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На априлским изборима за пред-
седника Србије гласачи у општи-
ни Чајетина већински су подржа-

ли председника ове локалне самоуправе 
Милана Стаматовића. Као председнич-
ки кандидат групе грађана „За здраву Ср-
бију”, Стаматовић је овде добио око 60 од-
сто гласова изашлих на биралишта. Знат-
но више него Александар Вучић (око 27 
одсто), који је укупни победник председ-
ничких избора. Тиме је у Чајетини, ка-

ко је Милан Стаматовић изјавио за јав-
ност оцењујући те изборе, Вучић претр-
пео најубедљивији пораз у целој Србији.

Добар резултат чајетински председник 
општине остварио је и у околним општи-
нама: по освојеним гласовима у центру 
округа Ужицу био је други, у Ариљу и 

Косјерићу такође други, трећи у Прибоју 
и Пожеги...Укупно, на нивоу Србије није 
остварио висок проценат освојених гла-
сова, али се за успешну Чајетину, развије-
ни Златибор и кандидата са ових просто-
ра први пут више чуло, без обзира на све 
медијске и друге опструкције којима је 
био изложен.  

Питали смо Милана Стаматовића како 
оцењује свој резултат на овим председ-
ничким изборима:

„Имајући у виду веома кратку кампању 
за председничке изборе, кампању која је 
била све само не фер и демократска, по-
стигли смо одличан резултат.  Урадили 
смо немогуће у тешким условима, по-
стигли вредан изборни успех првенстве-
но у Златиборском округу, где нас људи 

више знају и где је наш рад, однос према 
послу и политичко деловање  доступније. 
У осталим деловима Србије, због цензу-
рисаних медија и кратког трајања кам-
пање, и нисмо баш могли да прођемо’’, 
изјавио је за „Златиборске вести” пред-
седник општине Чајетина па наставио:

„Било је разних проблема и опструк-
ције са нотарима током прикупљања 
потписа подршке. Познато је и да је само 
осам одсто медијског простора припа-
ло опозиционим кандидатима. Сусрета-
ли смо се и са  озбиљним оптужбама од 
стране режимског штаба. Ја сам конкрет-
но био оптужен да сам вођа криминал-
ног клана Мила Ђукановића и украјин-
ски шпијун, па смо и оно мало времена 
кампање трошили да се бранимо од лаж-
них оптужби Александра Вучића и ње-
гове ‘демократије’. У таквој утакмици и 
са свим полугама власти, са друге стра-
не, остварили смо фантастичан резултат, 
а народ у Златиборском округу схватио 
је каква је политика владајуће гарниту-
ре, као и да неће дозволити да им пре-
мијер-председник вређа интелигенцију. 
Сада нам предстоји и други део утакми-
це, да покажемо да ово није било случај-
но и да се народ ослободио, да размишља 

Чајетина гласала да Милан 
буде председник Србије

Милан Стаматовић: Урадили смо немогуће у тешким 
условима, постигли вредан изборни успех првенствено 

у Златиборском округу, где нас људи више знају 
и где је наш рад, однос према послу и политичко 

деловање  доступније. У осталим деловима Србије, због 
цензурисаних медија и кратког трајања кампање,   

и нисмо баш могли да прођемо
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реЗУЛТаТа ИЗбора За ПреДСеДНИКа  
СрбИје 2017. У оПШТИНИ ЧајеТИНа

ГГ „За здра ву Ср би ју” успе шна на из бо ри ма у Ко сје ри ћу
Гру па гра ђа на ‘’За здра ву Ср би ју – Ми лан Ста ма то вић’’ уче ство

ва ла је 23. апри ла на ло кал ним из бо ри ма у Ко сје ри ћу, пр ви пут 
на јед ном та квом гла са њу. И од мах је оства ри ла за па жен ре зул
тат: тре ће ме сто по бро ју осво је них гла со ва, чи ме се по ка за ло да 
је ова гру па гра ђа на већ спо соб на да на из бо ри ма по бе ди ја ке и 
по зна те по ли тич ке стран ке.

Пре ма пр вим ре зул та ти ма ло кал них из бо ра у Ко сје ри ћу, гла са
ло је 6.545 би ра ча (од зив око 67 од сто). Нај ви ше гла со ва до би ла је 
ко а ли ци ја око Срп ске на пред не стран ке(32 од сто – 10 од бор нич ких 
ман да та), за тим ко а ли ци ја ко ју пред во ди Де мо крат ска стран ка (17 
од сто – пет ман да та), а тре ћа је ‘’За здра ву Ср би ју – Ми лан Ста ма
то вић’’ са 764 гла са (око 12 од сто – три осво је на ман да та). У но ви 
са зив ло кал ног пар ла мен та ула зе и ДСС (око 9 од сто гла со ва – три 
ман да та), СНП (око осам од сто – два ман да та), Но ва Ср би ја (око 
осам од сто – два ман да та) и По крет со ци ја ли ста (око се дам од сто 
– два ман да та). Цен зус ни су пре шли Две ри (269 гла со ва) и Срп ска 
ра ди кал на стран ка (102 гла са). Ло кал ни пар ла мент Ко сје ри ћа има 
27 од бор нич ких ме ста, за ве ћи ну тре ба обез бе ди ти 14 ман да та, а 
с об зи ром на рас по ред по ли тич ких сна га не из ве сно је ко ће с ким 
ов де фор ми ра ти власт. 

Ко мен та ри шу ћи те из бор не ре зул та те, пред сед ник оп шти не Ча
је ти на Ми лан Ста ма то вић ис ти че да су три осво је на ман да та пра
ви под виг у ова квим усло ви ма.

“Ов де су би ли сви ми ни стри, ди рек то ри јав них пред у зе ћа ко ји 
су ну ди ли све и сва шта. Вре ме ра ди за нас и ов де се по ка за ло да 
СНС има са мо при вид ну сна гу уз по моћ ме ди ја и ра зних ма хи на
ци ја на те ре ну. У власт не ће мо са они ма ко ји тр гу ју, ку пу ју гла со ве 
и ко ри сте си ро ма штво овог на ро да да се до мог ну вла сти”, из ја вио 
је Ста ма то вић. М. Ј.

Косјерић: зграда општине

својом главом. Генерално гледано, задо-
вољни смо и резултатом у целој Србији – 
чак и у местима где нисмо имали никак-
ве одборе нити инфраструктуру добили 
смо запажен број гласова , што нам даје 
гаранцију и наду да наставимо са поли-
тичким деловањем”.

Поводом најаве оснивања нове поли-
тичке странке, која треба да произађе из 
групе грађана „За здраву Србију”, питамо 

Стаматовића какав је њен програм, на-
мере, циљеви:

„Самим оснивањем групе грађана „За 
здраву Србију-Милан Стаматовић“ и ње-
ним појављивањем на изборима само 
смо започели  формирање нове политич-
ке партије која ће се бавити проблемима 
обичних људи, проблемима децентрали-
зације и развојем унутрашњости Србије. 
Циљ партије, као и њен основни про-

грам подразумеваће да се Србија мења 
из унутрашњости’’, објашњава саговор-
ник „Златиборских вести” и прецизира 
даље кораке: 

„Најпре ћемо формирати одборе у Зла-
тиборском округу, где већ постоји јака 
инфраструктура. Касније, по принципу 
концентричних кругова, ићи ћемо на 
целу Србију. Бићемо заступљени и тамо 
где имамо највећу подршку, а то су већи 
градови: Чачак, Краљево, Београд, Шабац, 
Нови Сад...Важно је да формирамо одбо-
ре у већим градовима Србије, јер су нам 
избори показали да и без инфраструкту-
ре можемо добити значајан број гласова, 
што говори да у најкраћем временском 
периоду има могућности за развијање 
наше странке”. 

Стаматовић додаје да је „циљ фор-
мирања ове партије да оснујемо њене 
општинске одборе по Србији, како бисмо 
се касније појавили на парламентарним 
изборима. Имајући у виду кратко трајање 
кампање, са постигнутим добрим резулта-
том, сигуран сам да и на парламентарним 
изборима успех неће изостати”. М. Ј.

Освојених гласова у процентима

Милан  Стаматовић 5520 59.90%

Александар Вучић 2557 27.75%

Саша  Јанковић 359 3.90%

Лука Максимовић 253 2.75%

Војислав Шешељ 144 1.56%

Вук Јеремић 123 1.33%

Бошко Обрадовић 96 1.04%

Саша Радуловић 43 0.47%

Александар Поповић 27 0.29%

Мирослав Паровић 9 0.10%

Ненад Чанак 5 0.05%

9216 71.50%
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Љубивоје Ршумовић је на избо-
рима подржао Милана Ста-

матовића, председника општине 
Чајетина који је био кандидат гру-
пе грађана „За здраву Србију“ и који 
је на „слободној територији Злати-
бора“ убедљиво поразио кандида-
та владајуће коалиције Александра 
Вучића. 

С обзиром да је Ршумовић из зла-
тиборског села Љубиша, питамо га 
је ли само земљачка линија у пи-
тању.

- Јесте, али није „само“. Милан 
ћути и ради у свом мравињаку, у 
свом пчелињаку, у свом народу. Не 
кокодаче кад снесе јаје! А и ја више 
волим да видим него да чујем. Тамо 
на Златибору видим, а овде углав-
ном слушам, а видим само кад одем 
у банку да ми нема сваког месеца 
двадесет хиљадарки од пензије.

Колико носи ризика подршка ин-

телектуалаца политичару по онога 
ко пружа подршку и да ли интелкту-
алац тиме ризикује интегритет и на 
себе навуче одијум јер се сврстао?

-Ја сам трајно сврстан у Златибор-
це и не сматрам себе већим инте-
лектуалцем од било ког златибор-
ског сељака. Мој интегритет је у 
мојим књигама, а „одијум“ је у на-
длежности оних који одијумају, а 
мене се то не тиче.

Шта је горе (боље): условно ре-
чено „кукавичлук“ интелектуалаца 
који све посматрају из прикрајка 
своје радне собе или отворен ангаж-
ман и излазак на брисани простор?

-То је избор сваког појединца. 
Није кукавичлук не мешати се у по-
литичко клизиште, као што није за 
осуду отворено ангажовање и свр-
ставање. И немешање и ангажовање 
се врше из неког, мање или више, 
личног интереса. Милан прави на 

Златибору нешто што сам ја сањао 
у детињству, као ђак пешак: гондолу 
на дужину од девет километара! Он 
остварује моје снове, и не само моје!

Да ли вам је неко од угледних 
пријатеља или обичног света пре-
бацио због ангажмана и шта вам 
људи кажу?

- Напротив, честитали су ми, 
уз ничим с моје стране изнуђено 
обећање да ће гласати за Стамато-
вића.

Где се исцрпљује домет интелек-
туалаца кад себе „заложи“ у кам-
пањи одређене политичке опције?

- Што се мене тиче - нигде! Ја сам 
трајно себе заложио у опевавању и 
оплемењавању мог завичаја. Љуби-
ша и Златибора. Вест да је деведесет 
Љубишана, од  деведесет два рагис-
трована, гласало за Милана, јер су 
она два у међувремену преминула, 
тужно ме обрадовала.

Да ли су понекад и политича-
ри склиском терену кад је таква 
подршка у питању или им баш све 
иде у прилог?

-То јесте донекле игра, нека врста 
политичког покера. Уложиш нечији 
углед, противник мисли да блефи-
раш, па се распита, па испадне да 
си заиста блефирао, па изгубиш и 
обратно.

Шта мислисте о колегама, јавним 
личностима, пре свега академским 
грађанима – професорима и дека-
нима факултета који су махом стали 
на страну кандидата владајуће  ко-
алиције? Да ли су вам свима били 
исти мотиви? 

-Немам разлога да не верујем у 
искреност носилаца тих титула које 
помињете. Кладио бих се на њих, 
ризикујући да ме неко од њих раз-
очара.

(објавио „Блиц’’)     

‘’Милан ћути и ради у свом мравињаку, у свом пчелињаку, у свом народу. Не кокодаче кад 
снесе јаје! А и ја више волим да видим него да чујем. Тамо на Златибору видим, а овде 
углавном слушам, а видим само кад одем у банку да ми нема сваког месеца двадесет 

хиљадарки од пензије’’ , изјавио је  Љубивоје Ршумовић за „Блиц’’ 

Други пишу...

ршум: Зашто сам на изборима 
подржао Стаматовића

‘’Тих, миран, стабилан, увек концен
трисан на саговорника – гура трећи 
мандат као председник локалне само
управе која броји свега око 15.000 жи
вих душа, али која располаже ресурси
ма од чије се вредности врти у глави. 

Златибор је уз Шабац рак рана за го
ростасни СНС, који је на последњим ло
калним изборима у Чајетини прошао 
као бос по  трњу, са свега 19, 93 % освоје
них гласова – насупрот 56,33% колико је 

освојио Стаматовић. Кога из миља зову 
Стамат. 

А могли би да га зову и Давид! Зашто? 
Због тога што му није мало колоплет 
кривичних пријава којима га немило
срдно политички противници клеве
тају и прете му хапшењем? Није му дос
та перманентни притисак и опсесивни 
императив да му се нађе длака у јаје
ту, да буде смењен, компромитован и 
протеран са места првог човека Чајети

не и Златибора по већ опробаном кра
гујевачком моделу „преузимања“ којим 
је врли син одлазећег председника Ср
бије устоличен у фотељу градоначелни
ка. Дакле, ништа то Милану није доста, 
па растеже праћку и усуђује се да крене 
на Голијата! Да буде кандидат за пред
седника Србије? 

Прошле недеље закаснио сам један 
дан да наиђем на мобу преко две хиља
де Златибораца, који су крамповима, 

лопатама, волујским колима започели 
копање темеља на почетној станици 
будуће гондоле, коју општина Чајети
на са 13 милиона евра жели да финан
сира искључиво  из својих средстава. 
За коју надлежна министарка госпођа 
Зорана Михајловић каже да њено ми
нистарство подржава као јавни инте
рес, али уз поштовање законске проце
дуре? А Милан –   да надлежни органи 
опструирају инвестицију због спора око 
2.213 хектара земљишта „ПК Златибор“ 
који је преузео приватни инвеститор. 
Не треба бити библијски пророк па 
предвидети да ће уместо праћке – ови 
хектари бити Стаматово најубојитије 
оружје? Можда се због њих и канди
дује? Много је 2.213 хектара...’’  

(објавио „Блиц’’)      

Преносимо текст који је познати глумац написао уочи 
председничких избора

Други пишу...

радош бајић: Златиборски 
Давид против Голијата
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Руководство општине Чаје-

тина обавестило је 25. 

априла јавност да се “Све-

српска народна моба», радна 

акција зa изгрaдњу највеће па-

норамске гондоле на свету, одр-

жава у понедељак 1. маја 2017. 

са почетком у 15 часова у цен-

тру Златибора, изнад пијаце код 

постављеног камен-темељца 

«Голд гондоле Златибор». 

 ‘’Свесрпска народна моба›› је 

друга по реду радна акција на 

Златибору (прва «Златиборска 

моба» одржана је 11. фебруара) 

којом народ овога краја, али и 

целе Србије, брани државну имо-

вину и указује на опструкцију ак-

туелне власти и надлежних ин-

ституција које не желе да издају 

грађевинску дозволу за изградњу 

«Голд гондоле», дуге девет кило-

метара. Гондола ће спојити цен-

тар Златибора, преко Рибничког 

језера, са скијалиштем на Торни-

ку, а за чију је изградњу средства 

у износу од 13 милиона евра, 

обезбедила општина Чајетина.  

“Хоћемо да још једном покаже-

мо државним распикућама како 

се брани народна имовина и да 

не одустајемо од нашег циља и 

жеље да градимо гондолу, јер 

више не можемо да трпимо при-

тиске власти и узалуд чекамо да 

добијемо дозволу за градњу коју, 

као ретко ко у нашој држави, го-

динама тражимо. “Чекајући Го-

доа», тј. институције да реше 

питање преноса земљишта на 

државу и издавањe грађевинске 

дозволе, схватили смо да је ово 

сада једини начин да реализује-

мо нашу инвестицију. Сви они 

који дају подршку премијеру Ву-

чићу могу да раде шта хоће по Ср-

бији, а само зато што СНС није на 

власти у Чајетини целој општи-

ни и народу се наноси велика ма-

теријална штета. Због поменутог 

локална самоуправа приморана 

је да позове Златиборце, али и 

остале грађане Србије да дођу на 

Златибор и то - управо зато што 

желимо да (г)радимо - на Праз-

ник рада и дају свој допринос 

реализацији највеће чајетинске 

инвестиције», изјавио је овим по-

водом председник општине Чаје-

тина Милан Стаматовић.

Организатори очекују прису-

ство и учешће 20.000 грађана, а 

циљ је да до краја јуна буду из-

грађене почетна станица у цен-

тру Златибора и међустаница 

гондоле на Рибничком језеру, као 

и темељи за 10 стубова.

Да својим учешћем 1. маја 

подрже овај највећи развојни 

пројекат у српском туризму и ве-

лику народну светковину народа 

западне Србије, позвани су сви 

опозициони кандидати на про-

теклим изборима за председни-

ка Србије, представници синди-

ката, Српске православне цркве, 

невладиних организација и уд-

ружења грађана, као и учесници 

студентских и грађанских «Про-

теста против диктатуре» који се, 

више од 20 дана, одржавају ши-

ром Србије.

Oпштинa Чajeтинa пoзивa 

грaђaнe Злaтибoрскoг oкругa, али 

и целе Србије зaинтeрeсoвaнe дa сe 

у 15 чaсoвa oкупe  кoд пoлoжeнoг 

кaмeнa тeмeљцa, изнaд пиjaцe у 

цeнтру Злaтибoрa, гдe ћe бити на-

стављени  рaдoви нa изгрaдњи 

пoчeтнe стaницe “Гoлд гoндoлe”. И 

ова народна моба ћe сe oдвиjaти 

пoд слoгaнoм „Грaдимo нaшу 

гoндoлу, грaдимo Србиjу“!  

Изгрaдњa пaнoрaмскe гoндoлe 

нa Злaтибoру  нajзнaчajниjи je 

туристички прojeкaт oпштинe 

Чajeтинa, кojи вoди oствaривaњу 

циљeвa oпштинe у нaрeд-

них дeсeт гoдинa – oствaрeњe 

дeсeт милиoнa нoћeњa и ми-

лиoн пoсeтилaцa гoдишњe нa 

Злaтибoру и oкoлини.   „Гoлд 

гoндoлa Злaтибoр“ je инвeстициja 

oд нaциoнaлнoг знaчaja, врeд-

нa 13 милиoнa eврa. Почетком 

ове гoдинe нa Злaтибoр je, oд 

дoбaвљaчa из Фрaнцускe, стигao 

први кoнвoj кабина, a извoђa-

чи рaдoвa, изaбрaни нa jaвнoм 

тeндeру, чeкajу дa сe стeкну грaђe-

вински услoви зa њeну грaдњу. 

Како је на конференцији за но-

винаре о томе изјавила дирeктoр-

кa JП “Гoлд гoндoлa” Бојана Бо-

жанић, предузећа коју буду 

учествовала у изградњи гондо-

ле биће квалитетно оспособљена 

за ову врсту радова. ‘’Изградња 

станица биће под надзором про-

извођача из Француске који није 

везан за грађевинску дозволу, 

неће имати никаквих препрека. 

Када је реч о стубовима, потру-

дићемо се да одрадимо оно што 

је могуће, јер сва та предузећа 

могу да ископају одговарајуће 

рупе за темеље стубова. Геоме-

три су већ на терену и обележа-

вају прецизне тачке за стубове и 

станице.Након тога моћи ће да 

се бетонира, онако како технич-

ка документација налаже. Када 

је реч о другим, прецизнијим ра-

довима, ми ћемо пратити упут-

ства произвођача опреме. Има-

мо пуну подршку бројних лица 

која ће нам помоћи, а већ имају 

искуства са сличним пројектима.

Конкретно, у плану је да се ураде 

почетна и међустаница, односно 

да се склопе делови станица који 

су већ стигли, као и да се припре-

ме стубна места. Ми ћемо кроз 

период радова вршити одређени 

притисак на државне институ-

ције како бисмо добили дозволу, 

а пре свега због извођача радова 

како би могли да се укључе у по-

сао’’, рекла је Бојана.

Свe инфoрмaциje o рaд-

нoj aкциjи грaђaни мoгу дoби-

ти нa сajту www.goldgondola.rs . 

Учeсници и вoлoнтeри мoгу сe 

приjaвити нa тeлeфoнe JП “Гoлд 

гoндoлa” (069 855 00 53), oпшти-

не Чajeтинa (065 60-00-195) или 

прeкo фејсбук стрaницe Гoлд 

гoндoлa Злaтибoр.   М.Ј.

„Свесрпска народна моба” за изградњу 
гондоле 1. маја на Златибору

„Локална самоуправа је приморана да позове Златиборце, али и остале грађане Србије да дођу на Златибор 
и то - управо зато што желимо да (г)радимо - на Празник рада и дају свој допринос реализацији највеће 

чајетинске инвестиције”, изјавио је овим поводом председник општине Чајетина Милан Стаматовић

Циљ да до краја јуна буду изграђене почетна станица  
у центру Златибора и међустаница гондоле на Рибничком 

језеру, као и темељи за 10 стубова: детаљ са претходне мобе
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Натпис у центру Чајети-

не, који о овој вароши 

говори као о „малом 

месту са великим кошаркаш-

ким срцем“, наредне сезоне 

приликом доласка на утакмице 

моћиће да прочитају кошарка-

ши чачанског „Борца”, „Вршца”, 

„Динамика”.... Клубови из гра-

дова с дугом и светлом тради-

цијом кошарке, у чије друштво 

сада и наша варош улази.  

Пласманом у најјачи ранг 

српске кошарке, КК „Златибор” 

остварио је највећи успех у ско-

ро четири деценије дугој клуп-

ској историји, а Чајетина је по 

први пут добила прволигаша у 

колективном спорту. Историјски 

резултат осигуран је победом у 

гостима у Бољевцу, у 24. колу 

Друге мушке лиге Србије, а по-

тврђен и прослављен десетак 

дана касније у Чајетини, када је 

на опроштају од своје публике за 

ову сезону савладана „Јагодина”.

Као пророчке испоставиле 

су се речи тадашњег директора 

клуба Драгана Савичића, који 

је после пласмана клуба у Дру-

гу лигу 2015. године изјавио да 

је тиме „доказано да мало ме-

сто као Чајетина уз напоран 

рад може да добије друголига-

ша, а да ће тим приступом доћи 

и до прволигаша“.

Клуб, који је до пре три годи-

не пратио епитет „најстаријег 

српсколигаша”, успео је за тај 

кратак период  да „прескочи“ 

два такмичарска ранга и дође 

до Кошаркашке лиге Србије. 

Амбициозна управа, на челу 

са председником Рајком Пелве-

ровићем, за релативно кратко 

време увела је Чајетину у так-

мичење у којем учествују срп-

ски кошаркашки центри попут 

Чачка, Вршца, Београда...

Испуњено обећање  
навијачима         

-Пре свега, желим да се зах-

валим нашим навијачима. Да 

није њих, не би било свега ово-

га. Захвалност дугујемо и свим 

нашим спонзорима, људима 

који су нам помогли да фи-

нансијски издржимо сва ис-

кушења. Хвала и управи, која 

ми је пружила подршку, као и 

стручном штабу на челу са Ду-

шаном Радовићем и Страјином 

Недовићем, и наравно играчи-

ма, који су се изборили за овај 

успех. Оно што нам је било нај-

важније, као и претходних се-

зона, јесте да момци у тиму 

буду пре свега добри људи, ква-

литетне личности. То је изнад 

свега – каже Пелверовић.

Пре две године, Душан Радо-

вић је као тренер увео „Злати-

бор” у Другу лигу. Ове сезоне, 

клуб се са њим на клупи попео 

још један степеник више.

- Један услов је испуњен, ушло 

се у Кошаркашку лигу Србије. 

Сада је на Чајетини и на клубу 

да се организују и све ово потвр-

де у КЛС-у, да све буде на одгова-

рајућем нивоу – истиче Радовић.

Са капитенском траком око 

руке, клуб је у највиши ранг 

увео Иван Тмушић, „дете клу-

ба“, човек који је више од деце-

није и по у сениорском тиму.

- Претходног лета, одржали 

смо један од првих тренинга на 

отвореном. Тада су били при-

сутни навијачи и том прили-

ком смо им обећали да ћемо 

се пласирати у виши ранг. 

Обећање смо испунили – каже 

Тмушић, који је близу одлуке 

да „окачи патике о клин“ и тако 

овим резултатом оконча играч-

ку каријеру. 

Неки би рекли да успех није 

могао да изостане када у сас-

таву имате не једног, већ два 

Кошаркаши остварили 
највећи успех чајетинског 

екипног спорта 
Чајетина, „мало место са великим кошаркашким срцем”, подвигом КК „Златибор”  

добила прволигаша и ушла у друштво градова с дугом и светлом традицијом кошарке  
као што су Чачак, Вршац и други

Освојен шампионски пехар
Кошаркаши „Златибора”, нови учесници Кошаркашке лиге Србије, 

победом у Смедеревској Паланци потврдили су освајање првог мес
та и шампионског пехара у Другој мушкој лиги. Уз то, првотимцима и 
члановима стручног штаба уручене су медаље, као и чек на пола мили
она динара. У раним јутарњим часовима, по повратку из Смедеревске 
Паланке, успех је прослављен са својим навијачима. И. Ј.
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„краља“. Покретачка снага 

тима, искусни плејмејкер Са-

нел Мукановић, од кошаркаш-

ке јавности прозван „краљем 

Друге лиге“, сада ће морати да 

се одрекне те титуле и можда 

искаже претензију ка сличном 

звању у најјачем рангу.

- Било је успона и падова, не-

ких слабијих партија, али смо 

успели да остваримо зацртани 

циљ. Хвала публици која нас је 

бодрила и пратила и на госто-

вањима. Овај успех посвећујем 

Чајетинцима и председнику 

клуба Рајку Пелверовићу.

Људи у Чајетини  
живе за кошарку

„Краљ стене“ Стефан Којић 

пласманом свог тима у КЛС 

крунисао је успешну сезону, која 

је по њега почела јесенас, ос-

вајањем престижног Ред Було-

вог турнира у баскету „1 на 1“.

- Циљ је остварен. Ово је сва-

како велики успех. Захвалио 

бих се навијачима на подршци 

и надам се да ће наредне сезо-

не бити још бољи.

Посебну приврженост до-

маћа публика је током сезоне 

исказивала центарској линији, 

коју чине Раденко Смоловић и 

Петар Марић.

-У слављеничкој атмосфери 

није лако играти, мисли могу 

да одлутају.... Ипак, остали смо 

концентрисани и сада тре-

ба да славимо овај велики ус-

пех – каже Марић, члан поро-

дице која је посебно везана за 

овај клуб, с обзиром да су дрес 

„Златибора” у прошлости но-

сили његов отац Оливер, стриц 

Славенко и брат од стрица Вла-

димир.

Можда и најконстантнију 

форму током сезоне имао је 

Милан Вулић, који се посебно 

Пласман у КЛС прослављен колом и песмом
С обзиром да је два кола пре краја такми

чења обезбеђен пласман у виши ранг, по
следњи меч пред својом публиком, против 
‘’Јагодине’’, одигран је у свечаној атмосфери 
прославе овог постигнућа. Од центра Чајети
не до дворане „Спортског центра Чајетина“ ко
лона навијача ишла је уз пратњу трубача, са 
којима су касније заједно славили током чи
таве утакмице, која је протекла   у карневал
ској атмосфери. 

Пре почетка меча председнику Рајку Пелве
ровићу у име клуба уручено је признање, а на
граду је добио и од великог клупског пријатеља, 
иначе Чачанина, Драгана Радуловића Спира.

Одмах по завршетку меча играчи су зајед
но са навијачима и члановима фолклорног 
друштва заиграли коло на паркету чајетин
ске дворане. У приказаном знању из народ
ног стваралаштва, са све шајкачом на глави, 
предњачио је Александар Јевђић, који се кас
није током вечери доказао и као хармоникаш.

Одмах потом, кошаркашима су се у цен
тру Чајетине, на импровизованој бини, у игри 
и песми придружили и њихове колеге каде
ти, као и одбојкашице’’ Златибора’’, првакиње 

Друге лиге Запад. Том приликом приређен је и 
ватромет, а славље је настављено до јутарњих 
часова у локалима у центру Чајетине.

И. Ј.

‘’Ура ђен је про је кат про ши ре ња  
дво ра не у Ча је ти ни, ко ја би тре ба ло  

да има ка па ци тет око 750  ме ста.  
Кон ку ри са ли смо код  

Ми ни стар ства тр го ви не, ту ри зма  
и те ле ко му ни ка ци ја,  

а оп шти на ће пр вим ре ба лан сом  
бу џе та део сред ста ва пред ви де ти  

за ту на ме ну’’, из ја вио је Ђу рић

За ме ник пред сед ни ка оп шти не Ча је ти на Ар сен 
Ђу рић, ко ји је и члан Управ ног од бо ра Ко шар

ка шког клу ба ‘’Зла ти бор’’, по здра вља из у зе тан успех 
ко шар ка ша и ука зу је на ва жну уло гу ове ло кал не са
мо у пра ве (за слу жну за успе хе клу бо ва и по је ди на
ца и у дру гим спор то ви ма) у оства ре њу тог ви со ког 
спорт ског ци ља. 

‘’Ово је, сва ка ко, исто риј ски успех за ово ма ло ме
сто. Би ћу сло бо дан да ка жем да је по др шка ло кал не 
са мо у пра ве би ла ве о ма ва жна у оства ре њу по стиг

ну тог ре зул та та. Уз, на рав
но, по др шку ве ли ког бро ја 
спон зо ра и ши ре дру штве
не за јед ни це’’, ис та као је 
Ђу рић и на по ме нуо::

‘’Ула зак у ви ши ранг мо
гао би до дат но да ани ми
ра де цу да се при кљу че 
клуп ској шко ли ко шар ке, 
што би, ду го роч но гле да
но, мо гло до при не ти да се 
клуб осла ња углав ном на 

игра че из соп стве ног по го на. Си гу ран сам да клуб 
мо же по ста ти ста би лан пр во ли гаш и да ће на пра
ви на чин пред ста вља ти на шу оп шти ну. Све сни смо 
по тре ба ко је ви ши ранг из и ску је по пи та њу ин фра
струк ту ре. Ура ђен је про је кат про ши ре ња дво ра не у 
Ча је ти ни, ко ја би тре ба ло да има ка па ци тет око 750  
ме ста. Кон ку ри са ли смо код Ми ни стар ства тр го ви
не, ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја, а оп шти на ће пр
вим ре ба лан сом бу џе та део сред ста ва пред ви де ти 
за ту на ме ну’’.  И. Ј.

ар сен Ђу рић: У исто риј ском успе ху 
ве о ма ва жна по др шка ло кал не  

са мо у пра ве
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Овим историјским успехом КК „Злати-

бор” остварен је сан који је започео давне 

1979. године, на бетонском терену Старог 

парка, под ведрим небом. Путовало се на 

утакмице у Ужице, испадало се и враћало 

у Српску лигу, крајем прошлог века клуб се, 

према изјавама неких савременика, „суо-

чавао са могућношћу гашења“.... 

Али никад није престало да се верује.

И у тешким тренуцима постојала је жеља 

да се опстане као клуб, а вишегодишњи ен-

тузијазам како људи унутар клуба, тако и 

симпатизера, свакако је допринео у вели-

кој мери свему  томе....Свако од њих, на свој 

начин, током претходних деценија дао је 

свој допринос клупском раду и функцио-

нисању, тако да део заслуга за овај резултат 

припада свима њима.

Ипак, кошаркашка јавност у Чајетини, 

али и у Ужицу, сложна је у оцени да је зна-

чај једног човека посебно важан. 

Својевремено, када је заједно са неколи-

цином саиграча из Ужица, клупска леген-

да Радомир Раковић кренуо са пионирс-

ким послом кошаркашког „описмењавања“ 

чајетинских баскеташа, предлог за осни-

вање клуба изнео је тадашњем председни-

ку СОФК-е Сеаду Беговићу (1949-2012). Да-

нас се исписују златне странице клупске 

историје која је тада започела.

Беговић је од оснивања клуба дуги низ 

година као функционер учествовао у ње-

говом раду, пруживши немерљив допри-

нос посебно у пионирским годинама, када 

се КК „Златибор” тек афирмисао као ко-

шаркашки колектив, али и касније. Према 

сведочењу савременика, имао је пресудну 

улогу у томе да Чајетина добије спортску 

дворану.  Чињеница да је Беговић  у свом 

аутомобилу, како кажу тадашњи прво-

тимци КК „Златибор”, возио на утакмице у 

Ужице по осам или девет играча довољно 

осликава са каквим ентузијазмом се ра-

дило у чајетинској кошарци онда када је 

читава прича била на знатно већем нивоу 

аматеризма.  Због свог доприноса, Беговић 

је понео статус легенде клуба, заједно са 

Радомиром Раковићем, Желимиром Џам-

бићем и Душком Пантовићем. 

Према речима Радомира Раковића, Сеад 

Беговић је уложио велики део свог живота да 

би клуб био оно што је данас и тешко да му 

се икада на одговарајући начин може иска-

зати захвалност за то.

 И. Јанковић

Златне странице историје  
коју је започео Сеад Беговић

Радомир Раковић Желимир Џамбић Душко ПантовићСеад Беговић

осврнуо на допринос навијача 

овом успеху.

-Част је играти пред чајетин-

ском публиком. Фешта коју су 

нам приредили током меча са 

Јагодином је за памћење. Ретке 

су екипе које могу да се похва-

ле оваквом публиком, која је уз 

нас и у победама и у поразима. 

Честитке заслужују они, па онда 

управа и ми играчи. Одрадили 

смо стварно велики посао.

Мирна рука Александра 

Јевђића била је током сезо-

не убитачно оружје Чајетина-

ца. Искусни Ариљац је, после 

меча са „Јагодином”, показао да 

му кошарка није једина сфера 

интересовања, приказавши за-

видно знање у свирању хармо-

нике и у игрању кола.

-Дивота је видети да у ова-

ко малом месту људи толико 

живе за кошарку. Хвала им што 

су нас бодрили, мислим да смо 

им вратили на најбољи начин.

Заједно са Тмушићем и Смо-

ловићем још двојица играча 

била су у саставу и када се сла-

вио улазак у Другу лигу, пре три 

године. То су Бранко Брашанац 

и јуниор Немања Ђуричић. У 

саставу који је остварио исто-

ријски резултат још се налазе 

Владица Станисављевић, Бош-

ко Чорбић и Мирослав Радић, 

а свој допринос овом резултату 

током сезоне дали су Ацо Ман-

дић и Александар Стевовић. 

Прилику да дебитују за сени-

орски тим имали су и кадети: 

Никола Сапун, Матеј Гавовић, 

Лазар Јоксимовић (примарно 

пионир) и Матија Милекић, 

чиме је можда најављена свет-

ла будућност клуба у највишем 

рангу.

 Иван Јанковић

Виши ранг носи више 
искушења, више изазова, 
а већ је добро позната фра
за да је у свему „прва годи
на најтежа“. Општина од 15 
хиљада људи бориће се са 
неупоредиво већим градо
вима, са клубовима који 
имају богату традицију у 
српској кошарци. Локални 
љубитељи кошарке, као и 
бивши играчи и тренери, 
указују на негативни при
мер „Црнокосе” из Косје
рића, на њихов пут „од сјаја 
до очаја“ и упозоравају да 

се сви изазови који клубу 
предстоје морају рацио
нално сагледати, да се мора 
учити на туђим грешкама, 
како се такав сценарио не 
би поновио. 

Између осталих, један од 
изазова за виши ранг свака
ко је и дворана у Чајетини. 
Популарна „кутија шибица“, 
која је више од три деценије 
неизоставни део чајетинске 
кошаркашке приче, дожи
веће прве озбиљније изме
не од свог оснивања, како 
би одговорила потребама 

најјачег ранга. Предстоји и 
решавање других питања: 
У којој мери ће се мењати 
играчки кадар? Да ли ће се 
спонзорски тим додатно оја
чати?  

Период до октобра месе
ца на располагању је чаје
тинском колективу да ко
шаркашкој Србији потврди 
речи свог некадашњег аса 
Оливера Марића: „Нема ма
лих и великих клубова, већ 
само организованих клубо
ва и оних који то нису“. 

И. Јанковић

Измене на „кутији шибица”  
за изазове најјачег ранга
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У оп шти ни Ча је ти на, ко-
ја сва ке го ди не ве ли ка 
сред ства ула же у пу те-

ве на свом под руч ју, уста ље-
на прак са је да с по чет ка про-
ле ћа кре ћу и ве ли ки ра до ви 
на град њи и об но ви пу те ва и 
ули ца. С тим по сло ви ма у ве зи 
Ар сен Ђу рић, за ме ник пред-
сед ни ка оп шти не Ча је ти на, 
за ‘’Зла ти бор ске ве сти’’ ка же 
сле де ће:

„Ка да су пут не ин ве сти ци-
је у пи та њу, ова го ди на ће се 
сва ка ко би ти ве о ма зна чај на. 
Ми смо већ рас пи са ли не ке 
тен де ре, а не ки су за вр ше ни. 
За вр шен је тен дер за ре кон-
струк ци ју пу те ва и ули ца на 
те ри то ри ји оп шти не Ча је ти на, 
а ра до ви на тим по ду хва ти ма 
су већ от по че ли. Ма ло су нас 
по ре ме ти ле сне жне па да ви не, 
али ево ових да на је на ста вље-
но кр пље ње и пре свла че ње 
пу те ва и ули ца. Пр во ће би ти 
од ра ђе ни Зла ти бор и Ча је ти-
на, а за тим се кре ће по те ри-
то ри ји чи та ве оп шти не. Ов де 
пре све га ми слим на пра вац 
Алин По ток – Вла да је, за тим 
пут од Мач ка та до Кри ве Ре ке, 
пут у Трип ко ви и, на рав но, све 
оста ле прав це’’, на во ди Ђу рић 
и су ми ра та ула га ња:

‘’Пре два да на за вр шен је 
но ви тен дер за из град њу пу-
те ва и ули ца на те ри то ри ји 
оп шти не Ча је ти на, у вред но-
сти 40 ми ли о на ди на ра, с тим 
што има мо и про шло го ди шњи 
тен дер ко ји ни је ре а ли зо ван  
у вред но сти од око 20 ми ли о-
на. Та ко да ових да на тре ба да 

от поч ну ра до ви на из град њи 
ули ца и пу те ва на те ри то ри ји 
на ше оп шти не у укуп ном из-
но су од око 60 ми ли о на ди на-
ра. Ми слим да ће мо за вр шет-
ком та два тен де ра за вр ши ти 
пре ко 90 од сто свих пут них 
пра ва ца у оп шти ни Ча је ти на, 
та ко да ће нам оста ти вр ло ма-
ло не ас фал ти ра них пу те ва и 
ули ца’’. 

По ре чи ма за ме ни ка пред-

сед ни ка оп шти не, у то ку је 
тен дер за ре кон струк ци ју Тр-
го вач ке ули це на Зла ти бо ру, 
а 3. ма ја је отва ра ње тог тен-
де ра. 

‘’Као што зна те, у пи та њу 
је пот пу на ре кон струк ци ја и 
про ши ре ње те ули це, ње но 
по пло ча ва ње и са ста вља ње 
са Кра ље вим тр гом до те ни-
ских те ре на, са раз во ђе њем 
ин ста ла ци ја за стру ју, во ду 
и ка на ли за ци ју. Оп шти на ће 
гра ди ти тип ске ку ћи це ко је 
ће би ти из да те, та ко да ће та 

ули ца би ти у пот пу но но вом 
ру ху, из гле да ће ве о ма са вре-
ме но и мо дер но. Ја оче ку јем 
да ће пр ва фа за тог уре ђе ња 
би ти за вр ше на до по чет ка ју-
ла ме се ца, од но сно по ку ша ће-
мо да до та да бу ду за вр ше не 
и ку ћи це, ка ко би се са ком-
плет но но вим из гле дом ушло 
у пред сто је ћу лет њу ту ри стич-
ку се зо ну’’. 

Ђу рић до да је да је у то ку и 

тен дер за дру гу фа зу уре ђе ња 
Омла дин ско-кул тур ног цен-
тра на Зла ти бо ру, а 4. ма ја је 
отва ра ње тог тен де ра. ‘’Ти ме 
је пла ни ра но пот пу но за вр-
ша ва ње ра до ва на том објек-
ту, као и кул тур них са др жа ја 
– са ле за пред ста ве и би о скоп-
ске про јек ци је, про сто ри ја за 
би бли о те ку и га ле ри ју. Ту ће 
би ти и још две ма ње мул ти-
функ ци о нал не са ле и не ко ли-
ко кан це ла ри ја за омла дин ска 
удру же ња, за Ме сну за јед ни-
цу Зла ти бор и не ке слу жбе оп-

шти не Ча је ти на. Оче ку је мо да 
ће до кра ја го ди не и тај обје-
кат би ти пот пу но за вр шен’’, 
ка же он. 

По ред то га, у овој го ди ни је 
пла ни ра но об на вља ње ур ба-
ног мо би ли ја ра, по ста вља ње 
те ре та на на отво ре ном, до пу-
ња ва ње од ре ђе них ло ка ли те-
та клац ка ли ца ма, љу ља шка ма 
и дру гим спра ва ма за де цу, а 
са не ким ин ве сти то ри ма ће се 
ра ди ти на про ду жет ку пе шач-
ких и би ци кли стич ких ста за 
у Тић по љу и ка на се љу Вла-
о ви на. 

‘’Та ко да ће мо, на дам се, ове 
го ди не ус пе ти да по ве же мо 
већ из гра ђе не би ци кли стич-
ке и пе шач ке ста зе и то ће би-
ти јед на сво је вр сна ту ри стич-
ка атрак ци ја. Ове го ди не се 
по чи ње и са ре кон струк ци-
јом за ме не улич не ра све те на 
Зла ти бо ру, а то је уго во ре но 
кра јем про шле го ди не. У овој 
фа зи би ће за ме ње но 450 све-
тиљ ки лед си ја ли ца ма, а план 
нам је да у на ред не две-три 
го ди не  ком плет на ра све та на 
те ри то ри ји оп шти не Ча је ти-
на бу де за ме ње на лед ра све-
том. То ће умно го ме сма њи-
ти тро шко ве оп шти не, јер се 
сма њу је по тро шња елек трич-
не енер ги је за око 70 од сто, а 
та ко ђе и тро шко ви одр жа ва-
ња те ра све те. С тим што она 
из гле да мо дер ни је и да је бо ље 
осве тље ње. И то, сва ка ко, до-
при но си бо љем из гле ду Зла-
ти бо ра’’, ка же за ‘’Зла ти бор ске 
ве сти’’ Ар сен Ђу рић.

Н. Џе леб џић

Кре ћу ра до ви  
на ло кал ним  

пу те ви ма вред ни  
60 ми ли о на ди на ра

„Пр во ће би ти од ра ђе ни Зла ти бор и Ча је ти на, а за тим се кре ће  
по те ри то ри ји чи та ве оп шти не. Ов де пре све га ми слим на пра вац 
Алин По ток – Вла да је, за тим пут од Мач ка та до Кри ве Ре ке, пут у 

Трип ко ви и, на рав но, све оста ле прав це’’, на во ди Ар сен Ђу рић
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У Београду је од 19. до 

23. априла одржан 43. 

Међународни сајам 

грађевинарства.  Са преко 550 

излагача из 30 земаља овај 

сајам је организован под сло-

ганом „Златна грана српске 

привреде“ , а под покровитељ-

ством Министарства грађе-

винарства, саобраћаја и ин-

фраструктуре Републике Ср-

бије. Првог дана сајма општи-

на Чајетина представила је 

своје капиталне пројекте, међу 

којима и онај најважнији  – из-

градњу панорамске ‘’Голд гон-

доле’’, најдуже на свету.

Златиборска гондола биће 

дуга око девет километара, а 

повезаће центар Златибора са 

врхом Торника. Уговор о ње-

ној градњи чајетинска општи-

на је потписала са конзорцију-

мом неколико компанија, који 

предводи предузеће „Јединство“ 

из Ужица.

„Оно што нам предстоји, то су 

грађевински радови. Пројекти 

су комплетирани, а до сада смо 

покушали и предавали захтев за 

грађевинску дозволу Министар-

ству грађевине, које се прогла-

сило надлежним за издавање 

исте. Међутим, због проблема 

у решавању имовинско-прав-

них односа са државом – а мо-

рам да кажем да смо са приват-

ницима и другим предузећима 

ми те имовинско-правне одно-

се решили – дошло је до застоја. 

Ипак,  ми сваког дана одмиче-

мо корак унапред и искрено се 

надам да ћемо ове године моћи 

да кренемо са изградњом, јер је 

опрема допремљена. Преоста-

ла је још сајла која се налази у 

Француској. Ради се у договору 

са произвођачем опреме који 

ће, као надзор, морати да пра-

ти склапање ове жичаре и њено 

прво пуштање у рад , а затим и 

функционисање прве године“, 

каже Бојана Божанић, дирек-

торка ЈП „Голд гондола Злати-

бор“ и додаје:

„Деценијски пројекат општи-

не Чајетина ‘Голд гондола Зла-

тибор’ представљен је на Сај-

му грађевинарства у Београду. 

Ми смо у жељи да презентујемо 

овај пројекат на сајам допреми-

ли и кабину, једну од 55 које ће 

бити инсталиране на Златибо-

ру.Урадили смо то јер је једин-

ствен наш пројекат  најдуже па-

норамске гондоле на свету, и по 

томе што га ради једна од рено-

мираних светских компанија, 

француски „Помагалски’’, а уз 

то опрема је комплетно плаће-

на. Са око 10 милиона евра, које 

је општина Чајетина издвојила 

из свог буџета.И у сврху реали-

зације овог пројекта основала 

је ЈП „Голд гондола Златибор“, 

које се бави развојем, а надамо 

се сутра и газдовањем и упра-

вљањем овим пројектом“.

Решавање  
имовинско-правних односа 

једина кочница

Божанићева је уверена да ће 

општина Чајетина ускоро доби-

ти све потребне дозволе, јер је, 

како каже, сва остала докумен-

тација завршена и сређена, осим 

имовинско-правних односа.

„Оно што ми радимо на  Злати-

бору, кроз радну акцију ,  запра-

во је заштита  државне имовине. 

Општина Чајетина ставила се на 

чело мале групе организација и 

институција које бране државну 

имовину, које бране земљу Ре-

публике Србије. То наравно није 

наш посао, али ми сматрамо да 

све оно што је од јавног интереса 

треба и да буде заштићено. Ми не 

смемо да дозволимо да та земља 

буде додељена неком приватни-

ку, а да то није по закону. Нарав-

но, све што је  у складу са прав-

ним процедурама ове земље ми 

поштујемо, може да нам се допа-

да или не допада, али све мора 

бити како закон прописује. Тако 

да сам ја сигурна да ћемо те доз-

воле добити , јер не могу довека 

политичка припадност и вла-

стољубље бити изнад права и 

правде. Са друге стране, оно што 

ми радимо представља заштиту 

државне имовине, која је и имо-

вина општине Чајетина и свих у 

Србији, тако да ће радови сигур-

но почети и ми нећемо стајати“, 

наглашава директорка ЈП ‘’Голд 

гондола Златибор’’.

Божанићева подсећа да реша-

вање имовинско-правних одно-

са на парцелама у својини Репу-

блике Србије  представља једину 

кочницу и проблем за реализа-

цију овог пројекта у пуном ка-

пацитету и динамици, како је то 

општина Чајетина  дефиниса-

ла са својим  партнерима – како 

са произвођачима опреме, тако 

и са извођачима радова. Она 

тврди да је свакако и политика 

мало умешала своје прсте у овај 

пројекат. Проблем је настао због 

узурпације државног земљишта  

када је Министарство грађеви-

не, без накнаде, доделило 2.213 

хектара државне имовине при-

ватном власнику и то без икак-

вог правног основа. 

„Тада смо се ми из општине 

„Голд гондола” на Сајму 
грађевинарства у Београду

„Ми смо у жељи да презентујемо овај пројекат на сајам допремили и кабину, једну од 55 које 
ће бити инсталиране на Златибору. Урадили смо то јер је јединствен наш пројекат најдуже 

панорамске гондоле на свету, и по томе што га ради једна од реномираних светских компанија, 
француски „Помагалски”, а уз то опрема је комплетно плаћена. Са око 10 милиона евра,  

које је општина Чајетина издвојила из свог буџета’’, каже Бојана Божанић

Бојана Божанић

www.goldgondola.rs
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Чајетина побунили, на крају се 

реаговало по закону и решење је 

поништено. Међутим, ти приват-

ни власници којима је земљиште 

било додељено жалили су се и 

сада је тај поступак на Управном 

суду и то је основни разлог због 

чега се земљиште не додељује 

општини Чајетина за изградњу.  

У поступку решавања имовин-

ских односа,  општини Чајетина 

је дозвољена предаја у посед пар-

целе  за почетну и међустаницу, 

али катастар то не поштује. Вла-

да Србијеиздала је Решење  о ут-

врђивању јавног интереса да се на 

тој траси – од центра Златибора до 

врха Торника – може градити гон-

дола. Дакле, утврђен је јавни ин-

терес који сама држава на неки 

начин не поштује. Ни Министар-

ство грађевине, ни друге надлеж-

не институције попут катастра не 

реагују  како би требало на ово 

решење о утврђеном јавном ин-

тересу. А они би морали, по сло-

ву закона, да то земљиште,  иако 

није завршен управни спор, доде-

ле односно пренесу на коришћење 

општини Чајетина  ради при-

вођења намени и изградњи гон-

доле. Иако се то још увек не ре-

шава, ми смо уверени да ће овај 

проблем бити врло брзо решен, 

јер проблем је само везан за др-

жаву, што је апсурд“, закључује Бо-

жанићева.

Директорка ЈП „Голд гондола 

Златибор“ подсећа да Златибор 

сваке године бележи пораст броја 

гостију и да су представници чаје-

тинске општине ове године изу-

зетно задовољни почетком сезоне. 

„Сваког викенда на Златибор, када 

је лепо време, све врви од гостију 

из околине али и из Београда, да 

удахну свежег ваздуха и уживају 

на планини“, каже Божанићева и 

додаје:

Циљ је 10 милиона ноћења 
годишње

„Веома је значајно да промо-

вишемо пројекат који је од вели-

ке важности и за Златибор, али 

и за цео регион и Србију , који 

ће привући велики број туриста. 

Наш циљ је да у наредном перио-

ду имамо 10 милиона ноћења го-

дишње и око милион туриста то-

ком целе године, али исто тако и 

да привучемо многе инвеститоре 

који  желе да улажу на Златибо-

ру. Морам да кажем да су на сам 

помен и идеју о развоју пројекта 

гондоле и о почетку радова, број-

ни инвеститори дошли на Злати-

бор и већ уложили значајна сред-

ства у своје објекте“.

Поред  пројекта изградње гон-

доле, општина Чајетина се на 

овогодишњем Сајму грађевинар-

ства  представила и са још неко-

лико пројеката везаних за уређење 

Златибора: шеталиштем у цен-

тру, уређењем Трга са подним 

грејањем,  пројектом  нове ауто-

буске станице која ће такође бити 

јединствена,пројектима омладин-

ског центра, постројења за пре-

чишћавање отпадних вода. Пред-

стављен је и „ Златни град“, који ће 

бити  изграђен  око међустанице 

гондоле. „То су нам пројекти  веза-

ни један за други, који ће помоћи 

да развијамо елитни туризам у 

околини Рибничког језера, које ће 

у наредних неколико година бити 

претворено у језеро за туристичке 

атракције“, закључује Бојана Божа-

нић, директорка ЈП „Голд гондола 

Златибор“. Нада Џелебџић

Нај ве ћа зве зда на ше му-

зи ке на Пра зник ра да на 

нај по се ће ни јој пла ни ни Ср-

би је – кон церт Здрав ка Чо-

ли ћа би ће одр жан за Кра-

ље вом тр гу на Зла ти бо ру 1. 

ма ја у 20 ча со ва. Пред став-

ни ци Ту ри стич ке ор га ни за-

ци је Зла ти бор за пр во мај ске 

пра зни ке на ја вљу ју ви ше од 

12.000 го сти ју, док се за 1.мај 

оче ку је да ће Зла ти бор по се-

ти ти око 30 000 љу ди.

Ди рек тор ТО Зла ти бор 

Вла ди мир Жи ва но вић о пр-

во мај ском кон цер ту Здрав-

ка Чо ли ћа ка же: ‘’Оп шти на 

Ча је ти на је са Ту ри стич ком 

ор га ни за ци јом Зла ти бор и 

оста лим јав ним пред у зе ћи-

ма при пре ми ла спек та ку ла-

ран кон церт Здрав ка Чо ли ћа. 

Одр жа ва се на лет њој по зор-

ни ци на Кра ље вом тр гу с по-

чет ком у 20 ча со ва. Ми смо 

се ор га ни за ци јом јед ног ова-

квог спек та кла за и ста по тру-

ди ли да упот пу ни мо  по ну ду 

Зла ти бо ра за вре ме пр во мај-

ских пра зни ка, да да мо ви ше 

раз ло га љу ди ма ко ји су се од-

лу чи ли да до ђу на Зла ти бор, 

али и они ма нео д луч ним да 

на пра ве пра ви из бор“. 

Жи ва но вић до да је да је 

оп шти на Ча је ти на са сво-

јим јав ним пред у зе ћи ма 

све ло ка ли те те до ве ла на 

за до во ља ва ју ћи ни во, да је 

Зла ти бор пот пу но уре ђен и 

спрем но до че ку је го сте за 

пр во мај ске пра зни ке. И но-

ви из ле ти обез бе ђу ју се за 

мно го број не по се ти о це, по-

пут Шар ган ске осми це за 

ко ју ће два пу та днев но би-

ти ор га ни зо ван пре воз, и то 

у 10,30 и 13,30 ча со ва. Ра-

ди ће и Ски цен тар Тор ник, 

отво рен за по се ти о це од 29. 

апри ла до 2. ма ја у пе ри о ду 

од 10 до 18 ча со ва, где су на 

ра по ла га њу па но рам ска жи-

ча ра и боб на ши на ма. Ту ри-

сти ма су на рас по ла га њу и 

Сто пи ћа пе ћи на, го стиљ ски 

во до пад и ‘’Ста ро се ло’’ Си-

ро гој но. За тра ди ци о нал ни 

пр во мај ски ура нак, по ред 

Во ди ца, уре ђе ни су и не ки 

но ви ло ка ли те ти, по пут че-

сме на Оку и Гра ди не.

Хо те ли је ри су већ иза-

шли са по ну да ма че тво-

ро днев них и пе то днев них 

пра знич них аран жма на, 

ко ји се про да ју од 15.000 до 

30.000 ди на ра по осо би.

Н. Џе леб џић

Здрав ко Чо лић  
пе ва 1.ма ја  

на Кра ље вом тр гу 

Вла ди мир Жи ва но вић

Са новогодишњег наступа Здравка Чолића на Златибору
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Само наш пољопривредник може 
да планира пет година унапред

За то су створени потребни услови, буџет и одговарајуће мере, јер је усвојена Стратегија 
руралног развоја општине Чајетина од 2017. до 2021. године

Скупштина општине Чаје-

тина усвојила је Страте-

гију руралног развоја 

општине Чајетина за период 

од 2017. до 2021. године. Стра-

тегија јасно дефинише циље-

ве развоја пољопривреде, а  ис-

планиран је и буџет за наред-

них пет година. Из „Златибор-

ског еко аграра’’ позивају све 

заинтересоване пољопривред-

не произвођаче да се инфор-

мишу о стратегији путем сајта 

www.ekoagrar.rs, или да дођу у 

ово привредно друштво ради 

свих потребних информација 

и документације.

‘’Усвајањем Стратегије ру-

ралног развоја општине 

Чајетина показујемо коли-

ко су озбиљне наше намере, 

кроз подстицаје и подршку 

пољопривредним газдинстви-

ма’’, каже Владимир Бојовић, 

директор ‘’Златиборског еко 

аграра’’. Он истиче да је Чаје-

тина једна од ретких општина 

у Србији која има усвојену јед-

ну овакву стратегију и да им 

је основни циљ да у наред-

них пет година већина став-

ки буде реализована.

„Ми смо се упустили у један 

веома важан корак и мало 

ризичан, јер смо формирали 

цео буџет и мере које ће бити 

спровођене у наредних пет 

година, тако да пољопривре-

дници са територије општине 

Чајетина сада знају, на при-

мер, за шта ће и 2020. године 

бити издвојена средства и  у 

коликом износу. Тако и они 

сами могу планирати  развој 

свог газдинства у наредних 

пет година“, додаје Бојовић.

Планиране активности 

пољопривредни произвођачи 

могу сада да расподеле на не-

колико година унапред, како 

би искористили максимални 

износ повраћаја од 600.000 

динара по једном газдинству 

годишње. Иначе, Бојовић каже 

да је ова стратегија послужи-

ла као добар параметар да се 

види какво је тренутно стање 

у пољопривреди на терито-

рији општине Чајетина, као и 

да се види где ће се бити за 

пет година.

„Спроводиће се константан 

мониторинг и процена ове 

стратегије, тако да очекује-

мо за пет година да напра-

вимо пресек, а ангажоваћемо 

стручне институције које ће 

то урадити. Тиме ће се пока-

зати шта смо успели да ура-

димо са овом стратегијом, да 

ли смо испоштовали зацртане 

циљеве који су предвиђени и, 

уопште, какви су ефекти тих 

активности“, наглашава ди-

ректор „Еко аграра”.

Бојовић истиче да су вели-

ка улагања у села, пре свега 

кроз инфраструктуру, довела 

до тога да се многи људи вра-

те својим огњиштима, али и 

да дођу неки други из околних 

општина, јер општина Чаје-

тина даје велике субвенције 

за развој пољопривреде. Све 

више је нових регистрованих 

пољопривредних газдинстава, 

као и нових инвеститора жељ-

них да улажу у пољопривреду.

Иначе, Стратегија рурал-

ног развоја општине Чајетина 

може се наћи на порталу  www.

ekoagrar.rs, а запослени у овом 

привредном друштву стоје на 

располагању свим заинтересо-

ваним пољопривредницима.

     Н. Џелебџић

Владимир Бојовић: Велика улагања у села, 
пре свега кроз инфраструктуру, довела 
до тога да се многи људи врате својим 
огњиштима, али и да дођу неки други  

из околних општина

Планиране активности пољопривредни произвођачи могу сада да расподеле на неколико година унапред,  
како би искористили максимални износ повраћаја од 600.000 динара по једном газдинству годишње
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Горан Стојановић из Мач-

ката пре три године заса-

дио је боровнице. На пар-

цели поред породичне куће са-

да је под овом биљком 70 ари, а 

у припреми је и још једна пар-

цела од 50 ари, где ће боровни-

ца бити посађена већ следеће 

недеље. У ова два засада уло-

жио је пуно пара, али решио 

се на овај корак да од ливада, 

које су служиле као пашњаци, 

направи нешто што је много 

профитабилније. Тада је чуо за 

боровницу, искалкулисао се и 

схватио да је управо то биљка 

која може, како Горан каже, да 

испуни његова очекивања и 

око које не треба да се пуно ра-

ди. Међутим…

„Кад сам се пре три године 

упустио у овај подухват, схва-

тио сам да то није баш тако 

лако и да треба да се уложи 

пуно новца те да је потребно 

пуно радити. Али, свидело ми 

се то у сваком случају и ја сам 

наставио да проширујем засад“, 

каже Горан Стојановић.

Он додаје да је прве године 

уложио много пара, јер постоје 

ствари које не могу да чекају. 

Сем противградне мреже која 

је сада дошла на ред да се по-

стави, и то над површином од 

1,2 хектара, на којој иначе гаји 

две сорте боровнице – дјук и 

дрепер, а што ће свакако бити 

крупна инвестиција. Међутим, 

велику помоћ од ове године 

има од ‘’Златиборског еко аг-

рара’’ који врши повраћај сред-

става, али даје и разне субвен-

ције, тако да ће противградна 

мрежа бити постављена ове 

године. Прошле је стигао први 

род, у малим количинама, а 

онај прави очекује се ове и на-

редне године.

„Пласман смо обезбедили 

преко једне фирме из Младе-

новца, која нам је иначе обез-

бедила и саднице, цео садни 

материјал и ђубриво. Све узи-

мамо преко њих , а све у са-

радњи са ‘Еко аграром’ из Чаје-

тине, тако да мислим да смо 

обезбеђени са те стране“, наг-

лашава Горан.

Прве резултате и финан-

сијски ефекат Стојановић оче-

кује већ ове године, када ће зна-

ти колико је заправо овај посао 

уносан. Површина је велика 

и рад око боровнице и њено 

брање не могу извести сами 

укућани, већ је ту и неколико 

радника. Ипак, поручује да ко 

воли да се бави оваким послом  

треба то и да проба, али пре све-

га потребно је добро се посаве-

товати  са стручним службама – 

коју сорту  посадити  и на којим 

местима.  Н. Џ.

Горан Стојановић из Мачката 
у два засада боровнице  

прилично уложио

У садњу боровнице  
уз савете стручњака
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Породица Раковић из 

Чајетине, која је пре две 

године остала без свог 

хранитеља  Драгутина који је 

био радник КЈП „Златибор“, до-

недавно је живела у веома теш-

ким условима. Захваљујући 

општини Чајетина и овом ко-

муналном предузећу, Вида Ра-

ковић и њене две ћерке доби-

ле су нову кућу, а самим тим и 

наду за много бољу будућност.

Изградња куће од 50 квадра-

та за породицу Раковић из Чаје-

тине коштала је око 20.000 евра. 

Градњу  тог стамбеног објек-

та финансирали су чајетинска 

општина и КЈП „Златибор“. Али 

вредност куће  много је већа за 

Виду и њене две ћерке – деве-

тогодишњу Миљу и дванаесто-

годишњу Драгицу, којима ће од 

данас, како то саме кажу, бити 

много лакше и боље. Сада им и 

будућност изгледа лепша.

„Много смо срећни данас… 

Захваљујем се свим Драгутино-

вим колегама, председнику Ста-

матовићу, социјалном, мом брату 

и свим људима добре воље који 

су нам пуно помогли. Сада је све 

у реду, и свима свака част’’, каже 

са сузама радосницама Вида Ра-

ковић.

Девојчицама ништа не може 

да врати оца, али ипак, када су 

бољи услови за живот, чини се да 

ће све бити лакше.

„Много смо срећне и зах-

ваљујемо се председнику општи-

не, татиним колегама, ујаку и 

свима који су нам помогли. Се-

стра и ја сада имамо своју собу. 

Потребно нам је још намештаја, 

али и  то ћемо добити. Све нам је 

битно, све ћемо стећи, али мени 

лично је најбитније и што желим, 

то је мобилни телефон и лап топ, 

јер сви моји другари то имају, а 

једино ја немам“, каже дванаес-

тогодишња Драгица Раковић.

„Лепа нам је кућа, и све,  то ми 

је драго. Али и ја имам исте жеље 

као и моја сека, а то је лап топ 

или мобилни телефон’’, каже де-

ветогодишња Миља Раковић.

Милан Стаматовић, председ-

ник општине Чајетина, уручио 

је Раковићима  кључеве од куће 

и истакао да је ова општина, на 

примеру породице Раковић, по-

казала да води бригу о свим 

својим становницима и угроже-

ним категоријама.

„Ово није први и једини случај 

где општина Чајетина  учествује 

у хуманитарним акцијама и по-

маже угрожене породице, које су, 

стицајем неких несрећних окол-

ности, дошле у ситуацији да саме 

не могу да изграде своје куће и по-

праве услове живота. А локалне  

самоуправе и јавна предузећа и 

јесу оформљена за то, да помогну 

без икаквих условљавања. Ја овој 

деци желим сваки успех, да на-

предују и буду добри људи, корис-

ни чланови наше општине и Ср-

бије“,  казао је Милан Стаматовић, 

председник општине Чајетина.

Руководство чајетинске општи-

не у разговору са девојчицама 

дало је обећање да ће им наба-

вити жељени лап топ и мобилни 

телефон, као и још многе ствари 

које су им потребне. Подсетимо, 

прошле године ветерани култур-

но- уметничког друштва из Аус-

трије поклонили су Раковићима 

део намештаја, телевизор и гар-

деробу, као и школски прибор и 

средства за хигијену.

 Нада Џелебџић

Нова кућа за породицу  
без хранитеља дар 

општине и комуналног
„Захваљујем се свим Драгутиновим колегама, председнику Стаматовићу, 

социјалном, мом брату и свим људима добре воље који су нам пуно 
помогли. Сада је све у реду, и свима свака част’’, рекла је са сузама 

радосницама удовица Вида Раковић, мајка девојчица Миље и Драгице
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Привредно друштво за развој пољопривреде „Златиборски еко 

аграр“ расписало је Јавни конкурс за унапређење економ-

ских активности на селу кроз подршку непољопривредним 

активностима. Активности предвиђене конкурсом односе се на уна-

пређење непољопривредних активности као и повећање конкурент-

ности пољопривредних газдинстава кроз развој туристичких обје-

ката и услуга у руралном туризму општине Чајетина.

Реч је, пре свега, о подршци оним домаћинствима која, уз 

пољопривреду, желе да развијају и сеоски туризам, да у тој делат-

ности остваре додатне приходе. Крајњи корисници  ови 

х средстава, према одредбама конкурса, јесу фи-

зичка лица-носиоци регистрованог комерцијал-

ног пољопривредног газдинства.

„Ово значи да се бавимо подршком сеоском 

туризму, односно пољопривредним газдинстви-

ма која, поред примарне пољопривредне произ-

водње, желе да се баве и сеоским туризмом. Да приме 

одређени број туриста у оквиру својих капацитета, који се налазе 

изван насељених места Златибор и Чајетина“, каже Владимир Бојо-

вић, директор ‘’Златиборског еко аграра’’.

Како је у питању прва година овог пројекта, средства опредељена 

за ове намене износе два милиона динара, а послужиће као репер 

за наредну годину и показатељ где се налази сеоски туризам, у ком 

правцу га треба даље усмерити. Максимални износ подстицаја по 

једном кориснику у оквиру једног јавног позива је 150.000 динара, а 

односи се, пре свега, на адаптацију и опремање простора за бављење 

сеоским туризмом. Већ од наредне године, у плану ће бити и подрш-

ка за изградњу аутентичних објеката у сеоским срединама.  Конкурс 

је већ расписан, али ће пријаве бити прихватане од 1. маја до 1. јуна.

„Желимо да подстакнемо оне праве пројекте и људе. Више ће бо-

дова имати оно пољопривредно газдинство чији носилац има мање 

од 40 година или чији је носилац женска особа, затим ко има већу 

површину земљишта, више чланова газдинства, а што 

мањи број запослених у радном односу. Поента је 

да помогнемо људе који заиста немају друге из-

воре зараде“, истиче Бојовић.

На конкурсу може учествовати свако регистро-

вано пољопривредно газдинство, а они који нису 

категорисали своје смештајне капацитете имаће ус-

лов да то ураде након реализације пројекта. У супротном, 

вршиће се повраћај добијених средстава. Из ‘’Еко аграра’’ поручују 

да ће ово бити и једна од мера у подстицају  категоризације смештај-

них капацитета. Иначе, на територији општине Чајетина до сада је 

регистровано 15 сеоских домаћинстава која се баве туризмом. Са 

друге стране, оних нерегистрованих има четири пута више.

 Н. Џелебџић

Шанса за домаћине који се 
баве сеоским туризмом

Подстицајна средства у укупном износу од два милиона динара „Златиборски еко аграр”  
даје за адаптацију и опремање простора намењеног смештају гостију у селима

Максимални 
износ подстицаја 

по кориснику је 150.000 
динара

На конкурсу може учествовати свако регистровано пољопривредно газдинство, а они који нису 
категорисали своје смештајне капацитете имаће услов да то ураде након реализације пројекта
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Србија мора да објави 

рат белој куги, јер то је 

најважније национално 

питање. Сведоци смо данас да 

се наша села празне, да млади 

одлазе у велике градове или у 

иностранство. Наш циљ и за-

датак јесте да их задржимо на 

овим просторима››, рекао Ми-

лан Стаматовић на отварању 

шестог нашег сеоског вртића 

На иницијативу мештана Ро-

жанства у овом селу отворен  је 

дечји вртић, који ће похађати 

25 малишана. Средства за ре-

новирање просторија у коме је 

вртић смештен, у износу од 3,5 

милиона динара, обезбедила је 

општина Чајетина, док су  месна 

заједница Рожанство и Предш-

колска установа ‹›Радост›› пру-

жиле потребну техничку помоћ.

„Отварањем  вртића у Рожан-

ству настављамо тамо где су 

стали наши преци, а уједно на-

стављамо са улагањима и раз-

војем  наших села и земље Ср-

бије“, нагласио је председник 

општине Чајетина Милан Ста-

матовић на свечаном отварању 

сеоског вртића у Рожанству.

„Србија мора да објави рат бе-

лој куги, јер то је најважније на-

ционално питање. Сведоци смо 

данас да се наша села празне, да 

млади одлазе у велике градове 

или у иностранство. Наш циљ и 

задатак јесте да их задржимо на 

овим просторима. Ово златибор-

ско село Рожанство то најбоље 

показује на сопственом примеру: 

како смо успели да сачувамо јед-

но мало село, којем је до пре не-

колико година претила опасност 

да се људи иселе, да оду одавде и 

да оно личи на многа друга по Ср-

бији“, рекао је Милан Стаматовић, 

председник општине Чајетина.

Стаматовић је нагласио да је 

сада најважнија популациона по-

литика и да је потребно борити се 

за повећање наталитета, како би 

се сачувала своја домовина и на-

слеђе од предака. Пред многоброј-

ним родитељима и децом мали-

шани чајетинског дечијег вртића 

извели су пригодан културно- 

уметнички програм. Иначе, ново-

отворени вртић се налази у згради 

МЗ Рожанство и њега ће, за сада, 

похађати деца из Рожанства, али 

и из околних ужичких села.

„Вредност радова на вртићу у 

Рожанству износи око 3,5 мили-

она динара, а урађена је адапта-

ција простора, прилагођавање 

намени за дневни боравак деце. 

Направљене су две радне собе, 

кухиња и остале помоћне прос-

торије. Простор је комплетно оп-

ремљен, а са децом ће радити 

две васпитачице, с тим што ће ту 

бити још једна особа на послови-

ма кувара и хигијеничара“, каже 

Јелена Митрашиновић Браша-

нац, директорка предшколске 

установе „Радост“ Чајетина.

Иначе, предшколским про-

грамима у чајетинској општини 

обухваћено је  укупно 520 мали-

шана, од чега 170 у сеоским сре-

динама. Обухват деце предшкол-

ским програмима  је око 93 одсто, 

што је далеко изнад националног 

просека који је око 50 одсто. У се-

оским срединама предшколским 

програмима обухваћено је преко 

80 одсто деце.

На територији општине Чаје-

тина од 2008. године отворено је 

шест сеоских вртића, и то у Мач-

кату, Кривој Реци, Сирогојну, Љу-

бишу, Шљивовици и Рожанству, 

за шта је из општинског буџета 

издвојен 21 милион динара.

Н. Џелебџић

У Рожанству 
отворен дечји 

вртић
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Кра јем про шле го ди не Кул-

тур но-умет нич ко дру штво 

“Зла ти бор” из Ча је ти не бо-

ра ви ло је у Ге те бор гу у Швед ској 

као  гост КУД “Сте ван Син ђе лић”. 

Дру же ње и са рад ња ова два срп-

ска дру штва, ко ја раз два ја да љи-

на али спа ја ју ко ре ни и љу бав пре-

ма очу ва њу кул тур ног на сле ђа, 10. 

aприла су ор га ни зо ва ли за јед нич-

ки кон церт пред пу ном ха лом ча-

је тин ског Спорт ског цен тра.

Све је кре ну ло  из до го во ра 

управ них од бо ра КУД-ова из два 

да ле ка гра да, а учвр сти ло се кроз 

игру и дру же ње њи хо вих чла но-

ва. При ја тељ ске ве зе мла дих ре-

зул ти ра ле су же љом за по нов ним 

су сре том, а то се и оства ри ло. Око 

че тр де се то ро фол кло ра ца и пред-

став ни ка срп ског КУД-а „Сте ван 

Син ђе лић“ бо ра ви ли су не ко ли-

ко да на у Ча је ти ни. Одр жа ли су и 

за јед нич ки кон церт, при ре див ши 

ти ме пра ви пра зник за очи и ду шу.

„Мо рам да ка жем да је ово је-

дан од нај ра зви је ни јих КУД-ова 

у по гле ду са рад ње са на ма у ма-

ти ци Ср би ји. Та ко да они има-

ју ор га ни зо ва не по се те број ним 

гра до ви ма, али не ка ко је Зла ти-

бор стал но из ми цао у том не ком 

до го во ру, и ко нач но смо ус пе ли 

у ових шест ме се ци и да оде мо 

ми та мо и они да до ђу ов де,“ ка же 

Бо ја на Бо жа нић, пред сед ни ца УО 

КУД „Зла ти бор“: „Ово је си гур но, 

то сам и про шли пут ре кла, по-

че так јед не ле пе са рад ње.“

Го сто љу бље до ма ћи на и ле по 

вре ме од лич на су пре ди спо зи ци-

ја за на ста вак дру же ња ова два 

кул тур но-умет нич ка дру штва. Са 

тим се сла же и Ра до слав Је ла чић 

Ми ма, ко ре о граф КУД „Сте ван 

Син ђе лић“ ко ји по след њих 15 

го ди на жи ви и ра ди у Швед ској. 

„Ово је јед на екс кур зи ја за на-

шу де цу ко ја су ро ђе на у Швед-

ској, где се ми тру ди мо да пре ба-

ци мо ово ма ло срп ства на њих, 

да са чу ва мо кул ту ру и по сто ја ње 

на про сто ри ма Кра ље ви не Швед-

ске“, при ча нам Ра до слав.

Ина че, ово срп ско дру штво 

по сто ји од 1984. го ди не. Пред-

сед ник КУД-а ка же да је то пра-

во срп ско дру штво ко је успе ва да 

оства ри глав ни циљ: не го ва ње 

срп ског је зи ка, кул ту ре и ба шти-

не, чак и он да ка да то ни је ла ко.

 „То је због то га што жи ви мо у 

јед ној са свим дру гој кул ту ри, дру-

ги се при ча је зик, све је дру га чи-

је. Са рад ња са ва шим дру штвом 

и са ва шом оп шти ном зна чи нам 

ја ко пу но, упра во због то га што се 

та ко на ста вља наш рад на оно ме 

у че му се нај ви ше тру ди мо: очу-

ва њу је зи ка, тра ди ци је, кул ту ре. 

На ро чи то због то га што су сва де-

ца ко ја ве че рас на сту па ју не са-

мо ро ђе на у Швед ској, не го су чак 

дру га и тре ћа ге не ра ци ја ко ја жи-

ви у Швед ској“, ис ти че Све ти слав 

Ла зић, пред сед ник срп ског КУД 

„Сте ван Син ђе лић“.

Го сти су ча је тин ској пу бли ци 

из ве ли игре из Бе о гра да, око ли не 

Пи ро та, ле ско вач ког и ко сов ског 

По мо ра вља и за слу же но до би-

ли гром ке апла у зе. До ма ћи ни су 

пред сво јом пу бли ком бли ста ли 

као и обич но, а са при ја те љи ма 

из Швед ске на ста ви ли дру же ње и 

на кон кон цер та. На ред них да на 

су их во ди ли на нај леп ше зла ти-

бор ске де сти на ци је, по ка зу ју ћи 

им не са мо ле по те зе мље из ко је 

им по ти чу ко ре ни, већ и кул тур-

но-исто риј ске спо ме ни ке, цр кве 

и ма на сти ре у ко ји ма се ка ли ла 

и ка ли ве ра и на да за до бру бу-

дућ ност.  М. Р. Лу ко вић

Громки аплаузи  
у Чајетини за Србе 

фолклорце из Шведске
Не гу ју ћи при ја тељ ске ве зе, чла но ви срп ског КУД „Сте ван Син ђе лић”  
из Ге те бор га и на шег КУД „Зла ти бор” за јед нич ки кон церт одр жа ли 

пред пу ном ха лом Спорт ског цен тра 

Бо ја на Бо жа нић, пред сед ни ца 
УО КУД „Зла ти бор”: Ово је си гур но 

по че так јед не ле пе са рад ње

Го сти су ча је тин ској пу бли ци из ве ли 
игре из Бе о гра да, око ли не Пи ро та,  

ле ско вач ког и ко сов ског По мо ра вљаФ
от

о 
Са

м
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Српска академија нау-

ка и уметности(САНУ) у 

сарадњи са Музејом на 

отвореном ‘’Старо село’’ у Сиро-

гојну трагајући за могућности-

ма да нам посрнуло српско се-

ло крене путем развоја органи-

зовала је 11. априла у том му-

зеју научно-стручни скуп  ‘’Ет-

но-села и сеоске амбијенталне 

целине у Републици Србији и 

Републици Српској’’.  Академи-

ци и стручњаци из ове области  

у први план су ставили наше 

богато наслеђе:  говорили о  ет-

но-селима, кућама и поставка-

ма, етно-музејима, непокрет-

ним културним добрима , за-

штићеним сеоским амбијен-

талним срединама, етно и еко 

туризму. При томе, истица-

ли су Сирогојно и његов музеј 

као пример како треба радити 

и госте привлачити.

Уводничар овог скупа био 

је академик Драган Шкорић, 

председник одбора САНУ за 

село, а говорили су и песник 

Љубивоје Ршумовић, етно-

лог Боса Росић, в.д. дирек-

торка ‘’Старог села’’ Светлана 

Ћалдовић Шијаковић, проф. 

др Милован Митровић, пред-

ставници  већ уређених ет-

но-локација и амбијенталних 

целина у Србији и Републици 

Српској. Представљен је Тршић 

као пример добре праксе, ет-

но-парк у Равни код Књажев-

ца, заштићена амбијентална 

целина Неготинске пивнице, 

могућности ревитализације 

старе сеоске целине Бебића 

лука, етно-комплекс ‘’Капетан 

Мишин брег’’ на подручју Ђер-

дапске регије, етно-село Шти-

тково, народно градитељство,  

животне приче оснивача при-

ватних етно-насеља, преглед 

стања етно-села у српским 

срединама на Косову и Мето-

хији...     

Говорећи на отварању, ака-

демик Шкорић истакао је да 

располажемо изузетним при-

родним лепотама, вредним и 

марљивим људима, историјс-

ким и културним знамени-

тостима, богатом народном 

заоставштином: – А све то је 

само делимично искоришће-

но. Овим скупом желимо да 

скренемо пажњу јавности на 

значај нашег културног на-

слеђа, на примерима да по-

кажемо шта се може урадити. 

Те теме имају широк значај 

за привредни, културни, а по-

себно туристички развој Ср-

бије, као и Републике Српске 

чији се пројекти такође овде 

представљају. Један од циљева 

скупа је и да се добије пресек 

стања на терену, идентификују 

сви облици насеља, припад-

ност власништву, туристичке, 

музеолошке, образовне и друге 

функције, за изналажење ре-

шења како би се овакве цели-

не ставиле у функицију прив-

редног и друштвеног развоја у 

Србији и Републици Српској.

На првом месту је  
изградња инфраструктурних 

објеката

По Шкорићевим речима, Вла-

да Србије и локалне самоупра-

ве морају знатно више пажње 

овоме посветити и сачинити 

конкретне стратегије, у сваком 

погледу, посебно финансијс-

ком. – Али на првом месту је 

изградња инфраструктурних 

објеката, јер имамо доста села, 

преко 400 у Србији, која немају 

пута, везу са светом. А много је 

тога што треба заштитити, акти-

вирати и ставити у функцију у 

сеоским срединама. Рецимо, во-

денице: колико их има у Србији,  

колико запуштених. Кад би све 

те воденице довели у функцију 

и направили каталог, па по-

Наше богато наслеђе  
може да покрене села

Научни скуп о етно-селима, одржан 11. априла у музеју у Сирогојну, организовала Српска 
академија наука и уметности, апелујући на Владу Србије и локалне самоуправе  

да у села више улажу. – Без пута преко 400 села у Србији 

Етно музеј  
Старо село  
у Сирогојну
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ред ауто-пута да не пише само 

‘’вински пут’’ него и ‘’пут за во-

деницу’’, то би могло бити веома 

атрактивно за туризам Србије. 

Имамо и ветрењаче у Војво-

дини, велики број их пропада, 

са њих се развлачи оно што се 

може поскидати. Па у Банату 

имамо замкове који пропадају, 

а када би се неколико њих дове-

ло у функцију то би било атрак-

тивно. Зашто ми то не чинимо 

кад су наше северне комшије 

Мађари то урадили. Има и за-

пуштених салаша, већина је 

таквих у јужној Бачкој. Реали-

зацијом ових и сличних идеја 

Србија би на туристичкој карти 

Европе могла да постане веома 

препознатљива – казао је акаде-

мик Шкорић и додао да је ‘’бо-

гато етно-наслеђе наше земље 

део њеног културног идентите-

та и културно-туристички ре-

сурс, који треба да развијамо, 

чувамо и пренесемо на будуће 

генерације као наставак нашег 

цивилизацијског хода’’.

Село и његове вредности  
не треба да заборавимо
Песник Љубивоје Ршумо-

вић  говорио је овде, како рече, 

и у својству Златиборца и као 

председник Културно-просвет-

не заједнице Србије: 

– Као Златиборац из Љубиша 

помало сам завидео Сирогојну 

на развојним успесима са за-

другом, плетиљама, етно-се-

лом. А и Културно-просветна 

заједница Србије се бави се-

лом: хроникама, такмичењи-

ма села у производњи и ст-

варалаштву, додељује Вукову 

награду, златне значке и дру-

го. Село и његове вредности не 

треба да заборавимо.

Етно-музеј у Сирогојну 

представила је директорка 

те установе Светлана Ћалдо-

вић Шијаковић, рекавши да 

је Музеј „Старо село“ једин-

ствен под отвореним небом 

који презентује традиционал-

но материјално и духовно на-

слеђе, те да је ово право место 

и моменат да се један овакав 

скуп овде одржи. На градњу 

тог музеја у свом реферату је 

подсетила етнолог Боса Росић 

која га је заједно с Добрилом 

Смиљанић почетком осамде-

сетих стварала. 

Проф. др Милован Митро-

вић указао је на значај здра-

вог културног и националног 

идентитета, наше здраве са-

мосвојности упоредивши то са 

главицом лука: – Нема здраве 

главице без дубоког корена, 

као ни без здравих листова. 

Уосталом, наши најуспешнији 

научници били су они који су 

повезани са тлом, укорењени у 

наслеђе – нагласио је на овом 

скупу Митровић. М. Ј. 

Академик Драган Шкорић: Кад би све воденице довели у функцију  
и направили каталог, па поред ауто-пута да не пише само „вински пут’’ него 
и „пут за воденицу’’, то би могло бити веома атрактивно за туризам Србије

Жене плету и везу у Музеју плетиља 

Љубивоје Ршумовић говори на скупу
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У овом ра ду би ће украт ко пред ста вљен на ста нак 
зе мљо рад нич ких за дру га и њи хов зна чај за раз
вој се љач ког дру штва у Ср би ји кра јем 19. и кроз 

чи тав 20. век. По себ на па жња би ће по све ће на Зе мљо
рад нич кој за дру зи у Си ро гој ну ко ја је то ком 20. ве ка 
би ла је згро ка ко при вред ног та ко и кул тур ног раз во ја 
се ла Си ро гој на.

Из ове за дру ге по чет ком ше зде се тих го ди на 20. ве ка 
из ни кло је пред у зе ће за екс пло а та ци ју ка ме на са 200 
за по сле них рад ни ка, за тим За дру га пле ти ља ко ја је на 
вр хун цу сво га раз во ја има ла 80 стал но за по сле них и 
пре ко 2.000 же на ко о пе ра на та са под руч ја пет оп шти на 
Зла ти бор ског окру га и са сво јим ис по ста ва ма у Ко сов
ској Ми тро ви ци и Сје ни ци. Из За дру ге пле ти ља та ко ђе 
су осно ва не две фа бри ке: кон фек ци ја са 200 за по сле
них и фа бри ка ду ше ка и јор га на са 50 рад ни ка. За дру га 
пле ти ља из гра ди ла је би бли о те куга ле ри ју и ини ци ра ла 
из град њу Му зе ја на род ног гра ди тељ ства (Му зеј „Ста ро 
се ло”) у чи јем је фи нан си ра њу уче ство ва ла са 80 од сто.

Осни ва ње зе мљо рад нич ких за дру га, ко је се по ја вљу
ју у 19. ве ку ши ром Евро пе, вид је за шти те се ља ка или 
по љо при вред них про из во ђа ча од круп них ка пи та ли ста 
чи ји се жи вот ни сми сао, на жа лост, пре тво рио у про фит. 
Оне се ја вља ју по угле ду на ра зно вр сна рад нич ка удру
же ња по гра до ви ма ко ји ма су се рад ни ци шти ти ли од 
ка пи та ли ста са јед не стра не, а са дру ге стра не по угле
ду на по ро дич не за дру ге ко јих је би ло у свим се о ским 
дру штви ма на од ре ђе ном ни воу раз во ја. Зе мљо рад нич
ке за дру ге су би ла удру же ња сло бод них се ља капо љо
при вред них про из во ђа ча ко ји су има ли за јед нич ке ин
те ре се: по моћ при ор га ни зо ва њу про из вод ње (на бав ка 
се ме на, ђу бри ва, ала та, ма ши на и др.), и за јед нич ки из
ла зак на тр жи ште по истим це на ма.

За дру жне иде је у Ср би ју до но си ли су уче ни Ср би, 
пре свих Све то зар Мар ко вић, Адам Бо го са вље вић, Ми
ха и ло Авра мо вић, а за ју го за пад ну Ср би ју на ро чи то је 
зна ча јан Дра ги ша Лап че вић из По же ге. Са тим иде ја ма 
упо зна ва ли су се се о ски све ште ни ци и учи те љи ко ји су 
би ли пр ви ини ци ја то ри осни ва ња зе мљо рад нич ких за
дру га у Ср би ји.

Је дан сја јан при мер пру жа ња по мо ћи сво јим се ља
ци ма па ро хи ја ни ма сва ка ко је зна ме ни та по ро ди ца све
ште ни ка Сми ља ни ћа. По ред то га што су би ли кти то ри 
цр кве Св. Пе тра и Па вла у Си ро гој ну они су по ро дич
но ов де слу жбо ва ли пре ко 200 го ди на и де ли ли на род
ну суд би ну.

Зна чај на лич ност ове по ро ди це сва ка ко је про та Ми
лан Сми ља нић, ро ђен 1891. го ди не. Као млад све ште ник 
про ла зи кроз рат не ви хо ре по нас не срећ ног 20. ве ка, 
али по за вр шет ку ра то ва и фор ми ра њу но ве др жа ве он 
се свим сво јим би ћем укљу чу је у об но ву зе мље. По ред 
то га што је био све ште ник, био је и учи тељ и на став
ник кад би за тре ба ло, ини ци ја тор свих но вих иде ја ко је 
би мо гле да по бољ ша ју те жак жи вот ње го вих па ро хи ја
на. За дру жне иде је и ње му су се до па ле па 1923. го ди не 

осни ва Зе мљо рад нич ку за дру гу у су сед ном се лу Рав ни
ма, на чи јем се под руч ју на ла зи ло и има ње и ста ни ште 
Сми ља ни ћа. На ред не го ди не (1924.) осни ва и за дру гу у 
Си ро гој ну, а као већ ис ку сан за дру гар по ма же при осни
ва њу мно гих за дру га по зла ти бор ским се ли ма. Убр зо 
(1927.) ор га ни зу је екс кур зи ју зла ти бор ских за дру га ра 
Сло ве ни ји. С об зи ром да су зла ти бор ски се ља ци пу то
ва ли са мо у вој ску и у рат, ово је за њих био та кав до га
ђај о ко ме су све до смр ти при ча ли сво јим по том ци ма. 
На рав но да се Про та као ве о ма ак ти ван ба вио и по ли
ти ком пре ко он да шње Ра ди кал не стран ке.

У ме ђу рат ном пе ри о ду осни ва се ве ли ки број за дру
га у чи та вој на шој зе мљи, пре ма не ким по да ци ма би ло 
их је 3.500. У то ку ра та као и све про па ле су зе мљо рад
нич ке за дру ге. Оне се од мах на кон триче ти ри го ди не 
по сле ра та об на вља ју.

Пр вих две ста пла та  
у две ста до ма ћин ста ва

Та да шње зе мљо рад нич ке за дру ге пре у зи ма ју на се бе 
ком пле тан раз вој се ла. Гра де се ве ли ки за дру жни до мо
ви (до ду ше по угле ду на со вјет ске) са ве ли ким са ла ма у 
ко ји ма су се од ви ја ле све се о ске кул тур не ма ни фе ста ци је 
(при ка зи ва ни су фил мо ви; по зо ри шне пред ста ве, пе вач
ка так ми че ња), а не рет ко су се ту за вре ме вре мен ских 
не по го да од ви ја ли и се о ски ва ша ри. На рав но да су ове 
са ле ко ри шће не и за по ли тич ке ску по ве, ра зна пре да
ва ња, обу ке и кур се ве из по љо при вре де. Ту су се на ла
зи ле и слу жбе не про сто ри је ка ко за дру ге та ко и ме сне 
кан це ла ри је, чу ве не за дру жне про дав ни це, про сто ри је 
за от куп про из во да....

Кра јем пе де се тих го ди на 20. ве ка над ле жни су од лу
чи ли да се два де се то го ди шњи ца од 1941. го ди не про сла
ви у Ужи цу, па је за ту при ли ку Ужи це мо ра ло би ти уре
ђе но и об но вље но. За ту об но ву би ла је по треб на ве ли ка 
ко ли чи на ка ме на, јер се ве ли ки Трг гра дио од ка ме них 
пло ча. У бли зи ни Си ро гој на је по сто јао мај дан ка ме на 
из ко га су се ва ди ле пло че за из град њу спо ме ни ка или 
под зи ду ку ћа. Про та је сми слио да се тај ка мен по ну ди 
за из град њу Ужи ца. До го во рио се са та да шњим управ
ни ком за дру ге мла дим Ми ло са вом Ста ма то ви ћем да 
ту екс пло а та ци ју поч ну пре ко Зе мљо рад нич ке за дру
ге. Убр зо је у но ви по гон за дру ге при мље но 200 љу ди у 
стал ни рад ни од нос. Две ста пла та у две ста до ма ћин ста
ва, ка кав про спе ри тет.

Као што је по зна то, кра јем пе де се тих и по чет ком ше
зде се тих го ди на 20. ве ка до шло је до ве ли ких ми гра ци
ја се о ског ста нов ни штва у окол не гра до ве. Отва ра не су 
но ве или про ши ри ва не ста ре фа бри ке, па је рад на сна га 
би ла по треб на. У ужич ком кра ју из гра ђе на је ве ли ка фа
бри ка за об ра ду ба кра Ва ља о ни ца ба кра у Се вој ну(ко ја 
је у је дом тре нут ку за по шља ва ла бли зу 10.000 рад ни
ка), ве о ма је про ши ре на По шин ге ро ва фа бри ка оруж ја 
са да са но вим име ном „Пр ви пар ти зан”, тек стил ни за во
ди под име ном „Цве та Да бић” при ма ли су жен ску рад ну 
сна гу.... сви су хр ли ли ка Ужи цу.

У то вре ме у Си ро гој ну се раз ми шља ло ка ко упо
сли ти и жен ску рад ну сна гу, ко ју су чи ни ле ма хом не
пи сме не же не ко је би та ко ђе мо гле при вре ђи ва ти, а 
не сла ти их у фа бри ке по гра до ви ма. Мо жда би мо
гле не што да ра де код сво јих ку ћа, по пут дра га чев ских 
тка ља ко је су се, ка ко су пи са ле но ви не, ор га ни зо ва ле 
у за дру гу тка ља. Њих је пред во ди ла Рај ка Бо ро је вић, 
се стра чу ве ног сли ка ра Шо тре из Хер це го ви не, ко ја се 
за јед но са њим у то ку Дру гог свет ског ра та кри ла у 
дра га чев ском Дуп цу. Шо тре су ду же вре ме на жи ве ле у 
Дуп цу и бу ду ћи да су Ди нар ци као и ме шта ни, они су 
се за на век спри ја те љи ли. Рај ка је сво јим до ма ћи ца ма 
обе ћа ла да ће им се оду жи ти ако по бе де они за ко је се 
она бо ри ла, а бо ри ла се про тив фа ши зма и угње та ва
ња сва ке вр сте. И за и ста се сре ди ном пе де се тих го ди на 
Рај ка по ја ви ла у Дуп цу и осно ва ла Дра га чев ску за дру гу 
тка ља. Ле по су за ра ђи ва ле, а све се де ћи код сво је ку ће 
и га је ћи сво ју де цу.

У тим раз ми шља њи ма пред ња чио је Про та во де ћи 
раз го во ре са сви ма са ко ји ма је кон так ти рао, па и са 
на став ним ка дром из основ не шко ле у Си ро гој ну. Ме ђу 
њи ма је би ла и ње го ва ду го го ди шња при ја те љи ца про
фе сор ка у пен зи ји Ми ли ца Ста но је вић, ро ђе на у су сед
ном се лу Али ном По то ку, пред рат на ди рек тор ка скоп
ске гим на зи је, ко ја је у не до стат ку на став ног ка дра, као 
пен зи о нер, до шла да по мог не сво јим зе мља ци ма. У дру
штве ном ра ду, ка ко се то та да зва ло, на ро чи то је би ла 
ак тив на учи те љи ца Ми ли ца Ршу мо вић Ка ри ма но вић ко
ја је чи тав свој рад ни век про ве ла у се ли ма и увек ра ди ла 
на опи сме ња ва њу и еду ка ци ји не пи сме ног се о ског жи
вља. По но ви на ма се пи са ло о Дра га чев ској за дру зи же
на тка ља ко је су већ иза шле и на свет ско тр жи ште. Про та 
и ње го ви са го вор ни ци су на глас раз ми шља ли: „...па што 
су Дра га чев ке па мет ни је од на ших зла ти бор ских же на, 
све је то исти ди нар ски мен та ли тет’’, го во рио је Про та. 
До го во ри ли су се да би би ло згод но да се пр во пре гле
да ју те ру ко тво ри не. Учи те љи ца Ми ла се при хва ти ла ор

За дру га до при не ла да свет чу је за Си ро гој но
(Ово је ин те грал ни текст ре фе ра та „Од зе мљо рад нич ке за дру ге пре ко За дру ге пле ти ља до Му зе ја „Ста
ро се ло’’ у Си ро гој ну’’, ко ји је на пи са ла Бо са Ро сић и про чи та ла на на уч ноструч ном ску пу о ет носе ли
ма одр жа ном 11. апри ла у Му зе ју „Ста ро се ло’’ у ор га ни за ци ји Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти)    

Пи ше: Бо са Ро сић 
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га ни за ци је при ку пља ња ру ко тво ри на пре ко ђа ка. Де ца, 
до ла зе ћи у шко лу, сва ки дан су до но си ла ћи ли ме, ира ме, 
гу бе ре, ја сту ке, сук ње, блу зе, ча ра пе, ша ло ве, ру ка ви це, 
ко шу ље и пре да ва ла сво јој учи те љи ци. 

Би ла је то је сен 1962. го ди не, а при бли жа вао се дан 
за дру ге 11. но вем бар ко ји је сва ке го ди не све ча но обе ле
жа ван. Пла ни ра ли су да се при ку пље ни пред ме ти, ко јих 
је би ло пре ко 1.200, за дан за дру ге из ло же у за дру жној 
са ли и по ка жу по се ти о ци ма ко ји су то га да на би ли по
зва ни да до ђу на све ча ност. По зван је ве ћи број зва ни ца 
не го оста лих го ди на, а упу ћен је по зив и Рај ки Бо ро је
вић из Дуп ца. Рај ка је би ла по треб на да да не ку су ге сти ју 
шта би ове же не ко је су ура ди ле све те из ло же не пред
ме те мо гле по пут дра га чев ских тка ља и са ме да ра де. 

До бри ла је за ди ви ла  
Си ро гој но 

Те го ди не (је сен 1962). у оп шти ни Ча је ти на об ре ла се 
и До бри ла Ва си ље вић из Ари ља ко ја је као сти пен ди
ста оп шти не Ча је ти на за вр ши ла Ту ри стич ку шко лу на 
Еко ном ском фа кул те ту, као пр ва ге не ра ци ја сту де на та 
са том стру ком у Бе о гра ду, и до шла да од ра ди сво ју сти
пен ди ју. Мно га ва жна от кри ћа до га ђа ју се слу чај но, та ко 
је и До бри ла баш у то вре ме до шла слу чај но у Си ро гој но. 
По ну ди ла се да по мог не око ор га ни за ци је те из ло жбе, 
јер се њен ди плом ски рад баш од но сио на раз вој до ма ће 
ра ди но сти у ту ри стич ким ре ги ја ма као не из о став ни део 
ту ри стич ке по ну де. Ис ку сна про фе сор ка Ми ли ца од мах 
је про це ни ла До бри ли не ка па ци те те и упо зо ри ла је про
ту да би се ова мла да де вој ка мо гла упо тре би ти за не ке 
и њи ма са ми ма не ја сне ци ље ве. До бри ла је про ме ни ла 
до та да шњу кон цеп ци ју из ло жбе, учи те љи це су је гле да ле 
у чу ду, јер је пре ма њи хо вом схва та њу све окре ну ла на
гла вач ке. За тра жи ла је од учи те љи ца ко је су при ку пља ле 
ру ко тво ри не да се при ку пи и по кућ ство (бу це, наћ ва ри, 
сан ду ци, ка чи це, ћа се, ка ши ке, ба кра чи, зе мља ни лон
ци итд.). У ве ли кој за дру жној са ли на пра ви ла је пра ву 
се о ску ку ћу са две про сто ри је: „ Ку ћу” у ко јој је по ста
ви ла ог њи ште, ве ри ге са ока че ним ба кра чом, око ло са 
лон ци ма, си ни ју са по ста вље ним ћа са ма и др ве ним ка
ши ка ма, клу пе и све што се ина че на ла зи у се о ској ку ћи 
или ку хи њи, и со бу са кре ве том и нај леп шим ћи ли ми ма 
и ира ми ма, сан ду ке са ста ја ћим оде ли ма из над ко јих је 
ста ја ла лен ка на ко јој су би ле ока че не ве зе не ко шу ље... 
Ор га ни за то ри из ло жбе ко ји су пр ви ви де ли ову по став
ку би ли су за ди вље ни.

Зе мљо рад нич ка за дру га у Си ро гој ну, као што је већ 
ре че но, осно ва на је 1924. го ди не 11. но вем бра и тај дан 
је утвр ђен као дан све ча но сти и за за дру гу и за за дру га
ре. Обе ле жа вао се сва ке го ди не, а за ову 1962.  пред ви
ђе на је и из ло жба жен ских ру ко тво ри на. Осва нуо је 11. 
но вем бар, али ки шан. Ор га ни за то ри све ча но сти би ли су 
срећ ни што их у то вре ме ни је за тр пао снег. У Си ро гој но 
су са свих стра на сти за ли се ља циза дру жни ко о пе ран ти, 
али ово га пу та пр ви пут са сво јим су пру га ма. Из за дру
ге им је на гла ше но, а и Про та је сва ко га од њих по себ но 
оба ве шта вао, да оба ве зно мо ра ју по ве сти и сво је су пру
ге. Сви су би ли об у че ни у ва шар ска оде ла (та ко се ов де 
ка же за но ву оде ћу), му шкар ци под ши ша ни, из бри ја ни 
са на кри вље ним шај ка ча ма, а же не та ко ђе до те ра не у 
ле пим ма ра ма ма, по ко ја на шмин ка на цр ве ном хар ти
јом за пра вље ње цве то ва за свад бе... Сви углав ном све
ча ни. Из Ужи ца пре ко Бе ле Зе мље, ло шим али је ди ним 
ма ка дам ски пу тем, по че ле су да при сти жу ли му зи не са 
зва ни ца ма. Би ло је ту по ли ти ча ра, пред став ни ка за дру
жних са ве за, ди рек то ра окол них зе мљо рад нич ких за
дру га, ра зних функ ци о не ра, не из о став них но ви на ра, а 

ме ђу њи ма тре ба ло је да бу де и же ље на Рај ка Бо ро је
вић. Сле гао се сил ни свет, ме ђу ко јим су мо ра ли би ти и 
они ко ји су би ли по треб ни.  Прет по ста вља мо да су сви 
би ли оду ше вље ни оним што су ви де ли (та ко су и но ви
не оба ве сти ле јав ност да се у Си ро гој ну не што до га ђа), 
а ме ђу њи ма и Рај ка ко ја је ви де ла да су ове Зла ти бор ке 
мо жда та лен то ва ни је не го ње не Дра га чев ке. Иако је тка
ње мно го ста ри је и зна чај ни је од пле те ња, а на из ло жби 
је би ло мно го ви ше тка них не го пле те них пред ме та, бо
је ћи се ве ро ват но кон ку рен ци је сво јим тка ља ма Рај ка је 
пред ло жи ла да би ове же не мо гле да се ба ве пле те њем. 
Сви су ру ча ли, би ли, ви де ли и оти шли, а остао је Про та 
и Зе мљо рад нич ка за дру га ко ја је, по Про ти ном схва та
њу, тре ба ло не што да пре ду зме. 

Са мла дим управ ни ком за дру ге Ми ло са вом Ста ма
то ви ћем Про та је до го во рио да се осну је је дан „по гон
чић” до ма ће ра ди но сти у ко ме би же не као ко о пе ран ти 
пле ле не ке, ни ко ме у то вре ме по зна те, про из во де. Да 
ти до го во ри не би оста ли са мо пра зне ре чи Про та је убе
дио управ ни ка за дру ге да ку пи јед ну ко ли чи ну ву не за 
бу ду ћу про из вод њу. Знао је Про та да у то вре ме уло же

на сред ства ни су сме ла про па сти што је и био га рант за 
по кре та ње про из вод ње. Што се ти че до ма ће ву не ко ја, 
је пре ма пр во бит ним за ми сли ма тре ба ла да се ко ри сти 
за ову про из вод њу, на са мом по чет ку се по сле рас пи
ти ва ња од у ста ло, јер је она ло шег ква ли те та, а ни шта 
се ни је ра ди ло на ње ном по бољ ша њу – опле ме ња ва њу 
ова ца. Тих го ди на тек се по че ло на то ме ра ди ти уво зом 
при плод них ме ри но ова ца из Аустра ли је. До ма ћу ву ну 
су пре ра ђи ва ли се ља ци са мо за сво је по тре бе, а у ве ћим 
ко ли чи на ма упо тре бља ва ла се ис кљу чи во за тка ње вој
них ће ба ди. Зна чи мо ра ла се ку пи ти ву на фи ни јег ква
ли те та из уво за. 

Уло же на су за дру жна сред ства и од по сла се ви ше 
ни је мо гло од у ста ти, у се би је раз ми шљао Про та. Он сам 
не се бич но се за ла гао да се та про из вод ња по кре не. Ни је 
би ло ла ко убе ди ти ве ћим де лом не пи сме не се ља ке да 
ће оне мо ћи да за ра ђу ју, а све се де ћи код сво јих ку ћа. Ту 
су би ли и њи хо ви му же ви ко ји их ни су по др жа ва ли, не
го су их, бла го ре че но, исме ва ли и на тај на чин их обес
хра бри ва ли. Ни је ишло ла ко. Управ ник за дру ге ко ји је 
уло жио за дру жна сред ства се на шао у не за вид ној си ту
а ци ји. Ако се сред ства не опло де и не до не су не ки про
фит он глат ко оде у за твор. Хтео не хтео и он је мо рао у 
аги та ци ју, ка ко се то та да го во ри ло. По чео је као сва ки 
па ме тан чо век од сво је ку ће. Убе дио је сво ју су пру гу Је
лу да она пр ва поч не пле сти и да убе ди сво ју род би ну, 

ком ши ни це, је тр ве, за о ве да јој се при кљу че. Њен ауто
ри тет и по др шка два нај моћ ни ја чо ве ка та да шњег Си
ро гој на, Про те Ми ла на и сво га му жа управ ни ка за дру ге 
Ми ло са ва, ма лопо ма ло уро ди ле су пло дом. 

Је згро бу ду ће За дру ге пле ти ља се фор ми ра ло у за
се о ку Ста ма ти у ку ћи Ми ло са ва Ста ма то ви ћа управ ни
ка за дру ге. На мет ну ла се по тре ба да не ко за по слен у 
Зе мљо рад нич кој за дру зи пре у зме чи та ву ор га ни за ци ју 
овог но вог „по гон чи ћа” ка ко га је Про та на звао, а по свим 
ви ђе њи ма то би тре ба ло да бу де же на. У зе мљо рад нич
кој за дру зи од ње ног осни ва ња ни кад ни је ра ди ла же
на. Чак и осо ба ко ја је чи сти ла за дру жне про сто ри је и 
одр жа ва ла хи ги је ну би ла је му шка рац. Про та је знао ко 
би же на мо гла да бу де. Она мла да де вој ка ко ја је ла
ни на пра ви ла из ло жбу у за дру жном до му, а ко ја је, на 
Про ти ну сре ћу, по ста ла ње го ва сна ха удав ши се за ње
го вог си на ко ји је жи вео у Бе о гра ду. И она је са слу жбом 
пре шла у Бе о град и ра ди ла је у „Ту ри стич кој штам пи’’.

Си ро гој но је та да би ло до ста за ба че но и не раз ви је но 
се ло, уоста лом као и сва зла ти бор ска или срп ска се ла. 
Стру ја је уве де на 1961. го ди не, те ле фо ни (два укуп но) 

ин дук тор ски, пут ма ка дам ски у ло шем ста њу, во да са 
јав не че сме пре ба че на је у га те ре за об ра ду ка ме на па 
је ни је ни би ло за ме шта не, но си ла се у ко фа ма са Зе че
ви ћа вре ла... Цен тар се ла чи ни ле су нај ве ћи за дру жни 
дом у Ср би ји и у ње му за дру жне про сто ри је за от куп и 
про да ју, ме сна кан це ла ри ја, по шта, основ на шко ла из 
про шлог ве ка, ка фа на и на бре жуљ ку Цр ква Све тог Пе
тра и Па вла. При ли ком ула ска ка ми о на или пут нич ких 
во зи ла за ле пог вре ме на ди за ли су се обла ци пра ши не, 
јер ни шта ов де ни је би ло ас фал ти ра но. У Си ро гој но се 
до ла зи ло са глав ног пу та ко ји је про ла зио кроз су сед на 
се ла Ро жан ство и Тр на ву, па пре ко Дре но ве и Љу би ша 
из ла зио на Ко кин Брод од ко га је на пра вљен је дан пут ни 
крак до Си ро гој на и да ље ни је ниг де ишао. Си ро гој но је, 
сло бод но се мо же ре ћи би ло сле по цре во оп шти не Ча
је ти на. Ка ко у та кву бес тра ги ју до ве сти мла ду же ну из 
Бе о гра да ко ја тек тре ба да ра ђа де цу? 

Она са ма, а пре ко три ста  
му шка ра ца

Про ти на обра зло же ња До бри ла је при хва ти ла схва
тив ши да ће па тај на чин мо ћи да оства ри сво је за ми сли 
ко је је на пи са ла у свом ди плом ском ра ду. Та ко је она пр
вог ју на 1963. го ди не при мље на у рад ни од нос у Зе мљо
рад нич ку за дру гу у Си ро гој ну као пр ва жен ска осо ба 
овог ко лек ти ва. На рад ним са стан ци ма ко ји су та да би ли 
че шћи она са ма и пре ко три ста му шка ра ца, ко је за по
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сле них у за дру зи ко је ко о пе ра на та. До би ла је и не ку кан
це ла ри ју у окви ру за дру ге и по че ла је да по зи ва се о ске 
же не на раз го во ре. Са учи те љи ца ма из шко ле ор га ни зо
ва ла је кур се ве за опи сме њав ње же на, ста ра про фе сор
ка Ми ли ца им је др жа ла пре да ва ња о ле пом по на ша њу, 
обла че њу, хи ги је ни... Све им је би ло по треб но. По се лу 
се ши ри ла при ча да ће им се жи вот по бољ ша ти, да ће и 
оне мо ћи сво ју де цу да ша љу на ви со ке шко ле. 

До бри ла је ону ву ну ко ју је за дру га ку пи ла прет ход не 
го ди не по че ла да де ли бу ду ћим пле ти ља ма, али је мо
ра ла и да им об ја сни шта тре ба да пле ту. Оне су зна ле 
да пле ту са мо им је тре ба ло за да ти за да так. До бри ла, 
ко ја је је два зна ла да пле те, по че же на мапле ти ља ма да 
об ја шња ва ка ко бу ду ћи џем пер тре ба да из гле да, ко ју 
ша ру да ста ве и та ко не све сно про бу ди у се би и њој не
по зна ти умет нич ки та ле нат. По сле мно го го ди на ра да 
она ће за ди зајн, ка ко се то ка сни је го во ри ло, до би ти 
пр ву на гра ду Евро пе за до при нос ви со кој мо ди ко ја се 
до де љи ва ла у Ри му. Ишла је са пле ти ља ма да је при ми. 
Но, све то што су ис пле ле тре ба ло је не ко ме и про да ти. 
Чи ни ло се да је би ло нор мал но да се то про да је пре ко 
срод не фир ме ко ја је има ла од лич не про дај не про сто ре 
у Бе о гра ду „На род не ра ди но сти’’. Не ка ко се кре ну ло. У 
то ку те 1963. го ди не До бри ла уз по моћ сво јих бе о град
ских при ја те ља и све кра Про те ор га ни зу је пр ву из ло жбу 
руч но пле те них одев них пред ме та у Са вре ме ном до му 
на Те ра зи ја ма. Бе о град ска штам па се огла си ла са бом
ба стим на сло ви ма „Злат не ру ке зла ти бор ских пле ти ља” 
итд. У том пе ри о ду у се о ска до ма ћин ства су сти гле и пр
ве па ре ко је су же не сво јим ру ка ма за ра ди ле. Њи хо ве 
сли ке су се по ја ви ле у но ви на ма и оне су де фи ни тив но 
иза шле из ано ним но сти.

Оба по го на зе мљо рад нич ке за дру ге, и „Ка мен” и За
дру га пле ти ља ко ја је до би ла и сво је име „Зла ти бор ка”, 
се из два ја ју из за дру ге јер пре ва зи ла зе ње не ка па ци те
те. Из ла га ње о ор га ни за ци ји и ра ду „Зла ти бор ке” би ће 
об ја вље но у ра ду, на рав но са фо то гра фи ја ма.

За дру га пле ти ља се по чет ком 1969. го ди не при па ја 
ве ли ком бе о град ском ре ек спор тер ском пред у зе ћу „Ин
тер ек спорт’’ пре ко ко га до би ја мо гућ ност ка ко у уво зу 
ву не та ко и у из во зу го то вих про из во да. По ред то га то 
ве ли ко пред у зе ће ста ја ло је као га рант иза бан кар ских 
кре ди та ко ји су се мо ра ли ко ри сти ти за бр жи раз вој За
дру ге пле ти ља.

За дру га пле ти ља се са свим сво јим ма га ци ни ма и кан
це ла ри ја ма на ла зи ла у про сто ри ма за дру жног до ма за 
ко је је пла ћа ла ви со ку ки ри ју. Рад ни ци за по сле ни у овој 
за дру зи ста но ва ли су ко је где. Пр во је тре ба ло из гра ди ти 
Дом пле ти ља у ко ји ће би ти сме ште но све што је тре ба
ло да бу де. Кре ди ти су до би је ни, град ња је по че ла и већ 
1973 у цен тру Си ро гој на за бли ста ла је пре ле па згра да у 

ко јој су се на ла зи ли ма га ци ни за ву ну и џем пе ре, кан
це ла ри је за за по сле не, га ле ри јече ка о ни це за пле ти ље, 
са ло ни га ле ри је за по се те, три кон фор не хо тел ске со бе 
и то све са пар ним гре ја њем, али на жа лост без во де, јер 
во до вод за Си ро гој но још ни је био из гра ђен.

Но си лац дру штве ног раз во ја Си ро гој на по ста је За
дру га пле ти ља „Зла ти бор ка” ко ја је још док се на ла зи ла 
у окви ри ма Зе мљо рад нич ке за дру ге има ла ја сно за цр
та не пла но ве и про гра ме ко ји су сва ке го ди не упу ћи ва ни 
др жав ним ин сти ту ци ја ма, а са сто ја ли су се у сле де ћем:

1.  Опи сме ња ва ње и еду ка ци ја се о ских же на пре ко 
кон ти ну и ра них кур се ва 

2.  Ства ра ње до пун ских при хо да ста нов ни штва, по
бољ ша ње њи хо вог жи вот ног стан дар да чи ме су се 
за у ста ви ле ми гра ци је из се ла у гра до ве

3.  При ку пља ње и чу ва ње пред ме та про из ве де них у 
до ма ћој ра ди но сти

4.  При ку пља ње по да та ка о ста рим за на ти ма и про
грам њи хо ве об но ве.

Дру гим ре чи ма, циљ осни ва ња ове ор га ни за ци је био 
је да до при не се што кул тур ни јем и ху ма ни јем жи вље њу 
на се лу, а ујед но и очу ва њу ма те ри јал ног и ду хов ног на
сле ђаба шти не срп ског на ро да.

По ло ви ном се дам де се тих го ди на ас фал ти ра се пут 
од Бе ле Зе мље (са ма ги страл ног пу та за Цр ну Го ру) до 
Си ро гој на, до во ди се стру ја ве ћег ка па ци те та, уво де се 
нор мал ни те ле фо ни (опет са мо два три) за чи та во Си
ро гој но а сти гла је и не до вољ на во да. До брим по сло ва
њем и ве штим ру ко во ђе њем ти ма струч ња ка у За дру
зи пле ти ља, оства ри вао се за ви дан до хо дак ко ји се са 
ко ри шће њем по вољ них кре ди та мо гао упо тре би ти на 
про ши ре ње про из вод ње и про спе ри тет чи та вог кра ја.

Ка ко смо ства ра ли  
ет но-му зеј

И та ко се ру ко во де ћи тим За дру ге пле ти ља „Инекс 
Зла ти бор ка’’ од лу чу је на у то вре ме ве о ма сме ле по ду
хва те: из град њу фа бри ке кон фек ци је, ко ја је за по сли ла 
120 рад ни ка, па из град њу фа бри ке за про из вод њу ду ше
ка и јор га на од до ма ће ву не, са 50 рад ни ка. Та да др жа ва 
ни је до зво ља ва да се ви шак при вред них сред ста ва ула
же у кул ту ру, већ са мо у про ши ри ва ње при вре де што је 
за дру гу пле ти ља ста вља ло пред ве ли ке про бле ме. За кон 
се не ка ко мо рао за о би ла зи ти. Град ња би бли о те кега ле
ри је Ми ни стар ству при вре де је обра зло же на као че ка
о ни ца за пле ти ље. Књи ге за ову би бли о те ку при ку пље
не су уз по моћ Дру гог про гра ма Ра дио Бе о гра да пре ко 
еми си је „Зе ле ни ме га херц”, а сли ке усту па та да шњи Се
кре та ри јат (од но сно Ми ни стар ство) за кул ту ру из го ди
шњег ре дов ног от ку па сли ка. Кла вир за би бли о те ку је 
до би јен из Ми ни стар ства за про све ту.

Као што је већ ре че но, 
За дру га пле ти ља у Си ро гој
ну по ред свог основ ног ци
ља уна пре ђе ња жи во та се о
ског ста нов ни штва има ла је 
за циљ и очу ва ње кул тур не 
ба шти не. За ис пу ње ње сво га 
дру гог ци ља мо ра ла се ство
ри ти ја ка ма те ри јал на ба за 
ко јом би се омо гу ћи ло оства
ре ње овог уз ви ше ног ци ља. И 
по ред то га што су ма те ри јал
не мо гућ но сти до зво ља ва ле 
да се са овом ин ве сти ци јом 
за поч не у то вре ме (кра јем 
се дам де се тих 20. ве ка) др жа

ва ни је до зво ља ва ла ула га ње при вред них сред ста ва у 
кул ту ру. По та да шњим за ко ни ма од до би ти сте че не кроз 
при вре ду мо гло се ула га ти са мо у ње но про ши ре ње.

Упр кос мно го број ним те шко ћа ма ру ко во де ћи тим за
дру ге пле ти ља се од лу чу је да поч не ре а ли за ци ју не до
сти жног сна – из град њу Ет нопар ка. Та да шњи Ре пу блич
ки се кре та ри јат за кул ту ру по зи тив но од го ва ра на зах тев 
За дру ге пле ти ља „Си ро гој но” да се за јед нич ки при сту пи 
из град њи Ет нопар ка у Си ро гој ну. Пред ло жен је Ре пу
блич ки за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре да бу де но
си лац ово га озбиљ ног по сла и је ди ног та квог по ду хва та 
у чи та вој Ју го сла ви ји. Спој при вре де и кул ту ре у сва кој 
па мет ној зе мљи би био иде а лан за ње ну кул тур ну над
град њу сем у на шој зе мљи.

Кра јем 1979. го ди не Ре пу блич ки за вод за за шти ту 
спо ме ни ка кул ту ре је фор ми рао еки пу за ис тра жи ва
ња, из ра ду про је ка та и из град њу Ет нопар ка у Си ро гој
ну. Ар хи тек та Ран ко Фин дрик је би глав ни про јек тант, а 
са рад ни ци су му би ли ет но ло зи Ни ко ла Пан те лић, Ду
шан Др ља ча и Бо са Ро сић. ДП „Си ро гој но” је та ко ђе фор
ми ра ло сво ју еки пу, ко ја се са сто ја ла од ди рек тор ке за
дру ге До бри ле Ва си ље вић Сми ља нић ко ја је бри ну ла о 
фи нан сиј ским сред стви ма, Бо се Ро сић ет но ло га ко ја је 
од ре ђе на за ру ко во ди о ца свих по сло ва ве за них за ову 
ин ве сти ци ју, и Ра ди ше Шу ља ги ћа ко мер ци ја ли сте ко
ји је от ку пљи вао објек те и бри нуо о њи хо вом пре но су. 
Ка сни је је „Си ро гој но” при ми ло два гра ђе вин ска тех ни
ча ра ко ји су ра ди ли гра ђе вин ске по сло ве на објек ти ма.

С про ле ћа 1980. го ди не, за хва љу ју ћи сред стви ма 
ин фор ми са ња, о ре а ли за ци ји овог про јек та се уве ли
ко при ча ло. Зла ти бор ци, вла сни ци др ве них обје ка та у 
ко ји ма се ви ше ни је жи ве ло, раз ми шља ли су о њи хо вој 
про да ји. Но ни је би ло ла ко про да ти род ну ку ћу, на род 
ка же „не ва ља се”, јер са ма про да ја је ли чи ла на рас ку ћа
ва ње. Ме ђу тим, лич на об ја шње ња шта ће пред ста вља ти 
бу ду ћи му зеј и да ће се са мо у ње го вим окви ри ма не
чи ја род на ку ћа очу ва ти и за прапрауну ке, уз на пи се у 
днев ној штам пи са ова квим обра зло же њи ма, уро ди ла 
су пло дом. Да нас је ди ван при зор у му зе ју ви де ти кад 
већ шко ло ва ни Зла ти бор ци до во де сво је при ја те ље „из 
бе ло га све та” и по ка зу ју им ку ћу у ко јој су ро ђе ни, или 
они или њи хо ви оче ви. У Си ро гој но су са чи та вог овог 
под руч ја по че ле да сти жу до ја ве где се на ла зе „нај леп ши” 
објек ти. Сред ства за ре а ли за ци ју овог про јек та, као што 
је по ме ну то, де лом су до би ја на од Ре пу бли ке Ср би је, а 
ве ћи део, око 80 од сто, је обез бе ђи ва ла РО „Си ро гој но” 
из сво јих фон до ва. На осно ву те рен ских ис тра жи ва ња Боса Росић с преслицама у Музеју Старо село 
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оба вље них кра јем 1979. го ди не рад на еки па је то ком зи
ме и про ле ћа 1980. го ди не са чи ни ла оквир ни ела бо рат 
по ко ме ће се ра ди ти. У тим пр вим за ми сли ма про гра
мом се пред ви ђа ла из град ња му зе ја у три це ли не: две 
у Си ро гој ну и тре ћа у се лу Го сти љу на ре чи ци Вре ло.

Пр ва це ли на се ба зи ра ла на по тре ба ма РО „Си ро гој
но”, и она је пред ви ђа ла из град њу нај ши рег де ла му зе ја 
ко ји се са сто јао из че ти ри де ла: 

– Да из ла же, тј. да у пре не тим др ве ним објек ти ма 
кроз му зеј ску по став ку пред ста ви кул ту ру ста но ва ња 
и жи вље ња љу ди ста ро вла шког кра ја, где би по себ но 
ме сто за у зи мао и Му зеј пле ти ља у окви ру ко га би би ло 
пред ста вље но пле те ње од нај дав ни јих вре ме на до ње
го вог са вре ме ног уса вр ша ва ња и пре ла ска у ви со ку мо
ду. У то вре ме у све ту ни су по сто ја ли му зе ји мо де та ко 
да би овај био пр ви. Му зе ји ова кве вр сте тек по чи њу да 
се фор ми ра ју по ло ви ном де ве де се тих го ди на 20. ве ка у 
Бри тан ском му зе ју у Лон до ну и у Па ри зу; 

– Да про из во ди по ред џем пе ра и про из во де ста рих 
му шких за на та (др во дељ ство, грн ча ри ју и ко вач ке про
из во де од ме та ла), чи ме би РО „Си ро гој но” у пот пу но сти 
пре ра сла у му зеј са про из вод њом ко ја би га са ма и одр
жа ва ла и из др жа ва ла. 

–  Да про да је соп стве не про из во де, ко ји би би ли до
пу ње ни тра ди ци о нал ним пре храм бе ним про из во ди ма 

зла ти бор ског кра ја (про ји но и цр но пше нич но бра шно 
мле ве но на во де ни ца ма по то ча ра ма, зла ти бор ску пр
шу ту, сир и кај мак, те про из во де од во ћа: ра зна слат
ка и пек ме зе, вод њи ку, со ко ве од дре ња ка, бо ров ни ца, 
шљи во во и сир ће од ја бу ка и раз не вр сте ра ки ја), чи ја 
би про из вод ња би ла ор га ни зо ва на по се о ским до ма ћин
стви ма, слич но при звод њи џем пе ра 

–  Ту ри стич ки део у ко ме би био ор га ни зо ван сме штај 
и ис хра на, пр вен стве но за сту диј ске бо рав ке (ар хи те ка
та, ет но ло га, ра зних умет ни ка, сту де на та) и све ве ћег 
бро ја ту ри ста по се ти ла ца Си ро гој на.        Дру га му зеј ска 
це ли на пред ста вља ла би из град њу не ко ли ко со бра ши
ца по ред Цр кве Све тог Пе тра и Па вла, ко ја се на ла зи у 
не по сред ној ло ка ци ји му зе ја (по пут оних оних по ред цр
кве у се лу Ја бла ни ци).Тре ћа це ли на би ла би из гра ђе на 
на ре чи ци Вре ло, ко ја из ви ре у цен тру се ла Го сти ља и 
на кон по ла ки ло ме тра то ка кроз јед ну по ља ну стр мо гла
во се спу шта у ре ку Ка ту шни цу пра ве ћи во до пад у ви си
ни од 21. ме тра. Го стиљ ци су ис ко ри сти ли ове при род не 
по год но сти, па су од вај ка да по ред ове ре чи це гра ди ли 
во де ни це  по то ча ре у ко је су на вра ћа ли во ду са во до

па да узи ма ју ћи му део во де, чи ме ње го ва ле по та ни је 
би ла на ру ше на, а во де ни це су га са мо улеп ша ле (при
ли ком ре ког но сци ра ња те ре на тих го ди на две во де ни це 
су по сто ја ле и уз ма ле по прав ке мо гле су се оспо со би
ти за рад, а за оста лих де се так рас по зна ва ли су се са
мо те ме љи). По ред во де ни ца ко је би об но ви ли би ло је 
пред ви ђа но да се пре не се не ко ли ко ва ља ри ца ко је су се 
на ла зи ле низ вод но на Ка ту шни ци, чи ме би би ла пред
ста вље на сва тех нич ка кул ту ра се ла. У ци љу за шти те ове 
при род не рет ко сти оба ве штен је За вод за за шти ту при
ро де ко ји је овај ло ка ли тет ста вио под за шти ту др жа ве.

Пред ви ђе ним ела бо ра том би ле би за до во ље не 
све по тре бе ор га ни за ци је пле ти ља а при том би би
ли ис пу ње ни и усло ви ко је зах те ва му зеј ска слу жба.                                                                                       
До 1983. го ди не, ка да је кра јем сеп тем бра у Ужи цу и 
Си ро гој ну одр жа но пр во „Са ве то ва ње о за шти ти на род
ног гра ди тељ ства’’ пре не те су и по ста вље но 23 гра ђе ви
не. Зна чи: от ку пље не, рас кло пље не, пре не те на ра ди ли
ште, кон зер ви ра не и по но во скло пље не 3 ку ће, 9 згра да, 
2 ам ба ра, 2 са ла ша, 2 пе ка ре, 2 мле ка ра, 1 ко ша рашта ла, 
1 тор и 1 ку ћер. Из гра ђе на је и ра ди о ни ца за штам па ни 
тек стил ко ја је гра ђе на од са свим но ве гра ђе, пре ма по
тре ба ма про из вод ње ко ја ће се у њој од ви ја ти. По ред 
то га још три објек та су от ку пље на (ку ћа, згра да и ко ли
ба) ко ји ма тек пред сто ји чи тав по сту пак пре но са. По сле 

овог са ве то ва ња ко је је одр жа но де лом и у Си ро гој ну, 
где су нај е ми нен ти ји ју го сло вен ски струч ња ци из за шти
те са гле да ли овај му зеј у из град њи, он је про гла шен за 
Спо ме ник кул ту ре од из у зет ног зна ча ја.

Љу бин ка да ла име  
„Ста ром се лу’’

Кра јем 1983. го ди не, пре сне га, у вре ме кад у се о ским 
сре ди на ма не ма за бра на за кре та ње сто ке (ли ва де се по
ко се, сва ле ти на се скло ни из њи ва па ов це, кра ве, во ло
ви и ко зе па су ку да хо ће), по што се гра ди ли ште му зе ја 
на ла зи у се о ском ата ру и ње го ви про сто ри су под ле га ли 
тим не пи са ним за ко ни ма. Пле ти ља Љу бин ка Ма то вић 
је пле ту ћи те ра ла ку ћи сво је ста до баш са гра ди ли шта 
му зе ја. Су сре ла се са ет но ло гом Бо сом Ро сић и кад ју је 
Бо са упи та ла: „Ода кле то те раш ов це?,” она је од го во ри
ла: „Из ово га тво га ста рог се ла”. При ма мљи во име од мах 
се до па ло и оста лим са рад ни ци ма, па је убр зо по че ло да 
се упо тре бља ва као зва нич но име му зе ја „Ста ро се ло”.

Да нас, на кон то ли ко го ди на из град ње овог спе ци
фич ног му зе ја, мо же се за кљу чи ти да је из гра ђен са мо 

пр ви сег мент на шег ши ро ко за ми шље ног про гра ма, то 
јест онај део у чи јем је фи нан си ра њу нај ви ше уче ство ва
ла ор га ни за ци ја зла ти бор ских пле ти ља. Те шке де ве де се
те го ди не 20. ве ка до ве ле су до рас па да Ју го сла ви је, до 
ра то ва и ме ђу на род них санк ци ја ко је су уни шти ле на шу 
при вре ду. Ор га ни за ци ја зла ти бор ских пле ти ља де ли ла 
је суд би ну чи та ве др жа ве, а са њом и мзеј. Дру штве но 
пред у зе ће „Си ро гој но” се 1992. го ди не обра ти ло над ле
жним дру штве ним ин сти ту ци ја ма оп шти на Ча је ти на и 
Ужи це са пред ло гом да се му зеј из дво ји из са ста ва ове 
при вред не ор га ни за ци је и убу ду ће по слу је као са мо стал
на уста но ва кул ту ре, и та ко је кон сти ту и сан под име ном 
Му зеј на отво ре ном „Ста ро се ло”. Том при ли ком, пре ма 
по пи су имо ви не, му зе ју је пре да то пот пу но на ме ште них 
38 обје ка та. Иако на са да шњем про спек ту овог му зе ја 
сло ви 50 обје ка та. 

Од из два ја ња му зе ја из ор га ни за ци је пле ти ља ни је 
се мно го уло жи ло на ње го во про ши ре ње. Од ве ћих обје
ка та пре не та су са мо дватри, а оста ли су сит ни објек
ти (ште на ра, ко ко шар, ку ла ча, уља ник, огра де...) што су 
гра ди ли чу ва ри му зе ја. То је све и ра зу мљи во с об зи ром 
на да на шњу свет ску кри зу ко ја је по го ди ла све зе мље.

И да за кљу чи мо да на ше на род но гра ди тељ ство у 
овом 21. ве ку, ве ку пу то ва ња и ту ри зма, тре ба по ка за
ти све ту пре за си ће ном тех но ло шким до стиг ну ћи ма као 
оазу у ко јој је очу ва на на род на ду ша. Јер чи та во на род
но гра ди тељ ство је про ис те кло из ис ку стве них по тре ба и 
оно се од ли ку је урав но те же ним основ ним еле мен ти ма: 
функ ци о нал но шћу, ра ци о нал ним кон струк ци ја ма, пре
чи шће ним спољ ним из гле дом што овим објек ти ма да је 
пе чат исти не ко ја пред ста вља ствар ни жи вот без би ло 
ка квог ути ца ја на у че ног про јек то ва ња.

За три и по де це ни је ра да За дру ге пле ти ља у Си ро
гој ну, ко ја се пр во бит но зва ла Зе мљо рад нич ка за дру га 
Си ро гој но, По гон до ма ће ра ди но сти „Зла ти бор ка”, па 
ИнексЗла ти бор ка, па РО „Си ро гој но” и на кра ју ДП „Си
ро гој но”, све је то са мо За дру га пле ти ља. Ја сно се ви ди 
њен успон, јер на вр хун цу свог раз во ја бро ји око 80 за по
сле них ко ји оку пља ју пре ко 2.000 же напле ти ља са под
руч ја пет оп шти на ужич ког кра ја, са по го ни ма у Сје ни ци 
(ко ја та да ни је при па да ла овом ре ги о ну) па се про ши ру је 
чак на под руч је Ко сов ске Ми тро ви це на Ко со ву и ши ре, 
што је пред ста вља ло успех и чи та ве Ре пу бли ке Ср би је.

Про грам „Си ро гој но” от ку пљи ва ле су не са мо не раз
ви је не и не свр ста не зе мље већ и раз ви је не европ ске зе
мље, ме ђу ко ји ма су Дан ска и Хо лан ди ја.

На жа лост, као и на шу зе мљу и Си ро гој но је за де си
ла те шка не сре ћа кра јем два де се тог ве ка: пр во санк
ци је, па за тим бом бар до ва ње. Зе мљо рад нич ка за дру га 
је не ста ла, а ње на имо ви на или је про па ла или про па
да, зе мља са ко јом је рас по ла га ла је про да та тај ку ни ма. 
Кон фек ци ја је та ко ђе не ста ла, а згра да у ко јој је би ла је 
про да та не ком при ват ни ку ко ји ју је пре пра вио у де чи је 
од ма ра ли ште. Згра да фа бри ке ду ше ка и јор га на је про
да та вла сни ку згра де кон фек ци је и пре тво рио ју је у ко
шар ка шку дво ра ну у ко јој де ца то ком зим ског пе ри о да 
игра ју ко шар ку. За дру га пле ти ља или ДП „Си ро гој но” је 
та ко ђе при ва ти зо ва на, а са да шњем вла сни ку ма ла про
из вод ња ко ја је оп ста ла слу жи као ре кла ма за от куп ма
ли на; је ди но ет нопарк од но сно Му зеј „Ста ро се ло” још 
увек ка кота ко пре жи вља ва.

На при ме ру Си ро гој на мо же се са гле да ти ка ко за по ла 
ве ка јед но се ло мо же да се уз диг не до свет ских ви си на, 
да се оства ре сно ви нас не ко ли ци не на че лу са До бри
лом, и ка ко ти свет ски моћ ни ци мо гу ско ро све да да 
збри шу као да ни ка да ни је ни шта ни би ло...’’ 
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Поводом обележавања Светског дана 

здравља који је ове године посвећен депре-

сији, у просторијама Удружења пензионера 

Чајетина одржана је трибина на тему „Депре-

сија – хајде да разговарамо“. О факторима ри-

зика, клиничкој слици и могућностима ле-

чења депресије говорила је докторка Гордана 

Бојовић, специјалиста Опште медицине Дома 

здравља Чајетина.

Учесталост депресије, као једне од најрас-

прострањенијих болести савременог друшт-

ва, како за ‹›Златиборске вести›› истиче док-

торка Гордана Бојовић, специјалиста Опште 

медицине Дома здравља Чајетина, већа је 

код људи преко 65 година старости и долази 

заједно са хроничним болестима и самоћом. 

То је био главни разлог да организатори три-

бине, Црвени крст и Дом здравља Чајетина, 

на ову тему поразговарају са најстаријим суг-

рађанима, иако се депресија последњих го-

дина може јавити у било ком животном добу.

„Депресивни симптоми: безвољност, 

осећање туге, безнадежности… може се ја-

вити и код здравих људи. Неке нагле промене 

у животу, на пример одлазак у пензију, неки 

могу да схвате јако тужно. То су све акутни 

симптоми који трају неколико дана. По томе 

се разликује да ли је то депресија или није. 

Дакле, ако траје дуже од две, три недеље, за 

такве тегобе морају се јавити код лекара. То 

су већ депресивни симптоми“, додаје др Бојо-

вић. 

Гости на овом предавању били су пред-

ставници Савета за безбедност у саобраћају 

општине Чајетина који су том приликом из-

нели податак да су осим младих возача, друга 

критична група старији од 65 година.

„Статистички подаци говоре да постоји око 

1.275.000 становника Србије старијих од 65 

година. Гледајући период од 2011. до 2015. 

године имамо 864 погинула стара лица, што 

чини око четвртину укупног броја  поги-

нулих. Ми желимо да то предупредимо. На 

сву срећу, општина Чајетина нема погинулих 

лица старијих од 65 година, али има 26 по-

вређених. Желимо да делујемо проактивно, 

да спречимо такве догађаје и да их заштити-

мо у саобраћају“, каже Срђан Радовић из Са-

вета за безбедност саобраћаја општине Чаје-

тина.

Предавању је присуствовало преко 40 чла-

нова Удружења пензионера, који су поред 

бројних питања постављених предавачима 

изразили и задовољство и похвале органи-

заторима. Уједно, дали су предлог да овак-

вих предавања из области здравства буде 

што више.

„У нашим просторијама смо једном, два 

пута годишње у последњих пет-шест година 

мерили крвни притисак, контролисали ниви 

шећера у крви, тако да ми је заиста драго што 

се ова сарадња наставља“, рекао је председ-

ник Удружења пензионера Славко Пантовић.

Драгана Росић

У библиотеци у Чајетини 20. ап
рила је одржан Округли сто на 

тему инклузивног образовања, као 
део пројекта ‘’Подршка инклузив
ном образовању и обуци за сва
кодневни живот деце и младих са 
сметњама у развоју у Србији и Цр
ној Гори’’.

Пројекат је део програма пре
кограничне сарадње Србије и 
Црне Горе, а спроводи се уз подрш
ку ЕУ. У Србији је носилац пројек
та Основна школа „Димитрије Ту
цовић“ из Чајетине, у сарадњи са 
Удружењем грађана ‘’Златиборски 
круг’’ и Специјалном школом „Ми
одраг В, Матић“ из Ужица.  У Црној 
Гори носилац пројекта је  „Днев
ни центар за децу и омладину са 
сметњама и тешкоћама у развоју 
Пљевља“, у сарадњи са Центром за 
децу и младе са сметњама из Бе
рана, средњом школом „Танасије 
Пејатовић“ из Пљеваља и Удру

жењем родитеља деце са сметња
ма „Зрак наде“.

Округли сто у Чајетини је јед
на од планираних пројектних ак
тивности којима је циљ упозна
вање јавности са правима деце 
са сметњама у развоју у области 
образовања, са инклузивном об
разовном праксом и значајем 
увођења асистивне технологије у 
образовне процесе.

Главни говорник је била Јеле
на Жунић Цицварић, координа

тор програма у ужичком Центру 
за права детета и једна од аутора 
публикације о резултатима истра
живања о инклузији у образов
ним установама у Србији. Јелена је 
упознала присутне са ситуацијом 
у школама у Србији и са закон
ским прописима у области обра
зовања који се тичу подршке деци 
са сметњама у развоју и са инва
лидитетом како би остварили своје 
право на образовање.

Зорица Милосављевић, пред

седница организације ‘’Златибор
ски круг’’ и асистент на пројекту, 
представила је резултате пројекта 
и реализоване активности у Чаје
тини. Она је најавила покретање 
и опремање Асистивних центара у 
Чајетини и Ужицу у којима ћесе ре
ализовати обука за родитеље деце 
са сметњама у развоју, наставнике, 
стручне раднике и волонтере о упо
треби средстава асистивне техно
логије. Зорица Весовић, директорка 
специјалне школе “Миодраг В.Ма
тић”, говорила је о раду те установе. 

Округлом столу су присуство
вале представнице организација 
које реализују пројекат у Црној 
Гори, представници Министартва 
просвете Србије, општине Чајети
на, образовних институција,  пред
ставници Интерресорне комисије, 
Центра за социјални рад у Чајети
ни и представници медија.

Весна Белчевић

Одржан округли сто о инклузивном образовању

Депресија долази са болестима и самоћом

Пред члановима Удружења пензионера Чајетина одржана трибина  
на тему „Депресија – хајде да разговарамо”
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Поводом обележавања 

Светског дана здравља, 

у просторијама чајетин-

ског Омладинског центра орга-

низовано је такмичење из об-

ласти здравства. Квиз „Здравко“ 

организовао је Дом здравља Чаје-

тина уз подршку Црвеног крста, 

Спортског центра Чајетина и Са-

вета за безбедност саобраћаја 

општине Чајетина. У такмичењу 

је учествовало осам екипа које су 

чинили ученици основних шко-

ла из Сирогојна, Мачката, Чаје-

тине и Златибора. Титулу побед-

ника понели су ученици Основне 

школе „Димитрије Туцовић“ 

Чајетина. Друго место освојила 

је ОШ „Димитрије Туцовић“ Зла-

тибор, треће ОШ „Саво Јовановић’’ 

Сирогојно, а четврто ОШ „Мили-

воје Боровић“ Мачкат.

Један од чланова победничке 

екипе је Вук Милосављевић, уче-

ник другог разреда. Он каже да пи-

тања нису била тешка и да је за-

довољан успехом. То је потврдио 

и Петар Брашанац, ученик трећег 

разреда. Иако је имао задатак да 

одговара на питања намењена 

четвртацима, каже да се добро 

снашао, а као један од тежих зада-

така издвојио је полигон. Нађа Ра-

дибратовић, ученица седмог раз-

реда, једна је од чланова старије 

првопласиране екипе. Ово так-

мичење, како наводи, за њу пред-

ставља једно ново искуство, али и 

прилику за стицање нових знања.  

Од осам пријављених екипа 

које су учествовале у квизу, че-

тири екипе чинили су ученици 

од првог до четвртог разреда, а 

четири од петог до осмог. Учени-

ци са којима смо разговарали су 

нам рекли да су се за учешће у 

квизу „Здравко“ пријавили како 

би проверили своја досадашња 

и стекли нова знања из области 

здравства.

„Ово је моје прво учешће на 

квизу. Нисам имала ранијих ис-

кустава, а ни прилику да учест-

вујем. Није било никаквих по-

себних припрема, јер о здрављу 

треба да се зна“, рекла нам је Ива-

на Марковић, ученица седмог 

разреда Основне школе „Саво Јо-

вановић“ Сирогојно.

Иако је главна тема ового-

дишње кампање ,,Депресија-хај-

де да разговарамо“, припремљени 

тестови били су посвећени свим 

областима здравствене заштите, 

јер је сваки сегмент подједнако 

важан. Начелница Опште службе 

Дома здравља Чајетина докторка 

Гордана Бојовић каже да су пи-

тања једноставна, захтевају еле-

ментарно знање о здрављу, и деци 

омогућавају да на шаљив начин 

науче нешто ново.

„Ово је један пилот пројекат. 

Надамо се да ће наш ‘Здравко’ 

живети и да ћемо и следећих го-

дина организовати слично так-

мичење. Не треба нама Светски 

дан здравља, само нам треба 

добра воља наших ђака, да нам 

кажу да им се ово свиђа и ми 

ћемо организовати када год они 

то пожеле“, истиче докторка Бојо-

вић. Она се том приликом захва-

лила свим сарадницима који су 

помогли да се ова активност ус-

пешно спроведе.

Такмичење је контролисао 

четворочлани жири у саставу: 

Др Мирјана Ђуровић – специја-

листа опште медицине, Мира 

Лазовић – главна сестра Дома 

здравља, Мира Стаматовић – 

главна сестра Службе за здрав-

ствену заштиту одраслих и Зо-

рица Нешковић – председница 

Црвеног крста Чајетина.

Драгана Росић

У квизу „Здравко” победили 
ђаци из Чајетине

„Ово је један пилот пројекат. Надамо се да ће наш ’Здравко’ живети и да ћемо  
и следећих година организовати слично такмичење”, изјавила др Гордана Бојовић 

о квизу на коме је учестововало осам екипа из четири наше основне школе 

Ф
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Фото Никић
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Го шћа би бли о те ке „Љу би ша Р. Ђе
нић“ би ла је ово го ди шња до бит ни
ца НИНове на гра де Ива на Ди мић. 

Њен ро ман „Ар за мас“ код чи та лач ке 
пу бли ке је на и шао на вр ло до бар при
јем, јер те ма ко ју је у ње му об ра ди ла 
књи жев ни ца, без об зи ра на дра ма тич
ност, бли ска је љу ди ма, а тон књи ге и 
стил пи са ња чи не је ла ко чи тљи вом. Са 
63. НИНовом до бит ни цом смо раз го
ва ра ли за „Зла ти бор ске ве сти“.

 „Ја већ 40 го ди на об ја вљу јем и пи
шем. Већ сам у пен зи ји, имам 60 го ди
на и ни на ка кве на гра де ви ше ни сам 
ни ра чу на ла, ни ти је то не што што мо
же ме ни на би ло ко ји на чин да ‘сме
та’. Ка да је не ко млад пи сац па до би је 
та ко ве ли ку на гра ду – то мо же да га 
збу ни. Али ја сам, ипак, је дан пен зи
о нер и знам да је сла ва про ла зна и 
ни че му ви ше то не слу жи, сем ова ко 
ко ри сним ства ри ма да се о књи жев
но сти раз го ва ра, а не да се раз го ва ра 
о не ким дру гим ства ри ма ко је су мо
жда ва жни је. Али – не кад је и умет
ност ва жна“, ка же Ива на Ди мић.

На пи та ње ка ко је ро ман до био та ко 
ин три ган тан на зив, ре кла је да је Ар за
мас име јед ног ма лог гра да у Ру си ји, 
али је он би тан по то ме што је у ње му 
чу ве ни пи сац, гроф Тол стој, до жи вео  
ужа сан страх од смр ти. По што се кроз 
ро ман на ме ће не у мит ност жи во та ко ји 
се бли жи кра ју, ти ме је и на зив књи ге 
ра зу мљив. Ме ђу тим, књи га го во ри и о 

од но су мај ке и ћер ке. Пи са на је се дам 
го ди на, а у том пе ри о ду је књи жев ни ца 
не го ва ла мај ку обо ле лу од де мен ци је. 
Без об зи ра на ту чи ње ни цу, Ива на Ди
мић на по ми ње сле де ће:

„Те ма књи ге је бо лест и смрт, али и 
те ма свих мо јих књи га је љу бав и смрт... 
Кад је књи жев ност у пи та њу, по што је 
то умет ност, он да је то што су у њој 
ауто би о граф ски по да ци пи сца   ја ко 
ма ло ва жно за вред ност књи ге. Да би 
не што би ло вред но умет нич ко де ло, по
треб но је да ви бу де те да ро ви ти и да бу
де те до бар за на тли ја у том по слу ко јим 
се ба ви те, а ко ју ће те те му иза бра ти... 
Сва ки пи сац пи ше углав ном оно што га 
се ти че, а да би то по ста ло књи жев но 
вред но, по треб но је да се ти че и оно га 

ко то чи та. Ка да пи ше те о љу ба ви и смр
ти – то су нај оп шти је те ме, ка да пи ше те 
о од но си ма из ме ђу ро ди те ља и де те та – 
то су те ме ко је мо гу сва ко га да се ти чу; 
сва ко људ ско би ће има, или је има ло, 
мај ку па те ма мо же да га за ни ма. Је
ди но је ва жан на чин на ко ји јед ну те му 
об ра ди те да би то би ло књи жев но ре ле
вант но. Да кле, ја се на дам да то што сам 
до би ла књи жев ну на гра ду зна чи да сам 
озби љан књи жев ни труд уло жи ла у ову 
књи гу чи ја је те ма де мен ци ја и смрт.“

Ро ман „Ар за мас“ се из два ја сти лом 
пи са ња. У нео бич ном рит му сме њу
ју се тре ну ци ди ја ло га из ме ђу мај ке 
и кћер ке са по гла вљи ма мо но ло шких 
раз ми шља ња о ра зним жи вот ним по
ја ва ма, пој мо ви ма...

„То је жан ров ски не ка вр ста ис ко ка 
за то што се ти фраг мен ти, ди ја ло шки 
и про зни, сме њу ју сук це сив но. На тај 
на чин сам струк ту ру пра ви ла не с на
ме ром да пра вим не ку но ви ну у ро ма
неск ном пи са њу не го сам то ра ди ла са 
иде јом да се и фор мал но де мен ци ја 
мо же по ка за ти кроз те пре ки де и про
ме не рит ма у при по ве да њу. Ди ја лог је 
јед на вр ста ко ме диј ског освр та на си
ту а ци ју, јер је то до ста те шка те ма па је 
про сто по треб но да се пра ве те про ме
не рит ма да чи та о цу не би би ла су ви
ше те гоб на. Има љу ди ко ји се по и сто
ве ћу ју са са мом те мом, ко ји су има ли 
та кве жи вот не си ту а ци је и не ко ли ко 
пу та сам чу ла, на књи жев ним ве че ри
ма, дир љи ва све до че ња... Од јед ног чо
ве ка, на при мер, ко ји је чу вао де мент
ног оца и он је ре као да је ње му би ло 
уте шно да чи та књи гу – што је за ме не 
био ве ли ки ком пли мент, јер му је чи
та ње тог ро ма на по мо гло да ра све тли 
ту сво ју си ту а ци ју на је дан на чин ко ји 
ни је са мо те го бан... А и ме ни је та си
ту а ци ја по ма га ла да пи шем јер је пи
са ње на чин на ко ји жи вим! Оно је пр во 
сред ство ко јем при бе га вам  кад је ме
ни си ту а ци ја у жи во ту ком пли ко ва на.“

На пи та ње шта но во мо же мо оче ки
ва ти од ње, Ива на Ди мић од го ва ра да 
је ру ко пис за књи гу „Ар за мас“ пре да ла 
из да ва чу 2014. го ди не, а од та да ни је 
пре ста ја ла да пи ше. 

Мир ја на Ран ко вић Лу ко вић

Не кад је и умет ност ва жна
„Сва ки пи сац пи ше углав ном оно што га се ти че, а да би то по ста ло књи жев но вред но,  

по треб но је да се ти че и оно га ко то чи та’’, ка же Ива на Ди мић

РаЗ гО вОР С дО Бит ни цОМ нинОве на гРа де

Под називом „Загрљај дрвета и камена“ у библио
теци „Љубиша Р. Ђенић“ отворена је изложба скулп
тура Видана Николића. Николић је до сада био више 
знан читалачкој публици по приповеткама и роман
сираним историјским романима, а последњих година 
као скулптор аматер са успехом излаже своје радове 
од дрвета и камена.

Поставка у чајетинској библиотеци је пре неколико 
месеци била пред румунском публиком у Темишвару, 
а у њој су одабране скулптуре које управо оправдавају 
необичан и поетичан назив ове изложбе.  Оне су ваја
не од материјала који је аутор проналазио у природи 
и својом структуром му биле изазов.

„Мора да постоји савршена симбиоза, јединство 
између камена и дрвета. Обично на обалама река 
ових наших планинских, Таре и Златибора, кад пот

копа вода обалу, излази жила и она загрли камен... 
Од тога покушавам да направим, да тако кажем, неку 
врсту свог имиџа“. Идеја за настанак оваквих скулп
тура није његова, каже скулптор. Такве фигуре раде и 
Миливоје Бокић и Милан Мијушковић, један Херце
говац а други Црногорац. Камен и дрво су Николићу 
били и природно окружење, па је можда и то разлог 
зашто се, иако по професији лингвиста а по одабиру 
и дару књижевник, окреће и овој врсти уметности.

 „Рођен сам на висини од 1.200 метара. То су село За
овине. Кад се родите, одмах вам дају бритвицу и онда 
почиње митско: или да направите штапић и ишарате, 
да стојећи на раскршћу скинете неку бодљу и да пра
вите процеп да хватате змију, и онда, кад сте у таквом 
окружењу и имате такво нешто, онда почињете, како 
би се народски рекло, да ђељате...“ М.Р. Л.

Скулптуре  
у јединству камена  

и дрвета
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рукометаши из Штрпца гости Златибора
Четврту годину заредом представници подмлатка РК ‘’Штрпце’’ гостовали су на 

Златибору поводом учешћа на турниру «Златибор за пријатељство». Том приликом 
освојили су једно екипно треће место, као и две индивидуалне награде, а четворица 
играча изабрана су им у национални тим.

– Презадовољни смо оствареним резултатима, с обзиром да ми у Штрпцу имамо 
јако лоше услове за рад и тренинг. Хвала нашим пријатељима из општине Чајетина, 
који нам из године у годину омогућавају да посетимо ову планину и учествујемо на 
овом турниру, где знатно унапређујемо наше знање - каже председник клуба Љубиша 
Рачићевић. И.  Ј.
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Одбојкашице ‘’Златибора’’ оствариле су највећи 
успех у деценију и по дугој историји клуба, 

пласиравши се у Прву Б лигу. 
Чајетинке су, после освајања првог места на дру

голигашком Западу, успеле да овај резултат потвр
де на квалификационом турниру за попуну Прве Б 
лиге, који је организован управо у дворани „Спорт
ског центра Чајетина“. Изабранице Станка Брашан
ца оствариле су убедљиве победе над екипама 
‘’Партизана’’ из Сремских Карловаца (30) и ‘’Бора’’ 
(30), а према сопственом признању, прос
лава великог успеха спречила их је да 
у својеврсном финалу, против бео
градског ‘’Краља’’, пруже достој
нији отпор. Београђанкама је 
на крају припало прво место, 
са све три остварене победе. 

Презадовољни смо ост
вареним. Значајно је то што 
смо добили организацију овог 
турнира, јер нам је наша публи
ка свакако много помогла. Против 
‘’Краља’’ се нисмо обрукали, прослава је 
мало узела свој данак, али то не може умањи
ти укупан успех – каже тренер Станко Брашанац.

Резултат који су Чајетинке оствариле додатно 
добија на значају када се зна да су практично је
дини састав на овом турниру који је у тиму имао 
само играчице из сопствене школе одбојке.

 Ова генерација је апсолутно заслужила да уђе у 
виши ранг. Освојено је убедљиво прво место у ли
гашком такмичењу, изгубили смо само једну  од 18 
утакмица, и то са 32 у сетовима. ‘’Краљ’’ је објектив

но гледано најбоља 
екипа на турниру, тако 

да је њихов тријумф апсо
лутно заслужен. Ми смо после 

две победе били свесни да је циљ остварен – изја
вила је председница клуба Нада Милошевић.

У утешној борби за треће место ‘’Партизан’’ из 
Сремских Карловаца је са 32 савладао екипу ‘’Бора’’, 
која је при вођству од 21 у сетовима пропустила чак 
шест меч лопти. Домаћа публика била је на висини 
задатка, поготово у прва два дана, тако да је двора
на „Спортског центра Чајетина“ била испуњена до 
последњег места, чиме је потврђено да су утакмице 

ОК ‘’Златибор’’ можда и најпосећеније у друголигаш
ком рангу, рачунајући обе конкуренције.

Организатор је доделио пригодне поклоне свим 
клубовима учесницима на турниру, као и судија
ма и делегатима. 
Резултати:
Златибор –Партизан СК 31 (2519, 258, 1725, 2521)
КраљБор 30 (2513, 2515, 2522)
ЗлатиборБор 30 (2512,2512,2518)
КраљПартизан СК 30 (2523, 2519, 2521)
КраљЗлатибор  30 (2725, 2520, 2515)
Партизан СК  Бор 32 (2519, 1725, 1725, 2624, 1512)

И.Јанковић

Остварен највећи успех женског одбојкашког 
клуба, и то са играчицама из сопствене  

школе одбојке

Одбојкашице 
„Златибора”  
се пласирале  
у Прву Б лигу
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Успешан пролећни 
старт фудбалера 

„Златибора”
Играчке промене које је током зиме претрпео ФК ‘’Златибор’’ 

уродиле су плодом. Клуб је у пролећном делу Српске лиге За
пад без пораза, са остварене три победе и четири ремија. По
сле минималне победе над ‘’Лозницом’’ (10), Чајетинци су били 
убедљивији против ‘’Полета’’ код куће  (30) и ‘’Михајловца 1934’’ 
у гостима(31)). Без голова су играли са ‘’Смедеревом’’, ‘’Једин
ство Путевима’’  и водећим ‘’Радничким 1923’’, док су у гостима 
са другопласираном ‘’Будућности Крушик’’ играли 11. Такође, 
стигли су и до финала Купа ФСЗО, где ће у финалу одмерити 
снаге са ‘’Слогом’’ из Пожеге.

Фудбалери ‘’Чајетине’’ су у наставку такмичења Златиборске 
окружне лиге забележили три победе и два пораза. Победили 
су ‘’Лазарицу’’ (21),’’ Соко’’ (41) и ‘’Савинац’’ (31), а поражени су 
од ‘’Железничара’’ (50) и ‘’Црнокосе’’ (40).  И.Ј.

Резултатом кадетске селекције додатно је по
тврђена успешна сезона по Кошаркашки клуб 

‘’Златибор’’. Тим са клупе предвођен Владаном 
Калоперовићем, човеком који је пре три годи
не селектирао сениорски састав за улазак у са
везни ранг, освојио је треће место у квалитетној 
Међурегионалној лиги западне и централне Ср
бије, у конкуренцији клубова из Крагујевца, Кру
шевца, Краљева, Смедерева.. . 

Како ми кажу у управи, ово је највећи успех 
млађих категорија у историји клуба.  Ипак, остаје 
мали жал за поразима у утакмицама у Параћину, 
Врњачкој Бањи и у Косјерићу, где смо од лидера 
изгубили добијен меч у последњој секунди, тако 
да бисмо с те три победе били у кругу с ‘’Црноко
сом’’ и заузели бисмо прво место. 

Овај резултат  додатно добија на значају када 

се зна да је тим током читаве сезоне имао про
блема са смањеном ротацијом играча.

То је генерација коју сам окупио још 2009. годи
не: Бјеличић, Милекић, Гавовић, Сапун, Јанковић, 
Терзић, прикључен је пионир Јоксимовић... Искре
но, игра нам је током сезоне зависила од плејмеј
кера Стефана Бјеличића. Када је он имао слабо 
вече, ми нисмо имали игру. Суштински, имали смо 
у селекцији седам играча, без могућности да иг

рамо „5 на 5“ на тренингу, што је условило да на 
тренинзима радимо индивидуално, као на кампу. 

Рецепт којим се дошло до резултата крајње је 
једноставан.

 Играли смо једноставну кошарку, тзв. „трчи 
и пуцај“, попут универзитетске кошарке. Било ми 
је задовољство да радим с њима, давао сам им 
потпуну слободу и могу да кажем да су јако на
предовали и то се видело када су играли за сени
орски тим. Није битно да ли су играли минут, три 
или десет, они на паркету школски одраде неке 
ствари. Уз то, свако је поентирао. 

Калоперовић признаје да је у почетку и сам 
сумњао у остварење значајнијег резултата.

Три године нисам радио с њима. Било је ту и 
неких пропуста, у чему се не слажем са многим 
тренерима у Србији, јер децу много оптерећују  
акцијама, уместо да их уче да играју просту ко
шарку, да играју „1 на 1“... Доста сам на томе ра
дио с њима, успешно, и још треба радити на томе.  

Овај тим, према речима тренера, има потен
цијал да за две сезоне „нападне“ пласман у Једин
ствену јуниорску лигу Србије, али ће за тако нешто 
бити неопходно довођење момака са стране.

 Имали смо ове године понуду из Нове Варо
ши за пар момака који би тамо тренирали, а овде 
играли. Нисам хтео на то да пристанем, да неко 
нашим клинцима узима минутажу. Ми треба да 
будемо база за младе играче, јер имамо све ус
лове за то, од спортске инфраструктуре, преко 
исхране и смештаја. Да момке из нашег погона 
„лансирамо“ даље и самим тим да у будућности 
имамо сатисфакцију да је неко изградио кошар
кашку каријеру, а да је почео као члан КК ‘’Злати
бор’’ – каже Калоперовић.  И.Јанковић

Кадети кошаркаши употпунили успешну сезону
Кадетска селекција КК 

„Златибор” остварила успех 
освајањем трећег места  
у Међурегионалној лиги  

западне и централне Србије 


