујући субвенцији 

та прва година биће финансијски 

покривена.

Бојана Божанић, члан Савета за 

запошљавање општине Чајетина, 

напомиње да је осим програма за 

самозапошљавање ова локална 

самоуправа у оквиру свог акцио

ног плана за запошљавање и у са

радњи са НСЗ спровела још неко

лико конкурса. 

„То је конкурс за јавне радове, је

дан на почетку године због потре

ба наших јавних предузећа (пет у 

КЈП „Златибор“ и двоје у Библиоте

ку „Љубиша Р. Ђенић“). Програм јав

них радова такође је планиран уз 

суфинансирање НСЗ. Биће примље

но осам лица. Тај конкурс је још 

увек у току. Што се тиче програма 

стручне праксе, ми смо за ову годи

ну такође издвојили део средстава 

у оквиру програма суфинансирања 

са НСЗ. За ову годину је планира

но да се стручна пракса спроводи 

углавном у приватним предузећи

ма. Из јавног сектора једино дола

зе у обзир сектор здравства, образо

вања и социјалне заштите“, додаје 

Божанићева. Она подсећа да је у 

току још један конкурс, који прати 

НСЗ. У питању је програм отварања 

нових радних места у постојећим 

фирмама. За реализацију свих по

менутих мера  укупно је утрошено 

3.635.836 динара, од чега општина 

учествује у финансирању програма 

или мера активне политике запо

шљавања у износу од 1.999.710 ди

нара, а Национална служба у изно

су од 1.636.126 динара.

Општина одобрила  
све поднете захтеве

Зорица Милошевић, директор

ка филијале НСЗ Ужице каже да 

НСЗ у овој години пружа технич

ку подршку само општини Чаје

тина. Претходних година било је 

случајева да и друге општине из

двајају средства за реализацију 

појединих програма, док Чајети

на то ради сваке године. 

„Чајетина детаљно анализира 

и прати стање на локалном тр

жишту и у складу са тим, уз са

радњу са НСЗ, реализује пред

виђене програме у оквиру мера 

активне политике запошљавања. 

За програм самозапошљавања био 

је пријављен већи број поднетих 

захтева у односу на планирани из

нос средстава. Општина Чајетина 

је уз стручну и техничку подрш

ку НСЗ одобрила све поднете за

хтеве лица за самозапошљавање. 

Подносиоци захтева, са терито

рије општине Чајетина, добили 

су износ од 150.000 динара за по

кретање сопственог бизниса. За

кључени су уговори са седам лица. 

На овај начин, општина Чајетина 

показала је иницијативу да пра

тећи стање на тржишту рада, изла

зи у сусрет својим становницима,“ 

објаснила је директорка НСЗ фи

лијале Ужице. Она је овом прили

ком изнела податак да се на тери

торији коју покрива Национална 

служба за запошљавање филијала 

Ужице  тренутно налази око 11.000 

незапослених лица, од тога 630 је 

са територије општине Чајетина, 

што чини најнижу стопу незапос

лености међу општинама у окру

жењу. Драгана Росић

Детаљ са свечаности потписивања уговора о самозапошљавању 
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- Општина Чајетина неће одустати 
од пројекта изградње гондоле, јер ће 
она Златибору донети велику корист. 
Такав садржај недостаје Златибору 
који је постао најпосећенија туристич-
ка дестинација у Србији – казала је за 
‘’Данас’’ Бојана Божанић, директорка 
ЈП „Голд гондола Златибор“.

Она је навела да је тај пројекат сас-
тавни део развојних планова Чајетине 
и да привлачи велику пажњу инвести-
тора, те да ће гондола донети нове садр-
жаје на почетној станици на Златибору, 
да ће покренути развој Рибнице где је 
планирана међустаница, али и Торника. 
Уз контролисани урбанистички развој 
појединих делова Златибора, како на-
води, гондола ће омогућити и значајне 
приходе у општинском буџету.

Пре неколико дана Министарство 
грађевинарства је трећи пут одбило да 
тој локалној самоуправи изда грађе-
винску дозволу за тај пројекат, уз об-
разложење да поднета документација 
није потпуна. 

-  Мислили смо смо да ћемо, након 
трећег захтева, добити дозволу и били 
смо изненађени одбијањем, као и при-
медбама које је доставило Министар-
ство грађевинарства. Наш захтев је од-
бијен због непотпуне документације, а 
у питању су технички пропусти у доку-
ментацији коју су припремали пројек-
танти, као и недоумице које су могле 
бити откоњене у сарадњи са стручним 

службама министарства – каже дирек-
торка ЈП „Голд гондола Златибор“.

Министарство је одбило захтев 
Чајетине уз образложење да постоји 
проблем са документацијом о технич-
кој контроли, да нису усаглашени по-
даци о катастарским парцелама и да-
туми на појединим документима, да 
недостају електронски потписи, те да 
је потребно да се, између осталог, де-
финише ко је од вршилаца техничке 
контроле које је општина ангажовала 
лиценциран за  бетон, а ко за челик.

- То су технички пропусти и нарав-
но да их треба отклонити али, према 
оцени других који такође подносе за-
хтеве за грађевинске дозволе, став Ми-
нистарства према општини Чајетина 
је веома крут и ригидан. Представни-
ци Министарства све време истичу да 
им је важна добра сарадња са локал-
ним самоуправама и да је златиборска 

гондола приоритет, а примедбе које су 
наведене могле су да буду отклоњене 
у телефонском разговору са службе-
ницима у том министарству – навела 
је Божанићка.

- Очекивали смо да ћемо добити 
дозволу, јер сваки пут када смо дола-
зили у министарство на састанке све 
је било у савршеном реду, али касније 
се испостави да увек недостаје неки па-
пир –  објаснила је наша саговорница.

Подсетивши на то да је Чајетина по-
днела захтев само за последњу станицу 

и да очекује да се реши спор око влас-
ништва над државним земљиштем, 
изнад кога би требало да прође траса 
гондоле, а које користи приватно пре-
дузеће ПК „Златибор“, Божанићка је на-
вела да је „уско грло“ у решавању тог 
проблема Републички геодетски завод 
и директор те институције.

Она је објаснила да је, након што је 
држава прогласила јавни интерес над 
тим парцелама, Министарство финан-
сија донело решење о томе да општи-
на може да приведе намени парцеле 
на почетној станици и међустаници 
гондоле, док се коначно не реши ста-
тус тог земљишта које је две године 
предмет спора пред Управним судом. 
Међутим, како је навела, чим је стигло 
то решење, уследила је и пресуда Уп-
равног суда који је спор вратио Репу-
бличком геодетском заводу на почет-
ни поступак.  

- То значи да Републички геодет-

ски завод треба да покрене поступак 
јавног излагања тих парцела,  али он 
то не чини, па је статус тог земљишта и 
даље споран. Три месеца чекамо да ди-
ректор Републичког геодетског завода 
наложи катастру у Чајетини, што је ње-
гова законска обавеза, да покрене тај 
поступак. Позивали смо их и упућива-
ли дописе, али нисмо добијали одгово-
ре, па смо се обратили премијерки Ани 
Брнабић да реагује и да утиче на то да 
тај Завод поштује закон – објаснила је 
директорка, а потом навела да је било 
и недоумица око тога да ли је или није 
потребно да се изради Студија о утицају 
гондоле на животну средину јер, како је 
објаснила, правилником за такве објек-
те је предвиђено да таква студија може, 
а и не мора да се израђује, али да је Ми-
нистарство за заштиту животне среди-
не одлучило да је она неопходна.  

- По нашим сазнањима, Минис-
тарство за заштиту животне средине 
је најпре утврдило да студија није по-
требна, али касније одлучило да је она 
потребна. Без обзира на све то, нама је 
важно да се донесе било каква одлука 
како бисмо убрзали процес изградње 
гондоле. Ангажовали смо угледну ком-
панију која је израдила студију у ре-
кордном року и она је показала да 
гондола нема никаквог утицаја на жи-
вотну средину и добро је што смо при-
бавили и ту студију, која је веома ва-
жна –  навела је директорка.

- Отклањамо недостатке и комуни-
цирамо с пројектантима и стручним 
службама у министарству. Докумен-
тацију са отклоњеним недостацима, 
пре него што је поднесемо следећи 
пут,  доставићемо министарству на 
контролу и заиста верујем да више 
неће бити додатних захтева и да ћемо 
грађевинску дозволу добити за наред-
них неколико дана – поручила је Боја-
на Божанић, директорка ЈП „Голд гон-
дола Златибор“. 

(Објавио лист „Данас” 
22.7.2017.)  

Други пишу...     Бојана Божанић, Директорка јп „голД гонДола ЗлатиБор“:

Нећемо одустати од пројекта 
изградње гондоле

Очекивали смо да ћемо добити дозволу, јер сваки пут када смо долазили у министарство на 
састанке све је било у савршеном реду, али касније се испостави да увек недостаје неки папир

Златиборска и београдска гондола
- На основу Закона о доступности информацијама од јавног значаја, об-

ратили смо се  Министарству грађевинарства да нас информише о томе 
шта су од документације поднели инвеститори за пројекат „Београд на 
води“, како бисмо утврдили да ли је то иста документација која се тражи 
за гондолу на Златибору, чију градњу у потпуности финансира општина 
Чајетина. С друге стране, како је могуће да неко најави, а да нема ниједан 
папир, да ће гондола у Београду бити завршена 2018. године. Ми годину 
дана подносимо само захтеве за издавање грађевинске дозволе,  а било је 
потребно много више времена за решавање имовинско-правних односа, 
које држава никако да реши – рекла је Божанићка
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Промоција туристичких дестинација се 

не може више замислити без интер

нета и нових технологија, које умно

гоме помажу да неко занимљиво место или 

садржај  заинтересују домаће и стране госте. 

Из тог разлога Туристичка организација Зла

тибор, поред активности унапређења понуде, 

велику пажњу указује баш овом начину ко

муникације са посетиоцима и туристичком 

привредом. Зато су у девет златиборских хо

тела у циљу бољег информисања посетилаца 

постављени интерактивни екрани који ће им 

помоћи у проналажењу корисних предлога за 

боравак на Златибору.

„Ми смо ове и прошле године већ уреди

ли два интерактивна локалитета: поставили 

смо интерактивни излог на Краљевом тргу и 

у Дино парку. Ови нови уређаји стајаће у холу 

хотела, а гости који дођу моћи ће да добију 

нове, свеже информације о локалитетима, 

радном времену, шта видети, шта посетити, 

где јести, ценама, тако да ће добити инфор

мације из прве руке“, рекао је директор ТО 

Златибор Владимир Живановић.

Интерактивни екрани су део јединственог 

инфосистема и дигиталне платформе у ок

виру које се подацима управља централизо

вано и синхронизовано са интерактивним 

излозима на Краљевом тргу и у Дино парку. 

Бане Доганџић, члан тима који се бави раз

војем интерактивних дигиталних решења за 

област туризма каже да је одржавање ових 

уређаја веома једноставно, а све информа

ције ажурираће запослени инфоцентра ТО 

Златибор.

„Мрежа ових интерактивних дисплеја је 

део јединственог информационог система 

ТО Златибор. Ови екрани су повезани са ин

терактивним излозима, са веб порталом, ин

тернет апликацијом ТОЗ и са профилима ТО 

на друштвеним мрежама, тако да све пред

ставља један систем кроз који се дестинација 

Златибор представља на изузетно квалитетан 

начин“, додаје Доганџић.

Конференцији за новинаре на којој су ди

ректорима хотела представљени интерак

тивни таблети присуствовао је и председник 

општине Чајетина Милан Стаматовић. Он је 

овом приликом изјавио да је ово велики на

предак и искорак у маркетингу једне мале 

општине која се бори да изађе изван локал

них и националних оквира. 

Интерактивни екрани постављени су у хо

телима: „Мона’’, „Палисад’’, „Ирис’’, „Монс’’, 

„Олимп’’, „Идила’’, „Мир’’, одмаралишту „Ду

нав’’ и Специјалној болници „Чигота’’.

Туристичка организација Златибор је ве

ома активна на свим популарним друштве

ним мрежама: фејсбуку, инстаграму, твитеру 

и јутјубу где се свакодневно постављају све

же фотографије и видео записи. Такође, мо

билна апликација „I LOVE ZLATIBOR’’ корис

ницима даје могућност да и у покрету буду 

у току са туристичком и културном понудом 

Златибора.

 Драгана Росић

Златибор  
у врху са новим 
технологијама
Интерактивни екрани у девет златиборских  

хотела. – „Гости који дођу моћи ће да добију нове,  
свеже информације о локалитетима, радном времену,  

шта видети, шта посетити, где јести, ценама,  
тако да ће добити информације из прве руке“, 

 рекао директор ТО Златибор Владимир Живановић

Програм „Златиборског културног 
лета” за август

 август   Дечија представа „Маша и медвед“ – Златибор, Краљев трг
 август   Илиндански спортски сусрети – Гостиље, целодневни програм
 август   Концерт Александре Радовић – Златибор, Краљев трг
 - 5. август  Летњи улични ерски кабаре, Златибор, Краљев трг
 август   Вашар старих заната и занимања, Сирогојно
 август   Концерт КУД Гружа, Златибор, Краљев трг
 август   Јоца Адамов – концерт за децу, Златибор, Краљев трг 
 9. август   Концерт КУД Златибор, Златибор, Краљев трг
 10. август   Концерт Ане Кокић, Златибор, Краљев трг
 12. - 13. август   3 х 3 баскет, финале КУП-а Србије, Златибор, Краљев трг
 12. - 13. август   Свет музике – фестивал традиционалне музике у Сирогојну
 15. - 16. август    Лицидерско срце, Међународни фестивал дечјег фолклора, 

Златибор, Краљев трг
 18. август   Концерт Амадеус бенда, Златибор, Краљев трг
 19. август   Без извора нема воде – сабор народне песме, село Рожанство
 20. август   Сликарска колонија Трнава 2017, село Трнава
 22. - 26. август   Дечија недеља, Златибор, Краљев трг
 24. август   Концерт Бајага и инструктори, Златибор, Краљев трг 

У циљу бољег  
информисања  

посетилаца 
 у девет  

златиборских 
 хотела  

постављени су 
интерактивни 

екрани
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Труба и Златибор су, ево, већ 44 лета 

нераздвојни, сабором удружени па 

старо и младо привлаче. Та блиска 

веза овде је заживела 18. августа 1974. го

дине, када је одржано прво надметање тру

бача западне Србије, као предтакмичење 

за Гучу. Организатори су били Културно 

просветна заједница Ужице, Саборски од

бор сеоских трубача Србије и Удружење 

фолклориста Србије. Идеја се родила са

свим случајно, јер је годину дана пре тога 

такво такмичење организовано у Ужицу и 

није успело. Бориша Чумић, тадашњи рад

ник Дома културе у Чајетини, сећа се са

мог почетка: 

„Такмичење је одржано на платоу испред 

хотела ‘Палисад’, а учествовала су четири  ор

кестра:  Бошка Остојића, Радована Бабића, ор

кестар Димитријевић из Ужица и оркестар Цве

тић из Пожеге. Тада смо решили да сва четири 

састава иду даље, на такмичење у Гучу“, каже 

Бориша Чумић и додаје: „И данас се одлично 

сећам тог дана. Такмичење је почело, неколико 

хиљада гледалаца се окупило кад оно поче да 

да пада киша к’о из кабла. И ништа, киша пада, 

народ стоји, а трубачи свирају“.

Већ следеће године шест оркестара из за

падне Србије такмичило се на Златибору, а 

како су године пролазиле тај број се повећа

вао, чак до 13 оркестара. Златибор је овим са

бором добио једну лепу и занимљиву мани

фестацију, која је сваке године окупљала све 

већи број посетилаца. Деведесетих година, 

са наглим развојем туризма, повећава се и 

број љубитеља трубе. Манифестација се про

ширује, укључују се разни музички садржаји 

и изворно стваралаштво. Иако је сабор три 

пута мењао место одржавања, то не спреча

ва гледаоце да сваке године дођу у великом 

броју. Последњих лета Сабор трубача западне 

Србије се одржава на Тић пољу. Ове године је 

44. саборско окупљање по реду.

Од по чет ка са бо ро ва ња до да нас глав ни ор

га ни за тор је Кул тур носпорт ски цен тар, са да 

‘’Спорт ски цен тар Ча је ти на’’, ко ји ком пле тан 

Са бор тру ба ча из не се на сво јим пле ћи ма – од 

тех нич ке ор га ни за ци је до ко нач ног спи ска 

уче сни ка. Та ко ђе, ова уста но ва ор га ни зу је и 

ком пле тан про грам сва три да на са бо ро ва

ња – од кон цер та по бед ни ка са прет ход них 

са бо ра до глав ног де ла так ми че ња, и на рав

но, ра зно вр сних кон це ра та по зна тих из во ђа

ча на род не му зи ке.

Нада  Џелебџић

Труба и Златибор 44 лета 
нераздвојни 

Први Сабор трубача западне Србије одржан 1974, по киши на платоу испред хотела „Палисад”

Дејан Петровић је један од нај

награђиванијих трубача зла

тиборског сабора. Први пут је прог

лашен за најбољег трубача 2000. 

године, по оцени жирија публи

ке и новинара. Веома емотиван 

наступ има је тада, јер му је отац, 

легендарни Мићо Петровић,  већ 

био преминуо. Дејан се и данас с 

емоцијама тога сећа.

„Било је много различитих 

осећања у том тренутку – и радости 

и туге, огромног задовољства и исте 

такве празнине са друге стране. И 

данас, када се сетим тога, прођу ме 

жмарци, донекле поново исто осе

тим. Верујем да је тај тренутак био 

један од оних који су утицали на 

моје тадашње одлуке и који су ме 

подстакли да наставим даље оче

вим стопама“, каже Дејан Петровић.

Од те године каријера му креће 

узлазном линијом. Осваја много

бројне награде на златиборском 

такмичењу. А овако то комента

рише: „Па, шта знам…ваљда смо 

били најбољи оркестар. Шалим се, 

наравно, али има и истине у томе. 

Увек сам желео и трудио се да око 

себе имам добре људе, добар ‘тим’, 

пријатно окружење и компакт

ну средину. Вероватно да су дели

мично и одатле произилазили так

ви резултати“.

О Сабору трубача на Златибору 

он каже: „Чињеница је да је сабор 

на Златибору раније некако био 

значајнији за све, и за учеснике 

и за посетиоце. Мислим да није Дејан Петровић

Трубачи о златиборском сабору
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Победници 25. Сабора трубача 
1999. године:

  –  најбољи оркестар Милована Мића 
Петровића Дубоко 

Победници  26. Сабора трубача 
2000. године:

–  најбољи оркестар – оркестар ‘’Мило-
ван  Мићо Петровић’’  Дубоко 

–   најбољи трубач по оцени жирија пуб-
лике и новинара –  Дејан Петровић 

 –   најбољи трубач по оцени стручног 
жирија – Вељко Остојић

  
Победници 27. Сабора трубача 
2001. године: 

–  најбољи оркестар –  оркестар „Ми-
лован  Мићо Петровић“ Дубоко

–  најбољи трубач –  Радиша Витезовић

Победници 28. Сабора трубача 
2002. године:

–  најбољи оркестар –  Милована Ба-
бића Крвавци

–  најбољи трубач –  Драган Лазовић 
Јежевица

Победници 30. Сабора трубача 
2003. године:

–  најбољи оркестар –  Дејана Петро-
вића Ужице

–  најбољи трубач –  Вељко Остојић 
Злакуса

Победници 31. Сабора трубача 
2004. године:

–  најбољи оркестар – Дејана Петро-
вића Ужице 

–  најбољи трубач – Вељко Остојић 
Злакуса

Победници 32. Сабора трубача 
2005. године:

–  најбољи оркестар –  Дејана Петро-
вића Ужице

–  најбољи трубач –  Дејан Лазаревић 
Пожега

Победници 33. Сабора трубача 
2006. године:

–  најбољи оркестар – Дејана Лазаре-
вића Пожега

–  најбољи трубач –  Вељко Остојић 
Злакуса

Победници  34. Сабора трубача 
2007. године:

–  најбољи оркестар – Дејана Лазаре-
вића Пожега

–  најбољи трубач – Дејан Лазаревић 
Пожега

Победници  35. Сабора трубача 
2008. године:

–  најбољи оркестар – Дејана Петро-
вића Ужице

–  најбољи трубач –  Вељко Остојић 
Злакуса

Победници  36. Сабора трубача 
2009. године:

–  најбољи оркестар – Дејана Лазаре-
вића Пожега

–  најбољи трубач – Дејан Петровић 
Ужице

Победници 37. Сабора трубача 
2010. године:

–  најбољи оркестар –  Дејана Петро-
вића Ужице

–  најбољи трубач –  Дејан Лазаревић 
Пожега

Победници 38. Сабора трубача 
2011. године:

–  најбољи оркестар –  Дејана Лазаре-
вића Пожега

–  најбољи трубач –  Вељко Остојић 
Злакуса

Победници 39. Сабора трубача 
2012. године:

–  најбољи оркестар – Вељка Остојића 
из Злакусе

–  најбољи трубач –  Вељко Остојић 
Злакуса

Победници  40. Сабора трубача 
2013. године:

–  најбољи оркестар – Дејана Јевђића 
Пожега

–  најбољи трубач –  Јанко Јовановић 
Пожега

Победници  41. Сабора трубача 
2014. године:

–  најбољи оркестар – Ивана Јовано-
вића Ужице

–  најбољи трубач –  Радиша Витезо-
вић Тубићи

Победници  42. Сабора трубача 
2015. године:

–  најбољи оркестар – Марка Глиго-
ријевића  Бајина Башта

–  најбољи трубач –  Марко Глигорије-
вић Бајина Башта

Победници 43. Сабора трубача 
2016. године:

–  најбољи оркестар –  Јанка Јовано-
вића и Љубивоја Диковића Пожега

–  најбољи трубач –  Марко Глигорије-
вић Бајина Башта. Н. Џ.

Победници златиборског сабора у последње две деценије

Иван Јовановић

проблем у организацији колико у 

неком свеопштем незадовољству. 

Златибор је предтакмичење за са

бор у Гучи, па се онда поставља пи

тање колико је учесницима битно 

да се појаве тамо… Ипак, сада има 

доста младих оркестара и надам 

се да ће се ствари мењати, да се 

број учесника на Златибору неће 

смањивати. Надам се да ће се и у 

Гучи одржати та разноликост у му

зицирању, односно присуство два 

различита мелоса – западне и јуж

не Србије, нешто што многи сма

трају феноменом. А организатори 

увек могу помоћи у томе и наћи 

начин да стимулишу потенцијалне 

учеснике“, сматра Дејан Петровић.

Трубач Љубивоје Диковић из По

жеге на Сабору трубача на Злати

бору учествује више од 30 година. 

Нема награде коју он и његов ор

кестар нису добили – од прве трубе, 

златне трубе, најбољи оркестар и 

најизворније музицирање.

„Много волим златиборски са

бор и немам никакве замерке на 

његову организацију. Жао ми је 

што се последњих година неко тру

ди да бојкотује ово такмичење, али 

ја то никад нећу дозволити. Увек 

сам имао добру сарадњу са орга

низаторима, посебно са Николом 

Смиљанићем, и то на обострано за

довољство“, хвали Љубивоје Дико

вић.

Млади трубач  Иван Јовановић 

из Ужица до сада се на Златибору 

такмичио пет пута, а  четири пута 

се пласирао за Гучу. Добио је награ

ду  за најизворније музицирање, за 

најбољи оркестар, а прошле годи

не освојио „златни трубу“, по оце

ни жирија публике и новинара:  

„Учествујем и ове године. Наравно 

надам се победи – и ‘златној тру

би’ и награди за најбољи оркестар. 

Мада, видећемо шта ће бити“, каже  

Иван Јовановић.

 Нада Џелебџић

Оркестар Љубивоја Диковића
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Драгомир Марковић из 

Жељина посадио је про

шле године малине на 80 

ари. У плану је да уради и си

стем за наводњавање, тако ће 

му цела инвестиција изаћи око 

15.000 евра. Ових дана кренуо је 

и први род

„С обзиром каква је ова годи

на наопака, задовољан сам ово

годишњим родом. Био је мраз, 

снег, па киша, онда је и опра

шивање дуго трајало“, каже Дра

гомир и додаје да прве године 

род неће бити велики  те да ће са 

укућанима успети да обере ма

лину без плаћања радника, што 

му много значи.

Драгомир објашњава  да знат

но мање издатака има када се не 

плаћа радна снага, али ако ма

лина следеће године роди како 

треба,биће потребни и радни

ци за брање. Иначе, Марковићи 

породично живе у Жељинама и 

искључиво се баве пољопривре

дом. А да ли од тога може да се 

живи, питамо домаћина:

„Па може, односно мора, јер 

немамо другог избора. Ја сам ту у 

Жељинама, и моји стари су овде 

живели. Сад ја живим на поро

дичном имању са супругом, си

ном, снајом и унучадима, мо

рамо да радимо то што радимо. 

Поред малине обрађујемо земљу, 

баш ових дана косимо и спре

мамо сено, јер држимо и стоку“, 

вели Драгомир Марковић.

Иако му је малињак удаљен 

од куће, Драгомир је све урадио 

по светским стандардима. По

ред брвнаре, која служи за од

мор од тешког рада, поред ма

лињака постављени су тоалет и 

чесма са водом, јер по његовим 

речима, и Европа и хладњача

ри захтевају добру хигијену. До

даје да захваљујући локалној са

моуправи, има и асфалт који му 

је на 150 метара до малињака, 

што по његовим речима, много 

значи заа квалитет малине. Још 

само да цена буде задовоља

вајућа и за Марковиће нема 

проблема.

„Малину предајем хладња

чи ‘Сирогојно компани’ и задо

вољан сам са сарадњом са њима 

што се тиче услова кредитирања 

и заштите. Али са садашњом це

ном малине нисам задовољан. 

Ова цена која је ових дана, па то 

не може само да покрије трош

кове. Мада сада када радим све 

послове породично можда могу 

мало и да уштедим, јер не плаћам 

раднике“, поручује Драгомир.

И он каже да би прошлого

дишња цена од 220 динара по 

килограму била сасвим довољ

на. Нада се да ће тако и бити, јер 

како наглашава, није му јасно да 

цена малине пада када је ово

годишњи род буквално препо

ловљен. Н. Џелебџић

У Жељинама 
асфалт до 

Марковића 
малињака

Поред малињака постављенa je 
брвнарa, која служи за одмор  

од тешког рада,  чесма са водом  
и тоалет

Драгомир Марковић
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Засад боровнице на 2,5 хектара 

породица Мандић је подигла у 

јесен прошле године у Кривој 

Реци и ово је највећи засад тог воћа 

на територији општине Чајетине. Род 

очекују за четири године, а  у мину

ле две, колико су трајали припрем

ни радови, уложили су много пара. 

Један део средстава вратиће кроз др

жавне субвенције, а када на ред дође 

пун род, уз одличну цену свеже бо

ровнице, Мандићи ће моћи да при

чају и о заради.

Ненад Мандић је на свом и очевом 

породичном имању у Кривој Реци 

засадио боровницу на 2,5 хектара. У 

посао није ушао тек тако – имао је 

прилику да иде  у Холандију, где је 

видео један леп засад, па сада има 

представу како се боровница гаји.

„Овде су радови кренули на  лето 

2015. године. Прво смо урадили 

ограду, па наставили с припремом 

земљишта, копањем рупа, затим смо 

поставили стубове и подигли про

тивградну мрежу. Садња боровнице 

обављена је у јесен прошле године“, 

каже Ненад Мандић.

Након садње боровнице урађен 

је и систем за наводњавање. Иначе, 

изградња система кап по кап била 

је много компликован, јер вода није 

нађена ни на 200 метара дубине, 

тако да су Мандићи на крају  ура

дили акумулацију од 1.200 тона, у 

којој се скупља кишница као и оста

ла вода током зиме.

„Скупљали смо воду у зиму, јер 

је базен запремине 1.200 кубика 

урађен раније и тако ће све бити у 

реду“, истиче Ненад и додаје:

„Издаци су били већи, сви смо ра

дили:  ми као породица, били су нам 

од помоћи и пријатељи, али и радни

ци за дневницу. Сада рачунамо на ту 

државну субвенцију коју ћемо оства

рити, биће и кредита, као и сопстве

них средстава“.

Мандићи ће конкурисати за др

жавне субвенције, које се крећу од  

50 до 65 одсто, наравно до одређе

ног лимита, а по Ненадовим речи

ма, колика год та цифра буде изно

сила биће добродошла. Већ следеће 

године креће прва берба, мања, када 

се очекује род око пет тона, док ће у 

пуном роду на овој површини бити 

око 35 тона боровнице. Прича о цени 

боровнице сасвим је другачија у од

носу на малину.

„Овде се ради о боровници за свежу 

употребу, јер не иде у замрзавање као 

малина, тако да је и цена нешто већа. 

Али се мора радити по стандарима за 

извоз робе, како би роба могла отићи 

у иностранство, а самим тим то има и 

већу цену“, наглашава Ненад.

За сада, засад боровница Мандићи 

углавном одржавају сами, а када 

крене прва озбиљна берба, на овом 

имању наћи ће се и много радника.

  Н. Џелебџић

Милун Браловић посадио 
је малине још 1986. године, на 
парцели од око осам ари, са 
1.600 садница. Већ пуну 31 го-
дину узгаја ово „црвено злато“ 
са својом супругом у  Дренови 
поред Катушнице. Малињак 
му је близу куће, преко реке, 
а како је вода пре пар година 
однела мост, тако он сада реку 
„гази“ трактором, док не буде 
саграђен нови.

„Док смо жена и ја ради-
ли у фирми, паре и јаре нису 
могли никако заједно. Међу-
тим, кад сам 1999. отишао у 
пензију, тада сам почео да ра-
дим са малином озбиљно. На-
бавио сам систем кап по кап, 
почео сам више да је негујем, 
да стављам стајско ђубриво, да 

прскам, тако да сам се сто по-
сто посветио свом малињаку“, 
каже Милун Браловић.

Милун додаје да за гајење ма-
лина треба доста труда и рада. 
Само прскање се у току једне се-
зоне понови и до осам пута.

„Ове године девет пута сам 
прскао малину. Али ова је на-
опака година – прво је био 
снег, па јаки мразеви, па опет 
снег, тако да не очекујем неки 
род као што је био. Али опет ви-
дећемо како ће то до краја бити, 
ипак је ово фабрика под ведрим 
небом“, прича нам Милун.

Због лоше године род ће, у 

односу на прошлогодишњи, 
бити мањи за око 30 одсто. Ми-
лун се сећа доброг рода из свог 
малињака протеклих година – 
прошле године набрао је 1.774 
килограма малине, 2015. преко 
две тоне, 2014. 2.400 килогра-
ма, док се за ову годину нада 
да ће род бити око тоне и по. 
За цену се, како каже, још увек 
ништа не зна, али ако би била 
прошлогодишња, то би онда 
било супер, поручује Милун.

„Нама су прошле године 
хладњачари исплатили 223 
динара за кило малине на от-
купном месту. Ако цена буде 
испод 200 динара, е онда ће 
бити тешко. Грдни је улог, ве-
лики је труд и рад, доста мора 
да се ради, али неко ради више, 

неко мање, па према томе, ко-
лико ко ради, толико ће и за-
радити“, каже Милун Браловић.

Малине беру он и супруга 
са синовима и снајкама. Већ 
одавно обезбедио је систем за 
наводњавање – кап по кап, за 
који каже да јесте скуп, али да 
се већ прве године исплати. А 
малина исто тако не може ни 
без стајског ђубрива и вештач-
ког, које Милун ставља на сва-
ке две године. Поручује другима 
да уредно косе траву међу ре-
довима, јер како каже, малину 
треба неговати исто као цвеће.

Н. Џелебџић

Мандићи  
засадили  

боровницу  
на 2,5 хектара  
у Кривој Реци

Већ следеће године креће прва берба 
када се очекује род око пет тона, док 
ће у пуном роду на овој површини 

бити око 35 тона боровнице

Браловића малињак – 
фабрика под ведрим небом  

у Катушници

Милун Браловић Ненад Мандић
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У 
Сирогојну је на Петров

дан, на традиционалним 

вашару који се овде одр

жава више од два и по века ис

пред цркве Светих апостола Пе

тра и Павла саграђене 1764. годи

не, одржана манифестација «Пе

тровдански дани». За посетиоце 

је приређена презентација ста

рих заната, модна ревија нових 

модела сирогојнских плетиља, 

продајна изложба златиборских 

рукотворина и богат културноу

метнички програм.

Захваљујући Музеју «Старосе

ло» и Музеју плетиља, Сирогојно 

је један од најпосећенијих турис

тичких локалитета на Златибору. 

Зато и не чуди да је манифеста

ција „Петровдански дани“ била 

изузетно посећена, како од стра

не туриста који тренутно бораве 

на Златибору тако и од мешта

на општине Чајетина. Програм 

обележавања ‹›Петровданских 

дана›› почео је модном ревијом 

џемпера, на којој су премијерно 

представљени модели сирогојн

ских плетиља спремни за нову 

сезону.

„Неки од модела рађени су 

у сарадњи са младим модним 

креатором Џорџом Стајлером, са 

којим већ неколико година има

мо веома добру сарадњу. Моде

ли који су плод те сарадње су већ 

приказивани на ревијама у Лон

дону, Паризу, Торонту... Оно што 

бих волела да истакнем је да су 

сирогојно џемпери постали део 

наше културне баштине и да се 

њима инспиришу млади модни 

креатори.  Џорџ Стајлер има ве

лико поштовање према раду До

бриле Смиљанић и вештини зла

тиборских плетиља, труди се да 

њихово стваралаштво постави 

у један потпуно нови контекст“, 

изјавила је Ана Љубојевић, ме

наџер развоја у фирми ‹›Сирогој

но компани“.

Након модне ревије, дефиле 

учесника и посетилаца пред

вођен матурантима из Сирогој

на упутио се ка цркви Светих 

апостола Петра и Павла где је 

организован наставак празнич

ног програма. Старешина храма 

Бојан Суљић присутнима је овом 

приликом поручио да ово не тре

ба да буде једини дан када се ве

рници у великом броју окупљају, 

већ да се храм посећује чешће, 

када се служе службе Богу, јер 

како каже,то је веза са нашим 

прецима и веза једних са дру

гима.

Организатор ‹›Петровданских 

дана›› је Месна заједница Си

рогојно, уз свесрдну помоћ Ту

ристичког удружења „Букви

ца Сирогојно“, Спортског центра 

Чајетина, Музеја на отвореном 

„Старо село“, ТО Златибор, као и 

општине Чајетина која препо

знаје важност очувања традиције 

и обичаја овог краја. 

„Веома је важно да схватите да 

морамо сачувати своју имовину, 

наше традиционалне вредно

сти, морамо сачувати природне 

ресурсе. А најважнији ресурс су 

људи“, рекао је Милан Стамато

вић, председник општине Чаје

тина.

У разноврсном културноумет

ничком програму учествовали су 

КУД „Златибор“, трубачки оркес

тар Марка Глигоријевића и пе

вачка група ‹›Торник››. Програм 

је својим изабраним стиховима 

употпунила завичајна песни

киња Мирјана Ранковић Луко

вић, а целокупну манифестацију 

обележили су млађи чланови 

Културно уметничког друштва 

„Први партизан Сирогојно“, који 

су се представили бројним коре

ографијама, изворним песмама 

и беседништвом. Милош Арсић, 

уметнички руководилац КУДа, 

каже да је ово друштво у Сиро

гојну почело са радом почетком 

2012. године, а до сада је кроз 

њега прошло преко 100 деце из 

овог краја. Он истиче да су поје

дини играчи 2015. учествовали 

на такмичењу ‹›Златни опанак›› 

у Ваљеву где долазе сви ансамб

ли из Србије, и да су 2016. освоји

ли златну плакету као први ан

самбл Србије. 

Манифестација ‹›Петровдан

ски дани›› завршена је концер

том Весне Змијанац.

Драгана Росић

„Петровдански дани” у Сирогојну 
чувари традиције и обичаја

„Веома је важно да схватите да морамо сачувати своју имовину, наше традиционалне вредности, 
морамо сачувати природне ресурсе. А најважнији ресурс су људи“, рекао је  

на „Петровданским данима” Милан Стаматовић, председник општине Чајетина

Фото никић
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Организујући ‘’Златиборско 

културно лето, ТО Злати

бор је мислила и на најм

лађе,  тако да ће и ове године на 

Краљевом тргу бити организова

но више представа за децу, мно

штво анимација, као и концера

та.Тако су 16. јула на овом тргу  

за малишане и њихове родитеље 

наступиле Леонтина Вукомано

вић и Тијана Дапчевић, музич

ке звезде које годинама стварају 

за децу.

„Деца су украс света“, записао 

је одавно Љубивоје Ршумовић, а 

на дивне стихове његове песме 

непролазну музику написао је 

Зоран Рамбосек. За те наше „ук

расе“ и дан данас песме пишу 

и музички обогаћују песни

ци и музичари, јер дружење са 

најмлађом публиком је непро

цењиво, или, како каже Тијана 

Дапчевић „то је посебан осећај“.

„Последњих десет година ра

димо концерте за децу и данас 

смо, захваљујући ТО Златибор 

и маркетингу хотела „Палисад“, 

позвани да одржимо концерт 

за децу, или како ми то волимо 

да кажемо ‹Тијана и Леонтина 

за децу›. И увек се радујемо су

срету са малишанима, певамо 

искључиво дечје песме.Од ‹од

раслих› песама певамо само 

‹Земљо мојих снова›, односно ја 

је певам на крају, и то је то“; каже 

увек насмејанаТијана Дапчевић.

У интерактивном дружењу, по

стављајући деци разноразна пи

тања везана за песме које изводе, 

добијају маштовите и занимљи

ве, али и увек искрене одговоре, 

што је једна од чари дружења са 

њима. „Непосредно пред песму 

‘Како расту деца’ коју је писала

Леонтина и отпевала заједно са 

Иваном Петерс пре дуги низ го

дина, ја обично волим да питам 

децу шта је потребно да би једно 

дете порасло? Једно је дете рекло: 

„Да једе броколи!“ Тако да су не

процењиви! Искрена је то пуб

лика“.

„Некада су комерцијални ком

позитори, хитмејкери, компоно

вали и песме за децу, а онда је 

дуги низ година, рекла бих, то 

било заборављено“;  прича Ле

онтина Вукомановић.  „Ја сам 

пре 11 година уз фестивал „Ча

ролија“ управо вратила тај неки 

концепт да аутори, кантаутори и 

хитмејкери пишу песме за децу, 

па су те песме атрактивне и ин

тересантне, а где је концепт такав 

да познати певачи, са познатим 

ауторима, праве песме и певају 

за децу“.

Ове године је објављен и ЦД на 

којем Јелена Томашевић, Сергеј 

Ћетковић, Бојана Стаменов, Не

вена Божовић, као и глумци Бода 

Нинковић, Андрија Милошевић 

и други певају за малишане. Циљ 

је да те песме улепшају дечји свет 

и трају као што су трајале оне уз 

које су одрастале раније генера

ције, за које су певали Драган Ла

ковић, Злата Нуманагић, Миња 

Субота и многи други.

М.Р. Луковић

За „украс света”  
на Краљевом тргу
Леонтина и Тијана Дапчевић певале за децу 

у оквиру „Златиборског културног лета”

„Зла ти бор ско кул тур но ле то“ до ве ло је ов де 
раз ли чи те му зич ке гру пе и из во ђа че, са мим тим 
и ра зно вр сне зву ке ме ђу по се ти о це овог ту ри
стич ког ме ста, за све уку се и ге не ра ци је. Та ко је 
на  Кра ље вом тр гу кон церт одр жа ла и Ива на Пе
терс, при у штив ши сво јим рас ко шним гла сом пу

бли ци по се бан ужи так.
Би ло да је са сво јом гру пом или без 

ње, Ива на Пе терс да је се бе пу
бли ци пот пу но, јер, ка ко ка
же, пе ва оно што во ли. Би ло 
да је реч о пе сма ма ко је је 
ра ди ла са „Не га ти вом“, или 
не ким од дру гих из во ђа ча. 
Оно што ра ди ка да не на
сту па опет се ти че му зи ке и 
ства ра ња.

„Ра дим на но вим 
пе сма ма. Не фан

та зи рам о но вим ал
бу ми ма и не знам ка

квим из да њи ма, са мо 
же лим да ства рам му зи

ку. Та ко су у при пре ми до са да 
три пе сме. До је се ни ће јед на 

си гур но да угле да све тлост да на,“ при ча на сме
ше но Ива на.

О му зич ким прав ци ма и то ме шта се да нас слу
ша и шта она во ли да чу је, ка же:

„Пре о вла ђу је не ка вр ста му зи ке ко ју ши ро ке 
на род не ма се слу ша ју,ту не ку по пу лар ну му зи ку 
ко ја им се са За па да по ма ло на ту ра. А и при лив је 
тог не ког но вог на чи на пе ва ња и про дук ци је. Не 
зна чи да му зи ка тре ба да сто ји у ме сту и да тре
ба да сви ра мо ства ри од пре 20 го ди на, али тре ба 
са уку сом да се кре ће и да се не иде у екс трем“.

О Зла ти бо ру, на ко јем је чест гост, Ива на има 
са мо ре чи хва ле.

„По зна јем до ста крај око цен тра, чак и ранч „Зо
ву“, пар хо те ла у ко је ре дов но до ла зим и већ ме 
зна ју та мо. Мо ја кћер ка је би ла ов де на екс кур зи
ји, во лим да је до ве дем и про ве дем са њом ма кар 
триче ти ри да на. До вољ но је и за ме не, да из Бе о
гра да по бег нем ма ло. Ов де је до бар ва здух, хра на, 
до бра је по ну да и за де цу; у сва ком слу ча ју она се 
увек до бро про во ди ла ов де, а ме ни је то ме ри ло.“

Оно што је че ка на кон Зла ти бо ра је сте још пар 
на сту па на лет њим по зор ни ца ма, у сеп тем бру на
ста вак са рад ње са Ива ном Ива но ви ћем и про мо
ци ја но вих пе са ма. М. Р. Лу ко вић

Глас Ива не 
Пе терс ко ји 

осва ја
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Победник јубиларне 10. 

‘’Ракијаде’’ у Шљивови

ци, одржане 17.јула, је 

Горан Јараковић из Биоске. У 

традиционалној манифеста

цији пред оцењивачком коми

сијом биле су 94 ракије, а одр

жан је и пратећи програм са 

народном музиком, награда

ма за најбољу питу гибаницу, 

најлепшу чобаницу, најбољи 

воћњак и најлепше двориште.

Вашарска атмосфера испред 

цркве у Шљивовици знак је да 

се овде одржава традиционална 

‘’Ракијада’’. Манифестација пос

већена најпознатијем произво

ду овог села окупила је велики 

број посетилаца.  ‘’Ракијаду’’ је 

отворио председник општине 

Чајетина Милан Стаматовић 

потпаљивањем казана. 

 Част и задовољство је да 

вас по 10. пут поздравим у име 

општине Чајетина и захвалим 

се свим произвођачима, учес

ницима и организацијама на 

локалном нивоу који помажу 

да очувамо нашу културу и 

традицију. Као никад у исто

рији веома је  важно и битно 

оно што ви данас и током целе 

године радите: производите ра

кију и традиционалне српске 

производе, чувате традицију 

и природне ресурсе, земљу и 

младе људе који остају на овим 

прострорима. Село Шљивови

ца је једно од три месне зајед

нице које бележе пораст броја 

становника и броја новорођене 

деце. Мислим да је ово веома 

важна порука за наше отуђене 

властодршце на републичком 

нивоу, морам о томе да гово

рим и овај број људи овде мора 

да прошири ову причу – пору

чио је  председник општине 

Чајетина.

Прво место за најбољу ра

кију од шљиве освојио је Го

ран Јараковић који се пре пет 

година вратио у Биоску и на

ставио породичну производњу 

трноваче, која му је хоби, док 

ради у Ужицу као машински 

инжењер. Традиционалном 

начину печења који је научио 

од деде и оца придодао је сер

тификат за производњу ракије 

са Пољопривредног факултета. 

 Ово нам је треће такмичење, 

ми смо мало породично газдин

ство које производи ракију, и то 

нису велике количине, до 1.000 

литара годишње. Излазимо на 

сајмове у нашем крају. Прошле 

године смо били овде у Шљи

вовици и освојили три велике 

златне медаље, и на ‘’Жестива

лу’’ у Ужицу исто тако. Што се 

тиче ракије, победила је трнова

ча или јакљанка која је седам го

дина стара. Причао сам и са тех

нологом, ових ракија нема пуно. 

Ужички крај је специфичан јер 

је то стара аутохтона сорта тр

новаче и не постоји више нигде 

у Србији. На другим сајмовима 

не можете пробати такве ракије. 

Ракија је доста компликована 

прича и није лако направитри 

добру ракију. Ми имамо 350 ста

бала трноваче, још увек је гаји

мо и негујемо, мада је то сорта 

која је на издисају. Чувамо наше 

воћњаке и правимо ракију, ово 

је чист дестилат трноваче, без 

Трновача донела Горану победу 
на „Ракијади” у Шљивовици 

„Као никад у историји веома је важно и битно оно што ви данас и током целе године радите: производите 
ракију и традиционалне српске производе, чувате традицију и природне ресурсе, земљу и младе људе који 

остају на овим прострорима”, рекао је отварајући јубиларну „Ракијаду” Милан Стаматовић 
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Оцењивачка комисија: Иван 
Гајић и др Иван Урошевић 

Прво место за ракију од шљи-
ве: Горан Јараковић из Биоске

 Великe златнe медаљe за 
ракију од шљиве: Обрадин 
Ковачевић из Шљивовице, Го-
ран Јараковић из Биоске, Рис-
то Делић из Шљивовице, Зоран 
Ковачевић из Шљивовице, Љу-
биша Јузбашић из Јабланице, 
Љубодраг Каљевић из Шљиво-
вице, Миодраг Турудић из Мо-
кре Горе, Миладин Каљевић из 
Шљивовице, Раденко Марко-
вић из Дражиновића, Андрија 
Корићанац из Лађеваца

Златне медаље за ракије од 
шљиве: Петар Радељић из Шљи-
вовице, Миладин Бонџулић из 
Шљивовице, Првослав Станић 
из Шљивовице, Миленко Јова-
новић из Трипкове, Предраг 
Милинковић из Шљивовице, 
Радојко Делић из Шљивовице, 

Ненад Луковић из Шљивовице, 
Миливоје Бонџулић из Шљиво-
вице, Миломир Драшковић из 
Трнаве код Карана 

Прво место по оцени публи-
ке: Љубе Јоксимовић из Чајети-
не 

Прво место за специјал-

не ракије: Добрисав Јањић из 
Трипкове за ракију од дуње 

Велика златна медаља за 
специјалне ракије: Раденко 
Марковић из Драженовића за 
ракију од крушке, Миладин Ми-
ловановић из Љубања за ракију 
од дуње 

Златне медаље за специјал-
не ракије: Александар Делић из 
Шљивовице за ракију од круш-
ке, Радован Нешевић из Кре-
мана за ракију од нане, Мило-
мир Милојевић из Шљивовице 
за медовачу

Захвалнице дугогодишњим 
учесницима: Добрисав Јањић 
из Трипкове, Андрија Корића-
нац из Лађеваца, Љубе Јокси-
мовић из Чајетине, Миломир 
Драшковић из Карана, Живојин 
Миловановић из Рибашевине, 
Радован Нешевић из Кремана, 
Миладин Миловановић са Љу-
бања 

Најбоља гибаница: Милена 
Аћимовић из Шљивовице 

Најлепша чобаница: Ања Ста-
нић из Шљивовице 

Најлепше двориште: Милен-
ка Бонџулић из Шљивовице 

Најбољи воћњак: Миленко 
Селаковић из Шљивовице

Награђени на 10. „Ракијади” у Шљивовици

примеса пожегаче, црвене ран

ке или било чега другог – каже 

Јараковић и додаје: 

 Имамо планове за будућ

ност, али за сада немамо до

вољне количине. То што има

мо брзо распродамо и наша 

ракија је тражена по врло оз

биљним ценама. Планирамо 

да проширимо производњу 

на већу количину и отворимо 

своју дестилерију. Ово је велико 

признање за једну малу сеос

ку породицу која данас тражи 

место под овим небом. Вели

ко признање и за мене лично, 

пошто имам 30 година, а већ 

имам иза себе 10 златних ме

даља. Велика ми је потврда и 

значи да сам добро савладао и 

ту науку, од мојих научио како 

се занат ради озбиљно. Много је 

лакше било остати у Београду, 

јер је било лепих шанси за по

сао, него вратити се и покушати 

нешто. Мени за сада добро иде 

и прија ми – поручује победник 

јубиларне ‘’Ракијаде’’. 

Оцењивачка комисија, која 

је доделила укупно 11 златних 

медаља, истакла је да је ква

литет био одличан, али су по

требне веће количине и боља 

конкурентност. Прво место за 

специјалне ракије добио је Доб

рисав Јањић из Трипкове за ра

кију од дуње, док је Љубе Јокси

мовић из Чајетинe добио прву 

награду по избору публике. До

дељене су награде и за најбољу 

гибаницу Милени Аћимовић, 

најлепшу чобаницу Ањи Ста

нић, најлепше двориште Ми

ленки Бонџулић и најбољи 

воћњак Миленку Селаковићу. 

У ревијалном делу наступио 

је трубачки оркестар Бранка 

Остојића из Карана, ветерани 

КУД „Златибор“ и изворне пе

вачке групе. ‘’Ракијаду’’ су ор

ганизовали општина Чајетина, 

Спортски центар Чaјетина, Ту

ристичка организацја Злати

бор, ‘’Златиборски еко аграр’’ и 

месна заједница Шљивовица. 

М. Ј.
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Представници удружења 

пензионера из свих општи

на Златиборског окру

га састали су се у Чајетини како 

би основали Заједницу удружења 

пензионера Златиборског округа. 

Ова заједница ће им, између оста

лог, помоћи да заједно учествују у 

набавци различитих производа за 

чланове организације, јер ће про

извођачи имати интерес да спу

сте цене или да дају друге финан

сијске повољности.

Иницијативни одбор, формиран 

од председника општинских удру

жења пензионера, током прошле и 

ове године је, на неколико саста

нака разматрао ово питање и до

нео одлуку да се приступи изради 

општих аката који су потребни за 

регистрацију Заједнице удружења 

пензионера Златиборског округа. 

Анализирајући финансијски план 

Савеза пензионера Србије, пред

седник Удружења пензионера Чаје

тина Славко Пантовић каже да овај 

савез нема финансијског простора 

да општинским удружењима пру

жи било какву стручну или фи

нансијску помоћ, па су одлучили 

да за овај проблем нађу адекват

но решење. 

„Имајући у виду да на под

ручју Златиборског округа има око 

70.000 пензионера који нису до

вољно организовани у једну це

лину, сматрали смо да је потребно 

оснивање једне заједнице пензи

онера Златиборског округа, а све 

ради побољшања стандарда живо

та старих, болесних, немоћних и 

осталих пензионера сваког ранга. 

Циљ заједнице је да пробамо да за 

те пензионере обезбедимо зимни

цу, огрев и друго, да нађемо неке 

произвођаче и добављаче који би 

на те велике количине имали неке 

ниже цене, а пензионери добили 

могућност плаћања на више рата“, 

додаје Пантовић.

Милинко Милосављевић, пред

седник УП општине Косјерић, сма

тра да је оснивање ове заједнице 

од великог значаја зато што буџети 

локалних самоуправа не покривају 

ни 10 одсто потреба као што су орга

низовање различитих спортских и 

културних манифестација и других 

активности које се одвијају на под

ручју локалне заједнице. Сматра да 

ће Заједница удружења пензионе

ра имати много више могућности.

„Ми самостално организујемо 

разна дружења, забаве, манифеста

ције… Ми у Косјерићу имамо Пога

чијаду, Старо певање у Срба, Кул

турноуметничко друштво ‘Треће 

доба’. Свуда смо признати. Госто

вали смо у ‘Жикиној шареници’, 

емисијама ‹Знање имање’, ‘Чаша 

воде са извора’… Свуда освајамо 

прва места. Мислим да је то значај

но, али за то је потребан новац. Ми 

немамо новац, Удружење пензио

нера нам не даје ништа. Сматра

мо да ћемо удруживањем из неких 

донација, фирми, јавних установа 

добити финансијску помоћ“, исти

че Милосављевић.

За председника Заједнице удру

жења пензионера Златиборског ок

руга изабран је Славко Пантовић, 

председник УП општине Чајетина. 

Његов заменик биће председник 

УП Бајина Башта, а посао секрета

ра вршиће Гордана Ћорић, пред

седник УП Ужице. Д. Росић 

Пензионери 
Златиборског округа 

добили своју заједницу
„Циљ заједнице је да пробамо да за пензионере обезбедимо 
зимницу, огрев и друго, да нађемо произвођаче и добављаче 

који би на те велике количине имали ниже цене, а пензионери 
добили могућност плаћања на више рата“, каже Славко 

Пантовић који је изабран за председника окружног удружења

Радмила и Михајло Филиповић из 
Жељина можда нису најстарији ста-

новници општине Чајетина са својих 94 
и 90 година, али су свакако рекордери 
по броју година брака. Већ 73. годину 
живе заједно у, како кажу, срећном бра-
ку, окружени људима који их воле и по-
штују. Рецепт за дуг и добар брак не по-
стоји, вели Михајло и додаје да је само 
љубав битна.

Упознао је Радмилу кад је још била 
младо девојче. Он је старији четири 
године од ње и тада је већ, како каже, 
имао девојака.

„Она је била мали ђевојчурак, па дође 
до мене у коло да игра. Али неке девојке, 
моје врснице и мало старије, њој не дају. 
А ја хоћу да је пустим, нека дете мало 
игра. Али она до мене стегла ме за руку 
и неће да је пусти. Онда моја Радмила 
каже – е упамти, ја сам догодине ту“, 
прича нам Михајло.

Како је Радмила рекла, тако је и било. 
Венчали су се 1945. године, када је, како 

се Михајло сећа, било лепо живети. 
Имао је тада све – пуну кућу: оца, мај-
ку и браћу,  имање, стоку, и оно што је 
најбитније, своју вољену поред себе. Ни 
мираз није тражио, веровао је у љубав.

„Ја сам ишао више пута код њих да 
радим и све је било одлично. После сам 
мало и упознао Радмилу, а те паре које 
су ми давали нисам хтео да узмем.Јер 
кад не волиш, џаба паре и све. Кад сам 

је упознао, нисам хтео ниједну другу да 
узмем. Њу сам довео кући и ето, хва-
ла Богу, још увек смо живи и здрави“, 
казује Михајло.

Створили су своју породицу и леп 
дом. Он је увек био један од виђенијих у 
селу. Имао је пре 60 година мотор BMW, 
али и коња и чезе. По природи весељак, 
волео је друштво, а своју Радмилу увек је 
водио са собом, где год да пође.

„Где ја седнем, ту је моја Радмила и 
остало друштво, моје и њене другарице. 
Али имало је људи под шатром, а жена 
вири, да простиш, ко пашче, не сме да 
приђе под шатру. Ја сам увек био са 
својом женом свуда. Лепо смо заиста 
живели“, са поносом прича Михајло.

И тако године пролазе. Већ 73 су у бра-
ку прошле, али овај пар се не да – још 
увек су заједно, пуни поштовања једно 
према другоме, али и љубави. И још Ми-
хајло својој Радмили пева, као некад:

„Вољела ме, не вољела, ти си мене 
разбољела“. Н. Џелебџић

Љубав супружника из Жељина траје и у 73. години брака

„Рецепт за дуг и добар брак не постоји, само је љубав 
битна”, вели Михајло Филиповић (94) који је са супругом 

Радмилом (90) у браку преко седам деценија
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Без икакве дилеме можемо 

рећи да је четврти ‘’Хилз 

ап’’ фестивал завршен 

апсолутним тријумфом музике 

и позитивне енергије. Организа

тори и публика имају пуно раз

лога за задовољство свим оним 

што су могли видети и чути то

ком три дана трајања фестивала. 

За разлику од претходног  који је 

обележила киша, временске при

лике су овог пута биле идеалне 

што је умногоме олакшало посао 

организаторима.

“Хилз ап” је опет потврдио да 

постаје важан и незаобилазан 

део туристичке понуде на Зла

тибору и да се пред  овим фес

тивалом налази лепа будућност.

Публика је и ове године има

ла могућност да чује изузетне из

вођаче, од  демо бендова до роке

нрол великана који су апсолутно 

потврдили свој статус. Пажљиво 

изабрани бендови су се надо

везивали једни на друге, ства

рајући од сваке вечери комплет

ну музичку и сценску целину. 

Од прве вечери на којој су, по

сле младих снага, наступили 

Канда Коџа и Небојша, ‘’Ортодо

кс Келтс’’ и ‘’Атхеист Рап’’, било 

је јасно да ће ‘’Хилз ап’’ бити у 

знаку добре енергије коју су пуб

лика и бендови несебично раз

мењивали. 

Таква атмосфера настави

ла се и другог дана када су 

‘’Straight Mickey and Boys’’ по

тврдили зашто их многи сма

трају најперспективнијим бен

дом нове генерације.’’ Џа или Бу’’ 

су отпрашили  свој репертоар и 

потпуно размрдали окупљене ис

пред бине. Кебра и  ‘’Обојени про

грам’’ су показали зашто су роке

нрол институција, док су ‘’Лет 3’’ 

просто одували публику својом 

музиком и сценским наступом.

Треће, завршно вече је доне

ло праву ерупцију позитивне 

енергије. Прво је на бини насту

пило легендарно ‘’Атомско скло

ниште’’. Деценије које деле Лан

гера и окупљене на Тић пољу 

нису били препрека за фанас

тичан концерт. Лакоћа са којом 

свирају и комуницирају са пуб

ликом је задивљујућа. Њихов 

наступ је само показао да вели

ки бендови и велике песме ни

кад не старе. ‘’Мортал Комбат’’ 

је можда највеће изненађење на 

фестивалу. У исто време забав

ни и енергични направили су 

шоу за памћење. Жестока свир

ка и фантастичан однос са пуб

ликом обележили су њихов фу

риозан наступ. Куриозитет је да 

су у публици били и њихови по

штоваоци који су на Златибор до

шли чак из Словачке. Прилично 

је тешко описати оно што нам је 

на Златибор донео ‘’Елементал’’, 

а  при том речима не оскрнави

ти лепоту музике коју су магична 

Реми и бенд одсвирали на ‘’Хилз 

ап’’у. Нико, али нико није остао 

равнодушан на њихову мелодич

ну музику, дивне вокале и одли

чне текстове.  ‘’Ирие ФМ’’ су по

казали изузетну музичку зрелост 

и, делећи позитивне вибрације, 

савршено су нас провели кроз 

свој разнолики опус од  реге по

четака до данас.

Одлука организатора да вече

ри завршавају реп бендови је та

кође била пун погодак. ‘’Who See’’  

и култни ‘’Prti Bee Gee’’ битовима 

и римама су бомбардовали оду

шевљену публику која је све вре

ме играла и певала са њима.

Бина у шуми ове године је 

угостила сам крем техно сцене. 

Марко Настић, Дејан Милићевић 

и Леа Добричић су просто сувише 

важна имена и прави магнет за 

публику која је испунила прос

тор испред  бине и до јутра се њи

хала у хипнотичким ритмовима 

емитованим са ди џеј пулта.

“Хилз ап” је поново показао да 

је изузетно добро организован и 

пре свега драгоцен фестивал за 

цео златиборски крај. Насмејани 

људи и позитивне вибрације које 

су све време кружиле Тић пољем 

су његов заштитни знак и нема 

разлога да сумњамо да ће тако 

бити и убудуће.

“Поносни и мотивисани чека

мо наредни ‘Хилз ап”, рече неко 

од организатора. Право на понос 

су потпуно заслужили.

Б. С.

„Хилз ап”: Све је стало у рокенрол
Четврти  златиборски 

„Хилз ап” фестивал 
завршен апсолутним 
тријумфом музике и 
позитивне енергије
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Златибор угостио љубитеље 
„буба“ из шест држава

По четврти пут на Златибо

ру су се окупили љубитељи 

фолксвагена „буба“ из це

ле Србије, али и из Словеније, БиХ, 

Македоније, Аустрије и Пољске. Ау

то камп је и овога пута пружио до

бре услове за све учеснике тог ску

па. Најмлађи кампер имао је две, 

а најстарији 87 година. Организа

тори кажу да су задовољни ового

дишњим окупљањем – како бројем 

аутомобила и посетилаца, тако и 

свеукупним условима које Злати

бор нуди.

Да су „бубе“ још увек популар

не и да за собом повлаче велики 

број љубитеља, показују и много

бројни такви сусрети широм Ср

бије и Европе. Окупе се на једном 

месту власници ових олдтајмера са 

својим породицама и пријатељи

ма, па се великодушно и љубазно 

посвете сваком посетиоцу. Заис

та им је стало да упознају јавност 

са својим љубимцем, јер ту има и 

шта да се види и исприча. Свака 

‘’буба’’ прича је за себе, ма колико 

стара била. Офарбане у разне боје, 

дорађене, дотеране, представљају 

праву аткракцију где год да се нађу. 

Златиборска ‘’Бубијада’’ већ четири 

године окупља љубитеље „буба“ из 

Србије и иностранства, а сви они 

кажу – најлепше је на Златибору. 

Словенцима, иначе, највише 

прија овдашња клима и чист ваз

дух. Ова породица дошла је из 

Цеља:

„Комби је бус, са девет седишта, 

1988. је годиште, и цела фамилија 

вози се у њему. Велики сам љуби

тељ ‘буба’ које су тренутно код 

куће, а сада комби иде са нама, јер 

путујемо, распуст нам је, па ћемо 

са Златибора у Македонију, Грчку, 

Албанију, Црну Гору, Хрватску и на 

крају кући у Словенију“,  каже Лука 

Цареж из Цеља.

‘’Буба›› је, иначе, све мање, али 

још увек има верних љубитеља 

који их одржавају и чувају. Најс

тарији модел „бубе“ на нашим 

просторима датира из 1952. го

дине. Председник ‘’Буба клуба’’ 

из Шапца дошао је на златибор

ску’’Бубијаду’’ са својим љубим

цем из 1971. Мотор је овој ‹›буби›› 

појачан и она може развити брзи

ну од 150 километара на час. Ипак, 

од Шапца до Златибора њен влас

ник вози у просеку око 80, јер како 

каже, иде се у колони и најважнија 

је безбедност.

„Већ трећу годину долазимо на 

Златибор, сада је екипа са шест 

возила. Овде се увек лепо  прове

демо, дружимо, упознајемо нове 

пријатеље. Златиборска ‘Бубијада’ 

ми је најлепша, јер овај амбијент 

баш прија свакоме“, каже Богдан 

Мијајловић Боћа, председник 

‘’Буба клуба Шабац’’.

Најстарије удружење ове врсте, 

‘’Буба клуб Београд’’, окупљао је не

кад много чланова. Последњих го

дина је то у мањем обиму, али како 

каже председник овог клуба, што 

је мање „буба“ биће занимљивије, 

а љубитеља ће бити све више. А да 

као и сви воле Златибор и да им је 

овде најлепше, доказује прича јед

ног младог Београђанина.

„Сваке године је све боље, сва

ки скуп је све масовнији, бољи и 

иновативнији, а златиборски скуп 

је дефинитивно најбољи у Србији. 

Најпосећенији је и најзанимљи

вији, поготову од када се поклапа 

са ‘Хилз ап’ом, и сада је то дигнуто 

на један виши ниво“, каже Драган 

Митровић, председник ‘’Буба клу

ба Београд’’.

Први пут на оваквом скупу у Ср

бији појавио се фолксваген комби 

као покретна кафетерија. Мла

ди пар из Крагујевца преуредио 

је комби стар 42 године за ове на

мене, а на златиборској ‘’Бубија

ди’’ права су актрација. „Кренули 

смо са радом пре два месеца. Ком

би је 1975. годиште  и већ две и по 

године радимо на њему. Стварно 

је уложено много труда и напора, 

али на крају смо постигли све што 

смо хтели. Иначе, на златиборској 

‘Бубијади’ смо први пут“, каже Не

вена Алексић из Крагујевца.

Бојан Стајић из Бијељине од 2011. 

године редовно са породицом дола

зи на Златибор – једном лети, јед

ном зими. Иначе, редован је и учес

ник ‘Бубијаде’ са својим комбијем 

„Сара“, старим сада већ 51 годину. 

Сваког лета ова породици на злат

ној планини одседа у аутокампу.

„Овде нам је лети супер, имамо 

и апартман. Лепа је природа, за 

децу је добро. Јуче смо посетили 

Дино парк и увек на Златибору има 

нешто ново, зато и долазимо“, при

ча нам Бојан Стајић,чија је старија 

ћерка  Сара, по којој комби и носи 

име, одушевљена Златибором. Њој 

се у кампу јако свиђа и каже да ће 

радо овде доћи и следеће године. А  

да је права татина ћерка, показује 

и податак да о ‘’буби’’ комбију зна 

све.  Нада Џелебџић

Најстарији 
модел „бубе“ 

на нашим 
просторима 

датира из 
1952. године, 

чуло се на 
четвртој 

златиборској 
„Бубијади” 
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Иако је летњи распуст у току, Дневни 

боравак за децу са сметњама у раз

воју „Зрачак“ у Чајетини ради и ор

ганизује различите активности, на радост 

корисника и њихових породица. Током прве 

половине јула за кориснике је организована 

посета новоотвореном Дино парку на Злати

бору, као и Овчар Бањи.

Oбилазак Дино парка је организован 7. 

јула, а Невена Бачетић која је запослена у 

парку упознала је кориснике са свим садр

жајима. Малишани су уживали обилазећи 

покретне фигуре диносауруса, а испробали 

су и тобогане, скакаонице, љуљашке.

За кориснике је организован одлазак у 

Велнес центар „Каблар“ у Овчар Бањи. По

сле активности у води, кориснике „Зрачка“ 

је чекало освежење – пица и сокови у ресто

рану. Гориво за реализацију овог путовања 

обезбедила је општина Чајетина, а дневница 

за возача је из средстава која су ученици Ос

новне школе „Димитрије Туцовић“ прикупи

ли на Еко вашару и поклонили их „Зрачку“.

 Деца из овог Дневног боравка 18.јула су 

била на излету на Златибору, у Луна парку 

и ресторану „Коноба“. Особље Луна парка је  

корисницима „Зрачка“ поклонило жетоне за 

вожњу аутићима и на „змају“. После тог про

вода  деца су у ресторану „Коноба“, где их је 

дочекао менаџер ресторана Бориша Зекић, 

добили послужење – колаче и сокове. Ту је 

уприличена и прослава рођендана једног од 

корисника „Зрачка“.

Осим забаве и уживања у овим активнос

тима, корисници се кроз њих уче и снала

жењу у новим ситуацијама, комуникацији, 

социјалним и практичним вештинама. Пре

ма речима мр Зорице Милосављевић, пред

седнице удружења ‘’Златиборски круг’’ које 

је пружалац услуге Дневни боравак за децу 

са сметњама у развоју,удружење посебну 

пажњу посвећује социјализацији корисни

ка и развијању њихових способности кроз 

рад са волонтерима, организовањем излета 

и примерених активности. В. Белчевић

У „Зрачку” разноврсне летње 
активности

Корисници у посети Овчар Бањи

Од јула  Златибор има посебну атракцију – 
директно са Дивљег запада стигла је пра-

ва америчка дилижанса на ову планину. Њен 
власник Сретен Буквић каже да је уникатна, и 
то не само код нас, већ и у целој Европи. Кочија 
плени својом лепотом и оригиналношћу, а ту-
ристи су је фотографисали уз осмехе – кажу да 
овако нешто још нису видели уживо!

 Ова дилижанса стигла је право из далеке 
Америке на Златибор. На њој је назив прве 
америчке фирме која је разносила пошту по 
Дивљем западу ‘’Stage Line’’. Одмах је при-
вукла велику пажњу, нема ко је није фотогра-
фисао .

„Овакав тип кочије је немогуће наћи у Евро-
пи, јер постоје тамо затворене кочије, али овак-
ве нема. Још теже је направити овако нешто“, 
каже Сретен Буквић са ранча „Зова“.

Сретен истиче да је Златибор постао оз-
биљан туристички центар и да се због тога 
мора проширити и понуда. „Био сам увек 
убеђен да ће једна оваква иновација употпуни-
ти туристичку понуду на Златибору“, поручује 

Буквић и додаје да се, и ко не воли коње, ипак 
окреће за оваквом кочијом.

Првог дана урађена је промоција – бесплат-
на вожња за све. Сретен се нада да ће посла 
бити, јер се оваква инвестиција мора испла-
тити.

„Ова кочија је за моје услове скупа, али још 

скупљи је био њен транспорт. Коштала је, ре-
цимо, као неки мало новији џип средње класе“, 
са осмехом прича Сретен.

И заиста, вожња златиборском дилижансом 
вредна је искуства. А са ранча „Зова“ поручују 
да је добродошао свако ко жели да осети дух 
Дивљег запада. Н. Џелебџић

Дилижанса из Америке стигла на Златибор
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пише: Ми ли сав Р.Ђе нић

Че до мир Че до Пе тро вић, уго-
сти тељ и тр го вац, ро ђен је 
1896. го ди не у Се чој Ре ци код 

Ко сје ри ћа у по ро ди ци зе мљо рад-
ни ка. Де тињ ство је про во дио у ро-
ди тељ ском до му све до Бал кан ских 
ра то ва, а 1913. го ди не,  ма да још ни-
је био пу но ле тан, на шао се са гру-
пом вој них об ве зни ка у Кра гу јев цу 
где су до би ли за да так да чу ва ју Тур-
ке за ро бље не у бор би на Ку ма но ву. 

По чет ком Ве ли ког ра та рас по ре-
ђен је у бол нич ку че ту са ко јом је 
уче ство вао у суд бо но сним бит ка ма 
и сјај ним по бе да ма срп ске вој ске на 
Дри ни и Ко лу ба ри. Ка да су срп ске 
ар ми је у је сен 1915. го ди не би ле при-
мо ра не да от поч ну од сту па ње пре ма 
ју гу, кре ну ла је и ње го ва је ди ни ца, 
али су је код Пе ћи Аустри јан ци за-
ро би ли. Че до је спро ве ден у Ужи це 
и као за ро бље ник упу ћен да ра ди у 
Цен трал ном ма га ци ну ужич ке пек-
ме за не у ко јој се про из во дио пек мез 
за по тре бе вој ске на фрон ту. Сре-
ћом, ту оста је то ком чи та ве оку па ци-
је, од ла зак у би ло ко ји аустриј ски ло-
гор до нео би му да ле ко те жи по сао 
и из ло жио жи вот ним опа сно сти ма.    

И по ред чи ње ни це да је про вео 
че ти ри го ди не у ра ту, 1920. го ди не 
мо рао се ода зва ти по зи ву да од слу-
жи јед но го ди шњи вој ни рок. Упу ћен 
је у За греб, у бол нич ку че ту, та мо 
где се ба вио до бро по зна тим по сло-
ви ма. По по врат ку у Ужи це узи ма у 
за куп ка фа ну са ко јом ра ди го ди-
ну да на, али без зна чај ни јег успе-
ха. Као по чет ник у том по слу ни је 
га мо гао ни по сти ћи јер  је те шко 
би ло из др жа ти кон ку рен ци ју број-
них уго сти тељ ских обје ка та, ко ји 
су има ли ду го го ди шњу тра ди ци ју, 

дав но сте че ни ре но ме и обез бе ђе ну 
кли јен те лу. Али је те го ди не сте као 
дра го це на ис ку ства.     

Слу шао је при че о чу ве ном зла-
ти бор ском ва зду шном ле то ва ли шту 
где су се оку пља ли го сти ду бо ког 
џе па и ве ли ког угле да те ре ша ва да 
та мо оку ша сре ћу. По нет же љом за 
успе хом, 1922. го ди не сти же у Риб-
ни цу, где узи ма под за куп ка фа ну 
Јо ца Гми зо ви ћа, са ко јом је до та да 
њен вла сник ра дио. Вре ме ном ста-

ри обје кат ни је мо гао при ми ти све 
ве ћи број го сти ју, а ни је ни од го ва-
рао ту ри стич ким на ме на ма, па Пе-
тро вић по ди же ре сто ран од бо ро-
вих бр ва на сим па тич ног ам би јен та.   

Осо бље у Риб ни ци  
из хо те ла „Евро па’’

Ак ци о нар ско дру штво ‘’Зла ти бор’’ 
из Ужи ца 1922. го ди не от ку пљу је од 
Јо ца Гми зо ви ћа су ват Риб ни цу и све 
гра ђе ви не на њој. У на ред них се дам 
го ди на, на сун ча ним про план ци ма 
под но Тор ни ка, по ста вља 36 лу че-
вих па ви љо на и гра ди ле по лет ње 
ку па ти ло са ка би на ма. Тре ба ло је да 
се из гра ди укуп но 50 па ви љо на, али 
је да љу град њу спре чи ла еко ном ска 
кри за. Све те објек те Пе тро вић узи-

ма под за куп и ства ра јед но ве ли ко 
уго сти тељ ско пред у зе ће ко је ве о ма 
успе шно по слу је.

Да би сва ком го сту ство рио уго-
дан бо ра вак Пе тро вић је мо рао 
ми сли ти о сва ком де та љу. Знао је 
да мо ра има ти и пер со нал до сто-
јан та ко углед них го сти ју, за то је 
по мо ћу ба на Дрин ске ба но ви не 
ус пео да ан га жу је ко но ба ре и ку ва-
ри це из са ра јев ског елит ног хо те ла 
‘’Евро па’’, ко ји је пре ко ле та ра дио 

са сма ње ним ка па ци те том и мо гао 
да усту пи је дан део струч ног ка дра. 
Ми ло је Је здо вић је ис кљу чи во био 
за ду жен за пр же ње и ку ва ње ка фе. 

То ком пр вих се дам го ди на, ка да 
су се још осе ћа ле по сле ди це ра та, 
по сло ва ло се сма ње ним ка па ци те-
том, али су го сти ко ји су под Тор ни-
ком про во ди ли од мо ре има ли са мо 
ре чи хва ле, а и до пи сник ‘’Прав де’’, 
ко ји 29. ју ла 1929. го ди не пи ше: “У 
Риб ни ци, ко ја је сво ји на Ак ци о нар-
ског дру штва ‘’Зла ти бор’’, има око 36 
уку сних др ве них ку ћа, па ви љо на, 
ко је је дру штво по ди гло и не у ку сно 
им да ло име ко ли бе. Има је дан ре-
сто ран, чи ја и куј на и услу га, уз од-
лич ну из вор ску во ду, мо же са мо да 
се по хва ли”.

По сле из град ње мо дер не са о бра-
ћај ни це Ужи це – Кра ље ва Во да и 
за вр шет ка ве ли ке еко ном ске кри зе 
број ту ри ста се из го ди не у го ди ну 
стал но по ве ћа вао у овом зла ти бор-
ском ле то ва ли шту због че га је Пе-
тро вић био при ну ђен да на су прот-
ној стра ни ре чи це Риб ни це по диг не 
но во на се ље: ре сто ран, пе ка ру и 
шест па ви љо на. Та да је на рас по ла-
га њу имао два ре сто ра на, 40 па ви-
љо на са укуп но 120 ле жа ја, ма да се 

по по тре би мо гло на ме сти ти и три-
де сет по моћ них. 

Пе тро вић је др жао мо но пол над 
уго сти тељ ством у Риб ни ци, ни је по-
сто ја ла ни ка ква кон ку рен ци ја, али 
ту по год ност ни је зло у по тре бља-
вао. На про тив, тру дио се да очу ва 
углед до брог уго сти те ља и ре но ме 
сво јих ре сто ра на. Ис пу ња вао је 
же ље го сти ју да им при пре ми чу ве-
не  зла ти бор ске спе ци ја ли те те, чак 
и прох те ве да за гру пе ор га ни зу је 
пољ ске руч ко ве у при ро ди, нај че-
шће у Ша и нов ци ма или по ред ре чи-
це Риб ни це.  

Све прох те ве је ис пу ња вао, јер 
је до бро знао да гост не за до во љан 
због бе за зле не сит ни це иду ће го ди-
не не ће сти ћи под Тор ник, скра ти ће 

Код Че да у Риб ни цу до ла зи ли и ми ни стри
„Клао во ла због јед не шниц ле’’... У чи та вом ужич ком кра ју 

при хва та на је као ле ген да или ле по осми шље на хи пер бо ла, а 
за пра во је исти нит до га ђај ко ји се збио по ло ви ном три де се-
тих го ди на про шлог ве ка у ре сто ра ну ‘’Риб ни ца’’, исто и ме ног 
зла ти бор ског ле то ва ли шта. Вла сник објек та, ста ри на Че до мир 
Пе тро вић и на кон че тр де сет го ди на од лич но се се ћао те ве че-
ри. При ча ова ко те че: 

“Јед но га да на Бе о гра ђан ка Бер та Бу кић са дво је де це при
лич но ка сно је до шла на ве че ру и за тра жи ла је лов ник. Ви де ла 
је да су у ње му го ве ђе шниц ле би ле пре цр та не, али је ипак 
зах те ва ла.

 Мо лим Вас, до не си те нам шниц ле.
  Из ви ни те, го спо ђо Бер та, шниц ли ви ше не ма мо. 
  Ле по, га зда, ви по чи ње те ве че ру за ово ли ке го сте са де

се так шниц ли!
 Ако већ зах те ва те од мах ће те би ти услу же ни.
Ис тр чао сам на по ље и ма љем оба лио јед ног во чи ћа. Док 

се го ве че још ко пр ца ло, од се као сам од бу та пар че ме са, ис
пр жио три шниц ле и из нео пред Бер ту, али она ме по но во за
чу ђе но по гле да.

  За бо га, га зда, па ја сам хте ла са мо јед ну шниц лу.
 Го спо ђо, ода бе ри те ко ју хо ће те”.

Популарност овог простора учинила је да постојећи објекти постану недовољни, што је навело 
познатог ужичког угоститеља Чедомира Чеда Петровића да на супротној страни речице Рибнице 

изгради ресторан, пекару и шест павиљона од борових брвана

Че до мир Пе тро вић
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пу то ва ње и оста ти на Па ли са ду или 
Кра ље вој Во ди. Сто га им је чи нио 
и оно што ни је био у оба ве зи. По-
тру дио се да им обез бе ди и бес пла-
тан пре воз од Ужи ца. Са ужич ким 
шо фе ром Ми ха и лом На у мо ви ћем 
На у мом скло пио је уго вор да му за 
сва ког го ста ко га до ве зе у Риб ни цу 
ис пла ти 20 ди на ра. На ум је тај по-
сао са ве сно ра дио, у пр во вре ме са 
јед ним ‘’фи а том’’, ка сни је са два ‘’ше-
вро ле та’’. Го сте ко ји до ла зе во зом 
че као је на же ле знич кој ста ни ци, 
док су Ужи ча ни че ка ли на по ла зној 
ста ни ци у ка фа ни Дра га на Ђе ни ћа. 

Три де се тих го ди на про шлог ве ка 
од мо ре у Риб ни ци углав ном про во-
де стал ни го сти из Ужи ца, Бе о гра да 
и Вој во ди не. У овој оази ти ши не и 
спо ко ја на сун ча ним про план ци ма, 
цвет ним ли ва да ма или у хла до ви ни 
сто лет них бо ро ва од ма ра ју се, а те-
ло и ду шу ле че мно ги по зна ти љу ди 
то га вре ме на: вр хун ски на уч ни ци, 
по ли ти ча ри, др жав ни ци, али и кли-
јен те ла ду бо ких џе по ва. Ту се дру же 
про фе со ри уни вер зи те та др Бо ра 
Ло ренс, др Дра ги ша Ђу рић, др Је-
врем Не дељ ко вић, др Ми лан Лу ко-
вић, ми ни стар ју го сло вен ске вла де 
Ми лан Грол, по ли ти чар Жив ко То-
па ло вић, бо га ти Вла до Дун ђер ски, 
по зна ти ка ри ка ту ри ста Пјер Кри жа-
нић, пу ков ник Вла ди мир Ту цо вић 
ко ји је у Риб ни ци по ди гао че сму и 
по све тио сво јим ро ди те љи ма. Опет 
за хва љу ју ћи ба ну Дрин ске ба но ви-
не ов де је јед но ле то бо ра ви ла гру-
па ин же ње ра ко ја је вр ши ла тра си-
ра ња пру ге Бе о град – Бар.  

По зи ва ни пре ко штам пе и про-
спе ка та сти жу и стра ни го сти са 
же љом да упо зна ју то ли ко хва ље не 
при род не ле по те. Не ко ли ко го ди на 
код Пе тро ви ћа се го сти ла гру па че-
шких бо та ни ча ра ко ја је из у ча ва ла 
фло ру ово га кра ја, а до ла зи ла је и 
јед на ен гле ска пле мић ка по ро ди ца 
са ста ром мис Фа ел, пред сед ни цом 
свих ху ма ни тар них дру шта ва у Ен-
гле ској. Због опо рав ка ов де се мо-
гла ви де ти и јед на ру ска плем ки ња 
ко ја је то ком Ок то бар ске ре во лу ци-
је из бе гла у Ју го сла ви ју.

У Пе тро ви ће вим па ви љо ни ма, 
чак по не ко ли ко ме се ци, бо ра вио 
је и обо ле ли ју го сло вен ски ми ни-
стар ино стра них по сло ва Во ји слав 
Во ја Ма рин ко вић. У вре ме спар них 
лет њих да на у Риб ни цу су до ла зи ли 
до ма ћи и стра ни ди пло ма ти ка да се 

сва ди пло мат ска ак тив ност пре но-
си ла из Бе о гра да под Тор ник, а ме-
ђу на род ни по сло ви за вр ша ва ли у 
лу че вим брв на ра ма или хла до ви ни 
сто ло ва ша. Исти ну о Ма рин ко ви ће-
вој бо ле сти и пу ту у Швај цар ску ра-
ди пре гле да и ле че ња от кри ва ње-
гов при ја тељ инж. Се ку ла Ћал до вић 
Кне же вић: 

‘’Во ја је са обо ље њем плу ћа оти-
шао у Швај цар ску ра ди пре гле да и 
евен ту ал ног ле че ња. По сле де таљ-
них ис пи ти ва ња је дан ле кар кон зи-
ли ју ма ре као му је:

- Ек се лен ци јо, шта Ви тра жи те 
бо ље од ва шег Зла ти бо ра? 

 Из не на ђе ном и не по вер-
љи вом па ци јен ту ле кар је об ја снио 
да је са еки пом Цр ве ног кр ста три 
го ди не бо ра вио на Зла ти бо ру ка-
да је утвр ђе но да ова пла ни на има 
кли мат ске ка рак те ри сти ке Ал па. 
Ле ка ри кон зи ли ју ма об ја сни ли су 
па ци јен ту да му швај цар ска кли мат-
ска ле чи ли шта не мо гу ни шта ви ше 
пру жи ти од Зла ти бо ра’’.

Па ви љо ни за ту ри сте  
по ста ли ов чар ник

 Кад се огла се то по ви, од при-
вред них гра на пр во за ми ре ту ри-
зам. Та ко је би ло и 1941. го ди не ка да 
се у лу че вим риб нич ким ре сто ра ни-
ма ви ше ни је мо гла ви де ти до та да-
шња кли јен те ла. Ува же не про фе со-
ре и док то ре, на уч ни ке и пред став-
ни ке бур жо а зи је, на ше и стра не, у 
фра ко ви ма и жи ра до ше ши ри ма, 

за ме ни ли су ме шта ни, на мер ни ци и 
ки ри џи је на пу ту ка Шу ма ди ји или у 
по врат ку из ки ри џи лу ка. Пе тро вић 
ни је ме њао свој до та да шњи про фе-
си о нал ни од нос пре ма го сту, сва-
ком је ука зи вао ду жно по што ва ње, 
јер је мо рао пре хра ни ти по ро ди цу. 
По сле рат ну суд би ну овог нео бич ног 
зла ти бор ског уго сти те ља нај бо ље 
ће нам до ча ра ти ње гов син Де си-
мир, пен зи о ни са ни офи цир, па га 
по слу шај мо.

“Мој отац је због нов ца сте че ног 
по ште ним ра дом три де се тих го ди-
на про шлог ве ка имао мно ге не при-
јат но сти, чак је био и жи вот но угро-
жен. Кра јем ав гу ста 1944. го ди не у 
Ја бла ни цу су сти гли де ло ви Тре ће 
сан џач ке бри га де, ко ји су по зва ли 
ме шта не да од ра де од ре ђе не по-
сло ве. Јед на од број них же на ан-
га жо ва них на пра њу оде ће чу ла је 
раз го вор гру пе офи ци ра, од ко јих 
је је дан ре као: ‘’Овог ку ла ка Че да 
мо ра мо стре ља ти’’. Кад је оцу са оп-
ште на ова из ја ва од мах се скло нио 
у Ја бла ни цу и из ве сно вре ме крио 
код по ро ди це Са вић, а спа сао се за-
хва љу ју ћи ин тер вен ци ји  ме шта ни-
на Ми ло ра да То ко ви ћа. 

Отац је био до бар при ја тељ 
са ко ле гом Спа со јем Пе не зи ћем, 
ужич ким уго сти те љем и Кр цу но вим 
оцем, ко ји је тих по рат них вре ме на 
ре као си ну: ‘’Слу шај, не мој слу чај но 
да ми ди раш Че да Пе тро ви ћа’’. Али 
ње му ни шта ни је би ло све то, па ни 
оче ва мол ба. Оба ве ште ни да по се-

ду је но вац јед но га да на пред ку ћу 
сти жу слу жбе ни ци ОЗНЕ Де лић и 
Осто јић и зах те ва ју да га пре да др-
жа ви. Ка ко ни је при знао да по се-
ду је би ло ка ква нов ча на сред ства 
спро во де га у Ча је ти ну

Ту је по че ла стра хо ви та тор ту ра 
и му че ње. По ле гли су га на јед ну 
клу пу, ве за ли ру ке и но ге, а у уста 
ста ви ли сун ђер на то пљен во дом ко-
ја се по ла ко це ди ла. Отац при ча да 
је ре шио да ни шта не при зна је, али 
кад су му кроз но здр ве по че ли си-
па ти во ду ко ја се сли ва ла у плу ћа, 
да ље ни је мо гао из др жа ти, мо рао је 
све при зна ти. До ве ли су га по но во 
у Риб ни цу. По ка зао им је ме сто  у 
пе ка ри,  где се ис под по да на ла зио 
но вац. От ко па ли су 380 ки ло гра ма 
сре бр них апо е на и од не ли у Ча је ти-
ну. Не што ка сни је од у зе ли су и око 
200 ме тал них кре ве та са ма дра ци-
ма и оте ра ли у При је по ље, за по-
тре бе та мо шње бол ни це. По след ње 
го ди не жи во та про вео је на оче ви ни 
у Се чој Ре ци. Умро је 1984. го ди не”. 

Но ви ко му ни стич ки ре жим сма-
трао је ту ри зам за при ви ле ги ју 
бур жо а зи је. за то је и ли кви ди ра но 
ово ле то ва ли ште. По што су оте ра ни 
кре ве ти за При је по ље, све гра ђе ви-
не Ак ци о нар ског дру штва ‘’Зла ти-
бор’’ де мон ти ра не су, пре ба че не на 
Бе лу Зе мљу и пре да те Зе мљо рад-
нич кој за дру зи ко ја их је упо тре би-
ла за ов чар ни ке. Тре ба ло је да про-
ђе два де сет го ди на да се ту ри зам у 
Риб ни ци поч не  об на вља ти.  

Пољски ручак гостију Чеда Петровића на пропланцима Торника
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У га ле ри ји „Чи го та“ 17. ју ла је 
отво ре на из ло жба сли ка и 
скулп ту ра ли ков не ко ло ни-

је  из Тре би ња. Из ло же не сли ке су 
уља на плат ну, акрил , аква рел, а 
де ла су на ста ла на дру гој Ме ђу-
на род ној ко ло ни ји „Ко ло“ где је 
ства ра ло 25 умет ни ка из Бих, Ре-
пу бли ке Срп ске, Ср би је, Цр не Го ре, 
Ма ке до ни је, Хр ват ске, Бу гар ске…

Же ле ћи да спо ји сво је две љу-
ба ви сли кар ство и фол клор, Дра-
жен Ми лић је до шао на иде ју да 
у свом Тре би њу ор га ни зу је ме ђу-
на род ну ли ков ну ко ло ни ју под 
на зи вом „Ко ло“. Ове го ди не, већ у 
дру гом са зи ву, ус пео је да оку пи 
25 вр сних умет ни ка из Бу гар ске, 
као и зе ма ља бив ше Ју го сла ви-
је . Ме ђу њи ма су: Ни че Ва си лев, 
Ха џи Бран ко Ни ки то вић, Ја сми на 
Ру ње, Не бој ша Ђур ко вић, Злат ка 
Пен то ва, Са шо Ко стов, Ми шо Ве-
мић, Сње жа на До ма зет, Дра го Ву-
чић, Је ле на Ти ја нић Са вић, Бо јан 
Са вић и дру ги. Ко ло ни ја је из не-
дри ла пре ко 80 де ла од ко јих је 
ве ћи на оста ла као по клон гра ду 
Тре би њу, у трај ном вла сни штву 
Му зе ја Хер це го ви не.

Иза бра ти у мно штву до брих 
сли ка ра оне ко је ће би ти уго шће ни 
у ли ков ној ко ло ни ји ни је био лак 
по сао, али Ми лић ка же да је у пи-
та њу би ло пре по зна ва ње енер ги ја 
са мих умет ни ка, а не са мо сли кар-
ско уме ће. Ме ђу ода бра ни ма су и 
сли кар ка Је ле на Ти ја нић Са вић и 
Бо јан Са вић за ко је ће у са зи ви ма 
увек би ти ме ста, јер је по ро ди ца 

Ти ја нић из Ча је ти не до не кле и под-
ста кла ову иде ју за ства ра њем ли-
ков не ко ло ни је. Оно што сли ка ре 
и дру же ње у „Ко лу“ раз ли ку је од 

оста лих ли ков них оку пља ња је сте 
ху ма ни тар на ак ци ја ко ју су ор га-
ни зо ва ли за Удру же ње де це и ро-
ди те ља са по себ ним по тре ба ма 
„Сун це нам је за јед нич ко“. На аук-
ци ји је за ову де цу про да то 20 сли-
ка и при ку пље но око 1.200 евра.

„Ја сам пре пар го ди на ра дио не-

ке кре а тив не ра ди о ни це са њи ма и 
кад су на ко ло ни ју до шле две-три 
до бре ке ра ми чар ке, он да сам до-
шао на иде ју да до ве дем де цу ту у 

Му зеј да уче од тих умет ни ка ка ко 
се ра ди. Они не мо гу то да на у че, 
али та ма ла љу бав и па жња њи ма 
мно го зна че. Њих је би ло 20. Чак 
су и умет ни ци пла ка ли кад су ра-
ди ли с њи ма јер је то не ка љу бав 
ко ја се не мо же ку пи ти ни чим. И 
он да сам на иде ју до шао да сва ке 

го ди не по све ти мо из ло жбу не ком 
удру же њу, ко ме је у том мо мен ту 
нај по треб ни ји но вац, да на пра ви-
мо ху ма ни тар ну ак ци ју,“ об ја шња-
ва Ми лић. Сли ке су код пу бли ке 
иза зва ле од лич не ре ак ци је и не 
сум ња мо да ће се у Тре би њу на ћи 
сред ста ва да се ова ко до бра ко ло-
ни ја одр жи.

Ина че, од по чет ка ле та у ‘’Чи го-
ти ној’’ га ле ри ји су из ла га ли: Ми-
лу тин Ран ко вић, Сне жа на Ве лич-
ко вић, На та ша Де лић, а кул тур ни 
са др жа ји за го сте СБ „Чи го та“ и све 
за ин те ре со ва не по се ти о це упот пу-
ни ли су глум ци Ми лан Ца ци Ми-
ха и ло вић и Пе тар Бо жо вић, као и  
кан та у тор ка Та ма ра Ри стић.

  Mирјана Ран ко вић Лу ко вић

Сли ка ри по ма жу де ци с по себ ним по тре ба ма 
На из ло жби у га ле ри ји „Чи го та’’ пред ста вље на де ла ли ков не ко ло ни је „Ко ло’’ из Тре би ња  

Други фестивал 
„Залет’’ на Боровој 

Глави 
У периоду од 22. до 28. јула  у Галерији 

Ковачевић на Боровој Глави одржан је други 
фестивал ‘’Залет’’. По својој концепцији обух-
ватио је више уметничких грана и праваца,  
уз учешће стваралаца различитих профи-
ла и интересовања. Заступљене су ликовне 

уметности, филм, музика, драмска 
и литерарна уметност (изложба 
слика, концерти, музички  пер-
форманс, базар уметности и 
друго), као и пратећи програ-
ми у оквиру којих су били ради-
оница анимираног филма и ра-
дионица ‘’human design’’-a. Ту је и 
снимање документарног филма о ре-
жисеру Јовану Јовановићу, чија ретроспек-
тива филмова је приказана током фестива-
ла. Основни циљ овог културног догађаја је 

промовисање уметности и оживља-
вање културног живота овог дела 

Златибора и  Србије. Програ-
мом фестивала задовољени 
су различити укуси публике, од 
мејнстрима до андерграунда. 

Ове године акценат  је дат мла-
дима, који су кроз интерактивне 

радионице изразили своју креатив-
ност. Организацију овогодишњег фестивала 
помогли су oпштина Чајетина и ‘’Спортски 
центар Чајетина’’. М. Ј.

Иза бра ти у мно штву до брих сли ка ра  
оне ко је ће би ти уго шће ни у ли ков ној  

ко ло ни ји ни је био лак по сао
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Одбојкашки камп Владимира Грбића на 
Златибору се одржавао током читавог 
јула. Прослављени одбојкаш је, зајед-

но са својим сарадницима (професори Душко 
Спасовски и Горан Нешић, тренер Зоран Вида-
ковић, координатор за одбојку на песку Мар-
ко Стојановић, селектор одбојкашке репрезен-
тације Никола Грбић), представио новинарима 
својеврсни осврт на досадашњи рад.

Према речима професора Горана Нешића, од-
бојка је на овом кампу „средство“ ка остварењу 
циља, што представља тежњу да се деца полаз-
ници едукују пре свега о значају здравог живота 
и правилног развоја. Такође, како истиче Вања 
Грбић, важно је да се „деца на овом кампу играју 
и тиме превазиђу страх од терена“, онако како су 
то радили он и његов брат, Никола.

Овакав приступ раду са децом је, како каже 
селектор Никола Грбић, „једини исправан пут 
ка правилном психичком и физичком развоју 
деце“, јер се она на тај начин уче заједништву и 
пожртвовању. Такође, сматра да је важно да се 
што пре правилно науче неки одбојкашки еле-
менти, истичући да је он много времена током 
каријере потрошио на превазилажење неких 

погрешно научених ствари, а да се са тиме су-
очава и сада, мислећи на неке чланове репре-
зентације.

Путем видео-линка присутнима се обратио 
и легендарни бразилски одбојкаш Жиба, који 
је представио своја искуства у раду са децом. 
Он у својој земљи спроводи едукацију деце по 
школама, са превасходним циљем борбе про-
тив гојазности. Жиба је посебно истакао колико 
му је спорт помогао да се успешно избори са 

леукемијом. Такође, најавио је долазак на на-
редно издање кампа, уз могућност да се извр-
ши својеврна размена полазника, где би деца 
из Србије посетила Бразил и обрнуто.

Око 450 деце учествовало је на овогодишњем 
кампу, од чега је за њих 40 то било бесплатно. 
Вања Грбић истиче да је сама чињеница да се 
деца која се враћају кући интересују за наредни 
камп, показатељ да су он и његови сарадници 
на правом путу. И. Јанковић

Екипа Крагујевца најуспешнији је учесник финалног такмичења ‘’City Games’’ за Србију, 
које је одржано на базену хотела „Олимп“, а на којем се надметало шест тимова из целе Ср-
бије (Крагујевац, Чачак, Кикинда, Сомбор, Нови Сад, Чајетина). Крагујевчани су практично 
од прве игре били у вођству, које су успели да сачувају и поред чињенице да су им састави 
Чачка и Кикинде били веома близу. Домаћи тим и ове године је заузео шесто место. Такми-
чари су се надметали у шест дисциплина: летећи ватерполо, спашавање туристкиње, кошар-
ка, водене алке, пршут и весло. Победник, екипа Крагујевца, представљаће нашу земљу на 
европском издању ‘’City Games’’ такмичења.  И. Ј.

„City Games”: Крагујевац одбранио титулу

У кампу Вање Грбића 450 младих одбојкаша
Славни Бразилац Жиба, који у својој земљи спроводи едукацију деце по школама,  

видео-линком најавио да би млади из Србије могли да посете Бразил 
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Управни одбор  КК ‘’Злати-
бор’’, на  својој последњој 
седници једногласно је до-

нео одлуку да тренер екипе ‘’Зла-
тибора’’ , која ће се у наредној се-
зони такмичити у Кошаркашкој 
лиги Србије, буде Вања Гуша, ко-
шаркашки стручњак из Београда. 
Преносимо саопштење управе 
клуба о томе: 

Вања Гуша је рођен 1966. годи-
не у Задру, а тренерским послом 
почео је да се бави 1994. године 
у КК ‘’Беовук’’, где је водио све уз-
расне категорије. После тога је 
радио у КК ‘’Беобанка’’, КК ‘’Ава-
ла Ада’’,КК ‘’ФМП’’, КК ‘’Раднички 
Баскет’’, док је у ‘’Црвеној Звезди’’ 
водио кадетске селекције. У тре-
нерском раду  познат је по ве-
ликим  успесима  са млађим се-
лекцијама . Са јуниорима ФМП 
је био два пута првак јуниорске  
Евролиге  (2008. и 2009. године). 
Као селектор кадетске репрезен-
тације Србије  на европском пр-
венству 2013. године  освојио је 
сребрну медаљу, а наредне годи-
не на светском првенству  брон-
зану медаљу. У 2013. години ра-
дио је у ‘’Црвеној Звезди’’ као 
тренер кадета, а затим је тренер-
ску каријеру наставио у Кувајту, 

где је редовно освајао и првен-
ство и куп такмичење.

Чланови Управног одбора но-
вог прволигаша изразили су дубо-
ко уверење да је Вања Гуша, као 
проверени стручњак, познат по 
изузетним људским квалитетима, 
великој стручности  и посвећеном 

раду, као и израженој жељи да се 
са успехом врати на домаћу ко-
шаркашку сцену, одлично решење 
за наш клуб у овом тренутку.

Управни одбор КК ‘’Златибор’’ 
раније је био постигао договор и 
на основу њега  представио Зора-
на Тодоровића , као новог тренера 

за наредну сезону. Међутим  већ 
у почетку  реализације договора 
дошло је до нових захтева од стра-
не Тодоровића , које управа нашег 
клуба није желела да прихвати , 
тако да није дошло  до потписи-
вања уговора. Селектору универ-
зитетске селекције Србије КК ‘’Зла-
тибор’’ жели пуно успеха  у даљем 
раду.

Анализирајући потребе , захте-
ве и изазове Кошаркашке лиге 
Србије, а у циљу још бољег рада, 
функционисања и организације 
клуба, Управни одбор је на истој 
седници донео и одлуке да ће  у 
наредном периоду послове и за-
датке  директора  клуба  изврша-
вати Ђорђе Александрић, директо-
ра маркетинга Мирко Благојевић, 
спортског директора Радомир 
Раковић, службеног представни-
ка Александар Илић, а представ-
ника за штампу Душко Милоје-
вић. Председник клуба , односно 
по статуту клуба  председник Уп-
равног одбора и Скупштине клу-
ба, и у наредном периоду је Рајко 
Пелверовић. Клуб сада очекује 
формирање тима за нову сезону, 
а до сада су’’ Златибору’’ присту-
пили Драгослав Папић и Радомир 
Маројевић. М. Ј.

Кошаркаше „Златибора’’  
предводиће Вања Гуша

Нови тренер изузетне резултате постизао с младим селекцијама. – Управа клуба  
није желела да прихвати нове захтеве Зорана Тодоровића 

Словенац најбољи „стронгмен”  
на Златибору

Најуспешнији учесник овогодишњег из-
дања ‘’Strongman Champions League’’, која је 
другу годину узастопно одржана на Златибо-
ру, један је од фаворита домаће публике Сло-
венац Матјаж Белшак, водећи такмичар у ге-
нералном пласману. Иза њега су се нашли 
Американац Кевин Фарес и прошлогодишњи 
победник Летонац Ајварс Смаугстелис.

Такмичење је окупило „стронгмене“ из 
Словеније (Матјаж Белшак), Летоније (Ајварс 
Смаугстелис), Финске (Топи Оваска), Румуније 
(Владимир Комореску), Бугарске (Стојан То-

дорчев), САД (Кевин Фарес), Енглеске (Фил Ро-
бертс, Вил Багет), Шпаније (Роберто Родри-
гез), Аустрије (Немо Тасић), Мађарске (Акош 
Нађи), Босне и Херцеговине (Дадо Строил), а 
Србију су представљали Рони Керкеш и Алмин 
Хасановић. Они су се надметали у шест дисци-
плина (вуча камиона, подизање аутомобила, 
ношење рама с точковима, Конанов точак…)

Некада најуспешнији „стронгмен“ Ервин 
Катона, и ове године био је један од судија. 
Снимке са овог догађаја на Златибору посма-
траће гледаоци у 95 земаља света.  И. Ј.


