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МИЛИЋ СИМИЋ 

РЕЧ УРЕДНИКА

Пред вама је, поштовани читаоци, први број „Злати-
борских вести” у 2018. години. Ево нас на још једном 

годишњем почетку новине која излази сваког месеца и 
прати значајна збивања у општини Чајетина. Настојања 
су да тај важан друштвени задатак овај лист обавља оз-
биљно, објективно и новинарски професионално. У духу 
времена, уз уважавање традиције.

Потреба да се јавно, у сопственим гласилима, описују и 
разматрају  догађања у златиборском крају постоји одав-
но. Писмених и умних људи увек је било међу Ерама, али 
су од других читали о себи и својим постигнућима, а своју 
новину нису имали. 

Ово време донело нам је „Златиборске вести”, лист за 
ерски народ, основан визијом и подршком општине Чаје-
тина. С реалним написима о ономе што радимо и ствара-
мо, по чему се препознајемо, како живимо и проблеме 
решавамо, у које пројекте улажемо, зашто смо најраз-
вијеније подручје у овом делу Србије...

Такву мисију, започету у овој форми марта 2015. го-
дине откада су изашла 33 броја , „Златиборске вести” на-
стављају и убудуће. Освежене и редизајниране, с новим 
темама и сталним рубрикама, али концепцијски дослед-
не и истрајне у подршци општем бољитку, развоју, ст-
варању. Уз познат приступ – да се о главним питањима 
чује реч оних који воде општину и пред народом носе 
одговорност за руковођење, али и глас свих других који 
имају шта да кажу, без обзира на лично опредељење и 
мишљење.

Многа наша дешавања, акције, удружења, неимари, 
значајни и занимљиви људи, домаћини, недовољно по-
знати прегаоци представљени су на страницама „Зла-
тиборских вести”. Оне и даље остају отворене за такве 
и сличне приче. Треба само да нас пратите и да нам се 
јављате, предлажете, нудите теме и идеје за наше написе. 

А за читаност нема бриге – сваки број „Златиборских 
вести”, уз велики број прегледа веб-издања на интерне-
ту, тражен је и читан у свим деловима општине. Не само 
у Чајетини и на Златибору, него и у удаљеним селима и 
засеоцима.  

Нови почетак  
„Златиборских вести”

Ми смо поставили ви-
соке циљеве и за-
датке везане за ту-

ризам. Главни циљ и намера 
општине Чајетина је да Зла-
тибор уведемо и поставимо 
на светску туристичку мапу. 
Ту смо направили значајне 
искораке и на добром смо 
путу”.

Ово за „Златиборске вести” 
истиче председник општине 
Чајетина Милан Стаматовић 
након посебних резултата 
остварених током јануара у 
приближавању понуде Зла-
тибора развијеним европ-

ским државама. Запажено 
интересовање у Чешкој, Не-
мачкој и Холандији изазвала 
су представљања најпосеће-
није планине Србије на којој 
последњих година борави 
све више иностраних турис-
та. То, уз стална улагања ло-
калне самоуправе у инфра-
структуру и нове садржаје, 
даје наду да је близу оства-
рења амбициозна замисао о 
Златибору као светском ту-
ристичком центру.  

„Да би се то постигло по-
требно је испунити одређене 
стандарде. Ми радимо на том 

На добром 
путу ка милион 

гостију годишње
МиланСтаматовић:„Туристичкапонуда
Златибораналазисенаузлазнојпутањи,
непрекиднопромовишемонашупланину
какоуСрбијиирегиону,такоиуЕвропи.
Повећавањемипроширивањемсмештајних
исадржајнихкапацитетаЗлатибориде
каостваривањубројкеодмилионгостију

годишњеи10милионаноћења’’
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већ 15 година, што се свуда 
може да видети, јер општина 
Чајетина и Златибор попри-
мају облик и изглед  орга-
низованог, сређеног турис-
тичко-планинског центра. 
Било је потребно рада и тру-
да, пре свега ускладити сву 
планску документацију, па 
после тога урадити неопход-
ну инфраструктуру, а потом 
и ангажовати људске ресур-
се, како би сви садржаји били 
доступни све захтевнијем 
профилу туриста”, објашња-
ва председник.

Повезивање  
регионалних  
потенцијала

 Уз то, како додаје, ради-
ло се  и на регионалној мре-
жи и повезивању суседних 
општина,  повезивању реги-
оналних потенцијала како би 
што шира и свеобухватнија 
понуда била доступна што 
већем броју туриста.  Турис-
ти не знају за границе међу 
општинама, већ на то гледају 
као на једну целовиту слику 
и понуду коју желе што дуже 
да задрже у свом сећању, док 
је циљ општине Чајетина и 
туристичких посленика да 
гости дуже бораве и чешће 
овде долазе.

„Туристичка понуда Зла-
тибора налази се на узлазној 
путањи. Непрекидно промо-
вишемо нашу планину како у 
Србији и региону, тако и у Ев-
ропи, што се види из недав-
них представљања у Чешкој, 
Немачкој и Холандији. По-
већавањем и проширивањем 
смештајних и садржајних 
капацитета Златибор иде ка 
остваривању бројке од мили-
он гостију годишње и 10 ми-
лиона ноћења, што ће бити 
нова рекордна посећеност и 
циљ коме се приближавамо”, 
каже Стаматовић.

У те амбиције се, напо-
миње председник, наравно 
уклапа изградња златибор-
ске „Голд гондоле’’ као једне 
од капиталних и виталних 
инвестиција за будући раз-
вој туризма: „Остварење тог 
пројекта имаће немерљи-
ву корист не само по нашу 
локалну заједницу већ и за 
државну касу и углед у све-

ту. Од посебног туристичког 
значаја је и изградња резер-
воара за додатно водоснаб-
девање, као и истраживање 
и коришћење геотермалних 
извора које би, уз започету 
изградњу постројења за пре-
раду отпадних вода, општи-
ну Чајетина ставило у пози-
цију прве еколошке општине 
у Србији’’.

Кочнице од државе,  
признања од света
Стаматовић указује да је на 

овом амбициозном путу, по-
ред улагања и рада, неопход-
на и сарадња и разумевање 
међу институцијама, како 
локалним тако и републич-
ким. „Слаба је или никаква 
корист од доброг маркетин-
га, који се из године у годину 
овде развија и негује, ако се 
изјавама и поступцима др-
жавних органа омаловажава 
и дискредитује. Такво пона-
шање шаље негативну слику 
не само унутар државе, већ и 
у цео регион, па и свет”,сма-
тра он. 

„Наша је срећа што људи 
и поред тако штетне и неко-
ретне политике цене оно што 
је лепо и добро. И што то још 
увек има већу тежину и пре-
вагу у моменту доношења од-
луке на коју туристичку дес-
тинацију ће туристи отићи. 
Не можемо утицати на по-
литику државне изградње 

инфраструктуре, али оно што 
можемо је да домаћински на-
стојимо да наше двориште 
буде сређено и уређено. Ос-
лушкујемо околину, слуша-
мо коментаре, угледамо се на 
светске центре, учимо из њи-
хових искустава и то импле-
ментирамо у нашем раду”.

Председник општине 
упућује примедбе држави 
на однос према локалним 
срединама, као  и према ту-
ризму који стреми високим 
дометима:  „Непрекидно апе-
лујемо на искључивост поли-
тике државних органа, који 
су потпуно глуви и слепи за 
потребе остатка Србије, како 
Златибора тако и осталих де-
лова наше земље. Инертност 
те и такве политике погубна 
је, конкретно и за развој тури-
зма, али не само за ту важну 
делатност већ и по комплетан  
бруто друштвени производ  
Србије. Локалне самоупра-
ве имају потенцијала, имају 
вредних и спремних људи 
да раде у најбољем интересу 
својих заједница, али је то не-
могуће без подршке државне 
политике”.

Управо се на примеру Зла-
тибора, наглашава он, види 
једнообразност политике 
владајућих номенклатура: 
„Оне неискреним и неисти-
нитим изјавама и поступци-
ма урушавају и коче развој 
Златибора. А притом тврде 

како би они боље и ефикас-
није радили и градили Зла-
тибор од самих Златибораца, 
што је нонсенс, нема везе с 
реалношћу”, оцењује  Милан 
Стаматовић и закључује:

„Наша политичка незави-
сност и конфронтација вла-
дајућој коалицији је доказ да 
једна организована општи-
на каква је Чајетина, са пос-
већеним и марљивим људи-
ма, способна и кадра да своју 
судбину гради сама и под ок-
риљем добре среће, не мора 
да буде део политичке коали-
ције која неуспешно води и 
урушава Србију. Потврду на-
шег рада, као и поштовање 
за досадашње успехе у мно-
го већој мери можемо срес-
ти ван граница наше земље, 
што је велико признање за 
нас. Признање страних гос-
тију, успешних људи из прив-
редног и туристичког миљеа 
Европе и света, има свака-
ко већу вредност и значај 
од свих критика тренутних 
владајућих гарнитура. Ми, 
упркос кочницама државне 
власти, нећемо одустати. 
Баш напротив – бићемо си-
гурни да смо на добром путу, 
да радимо најбоље за нашу 
општину и њене грађане и 
да због тога морамо истраја-
ти. Једино тако се можемо 
надати да ће Србија дочека-
ти ново и боље јутро за себе 
и свој народ”. М. Ј.
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Дужи низ година Ту-
ристичка органи-
зација Златибор и 

општина Чајетина интензив-
но раде на промоцији понуде 
ове планине, најпре у Србији 
и државама региона, а по-
следњих година и у развије-
ним европским земљама. То 
доприноси све бољој посети 
и добром гласу који се свуда 
шири о „златној” планини. 
Дугогодишњи допринос раз-
воју златиборског туризма, 
предводећи Туристичку ор-
ганизацију Златибор, дао је 
Арсен Ђурић који и сада, са 
места заменика председника 
општине Чајетина, наставља 
те важне активности.   

Ђурић је 12. јануара пред-
водио нашу делегацију на 
једној од првих овогодишњих 
промоција – презентацији 
туристичке понуде Златибо-
ра одржаној у Прагу. О томе 
како се најпосећенија пла-

нина Србије представила у 
чешкој престоници, у граду 
мостова и торњева са стоти-
нама хиљада туриста из це-
лог света, он је за „Златибор-
ске вести” овако описао:

„Сама промоција је јако 
добро прошла. Присуствова-
ло је преко 60 званица, вео-

ма заинтересованих за Зла-
тибор и његову понуду. Поред 
класичних представљања на-
ших садржаја и туристичких 
капацитета, премијерно је 
приказан промотивни филм 
о Златибору у продукцији 
чешке телевизије, на чеш-
ком језику. Презентацији су 

присуствовале многе углед-
не личности,представници 
српскеамбасаде и туристич-
кепривреде Чешке. Очекује-
мо да ће састанци пре и по-
сле презентације, као и сам 
филм допринети доласку код 
нас већег броја чешких ту-
риста, пре свега кампера”, ис-
такао је Арсен Ђурић и додао:

„Имали смо састанак са 
председником удружења 
кампера Чешке, које броји 
2.700 чланова. Са њим смо 
договорили једну промотив-
ну туру чешких кампера, који 
би требало да дођу на Злати-
бор у 2018. години. Договори-
ли смо и попуст за све чла-
нове њихове асоцијације у 
износу од 10 одсто, а они ће 
заузврат рекламирати Камп 
Златибор на свим публика-
цијама и на свом интернет 
сајту. Та врста презентације 
је изузетно значајна с обзи-
ром да је у златиборском ау-

Праг, Штутгарт и Утрехт 
упознали понуду Златибора
АрсенЂурићистичезначајовихефектнихпрезентацијаипостигнутихдоговораса
асоцијацијамакампера.–ПремијерноприказанфилмоЗлатиборуначешкомјезику

Очекујемо још већу посету у наредном периоду, јер квалитет и услови наших кампова не заостају за европским земљама
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то-кампу, отвореном пре че-
тири године, све већи број 
гостију, од којих је 95 одсто 
странаца. Изузетно добру са-
радњу имамо са камперима 
и њиховим удружењима из 
Холандије, Аустрије и Слове-
није, а сада се надамо и ор-
ганизованом доласку чешких 
кампера”.

Више кампера  
и из Немачке

Након те прашке презен-
тације настављен је промо-
тивни пут по западној Евро-
пи. Најпре је уследио наступ 
Златибора на великом међу-
народном сајму туризма у 
Штутгарту у Немачкој, а за-
тим и у холандском граду Ут-
рехту. 

„Направили смо договор 
на сајму у Штутгарту са клу-
бовима кампера из Немач-
ке, као и са агенцијама које 
организују кружне туре по 
Балкану, тако да очекујемо 
већи број кампера и других 
гостију са тих подручја. У ок-
виру ових промотивних ак-
тивности на један дан смо 
посетили сајам туризма у хо-
ландском граду Утрехту, где 
смо имали састанке са гру-
пама кампера из Холандије 
који већ две-три последње 
године долазе организова-
но на Златибор. Из те земље 
имамо пет организованих 
група годишње, као и вели-
ки број индивидуалних по-
сетилаца. Очекујемо још већу 
посету у наредном периоду, 
јер квалитет и услови наших 
кампова не заостају за оним 
у Немачкој, Холандији и дру-
гим развијеним европским 
земљама. А нетакнута при-

рода као наша предност уз 
савремено уређене садржаје 
јесу предуслов за експанзију 
и све већу попуњеност. На-
поменуо бих да смо прошле 
године проширили камп на 
Златибору за 13 нових камп 
места, што је у укупном зби-
ру 65 камперских места на 
којима могу боравити. Буде 

ли потребе, има могућности 
и за проширење капацитета, 
а оно што сигурно предстоји 
је изградња нових садржаја 
којима ће се све то употпуни-
ти”, најављује заменик пред-
седника општине Чајетина. 

По његовим речима, у том 
смислу веома је значајан и 
завршетак изградње пешач-
ких и бициклистичких ста-
за на Тић пољу. Оне ће бити 
повезане са оближњим кам-
пом, јер кампери воле акти-
ван одмор који подразумева 
бициклизам, планинарење, 
шетње тако да та врста садр-
жаја мора бити укључена у 
камп понуду.

Тежиште ових европских 
презентација, дакле, била је 
промоција кампа, с тим што 
су, каже Ђурић, промовисани 

и остали капацитети и атрак-
ције Златибора. „У амбасади 
Србије у Чешкој, на састанку 
са нашим конзулом, догово-
рено је остваривањеконта-
ката са асоцијацијом ту-
ристичких агенција Чешке 
Републике, које су изразиле 
спремност за организовано 
довођење туриста у Србију. А 

ми се надамо да ће Златибор 
бити незаобилазна дестина-
ција приликом њиховог оби-
ласка Србије”.

Јефтине, а ефектне 
промоције

Утисак нашег саговорника 
је да туристички посленици 
и туристи у Чешкој не знају 
довољно не само за Злати-
бор, него и за Србију, али се 
оваквим презентацијама и 
промоцијама Туристичке ор-
ганизације Србије доприно-
си  бољем упознавању наше 
земље. Поред природних ле-
пота и културно-историјских 
знаменитости, имамо квали-
тетне смештајне капацитете 
као и остале садржаје на са-
мој дестинацији, локалитети-
ма у окружењу, а златиборски 

капацитети и садржаји сва-
како испуњавају европске 
стандарде и очекивања. 

„Сигуран сам да ће то дуго-
рочно дати резултате, јер ми 
имамо константан раст броја 
страних туриста, иако су они 
већином из бивших југосло-
венских република, али из 
године и годину имамо по-
већање броја странаца из 
развијених држава. Конкрет-
но, надамо се да ће промо-
ција филма на националној 
чешкој телевизији доприне-
ти бољем упознавању људи 
са нашим потенцијалима и  
повећању броја гостију из 
те земље. Овакве презента-
ције, поред редовних насту-
па на сајмовима, врло су 
ефектне, јер ту присуствују 
медији из средина где се ор-
ганизује презентација, пози-
вају се туристичке агенције 
које праве туре, а публика 
која присуствује промоција-
ма је циљано одабрана. Тако 
да је ово један јефтин, а ве-
ома ефектан вид промоције 
нашег краја”, сматра Арсен 
Ђурић.

С обзиром на несумњив 
значај медија и агенција у 
овој делатности, после сваке 
промоције у иностранству 
организује се једна посета 
новинара и туроператера, да 
буду гости Златибора. За вре-
ме те посете они имају при-
лику да виде понуду наше 
најпосећеније планине, све 
то сниме, напишу извештаје 
и својој домаћој публици 
виђено презентују. Тиме се 
постиже прави ефекат, а ре-
зултати су видљиви порастом 
броја ноћења из године у го-
дину на Златибору. М. Ј.

Најпосећенија планина Србије представила се у чешкој престоници

Веома је значајан и завршетак изградње пешачких  
и бициклистичких стаза на Тић пољу
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Израдњом гондоле биће 
направљен један ве-
лики искорак у ту-

ристичкој понуди Златибора, 
чиме ће он бити позицио-
ниран на европској и свет-
ској мапи туристичких цен-
тара.Управо то је била идеја 
којом смо пре десетак годи-
на били вођени при плани-
рању ове инвестиције – да 
туристима понудима нешто 
ново, иновативно и несва-
кидашње.  Током студијских 
путовања имали смо при-
лике да потврдимо да раз-
мишљамо у добром правцу. 
Последњих година смо ин-
тензивно обилазили центре 
који располажу оваквом и 
сличном инфраструктуром, 
инсталацијама попут жича-
ра и гондола, па смо били 
уверени колико то туристе 
привлачи и интересује. Наша 
идеја није само да направи-

мо саму инсталацију жичаре, 
да се људи превозе од центра 
Златибора до врха Торника, 
већ је уствари замисао да се 
простор на комплетној тра-
си у позитивном смислу екс-
плоатише. Односно да се уре-
ди на најбољи могући начин 
како би постао атрактиван 
за туристе, а да се сачува дух 
планине и очува природа, 
што иде ка одрживом развоју 
туризма и заштити животне 
средине’’.

Ово за „Златиборске вести’’ 
каже Бојана Божанић, дирек-
торка ЈП „Голд гондола Злати-
бор’’, уверена да ће ова најду-
жа панорамска жичара, чија 
је градња започела, донети 
велику корист златиборском 
туризму и трасирати пут ка 
светском центру: 

„Наша идеја је да у наред-
них десет година овде до-
ведемо милион гостију го-

С гондолом на европску и 
светску туристичку мапу  
БојанаБожанић:„Нашаидејанијесамоданаправиможичару,дасељудипревозе

одцентраЗлатиборадоврхаТорника,већјеустваризамисаодасепростор
накомплетнојтрасиурединанајбољимогућиначинкакобипостаоатрактиван

затуристе,адасесачувадухпланинеиочуваприрода’’
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дишње и да се оствари десет 
милиона ноћења. Имали смо 
прилику на недавном служ-
беном путовању да обиђемо 
туристички центар Венген и 
видимо како су они постави-
ли инсталације туристичког  
транспорта , колико имају 
гостију и како функциони-
шу. Тај ски центар је почео 
да функционише због вели-
ког интересовања туриста за 
летњи туризам, где је инфра-
структура првенствено била 
железничка, да би сад била 
жичана и тек у последњих 
пар деценија су почели да се 
баве зимским туризмом’’.

Сличност Златибора  
и швајцарских  

туристичких места
„Више пута смо указива-

ли на сличност између Зла-
тибора и швајцарских турис-
тичких места, јер се у самом 
центру туристичких насеља 
налази комплетна инфра-
структура, хотели, понуда 
која задовољава све потребе 
туриста. Они одатле намен-
ским превозом одлазе у пла-
нину у којој нема смештаја 
сем мањих насеља, па ја 
то поредим са трасом Зла-
тибор-Рибница-Торник.Тај 
наш скијашки центар може 
да буде још значајнији  део 
златиборске понуде када бу-

демо проширили скијашке 
стазе на Торнику. То је пред-
виђено планом детаљне ре-
гулације, јер нове стазе су 
важне за развој овог центра, 
за туризам на  Златибору, али 
су важне и за гондолу, јер ће 
велики број гостију долазити. 
Швајцарска места у сезони 

посети 700-800 хиљада гос-
тију, а они располажу са не-
колико хиљада лежаја више 
него ми’’, упоређује Бојана и 
сумира:

„Имамо велике потенција-
ле, велике могућности да се 

развијамо, уз добар концепт. 
Мислим да идеја коју ло-
кална самоуправа уз помоћ 
својих предузећа развија и 
баштини може да задовољи 
потребе туристички веома 
захтевних гостију. Ове идеје 
су лаке за реализовање, када 
би изузели политичке мо-

менте који коче и прожимају 
целокупну слику развоја, 
што није случај са Швајцарс-
ком, у којој је то много лакше 
и боље дефинисано.Без тих 
политичких кочница много 
би брже, лакше и ефикасније 

текла имплементација овог, 
а и многих других планова’’.

Говорећи о предностима 
гондоле, директорка ЈП „Голд 
гондола Златибор’’ напомиње 
да је то еколошки вид прево-
за: гондола не троши никак-
ву врсту горива које загађују 
животну средину нити има 
нуспојаве по околину, што је 
студија процене утицаја за 
животну средину показала. 

„Златни град” 
на Златибору

„У том духу планирамо да 
простор на међустаници уре-
димо у облику Златног града, 
о чему смо већ говорили, како 
би се та атрактивна зона при-
премила за долазак гостију са 
већом платежном моћи. Та-
кође, сада радимо на припре-
ми пројектног задатка за идеј-
но решење за излазну станицу, 
у смислу објекта и садржаја за 
туристе који дођу на врх Тор-
ника.  Идеја је да се уради 
модеран видиковац, угости-
тељски  простор и планирају 
други видови забаве, у зави-
сности од идеја архитеката, а 
опет све у духу природе и очу-
вања животне околине-свега 
онога ка чему Златибор као 
туристичка дестинација стре-
ми : како привлачењу гостију 
тако и инвестиција’’, закључује 
наша саговорница. М. Ј.
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На јануарским промо-
цијама златиборске 
понуде у градовима 

западне Европе Туристичку 
организацију Златибор пред-
стављао је њен директор Вла-
димир Живановић. Већ уигран 
у овим промотивним послови-
ма, јер је током прошле године 
„златну’’ планину представљао 
у Будимпешти, Темишвару, 
Скопљу, Тузли и другим градо-
вима из којих нам све чешће 
долазе гости. 

Ова представљања и редовна 
учешћа на сајмовима, сматра 
Живановић, од великог су зна-
чаја за рекордну туристичку 
посету и пословни углед Зла-
тибора у државама региона и 
развијеној Европи. Добар глас 
се тако шири о златиборској 
понуди, атракцијама, квали-
тетном хотелском и приват-
ном смештају, посећеном ау-
то-кампу, богатим садржајама 
уз повољне цене у поређењу са 
европским.  То, нема сумње, до-
приноси све видљивијем утис-
ку да је у овој 125.години свог 
организованог туризма Злати-
бор ван наших граница постао 
људима познатији него раније.  

Интересовање за одмор 
у незагађеној средини
„Запажено место имали смо 

на великом сајму туризма  у 
Штутгарту. Настојимо у насту-
пу да будемо примећени, у 

складу са звањем најпосеће-
није планине у Србији. Ту су 
многи видели нашу понуду, а 
ми смо обишли старе партне-
ре из немачке камп асоција-
ције који су већ доводили гру-
пе на Златибор. Наравно, камп 
је био само део свеобухватног 
представљања наших могућ-
ности и атракција. Приметно 
је било код посетилаца сајма 
да се посебно интересују за 
активан одмор у незагађеној 
природи, с квалитетним и по-
вољним смештајем, да воле 
излете, шеталишта, бициклис-
тичке стазе, авантура паркове 
– управо све оно чиме Злати-
бор располаже. Тако да је из-
весно остварење наше амби-
ције да повећамо број гостију 
из развијених држава’’, каже за 
„Златиборске вести’’ директор 
ТО Златибор.   

 Зато није случајно, додаје 
он, што се са овогодишњим 
промоцијама кренуло из 
иностранства. „Тако поку-
шавамо да привучемо нову 
структуру гостију на Злати-
бор. Домаћи туристи већ знају 
све о планини и редовно нам 
долазе, све бројнији су и гос-
ти из држава региона, а овим 
дајемо импулс започетом рас-
ту броја западноевропских ту-
риста. Све више је, наравно, и 
посетилаца из Русије, Руму-
није, Кине и других држава, 
није претеривање кад се каже 
да Златибор постаје светски 
центар’’, сумира Живановић.

Он је био и у нашој делега-
цији која је златиборску по-
нуду први пут представила 
у холандском граду Утрехту. 
Хопанђани такође предност 
дају камповању, а њихови до-

ласци у ауто-камп прилика 
су да упознају и друге наше 
занимљивости, те да о њима 
обавесте своје земљаке.

„Свуда где одемо и Злати-
бор промовишемо лепо смо 
примљени, изазивамо ин-
тересовање. Наша понуда је 
разнолика, имамо и летње и 
зимске садржаје, скијалишта 
и купалишта, имамо дугу ту-
ристичку традицију, вешто 
смо уклопили прошло и мо-
дерно, хотелски смештај нам 
је све квалитетнији. А кад гон-
дола заживи бићемо спремни 
за надметање са познатим ев-
ропским центрима на турис-
тичком тржишту’’, уверен је 
директор ТО Златибор.   

Квалитетном понудом 
ка новим тржиштима
У данима пред нама Жива-

новића и његове сараднике 
очекују интензивне и напор-
не промотивне активности. 
Следи у фебруару сајам ту-
ризма у Београду, где Злати-
бор традиционално има по-
себно место и нарочито се 
за тај наступ припрема. Ис-
тог месеца је и сајам у Со-
фији, а у марту су сајмови у 
два за нас туристички важна 
града – у Москви и Берлину. 
„Ту ћемо представљати пред-
стојећу летњу сезону. покуша-
ти да оставимо утисак и буде-
мо запажени, јер је време да 
се Златибор као дестинација 
са квалитетном понудом от-
вара ка новим тржиштима’’, 
закључује Владимир Жива-
новић и подсећа да Турис-
тичка организација Злати-
бор томе у прилог организује 
велики број студијских тура 
за представнике иностраних 
медија и агенција, с тим што 
ће и златиборски хотелијери 
бити више укључени у те ак-
тивности. З. В.

Привлачимо нове 
иностране госте

ВладимирЖивановић:„Иностранимпредстављањимаиредовним
учешћиманасајмовимадобарглассешириозлатиборској
понуди,атракцијама,квалитетномхотелскомиприватном
смештају,посећеномауто-кампу,богатимсадржајама”
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Првог фебруарског ви-
кенда Мачкат је по-
ново у знаку попу-

ларне „Пршутијаде” – овде се 
у порти цркве Светог проро-
ка Илије од  2. до 4. фебруара 
одржава 18. Сајам сувосмес-
натих производа. Празник 
најбољих месних деликате-
са нашег краја, домаћинског 
рада и умећа, доброг провода 
за сладокусце и најбоље ку-
повине за веште купце.

Ко жели да види и купи 
врхунску говеђу и свињску 
пршуту, сланину, кобасицу, 
стељу, чварке, кавурму, или 
да проба врућу јагњетину 
у мачкатским кафанама и 
свадбарски купус  у крчми 
код сајма, обавезно треба да 
дође на „Пршутијаду”. Ова 
манифестација, успоставље-
на као локални догађај за 
промоцију домаћина и тра-
диције, већ је стекла нацио-
нални карактер,  шири значај 
и масовност. „Пршутијаду” 
обично посети преко 10.000 
посетилаца из читаве земље, 
а сврате и странци. Идеја за 
покретање догађаја проис-
текла је од локалних произ-
вођача са циљем да се дода 
вредност деликатесу који 
се традиционално произво-
ди на уском подручју, стан-
дардизује квалитет, заштити 

географско порекло и, нарав-
но, обезбеди промоција. 

Сајам сувомеснатих произ-
вода  ”Пршутијада” је по свом 
садржају привредни, али због 
тога што се излаже нешто ка-
рактеристично за гастроно-
мију овог краја представља и 
етнографску манифестацију. 
Поред излагања и продаје су-

вомеснатих производа, про-
пратни програм чине пре-
давања из области руралног 
развоја и културно-уметнич-
ки садржаји, што  се уклапа у 
главна дешавања.

И овог пута, као и сваке го-
дине, посетиоце очекују бо-
гате робне награде, наравно 
и сајамски попусти на цене 

изложених производа. Ор-
ганизатор манифестације је 
Удружење произвођача суво-
меснатих производа Злати-
борског округа, уз подршку 
општине Чајетина.

Подсетимо да су на про-
шлој 17. „Пршутијади” своје 
производе приказали 16 до-
маћина из Мачката, Криве 

Реке и Качера. Ту манифе-
стацију отворио је председ-
ник општине Чајетина Ми-
лан Стаматовић, рекавши  
да је Мачкат највеће село 
на чајетинској територији са 
највећим бројем породич-
них производних радњи. – 
Све оне су настале последњих 
десетак година уз свесрдну 

подршку локалне самоупра-
ве. Надамо се да ће ова про-
изводња и даље да се уна-
пређује, да заштитимо овај 
бренд – казао је тада на отва-
рању Стаматовић. 

А о избору најбољих, одлу-
чивала је оцењивачка коми-
сија београдског „Југоинспек-
та” од  10 чланова.  Победник 
у категорији говеђе пршу-
те био је Илија Стојановић 
из Мачката, најбољу свињс-
ку пршуту произвео је Миро-
слав Стојановић, овчију стељу 
Драган Стојановић.  Победник 
у производњи домаће кобаси-
це био је Никола Брковић, а 
најбољу сланину направио је 
Радомир Шопаловић.

Подсећамо да су прошле го-
дине први пут на једној „Пр-
шутијади” представљени и 
слични традиционални про-
изводи из околних држава. 
Из истарског града Тињана 
стигао је истарски пршут, ау-
тохтони производ светле боје, 
док је из  Никшића у Мачкат 
његушку пршуту и кобасицу, 
овчије месо и друге његушке 
производе тада донео  млади 
произвођач Радован Бијелић.  

Тако је било на прошлој, а 
видећемо какве ће нам про-
изводе и необичности донети 
овогодишња „Пршутијада” у 
Мачкату. М. Ј.

„Пршутијада” у Мачкату  
од 2. до 4. фебруара 

Кожелидавидиикупиврхунскуговеђуисвињскупршуту,сланину,кобасицу,
стељу,чварке,кавурму,илидапробаврућујагњетинуумачкатскимкафанама

исвадбарскикупусукрчмикодсајма,обавезнотребададођенаовуманифестацију

Oве године учествује 20 излагача
Из „Златиборског еко аграра” најављују да се очекује да ће на 

предстојећој „Пршутијади” своје производе излагати 20 локал-
них произвођача. Стручни жири бира најбоље у категоријама го-
веђа пршута, свињска пршута, овчја стеља, сланина и домаћа ко-
басица, док ће органолептичку контролу вршити „Југоинспект” 
из Беорада.

„Поред продајно-изложбеног дела, посетиоце очекују робне 
нагараде. У питању су пакети сувомеснатих производа пршуте, 
сланине и домаће кобасице и друге вредне награде. Манифе-
стацију сва три дана прати богат културно-уметнички програм“, 
каже Миљко Радишић из „Златиборског еко аграра”, додајући 
да на овој „Пршутијади” очекују и госте из Македоније који ће 
представити своја вина.  Д. Р.
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Хо тел „Па ли сад“ је је-
дан од ва жних обе-
леж ја Зла ти бо ра као 

пла ни не и нај по се ће ни јег 
ту ри стич ког ме ста. Већ ви ше 
од по ла ве ка у „Па ли са ду” се 
спа ја ста ро са но вим, тра ди-
ци о нал но са са вре ме ним, а 
они ко ји до ла зе са мо су део 
ге не ра ци ја ко је су у ње му бо-
ра ви ле или ће бо ра ви ти у бу-
дућ но сти.

У по след ње три го ди не за хо-
тел „Па ли сад“ је ми ну ла, 2017. 
би ла нај бо ља го ди на, ка же Ка-
та ри на Ци цва рић, ди рек тор ка 
за про да ју и мар ке тинг овог 
хо те ла. Број го сти ју ко ји је то-
ком про шле го ди не у ње му бо-
ра вио ве ћи је за 15 од сто у од-
но су на прет ход ну, а по че так 
2018. обе ћа ва да ће се тај тренд 
на ста ви ти. Ово је до каз да су 
сва ула га ња у хо тел у прет ход-
них не ко ли ко го ди на би ли по-
тре бан и од ли чан по тез.

„Под мла ди ли смо на ше 
го сте. До ла зе нам ти мла ђи, 
ко ји ов де ства ра ју но ве успо-
ме не и но ве вред но сти. Зна те 
ка ко  ка жу: кад љу ди до ла зе 
ов де, у „Па ли сад“, они се се-
ћа ју вре ма на кад су као ма ли 
до ла зи ли“, при ча за „Зла ти-
бор ске ве сти” Ка та ри на Ци-
цва рић.

Го сти из Ки не,  
Не мач ке, Изра е ла...
Но ву го ди ну су го сти хо те ла 

„Па ли сад“ до че ка ли уз од лич-
ну му зи ку по пу лар ног Ба не-
та Мо ји ће ви ћа у већ уоби ча је-
но при јат ној ат мос фе ри. Ов де 
го ди на ма до ла зе ту ри сти са 
про сто ра бив ше Ју го сла ви је 
ко је, ка же на ша са го вор ни ца, 
сви до жи вља ва ју као до ма ће 
го сте. Би ли су, та ко ђе, и го сти 
из Ки не, Не мач ке, Изра е ла… 
У пра знич ној де ко ра ци ји, уз 
чу ве ни ка мин у хо тел ском 

хо лу, и оста ле ве че ри про ти-
ца ле су уз му зи ку. Ве ли ка па-
жња по кла ње на је и ове го ди-
не обе ле жа ва њу Бо жи ћа.

„По шту је мо на шу тра ди ци-
ју. Оне ко ји ни су на ше ве ро и-
спо ве сти  упо зна је мо са на-
шим ле пим оби ча ји ма. Сва ке 
го ди не се уно си бад њак на 
Бад ње ве че и са ге не рал ним 
ди рек то ром спро во ди мо оби-
ча је. Уве че иде мо на за јед-
нич ку бад њу ве че ру, а он да  
су тра дан ују тру, уз за јед нич-
ку мо ли тву са све ште ни ком 
ло ми мо че сни цу. Гост ко ји у 
че сни ци про на ђе нов чић (а 
ве ћи ном су то де ца, она има-
ју пред ност) од хо те ла „Па ли-
сад” до би ја ви кенд”.

Ми си ја свих ко ји ра де и 
бри ну о до бром гла су хо те-
ла „Па ли сад“ је да љу де вра-
те при ро ди. Окру жен бо ро ви-
ма и са по гле дом ко ји се са 
ви ших спра то ва пру жа на-

да ле ко, он и у свом ен те ри је-
ру са др жи мно штво при род-
них ма те ри ја ла. „Ту ри зам на 
Зла ти бо ру је и на стао због 
при ро де, а не због обје ка-
та“, на гла ша ва ди рек тор ка 
за про да ју и мар ке тинг.„Јед-
на го спо ђа је на пи са ла ка ко 
је, осим што је пре за до вољ на 
са мим бо рав ком ов де, „Па ли-
сад“ оби ље све га! Кад до ђе те 
има те оби ље: го сто прим ства, 
ле пог ам би јен та, ле пе хра не 
ква ли тет не, пра ве зла ти бор-
ске,  та ко да ми је то дра го да 
ви дим, да они на тај на чин  
до жи вља ва ју сав наш труд.“

Тра же ни фе бру ар ски 
па кет-аран жма ни

„Па ли сад“ омо гу ћа ва до бар 
про вод по ро ди ца ма са ма лом 
де цом ти ме што у хо те лу о 
нај мла ђи ма бри не сер ти фи-
ко ва ни ани ма тор. Рас пуст се 
до жи вља ва на сне гу, уз раз-

„Па ли сад” на вр ху у спо ју 
тра ди ци је и са вре ме ног

„Подмладилисмонашегосте.Долазенамтимлађи,којиовдестварајуновеуспоменеи
новевредности“,кажедиректорказапродајуимаркетинг„Палисада”КатаринаЦицварић

Ка та ри на 
Ци цва рић
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не ак тив но сти, ка да то вре-
ме до зво ли. До кра ја ја ну а ра 
и то ком фе бру а ра „Па ли сад“ 
је при пре мио и по вољ не пра-
знич не па кет- аран жма не за 
ко је се већ по ка зу је ин те ре со-
ва ње. По ве ћа на је за ин тре со-
ва ност за кон гре сни ту ри зам 
у ко јем гру пе ни су ве ли ке као 
не кад, али су зах тев ни је. Без 

об зи ра на ве ли ки број сме-
штај них ка па ци те та на Зла-
ти бо ру и уз број не објек те ко-
ји се гра де, „Па ли сад“ ће увек 
има ти сво ју кли јен те лу и сво-
је по себ но ме сто.

„Сма трам да је сва ка здра ва 
кон ку рен ци ја до бра за сва ког 
од нас; да се ра сте, раз ви ја, да 
се ула же, ино ви ра, ме ња. Оно 

на шта је хо тел „Па ли сад“ на-
ви као сво је го сте је да оче ку ју 
не ку вр сту лук су за, вр сту при-
род но сти, али да то бу де на 
наш, „Па ли са дов“ на чин“, на-
по ми ње  Ка та ри на Ци цва рић 
до да ју ћи да су за по сле ни, ко ји 
се та ко ђе осе ћа ју де лом ове по-
ро ди це, за слу жни за то што за-
до вољ ни го сти по но во до ла зе.

Уз све по год но сти ко је по-
се ду је овај са вре ме но уре ђе-
ни и опре мље ни хо тел, у овој 
го ди ни тре ба ло би да бу де 
ре а ли зо ван про је кат вел нес 
и спа цен тра ко јим ће по ну-
да „Па ли са да“ би ти још ква-
ли тет ни ја и пот пу ни ја.

Мир ја на Ран ко вић  
Лу ко вић

Хо тел „Па ли сад” је имао бли
ста ву исто ри ју, по се бан ре но

ме и из у зет не уго сти те ље. Ка ко о 
ње го вој исто ри ји пи ше Ми ли сав 
Р.Ђе нић, са гра ђен је 1965. го ди
не (а у на ред них се дам го ди на 
де пан данс и оста ле гра ђе ви не у 
ње го вом са ста ву) и по стао обје
кат нај ви ше „А” ка те го ри је. Де
ло је про јек тан та Јо ван ке Јеф та
но вић, ко ја је оста ви ла по себ ног 
тра га у раз во ју Зла ти бо ра. Ве ли
ка не и мар ка је на гра ђе ви на ма 
у окви ру хо тел ског ком плек са 
оства ри ла из ван ред на ре ше ња 
пла нин ских обје ка та на ко ји ма је 
до пу ног из ра жа ја до шла ар хи тек
тон ска есте ти ка и ле по та. 

„Са по себ ним емо ци ја ма ра
ди ла је ен те ри је ре, об ли ко ва ла 
хо ло ве, ре цеп ци ју и днев ни бо
ра вак, ства ра ју ћи је дан при ја тан 
ку так где су го сти про во ди ли нај
ве ћи део вре ме на у ве чер њим са
ти ма, по го то во у зим ском пе ри о
ду. Пу то ва ла је по Вој во ди ни и на 
ра зним пи ја ца ма, рас про да ја ма, 
аук ци ја ма, ко ми си о ним про дав
ни ца ма и где год би се ука за ла 
при ли ка ку по ва ла раз не уни кат не 
екс по на те, ар ха ич не де та ље, стил
ске фо те ље и дру ги на ме штај, зид
не и сто не лам пе и лу сте ре, уља 
Ара ли це, Ку на и Шу ма но ви ћа... 
Ни је има ла по ве ре ња у дру гог, 
сво јом ру ком их по ста вља ла да
ју ћи про сто ри ја ма јед ну при јат ну 
ат мос фе ру и то пли ну. По диг нут је 
хо тел ски ком плекс до сто јан пла
нин ске ле по ти це. Са свих стра на 

до ла зи ле су по хва ле,  у штам пи су 
се мо гли про чи та ти број ни епи те
ти по пут: „Оба ве зно са ста ја ли ште 
ви ђе них Бе о гра ђа на”, „Је дин стве
но ме сто за ту ри зам на ви со кој но
зи”, „Нај и де ал ни ја ва зду шна ба
ња”...пи ше Ђе нић.

Та ко је „Па ли сад” по стао по
нос и сим бол Зла ти бо ра. За слу
же но је хо тел до био три „Злат не 
па ху љи це”, пр ву већ 1971. го ди
не, као нај бо љи пла нин ски обје
кат од Три гла ва до Охри да. Бо ра
вак у ње му сма тран је пре сти жом 
и мо дом. Ов де су ју го сло вен ске и 
хо ли вуд ске ле ген де од се да ле ка
да су сни ма ле филм ске спек та

кле, нај леп ше Ју го сло вен ке так
ми чи ле за лен ту, фуд бал ске и 
ко шар ка шке ре пре зен та ци је до
ла зи ле на ви син ске при пре ме, 
сти за ли чла но ви ди на сти је Ка ра
ђор ђе вић, три пу та за че ти ри го
ди не од ма рао се ју го сло вен ски 
пред сед ник Јо сип Броз...           

По себ не за слу ге за те успе хе 
„Па ли са да” имао је узор ни уго сти
тељ и не у мор ни пре га лац Пан то 
Ми ја и ло вић. Ни је жа лио се бе ни 
свој труд да све у „Па ли са ду” бу де 
на ви со ком ни воу. За ре пре зен та
тив ни хо тел обез бе дио је и од го
ва ра ју ће осо бље, ство рио уз о ран 
ко лек тив ко ме је по ста вљен за да

так да хо те лу ства ра углед и ре пу
та ци ју О струч но сти и спо соб но
сти хо тел ског пер со на ла, по себ но 
ку ва ра и ко но ба ра, нај бо ље го во
ри по да так да су са свих стра на 
сти за ле по ну де за но вим по сло
ви ма. До ла зи ли су ди рек то ри бе о
град ских елит них хо те ла, сти за ле 
су еки пе ме на џе ра са Све тог Сте
фа на, ну ди ли ду пло ве ће пла те, 
али ни ко ни је оти шао, ни ко ни је 
хтео да из не ве ри ди рек то ра Пан та. 
А он се сав пре дао „Па ли са ду”и 
но вим зла ти бор ским ин ве сти ци
ја ма, па по тро шио сво је здра вље:  
ср це му је по пу сти ло, у пу ној сна
зи је из не на да пре ми нуо, До бит
ник је од ли ко ва ња и нај ви ших ту
ри стич ких при зна ња, а по след ње 
је Ми ја и ло ви ћу уру че но све га се
дам да на пред ње го ву смрт – зла
тан сат са по све том Јо си па Бро за 
при мио је то ком пред сед ни ко вог 
бо рав ка у хо те лу „Па ли сад” ма ја 
1972. го ди не.

Нај по зна ти ји зла ти бор ски хо
тел имао је и у на ред ним де це
ни ја ма мно ге по зна те уго сти те ље 
и пре га о це, ка ква је на при мер 
гђа Ду шан ка Ми нић и дру ги ис
так ну ти. Уочи обе ле жа ва ња по лу
ве ков ног ју би ле ја пре три го ди не 
„Па ли сад” је пот пу но ре но ви ран и 
мо де ри зо ван, са да има све са вре
ме но опре мље не про сто ре, из у
зет ну ко лек ци ју де ла вр хун ских 
умет ни ка и низ дру гих по себ но
сти. Али се бли ста ве тра ди ци је 
на од ри че, спа ја ју ћи је са са вре
ме ним по тре ба ма го сти ју. З. В.

Бли ста ва исто ри ја  
„Па ли са да”

Некадашњи изглед хотела
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Нова година на Зла-
тибору почела је из-
узетно успешно, уз 

једну од највећих посета до 
сада забележених током но-
вогодишњих празника. Рас-
положиви подаци говоре 
да најпознатији планински 
центар у Србији никада није 
био посећенији него ове го-
дине.

Богат новогодишњи про-
грам на препуном Краљевом 
тргу, у организацији Турис-
тичке организације Златибор 

и општине Чајетина, приву-
као је туристе из свих дело-
ва Србије и региона. Четири 
вечери организовани су кон-
церти домаћих звезда, који-
ма је у просеку присуствова-
ло око 25.000 људи. Дневно је 
током празничних дана на 
Златибору боравило преко 
30.000 посетилаца.

Том чињеницом су, нарав-
но, најзадовољнији хотелије-
ри, јер је попуњеност хотел-
ског смештаја била око 95 
одсто, као и издаваоци при-

ватног смештаја код којих је 
забележена попуњеност око 
90 одсто. Угоститељи су та-
кође имали пуне руке пос-
ла, сви локали и ресторани 
су били попуњени, није лако 
било пронаћи слободно ме-
сто. 

Као илустрацију наведе-
ног, довољно је рећи да се то-
ком новогодишњег периода 
на Златибору дневно прода-
вало више од 5.000 комплет 
лепиња и око 10.000 пље-
скавица. Дневно се на поје-

диним локацијама прода-
вало око 500 литара куваног 
вина, у просеку по локацији 
600 палачинака, а поједине 
пицерије су испоручиле пре-
ко 2.000 пица. И златиборски 
таксисти су имали знатно 
више посла: наводе да су про-
сечно бележили 2.000 вожњи 
дневно. 

Лепо време омогућило је 
гостима да крену у обилазак 
локалитета, тако да је у прва 
три дана Нове године Сто-
пића пећину, која је у 2017. 
оборила рекорд у посеће-
ности (61.280 гостију кро-
чило је лане у ове необич-
не пећинске одаје), обишло 
1.500 људи.

Гости Златибора нису 
били заинтересовани само 
за сјајан ноћни провод, већ и 
за скијање у Ски центру „Тор-
ник”. Почетак године обеле-
жио је број од 7.700 прода-
тих карата за жичару и 2.600 
скијаша, колико  је у прва три 
дана 2018. уживало у зим-
ским спортовима  испод нај-
вишег златиборског врха.

Потом је и у данима бо-
жићних празника, за Српс-
ку нову годину, као и током 
јануара на Златибору био 
значајан број туриста. Сви 
локалитети у окружењу су от-
ворени за посетиоце, а турис-
тичке агенције припремиле 
су богат програм излета.

Т. О. З.

Најуспешнији почетак 
године за Златибор

Токомновогодишњихпразникананајпосећенијојпланини
дневноборавилопреко30.000посетилаца
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Општина Чајетина 
је традиционално, 
трећу годину заре-

дом, организовала долазак 
и боравак на Златибору за 
94-оро деце са њиховим про-
фесорима из пријатељске 
општине Сребреница у Ре-
публици Српској. Још једном 
је наша локална самоупра-
ва исказала доброчинство 
и пажњу, а ову децу током 
њиховог боравка средином 
јануара у коначишту „Сун-
це” посетио је председник 
општине Чајетина Милан 
Стаматовић. 

 Реч је о деци српске и бо-
шњачке националности из 
Сребренице, основцима и 
средњошколцима слабијег 
материјалног стања као и 
деци без родитеља, мали-
шанима чији су ближњи 
страдали у ратним суко-
бима током деведесетих.   
 Приликом посете сребре-
ничкој деци у коначишту 
„Сунце” председник општи-

не Милан Стаматовић је по-
ручио да им је Чајетина дру-
га кућа и да је улагање у децу 
најисплативији посао, али и 
најлепше задовољство.

- Отворени смо за сарадњу 
и наставак добрих односа 
између Србије и Републике 
Српске, што показујемо и на 
делу. Верујем да ће се врло 
брзо брисати и ове непри-
родне границе,  наша дуж-
ност и обавеза је да радимо 

на томе. Надам се да ће вам 
бити пријатно овде, да ћемо 
се још дуго година и виђати и 
сарађивати са вашом општи-
ном. Ми у Србији живимо у 
мало лагоднијим условима и 
немамо те проблеме које су 
ваши родитељи, баке и деде 
имали у ратним дешавањи-
ма, и то не сме више никад 
и нигде да се понови. Ваше 
је само да размишљате о до-
брим стварима, школовању, 

усавршавању и вашем на-
претку. Ми смо ту да вам то 
обезбедимо, то је наша дуж-
ност - казао је Стаматовић, 
којем су се гости из Сребре-
нице захвалили на срдачно-
сти и гостопримству, помоћи 
и сарадњи која је остварена 
протеклих година.

Директор Средњошколског 
центра „Сребреница” Момчи-
ло Цвјетиновић захвалио се 
председнику општине Чајети-
на изразивши жељу да узајам-
на сарадња потраје, као и да 
Стаматовић још дуго време-
на извршава послове које му 
је народ поверио. Овом при-
ликом директори основне и 
средње школе из Сребренице 
уручили су поклоне општин-
ском руководству.

Основци и средњошколци 
из Сребренице боравили су 
од 14. до 19.јануара на Зла-
тибору и задовољни су про-
водом. Било је и оних који су 
први пут овде дошли.

М. Ј.

Општина Чајетина угостила српску 
и бошњачку децу из Сребренице 

„Чајетинавамједругакућа,аулагањеудецујенајисплативијипосао,
алиинајлепшезадовољство”,рекаосребреничкимосновцимаисредњошколцима

наЗлатиборупредседникопштинеМиланСтаматовић
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Дугогодишња озбиљна 
посвећеност општи-
не Чајетина питању 

подстицаја наталитета, уз 
велика буџетска улагања у 
ту област, примећена су и на 
ширем плану.  Уз оцену да је 
ова општина  једна од ретких 
локалних самоуправа у Ср-
бији која из године у годину 
све више новчаних средстава 
у буџету опредељује за под-
стицај наталитета, њен труд 
је препознао „Покрет за децу 
три плус”. Овај покрет је Чаје-
тину сврстао у „Топ пет” ло-
калних самоуправа у Србији 
које имају за циљ повећање 
броја новорођене деце.  

Како би што боље поспе-
шила наталитет општина 
Чајетина је из године у годи-
ну све више увећавала износ 
родитељског додатка. Он је у 
2014. години за прворођено 
дете износио 20.000 динара, 
за другорођено 30.000 дина-
ра, за трећерођено и свако 

наредно дете 40.000 динара. 
Од тада па до данас ти изно-
си су значајно увећавани.

„У 2018. години родитељски 
додатак за прворођено дете 
износи 75.000 динара, за дру-
горођено 100.000 динара, за 
трећерођено и свако наред-
но рођено дете 150.000 дина-
ра. Значајна средства у овој 
години планирана су и за со-
цијалну заштиту, где поред 
родитељског додатка имамо 
и трошкове на име вантелес-
не оплодње, на име социјал-
них услуга као што су: помоћ у 
кући, помоћ деце са сметњама 
у развоју и друге. За ове сврхе у 
буџету су планирана средства 
у износу од 73,5 милиона ди-
нара”, наводи Ивана Јеремић, 
заменик секретара Скупшти-
не општине  Чајетина.

С обзиром да све више 
брачних парова има про-
блема са остваривањем по-
томства, општина Чајетина 
пружа финансијску подрш-

ку и у поступку вантелесне 
оплодње. Неопходни услови 
за остваривање овог права 
су да бар један од родитеља 
има пребивалиште на тери-
торији општине Чајетина нај-
мање три године и да су има-
ли три покушаја вантелесне 
оплодње о трошку државе.

„Пошто покушају да то 
своје право остваре о трош-
ку државе готово сви парови 
који се обрате општини Чаје-
тина, а испуњавају прописа-

не услове, стичу право на 
износ од 300.000 динара, ко-
лико износи накнада на име 
вантелесне оплодње по поје-
диначном захтеву. Годишње 
се пријави око пет парова, 
који то своје право и оства-
ре”, додаје Ивана Јеремић.

„Покрет за децу три плус”, 
који је основан са циљем пру-
жања подршке породицама 
са троје и више деце, спровео 
је велику акцију доделе при-
знања локалним самоупра-
вама које су у свом раду до-
неле одлуке о финансијској 
помоћи породицама са троје 
и више деце. Према њиховим 
резултатима општина Чаје-
тина улази у топ пет локал-
них самоуправа и носилац је 
признања „Поносна колевка”. 
Поред општине Чајетина ово 
признање заслужено је при-
пало и општинама Нова Ва-
рош, Кушумлија и нишкој 
Медијани, те граду Лозници.

Д. Росић

За прворођено дете од општине 
Чајетина 75.000 динара

Ивана Јеремић

Награда „Поносна колев
ка”, коју додељује „Покрет 
за децу три плус”, уручена 
је Милану Стаматовићу, 
председнику општине Чаје
тина која је једна од пет ло
калних самоуправа у Ср
бији које највише улажу у 
популациону политику. – 
Сматрамо да је наша дуж
ност и обавеза да активно 
радимо на мерама за по
правку црне демографске 
слике која се надвила над 
Србијом и зато последњих 
седам година општина 
Чајетина ствара систем
ска решења да се врати 
достојанство наших мајки, 
деце и млађе генерације, 
али и традиционалне вред
ности које су красиле наш 
народ, а не да нам се на
мећу неке европске вред
ности које никада нису 

биле у нашој традицији – 
изјавио је на уручењу на
граде Стаматовић, додајући 
да се може радити на по
већању наталитета уколи
ко се не стварају услови за 
промену општег амбијента, 
инфраструктуре, културног 

и забавног живота. По ње
говим речима, у три села 
општине Чајетина забеле
жен је пораст броја ново
рођене деце, а у пет села су 
изграђени и вртићи, што је 
свакако један од разлога за 
појаву да се младе девојке 

овде одлучују за удају у се
оским срединама.

Председник УО “Покре
та за децу три плус” Влади
ца Гавриловић рекао је да 
је према попису из 2011. 
године у Србији било 7,8 
одсто породица са троје 

и више деце, а да би нас у 
будућности било као данас 
потребно је да буде барем 
45 одсто таквих породи
ца. Општина Чајетина сва
ке године буџетом пред
виђа значајна средства за 
подстицај наталитета. Ро
дитељски додатак се сваке 
године увећава, за 2018. го
дину накнада из буџета за 
социјалну заштиту (роди
тељски додатак, вантелесну 
оплодњу, помоћ у кући, по
моћ деци са сметњама у 
развоју...)  планирана је у 
износу од 73,5 милиона ди
нара. Ова општина већ пет 
година подржава поступак 
вантелесне оплодње, опре
дељена средства по поје
диначном захтеву износе 
300.000 динара, а годишње 
се јави пет парова који и 
остваре своје право. М. Ј.

Признање „Поносна колевка” за улагања у наталитет
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У ОШ „Ди ми три је Ту-
цо вић“, у из дво је ном 
оде ље њу на Зла ти бо-

ру, школ ска сла ва Све ти Са-
ва спре ма се још од сеп тем-
бра, ка ко и до ли ку је јед ном 
та квом до га ђа ју,  ка же на-
став ни ца ли ков ног вас пи-
та ња Да ни ца Јев тић Ши шо-
вић. Све сек ци је су укљу че не 
у при пре ме, а од мно штва 
иде ја, на пи са них и на сли ка-
них ра до ва ода бра но је нај-
бо ље да се при ка же го сти ма.

Ове го ди не се на став ни ца 

срп ског је зи ка Ксе ни ја Бо јо-
вић од лу чи ла да са ђа ци ма 
ви ших раз ре да при пре ми 
пред ста ву пре ма драм ском 
тек сту „Сла ва Све тог Са ве“. 
Све тог Са ву глу мио је уче ник 
сед мог раз ре да Га ври ло Ло ја-
ни ца ко јем је ово из во ђе ње 
по све му би ло за ни мљи во.

Лепи српски обичаји
„Стал но ми го во ре ма ма и 

та та да бу дем поп и он да ми 
је би ло за ни мљи во кад сам 
обу као оно оде ло за Све тог 

Са ву. Чуд но сам се осе ћао, ма-
ло ва жни је не го ина че.“ О са-
мој пред ста ви Ло ја ни ца ка же 
да је до бро то што су при ка за-
ни ле пи срп ски оби ча ји. 

Ове го ди не су се у при пре-
му про сла ве укљу чи ле и учи-
те љи це са сво јим уче ни ци ма, 
при пре мив ши кра ћи драм-
ски про грам ко ји је упот пу-
њен му зич ким тач ка ма за 
ко је се по ста рао на став ник 
му зич ког Мар ко Џам ба со вић, 
као и ли ков ним ра до ви ма на 
те му све то са вља.

И у Основ ној шко ли „Ми-
ли во је Бо ро вић“ Мач кат, у 
из дво је ном оде ље њу Кри ва 
Ре ка, по во дом школ ске сла-
ве при пре мљен је при го дан 
про грам. По ред Све то сав ске 
хим не, де кла мо ва не су, по 
ста ром оби ча ју, ре ци та ци-
је по све ће не пр вом срп ском 
про све ти те љу, а из ве де ни су 
и драм ски тек сто ви у сти ху 
ко ји има ју за циљ да де цу 
на у че о жи во ту и де лу Све-
тог Са ве. 

Све ча ност је за вр ше на на-
сту пом фол клор не гру пе КУД 
„Се вој но’’ у ко јој игра ју по ла-
зни ци пред школ ског и мла-
ђих раз ре да ове шко ле.

Математика у знаку 
Светог Саве

Све ча на при ред ба пред-
ста вља за вр шни цу те мат ске 
не де ље „Школ ска сла ва Све-
ти Са ва“ ко ја је обе ле же на у 
ма тич ној шко ли и свим из-
дво је ним оде ље њи ма у не де-
љи пре Са вин да на. По ред чи-
та ња тек сто ва о Све том Са ви, 
у овој не де љи чак су се и ма-
те ма тич ки за да ци  од но си ли 
на жи вот и де ло Све тог Са ве. 
Та ко ђе, ре а ли зо ва не су и кре-
а тив не ра ди о ни це на ко ји ма 
су уче ни ци раз ли чи тим тех-
ни ка ма из ра ђи ва ли пор тре-
те Све тог Са ве (мо за ик се-
мен ка ма, ко лаж, сли ка ње...). 
Овај ђач ки дан про сла вљен 
је и у сред њој Уго сти тељ ско-
ту ри стич кој шко ли.

М. Р. Лу ко вић

Школ ска сла ва Све ти Са ва  
у на шим шко ла ма
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Многима које по-
знајемо и често 
гледамо или слу-

шамо прија одмор на Зла-
тибору, радо долазе  на 
„златну” планину.  Међу 
њима је и познато ТВ лице 
Машан Лекић. Аутор и во-
дитељ емисија „Досије“ и 
„На месту злочина са Ма-
шаном” телевизије Прва, 
новинар коме је опасност 
посао и интересовање.

Ко прати Лекићев теле-
визијски рад зна да је ра-
нији играно-документар-
ни серијал „Досије”, формат 
из документарног приказа 
криминалних активности 
са ових простора, био врло 
гледан и популаран. Већ 
неколико месеци на Пр-
вој телевизији је актуелна 
емисија „На месту злочина 
са Машаном”. За разлику од 
„Досијеа”, ова емисија има 
динамичнију форму и пра-
ти најактуелније догађаје 
из црне хронике, а екипа, 
на челу са Лекићем, дано-
ноћно прати рад служби 
које се боре против крими-
нала и спасавају животе, од 
хитне помоћи до специјал-
них јединица. 

Обнавља енергију 
на Златибору 

Стални су напори спаси-
лаца да спрече, помогну и 
реше многобројне случаје-
ве који су, нажалост, поста-
ли свакодневница. Овај ТВ 
формат је захтеван у реали-
зацији, изискује заиста ве-
лике напоре аутора и екипе 
који су у сталном покрету 
24 сата како би гледаоци-
ма што верније са терена 
приказали поступак реша-
вања одређених случајева. 
А кад се Машан од таквог 

рада умори, ту је Златибор. 
Да застане од брзог темпа, 
удахне планински ваздух, 
напуни батерије пре него 
што поново крене да отвара 
полицијска досијеа и рекон-
струише злочине. Неколико 
пута годишње он обнавља 
енергију на Златибору, где 
има породичну викендицу. 

Признаје Лекић у изјави 
за „Златиборске вести” да 

снимање често уме да буде 
много напетије од онога што 
гледамо на ТВ екрану. А када 
пожели да одмори душу и 
очи од тешких сцена на које 
често наилази током рада 
на овом пројекту, одлази у 
своју малу породичну оазу, 
смештену овде, на 230 кило-
метара од Београда.

- Кућу на Златибору су 
још осамдесетих подиг-

ли моји баба и деда. Не-
када су имали камп при-
колицу, обишли су целу 
бившу земљу, континент, 
добар део света, али упра-
во су овде, када су отишли 
у пензију, одлучили да на-
праве викендицу. Скоро да 
сам одрастао на Златибору 
–  објашњава Машан Лекић, 
који порекло води са севера 
Војводине, али мир ипак не 
налази у равници, већ уп-
раво на „златној планини“. 
Живи, иначе, на Новом Бео-
граду са супругом Миром и 
њиховом ћеркицом Мијом. 

Овде је мир  
загарантован

- На Златибор с породи-
цом дoлазим и по десетак 
пута годишње. Радо пози-
вам и пријатеље, а већ тра-
диционално приређујем 
новогодишњу вечеру за 
колеге. Ове сезоне први 
пут сам открио и чари је-
сени на планини. Морам 
признати да су ме ти неве-
роватни призори импре-
сионирали и препоручујем 
свима да дођу на планину 
и у сезони када природа 
мења боју.

Маркантни водитељ сте-
као је и много пријатеља 
који живе овде и у околним 
местима. Често му се при-
друже на малим слављима, 
уз музику и специјалитете 
из краја. 

– Сан ми је да ренови-
рам ову кућу. Налази се за-
иста на идеалној локацији, 
близу центра планине, а 
опет довољно удаљена од 
свега да ми увек гарантује 
потребан мир – рекао нам 
је Лекић, човек коме је Зла-
тибор у срцу.

М. Ј.

Оаза мира и одмора  
Машана Лекића

„НаЗлатиборспородицомдoлазимиподесетакпутагодишње.Овесезонепрвипут
самоткриоичаријесенинапланини.Морампризнатидасуметиневероватни
призориимпресиониралиипрепоручујемсвимададођунапланинуиусезони

кадаприродамењабоју”,кажепознатиТВаутор
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Де ве то го ди шња ку Ча сни крст  
у пли ва њу на Цр ном Рза ву

На Бо го ја вље ње се пр-
ви пут пли ва ло за Ча-
сни крст у Во ди ца ма 

на Цр ном Рза ву, у ор га ни-
за ци ји Цр кве ног од бо ра МЗ 
До бро се ли ца и ње них ме-
шта на, а уз све срд ну по моћ 
Спорт ског цен тра и оп шти-
не Ча је ти на. Прет ход них го-
ди на бо го ја вљен ско пли ва ње 
се одр жа ва ло у Бор ју ка Љу-
би шу, али ће од овог Бо го ја-
вља ња то по ста ти тра ди ци ја 
у Во ди ца ма, где су за ову свр-
ху ме шта ни ис ко па ли, ка ко 
ка жу, ми ни је зер це.

„Об ред ве ли ког осве ће ња 
во де и слав ског ко ла ча ове 
го ди не је ма ло скром ни је 
спре мљен, јер је ма ло вре-
ме на би ло, али ако Бог да, 
до го ди не ће мо се оку пи ти 
још ор га ни зо ва ни ји и у ве-
ћем бро ју. До ма ћин ово га 
смо сви ми, уз по моћ по ро-
ди це По по вић  ко ја има ис-
ку ство у спро во ђе њу  ова квог 
чи на,“ ка же Јо ван Стој ко вић, 
па рох  до бро се лич ки.

За ча сни крст пли ва ло је 
њих 17, ме ђу њи ма јед на де-
вој ка, а до шли су из: До бро се-
ли це, Во ди ца, Мач ка та, Ужи-

ца, Зла ти бо ра... До ма ћи ни су 
за пли ва че, али и за мно го-
број не го сте, при пре ми ли то-
пле на пит ке и за ку ску.

„Ово има тра ди ци о нал ни и 
пра во слав ни зна чај, а бит но 
је и због ту ри ста. Око 250 љу-
ди се оку пи ло ов де, што уоп-

ште ни је ма ло за јед но ме сто. 
За хва љу јем се уче сни ци ма,“ 
ре као је Жељ ко Мар ја но вић, 
за ме ник пред сед ни ка МЗ До-
бро се ли ца.

Сви пли ва чи су се до го во-
ри ли да Ча сни крст при пад-
не нај мла ђем од њих, а то је 

де ве то го ди шњи Ла зар Ба сур 
ко јем ово ни је пр во уче шће у 
пли ва њу за крст. Ње гов отац 
Ар се ни је Ба сур из Је ло ве Го-
ре (Ужи це), ка же да сва три 
си на  од њи хо ве пр ве го ди не 
до во ди на овај дан на во ду и 
ри ту ал но их по гру жа ва, а Ла-
зар је, као нај ста ри ји, пли вао 
не ко ли ко пу та.

„Сви зна мо зна чај бла го-
дет ног деј ства во де на да на-
шњи дан. За то љу ди не тре ба 
да има ју не ки страх од овог 
ку па ња бо го ја вљан ског.  Са 
ве ром у Бо га и за сла ву Бо-
жи ју чо век мо же не са мо да 
ско чи у хлад ну во ду, већ и 
чу да да чи ни“, на сме ше но и 
по но сно го во рио је за „Зла-
ти бор ске ве сти“ Ар се ни је 
Ба сур.

Пи та ли смо и но си о ца Ча-
сног кр ста за ње го во ис ку-
ство. „Ни је би ло ни шта стра-
шно“, од лу чан је Ла зар. „Во да 
је ма ло хлад њи ка ва, али ни-
јед ном се ни смо пре хла ди-
ли, ни јед не го ди не. Сви сма-
тра ју као да је то баш не што 
стра шно, а у ства ри је за ни-
мљи во.“

 М. Р. Лу ко вић
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На Златибору је српска 
Нова година, по ус-
таљеном обичају, све-

чано дочекана на две локације 
– концертом музичких „Звез-
да Гранда” на Краљевом тргу 
у центру Златибора модерније 
и урбаније, а у златиборском 
селу Јабланица традиционал-
но, у духу народног предања.

У Јабланици је уз прису-
ство великог броја мешта-
на и туриста дочек свечано 
организован у необичном 
амбијенту – порти древне 
цркве брвнаре посвећене 
Покрову Пресвете Богоро-
дице, на узвишењу међу сто-
летним боровима. Прослави 
је претходило вечерње бого-
служење, а затим је свечано 
наложен други део бадњака. 

Јереј Јован Стојковић, парох 

доброселички, изразио је за-
довољство што се код ове ви-
шевековне светиње окупио ве-
лики број верника, уз наду да 
ће разлога за оваква окупљања 
у наредном периоду бити још 
више. „Ово је један од повода 
да се окупимо, заиграмо и за-
певамо, надам се да ће их још 
бити. Мислим да ниједан од 

православних храмова у Срп-
ској православној цркви не 
обележава овај датум као ми 
овде. Заиста, Јабланица је ве-
черас центар Србије”. 

Дочек српске Нове године у 
Јабланици, по речима Живоји-
на Рајовића, председника са-
вета МЗ Јабланица, славио се 
одувек, некада тајно, а некада 

јавно. У сваком случају, увек 
је привлачио пажњу великог 
броја мештана, али и туриста. 
То потврђује посета представ-
ника пријатељске општине 
Кнић којима није било тешко 
да пређу чак 200 километара 
како би присуствовали доче-
ку српске Нове године у Јабла-
ници. „Ово је нешто што треба 

Српска Нова година у Јабланици  
у духу народне традиције

Надочекуупортијабланичкецрквебрвнаревеликибројмештанаитуриста,
некидошлииизКнића.–„ЗвездеГранда”итрубачинаКраљевомтргу

Драган Вујовић Жарко БожанићЈереј Јован Стојковић
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неговати на овим простори-
ма. Од огромног је значаја за 
туризам. Сама чињеница да 
смо прешли оволики пут зна-
чи да смо имали жељу да дамо 
подршку свему овоме што ра-
дите”, рекао је Драган Вујовић 
из Кнића. 

Члан Туристичког удру-
жења „Јабланица” Жарко Бо-
жанић каже да Јабланица 
дели судбину многих села, 
те да овом манифестацијом, 
која траје већ 11 година, желе 
да врате омладину у села и да 
се сете својих корена. „Села 
нам се полако празне, те по-
кушавамо да са одређеним 
манифестацијама, као што 
је ова, анимирамо и врати-
мо омладину и старе, да ос-
вежимо традицију”, додаје Бо-
жанић.

Поред наступа трубачког 
оркестра и певачких група,  

ове године у програму је била 
и дечја представа у извођењу 
глумаца ужичког позоришта. 
„Прелепа атмосфера. Баш сам 
срећна када видим да се на-
род окупио око ватре, да је 
лепо расположење, да има 
песме, музике, да има пуно 
деце. То ме у ово данашње 
време јако радује”, истиче глу-
мица Биљана Здравковић.

Најмлађи су и овога пута 
са нестрпљењем очекива-
ли долазак Божић Бате који 
им је као и претходних го-
дина поделио новогодишње 
пакетиће. Многима од њих 
овај догађај остаће у лепом 
сећању: „Ја сам од свог најра-
нијег детињства стално до-
лазио овде и рецитовао неке 
песмице, због којих сам до-
бијао пакетиће. Божић Бата 
стално долази са саоницама 
које вуку коњи. На глави носи 
шајкачу и увек нас обрадује 
пакетићима”, каже дванаесто-

годишњи Немања Радибрато-
вић, који, како додаје, свако 
лето и зиму проводи код бабе 
и деде у Јабланици.

Гостољубиви мештани гос-
тима су служили топле на-
питке, ловачки гулаш и свад-
барски купус, а ове године је 
по први пут организована и 
лутрија. Да овај догађај буде 
што потпунији и свима остане 
у лепом сећању постарало се 
Туристичко удружење Јабла-
ница, као главни организатор. 
Свесрдну подршку у организа-
цији дали су:  МЗ Јабланица, 
ТО Златибор, Спортски центар 
Чајетина, Ловачко удружења 
Јабланица, у сарадњи са по-
месном црквом, а под покро-
витељством општине Чајети-
на. Организацији догађаја ове 
године прикључио се велики 
број спонзора који су обезбе-
дили вредне награде за све 

оне који су одлучили да оп-
робају срећу на лутрији. 

Док су једни славили у Ја-
бланици, други су за дочек 
били на Краљевом тргу где 
су уживали у наступу „Звез-
да Гранда” Немање Стевано-
вића и Јелене Гербец. Својим 
хитовима, уз пуно позитивне 
енергије, они су забављали 
окупљене на тргу крај језера. 
За добро расположење поста-
рао се и трубачки оркестар 
Игора Митрића, чији се пре-
познатљив звук зачуо тачно 
у поноћ, док је небо над Зла-
тибором обасјавао раскошан 
ватромет. За организацију и 
овог дочека заслужне су Ту-
ристичка организација Зла-
тибор и општина Чајетина, 
које су се на преласку из про-
шле у ову годину постарале 
да приреде чак четири изу-
зетна музичка спектакла на 
препуном Краљевом тргу.  

Драгана Росић

Немања Радибратовић Биљана Здравковић

Посао у пољопривреди за теже 
запошљиве категорије

Шест општина нашег краја, међу којима је и Чајетина, у са-
радњи са РРА „Златибор” , Удружењем „Феномена” Краљево и 
Грађанском ромском иницијативом „ГРИН” Ариље спроводе 
пројекат „Одржива пољопривреда, одржива инклузија, одржи-
во село” који финансира ГИЗ у оквиру програма „Иницијатива 
за инклузију”. Циљ је запошљавање теже запошљивих катего-
рија становништва у области одрживе пољопривреде за 60 ко-
рисника, који ће се бирати на основу јавног позива. „Подршка 
се додељује као бесповратна. Прва група корисника су 40 лица, 
за које се додељује опрема за одрживу пољопривреду у износу 
до 2.000 евра по кориснику, финансијске субвенције из укуп-
но расположивог фонда од 20.000 евра и менторске подршке 
за одрживу пољопривреду. Друга група корисника су 20 лица, 
за које се додељује подршка у виду обезбеђења радне праксе 
на пољопривредним газдинствима уз надокнаду трошкова 
превоза и исхране за три месеца. У првој фази гарантује се по 
свакој општини минимум осам корисника, а у другој пет”, на-
води Катарина Мурић из ПДЗП „Златиборски еко аграр”, које 
је носилац пројекта за подручје општине Чајетина. З. В.

Мимозе и мажоретке  
на Краљевом тргу

Златибором је 22. јануара мирисала мимоза, дух Медитера-
на запосео је плато Краљевог трга. Ту је одржан дефиле којим 
је најављен предстојећи 49. Празник мимозе у Херцег Новом.  
Златибор је прва од пет дестинација на траси овог каравана у 
сусрет том атрактивном догађају. Мажоретке и остали учес-
ници каравана позвали су – музиком, плесом, дељењем ми-
моза и промотивних материјала, у  веселом расположењу – 
све становнике и посетоце Златибора да дођу у Херцег Нови. 
Та вишедневна херцегновска манифестација отвара се 2. фе-
бруара карневалском поворком и концертом Нине Бадрић, а 
разноврсни програми (Маскенбал, ‘’Дани Београда’’, Фешта 
на скверу, ‘’Дани Грчке››,изложба цвећа, пливачки митинг и 
друго) трају током целог месеца. Т. О. З.
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Ве ли бор Ми ло је вић из 
Шљи во ви це је од ма-
лих но гу ма штао да 

по ста не офи цир. Ужич ку 
гим на зи ју је за вр шио са од-
лич ним успе хом, јер је то био 
је дан од усло ва за при јем на 
Вој ну ака де ми ју, где је та ко ђе 
био ме ђу нај бо љим пи том ци-
ма. У про ле ће 1967, 4. ју на, са 
го ди ну да на вој не слу жбе и 
чи ном пот по руч ни ка, Ве ли-
бор се оже нио, да би на кон 40 
да на кре нуо са сво јом је ди-
ни цом на вој ни по ли гон код 
Би ха ћа, на обу ку бо је вог га-
ђа ња са мла дим вој ни ци ма.

Био је 13. ју ли, сун чан и то-
пао дан, ка да је тре ба ло из ве-
сти обу ку бо је вог га ђа ња руч-
ном де фан зив ном бом бом 
„кра гу јев чан ком”. Сва ком 
вој ни ку пот по руч ник Ми ло-

је вић би пре га ђа ња об ја снио 
по сту пак ба ца ња бом бе. Че-
ти ри се кун де су по треб не да 
се бом ба из ба ци на кон ак ти-
ви ра ња. Два де се то ри ца мла-
дих вој ни ка су то учи ни ли на 
оп ште за до вољ ство. И вој ник 
Мир ко Јо си по вић из Хр ват ске 
Гра ди шке нор мал но је ушао у 
ров са пу шком и бом бом у ру-
ци, за у зео од го ва ра ју ћи сто је-
ћи став, од шра фио је за штит-
ни по кло пац, уда рио бом бом 
у кун дак пу шке, и ка да је она 
зло коб но за ши шта ла - ис па-
ла му је из ру ку!

Ње гов ста ре ши на, мла ди 
пот по руч ник Ве ли бор Ми ло-
је вић ни је раз ми шљао. Ба цио 
се на бом бу, до хва тио је ру ка-
ма, сво јим те лом је за шти тио 
вој ни ка и по ку шао да је из-
ба ци из ро ва. Али, че ти ри се-

кун де су не у мит но про ле те-
ле, и раз ле гла се стра хо ви та 
екс пло зи ја. Бом ба је Ве ли бо-
ру екс пло ди ра ла у ру ка ма. Од 
си ли не екс пло зи је за тре ну-
так је об не ви део. И оглу вео. 
„Бр зо, по ги бе пот по руч ник”, 
по ви као је не ко од вој ни ка 
ко ји су се на ла зи ли у не по-
сред ној бли зи ни. На ста ла је 
же сто ка тр ка са вре ме ном. 
Вој ник Мир ко Јо си по вић је, 
сре ћом, иза шао из ро ва без 
нај ма ње огре бо ти не.

Ни је те шко за ми сли ти ка ко 
је у тим тре ну ци ма из гле дао 
пот по руч ник Ве ли бор Ми ло-
је вић ко ме је офан зив на бом-
ба „кра гу јев чан ка” екс пло ди-
ра ла у ру ка ма. Био је сав у 
ра на ма и пун ге ле ра. Крв је 
ши кља ла на све стра не, а до 
бол ни це се ода тле мо гло са мо 

пе ши це. Вој ни ци ни су гу би-
ли вре ме, из ву кли су сло жно 
свог ко ман ди ра и по не ли га 
на ру ка ма. Тр че ћи. Ве ли бо ру 
је ди но гла ва ни је би ла по-
вре ђе на. Тан ко цре во би ло је 
про би је но на пет ме ста, обе 
по длак ти це пре би је не, ко ма-
ди гво жђа у гру ди ма, тр бу ху 
и у обе но ге. Имао је чак осам 
те шких ра на по те лу. А ипак, 
ка да се на пу ту до бол ни це 
про бу дио из крат ког из ну ђе-
ног сна или, бо ље ре ћи ка да 
се осве стио и с му ком отво-
рио очи, пр во је за пи тао: шта 
је са вој ни ком Мир ком Јо си-
по ви ћем, је ли жив и да ли је 
по вре ђен. На ула зу у елит ну 
би хаћ ку вој ну бол ни цу, где су 
вој ни ци сти гли на кон 12 ми-
ну та но се ћи на ру ка ма свог 
ста ре ши ну, че ке ла су че ти ри 
ис ку сна вој на хи рур га. 

- Био сам сав у дроњ ци ма. 
У ра на ма по чи та вом те лу и 
са ис ки да ним цре ви ма. Али 
са зна ње да је мој вој ник ос-
тао не по вре ђен да ло ми је 
сна гу да из др жим све бо ло-
ве. За ши ли су ме ла га но и ве-
што, као ча ра пу, игла и ко нац 
су чу до, а из др жао сам де се-
так опе ра ци ја. Је ди но ни су 
мо гли да из ме не из ва де све 
ге ле ре, па и да нас имам два 
у плу ћи ма и је дан у сто ма ку. 
Ко ле ге ме за то зо ву „Ве ли бор 
гво зде ни”.

 Предавач на Ви со кој  
вој но по ли тич кој  

шко ли
Вест о Ве ли бо ро вом под ви-

гу бр зо се про не ла чи та вом 
та да шњом Ју го сла ви јом. ЈНА 
га је од ли ко ва ла Ор де ном за 
хра брост, а „Ве чер ње но во сти” 
су га увр сти ле у ли сту до бит-
ни ка при зна ња „Нај пле ме ни-
ти ји под виг го ди не”. Но ви на-
ма „На род на ар ми ја”, ко је су 
ме ђу пр ви ма пи са ле о овом 
до га ђа ју и ко је и да нас чу-
ва у сво јој род ној Шљи во ви-
ци, сти гао је ве ли ки број пи-
са ма и че стит ки, с мол бом да 
их про сле де Ве ли бо ру. Це тињ-
ски „Обод”, ко ји је, 1968, сла-
вио 15 го ди на успе шног ра да, 
по звао је Ве ли бо ра Ми ло је-
ви ћа да бу де спе ци јал ни гост 
на овој све ча но сти. Чел ни ци 
„Обо да” по сла ли су и ави он-
ске кар те за ње га и су пру гу 

Ве ли бор без три пр ста  
и са три ге ле ра у те лу  

са зи дао две ку ће
 ПуковникВелиборМилојевић,којисекаомладпотпоручник

1967.бационабомбууровудабиспасаовојника,радно
проводипензионерскеданеуродномселуШљивовица



21JAНУАР, 2018. ГОДИНЕ ЉУ ДИ И ДО ГА ЂА ЈИ ЗЛА ТИ БОР СКОГ КРА ЈА

Ве ри цу. Од Тив та до Це ти ња, 
при се ћа се Ве ли бор, пу то ва-
ли су ауто мо би лом за јед но са 
ви со ким др жав ним функ ци о-
не ри ма Ђо ком Пај ко ви ћем и 
Кр стом По пи во дом. До да ју ћи 
да је ту био и Бла жо Јо ва но-
вић, Ве ли бор на по ми ње:

- На све ча ној скуп шти ни 
свих за по сле них рад ни ка 
„Обо да” апла у зом је по здра-
вље но при су ство ко шар ка-
шког ре пре зен та тив ца Ива 
Да не уа и ка кањ ског ру да ра 
чи јег име на се не се ћам. Ка да 
су ме не пред ста ви ли до шло 
је до де ли ри ју ма оду ше вље-
ња ме ђу рад ни ци ма. По ред 
до би је ног Ор де на за хра брост 
и при зна ња „Ве чер њих но во-
сти”, то је би ло нај леп ше при-
зна ње за ме не. До би ли смо на 
по клон „Обо дов” фри жи дер 
ко ји нас је слу жио до пре 
пет го ди на.   

Ка да се са свим опо-
ра вио, иако те жак 
ин ва лид, Ве ли бор 
је тра жио да се вра-
ти у сво ју је ди ни цу. 
Вој нич ка пра ви ла 
то, ме ђу тим, ни су до-
зво ља ва ла. Не ми ре ћи се са 
чи ње ни цом да је пен зи о нер са 
23 го ди не жи во та, он ни је до-
зво лио да се та ко за вр ши ње-
го ва вој на ка ри је ра. Упи сао је 
пси хо ло ги ју на Бе о град ском 
уни вер зи те ту, и ни је му сме-
та ло да хва та бе ле шке и пи ше 
ра до ве са два пре о ста ла пр-
ста на де сној ру ци. За вр шио је 
фа кул тет у ро ку и са нај ви шом 
оце ном, и са про фе сор ском 
ди пло мом до био по сао пре-
да ва ча на Ви со кој вој но по ли-
тич кој шко ли ЈНА у Бе о гра ду. 
У ме ђу вре ме ну је ма ги стри рао 
и све до 1992. го ди не, ка да је 

пен зи о ни сан, пре да вао је вој-
ну пси хо ло ги ју и мо рал вој ске. 
Ве ли бор је као ин ва лид ра дио 
пу но рад но вре ме и са бе не-
фи ци ра ним ста жом сте као пу-
ну пен зи ју. Пен зи о ни сан је са 
чи ном пу ков ни ка. Као ма ги-
стар пу ков ник у пен зи ји 1999. 
штам пао је књи гу-уџ бе ник 
„Мо рал вој ске”, а та да шњи на-
чел ник Вој не ака де ми је Вој ске 
Ју го сла ви је одо брио је да се та 
књи га мо же ко ри сти ти као на-
став ни ма те ри јал. 

Бетонира, вари,  
подиже рогове... 

Бли жио се крај про ле ћа. Ве-
ли бо ра смо за те кли у ле пом, 
про стра ном и рав ном дво-
ри шту из ме ђу ма ги страл ног 
пу та Су ши ца – Крем на и ре-
ке Су ши це. У истом дво ри шту 

на ле вој оба ли Су ши це, сво-
је ку ће има ју ње го ва два 

бра та и се стра. „Мо-
је дво ри ште је рав-
но као ста ди он ма-
дрид ског Ре а ла”, 
ка же Ве ли бор у ша-

ли. Ја смин тек про-
цве тао. Бо жур та ко ђе. 

Ла га ни ве трић но си за о ста-
ли бе хар са ја бу ка. Ку пи не у 
стро гом, вој нич ком ре ду, тек 
у за мет ку. Све то Ве ли бор га ји. 
Ис пред ку ће око ве ли ке смр-
че ше сто у га о ни др ве ни сто. Да 
мо гу сви исто вре ме но се сти, 
ка да се оку пе. Син, кћер ка, зет 
и сна ја и че тво ро уну ча ди. Су-
пру га му је, на жа лост, пре ми-
ну ла пре не ко ли ко го ди на.

- Де ца ре ђе до ла зе, јер има-
ју оба ве за. Су пру га Ве ри ца с 
ко јом сам био у бра ку 48 го-
ди на и ко ја ми је би ла де сна 
ру ка и осло нац у нај те жим 
тре ну ци ма ни је до че ка ла да 
про сла ви мо „злат ну свад бу” 
– при ча Ве ли бор са се том. – 
Да нас, са 80 од сто ин ва ли ди-
те та, на оче ви ни, без ичи је 
по мо ћи, пра вим ви кенд  ку-
ће ме ни и де ци. Све сам ура-
дио сам, и бе то ни рао, и зи дао, 
по ди зао ро го ве и гре де, и ар-
ма ту ру и цреп. Не мо жеш да 
на ђеш рад ни ка у се лу, а уз то 
у сва ком по слу ја сам зах те-
ван и стро го пре ци зан. Чак 
сам на у чио и за нат ва ри о ца. 
И ме тал ну огра ду и ме тал ну 
ка пи ју ја сам на пра вио.

Иако се де сио по о дав но, пре 
50 го ди на, Ве ли бо ров под виг 
је нео прав да но за бо ра вљен. 

Од та да, ка же, ни ко из у зев 
при ја те ља и ко ле га ни је се ин-
те ре со вао за ње га. Ни ме ди ји 
га ни су спо ме ну ли у ру бри ци 
„Где су и шта ра де”. Из не над-
ни су срет са ва шим ре пор те-
ром при чи нио му је искре но 
за до вољ ство. Под се тио се све-
га као да је ју че би ло, рас при-
чао се о то ме ка ко је је ди ни ца 
у ко јој је слу жбо вао ту го ди ну 
да на, при па да ла Кар ло вач-
кој ди ви зи ји, на ста вља ју ћи 
тра ди ци је ле ген дар не Ше сте 
лич ке. Ње гов пук на ста вљао је 
тра ди ци је Че твр те кра ји шке, а 

ко ман дант За гре бач ке ар миј-
ске обла сти у то вре ме био је 
ле ген дар ни ге не рал Ђо ко Јо-
ва нић. Али, шта вре ди, сно ви 
ко је је са њао и пре за вр шет ка 
шко ле и на кон до би ја ња чи-
на пот по руч ни ка, као мла ди 
ста ре ши на, оста ли су не до са-
ња ни.

За то, „вра ти ли” смо га у раз-
го во ру да се још јед ном при-
се ти тих те шких да на ка да га 
је нај ви ше бо ле ло што не ће 
мо ћи да оба вља ду жност за 
ко ју је у шко ли до био нај ви-
ше оце не. „Ка рак те ри сти ке 
бом бе „кра гу јев чан ке” су све 
го во ри ле: 

- „Кра гу јев чан ка” уни шта-
ва или ма кар оне спо со бља ва 
- крат ко је од го во рио - све жи-
ве ци ље ве на раз да љи ни и до 
200 ме та ра. Ни је ми ја сно ка-
ко сам остао жив.

Ве ли бор Ми ло је вић, та да 
ар ти ље риј ски пот по руч ник, 
млад и кр шан Зла ти бо рац 
сво јим те лом је за кло нио вој-
ни ка ка да је „кра гу јев чан ка” 
екс пло ди ра ла у ње го вим ру-
ка ма и – пре жи вео. И не са мо 
то: он не же ли да при зна да 
је ин ва лид.  Пут од Шљи во ви-
це до Бе о гра да, дуг 220 ки ло-
ме та ра, да нас пре ђе без ика-
квих про бле ма во зе ћи свој 
ауто мо бил. На сво јој оче ви ни 
не у мор но ра ди по 12 ча со ва 
днев но. Овај хра бри и не у ни-
шти ви Зла ти бо рац, „Ве ли бор 
гво зде ни”, по на ша се и да нас 
као да му се тог 13. ју ла 1967. 
го ди не у ро ву крај Би ха ћа то-
ком из во ђе ња бо је ве обу ке 
ни је ни шта до го ди ло. 

Све ти слав Ти ја нић    

За под виг од ли ко ван Ор де ном  
за хра брост, а до био је  

и при зна ње за нај пле ме ни ти ји 
под виг го ди не

На осматрачници код с. Борја, Калиновик, јула 1966.

Као наставник ВВПШ 
ЈНА, пуковник предаје 

предмет Војна  
психологија 1990. 
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Уобичајени поподнев-
ни јануарски тренинг 
најмлађих чланова 

Смучарског клуба „Златибор’’ 
имао је посебног госта. Деца 
су се са поштовањем обраћа-
ла старијем човеку који је са 
њима скијао по стази на Тић 
пољу, а нека од њих су и зна-
ла да се ради о Илији Глишо-
вићу, једном од пионира сму-
чања на Златибору.

Деца настављају тради-
цију смучања на овим про-
сторима дужу од 100 годи-
на, а писани трагови говоре 
о доласку Норвежанина Хе-
нрика Ангела који је крајем 
19. века у Црној Гори ходању 
на скијама учио и будућег 
краља Петра Карађорђе-
вића. Нордијска дисципли-
на проширила се југословен-
ским државама, с тим што 
се најбоље примила у Сло-
венији. И географски пре-
додређени Златиборци из-
међу два светска рата долазе 
у контакт са скијама, неки у 
војсци, а неки од странаца. 
Савладавање снежних пре-
прека помоћу скија убрзо се 
примило и у селу Рудине, већ 
1938. Јанићије Јеремић, Дра-

го Јеремић, Милош Мишовић 
и Милија Глишовић оснивају 
„Смучарско друштво Рудине 
Златибор“ , а Илија Глишовић 
нам препричава како је он за 
смучке сазнао:

Скијама до школе
„Мој отац Милија и тетак 

Јанићије Јеремић су у Ужицу, 
по некој казни, на железнич-
кој станици истоварали или 
утоварали некакве немачке 
скије. Кад су се вратили по-
чели су да их праве, пошто су 
били столари. Покушавали су 

-  једне, друге, и успели. Ја сам 
их замолио да их и мени на-
праве од неких окорака. Ни 
10 година нисам имао када 
смо мој отац и ја направили 
једне мале скије. Касније сам 
их заиста много направио на-
шој деци, јер других скија није 
било, нити је ко правио“, каже 
витални занатлија. Он је скије 
правио од јасеновог дрвета, 
које је секао и обрађивао, ку-
вао и савијао, сушио и окивао 
користећи разне материјале 
и предмете за предње везове. 

Иако су тада постојали 

клуб  и учешће младих са 
Рудина на такмичењима, 
резултати нису били у првом 
плану, већ практична корист 
од скијања: „Потреба нас је 
терала да имамо скије, тада 
није имало никаквог прево-
за, ни пута, аутобуса ни кола. 
Ја сам ишао у Голово у шко-
лу четири године. Снегови су 
били много велики, а и моје 
три ћерке су ишле у школу у 
Чајетину, све са скијама, јер 
није имало другог начина“.

О феномену смучарског 
села из којег ђаци скијају до 
школе, а сељаци на смучкама 
носе сено и обављају послове 
писала је и „Илустрована по-
литика’’  1973. године. Јунаци 
приче били су и Глишовићи, 
Илија као првак Србије, његов 
брат Драган резултатски тик 
иза њега, и њихова деца која 
су такође направила запаже-
не каријере у скијашком тр-
чању. Круна смучарске карије-
ре деда Илије биле су 1975. и 
1976. година када он постаје 
првак Југославије, али не са 
својим прављеним скијама:

„Раније на једном такми-
чењу приметио сам да ми 
је скија ишла улево, је је ни-

Илија са Рудина 
скија и у деветој 

деценији

Илија Глишовић је не само скијаш него и ковач

Вештзанатлијаинекадашњидржавни
првакускијашкомтрчању,ИлијаГлишовић
сапоносомпратиподмладакклубакојису

уздиглињеговапородицаикомшије
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сам лепо спаковао у транс-
порту. После сам куповао од 
Словенаца половне које они 
издеру, а они су имали пра-
ве скије, од пластике и од др-
вета. Најрадије се сећам тих 
главних титула кад сам по-
бедио Словенце, који су били 
толико уображени јер су 
имали све, да се није с њима 
могло лако ни разговарати. 
Али кад смо их победили 
гледали су нас са чуђењем, 
није им било свеједно“, сећа 
се осамдесетогодишњи ко-
вач и столар, који је са клуп-
ским друговима из свог села 
учествовао на такмичењима 
у Маврову, Дражгошама, на 
Игману, Жабљаку... Тренера 
нису имали, а брдовите Ру-
дине које су довољно близу 
и довољно далеко од Чајети-
не и Златибора, показале су 
се идеалним за одржавање 
форме и кондиције. Глишо-
вића су резултати одвели и у 
Мурманск, на северозападу 
Русије, на међународно так-
мичење за које је добио по-
себна упутства о понашању 
од државног руководства. 

Традиција клуба који је 
мењао име у „Јанићије Је-

ремић“, па Смучарски клуб 
„Златибор“ настављена је и 
у следећим генерацијама. 
Посебно се истакао пласман 
Бранке Кузељевић на Зимске 
олимпијске игре у Торину 
2006. године. У клубу је тре-
нутно више од 40 деце која са 
тренерима Радосавом Јели-
сијевићем и Николом Кутле-
шићем раде и на моторици и 
здравим спортским навика-
ма. Озбиљна такмичења оче-
кују их у фебруару, а и деда 
Илија их понекад саветује:  

„Много сам захвалан љу-

дима који раде са овом де-
цом. Захвалан сам општини, 
јер помаже у раду и функ-
ционисању клуба. Пуно ми 
је срце кад видим да имају 
добре скије, добре штапове, 
добре ципеле, а сигурно ће 
имати још боље срце него ја, 
јер имају добре услове. Ова 

деца су много добра, виђам 
их и лети како прелазе вели-
ку километражу на бицикли-
ма и ролерима, а свраћају и 
код мене. Ево, ја сам ушао у 
девету деценију, па рачунам 
да ме тај спорт извукао“.

Нигде нема оваквог 
поднебља

Наша планина је раније 
била домаћин озбиљних так-
мичења попут „Златиборског 
меморијала’’, а уређене ста-
зе су могућност за организа-
цију још већих трка и купова.

„Што се тиче Златибора, 
сигурно да нема нигде овак-
вог поднебље за ове наше 
дисциплине, а био сам сву-
да у нашој држави. Имамо 
добре стазе: и на Тић пољу, 
резервну стазу у Муртени-
ци, испод Торника, и још то 
треба уређивати, а и гондо-

ла ће нам ваљати“, нада се 
Глишовић, који је био но-
силац олимпијског пламе-
на пред Зимске олимпијске 
игре у Сарајеву 1984. годи-
не. Пламен овог спорта на 
Златибору и даље јако гори, 
захваљујући нашем саговор-
нику који нам са поносом 
показује медаље сећајући се 
прошлости: 

„Увек ми је то драго, чес-
то ми падне на памет и рас-
положен сам кад се свега се-
тим. Радо узмем и погледам 
те медаље. Надам се да ћу 
их све прикупити на једно 
место и, ако будем у могућ-
ности, да се направи један 
музеј. Да се види ко је био 
деда Илија“, поручује Илија 
Глишовић, смучар са Рудина.

А руководство Смучарског 
клуба „Златибор” захваљује 
се на помоћи општини Чаје-
тина и Туристичкој органи-
зацији Златибор, уз посебну 
захвалност амбасади Нор-
вешке која је донирала оп-
рему у вредности од 10.000 
евра 2013. и 2014.године кроз 
пројекат који су реализовали 
СК „Златибор” и Радионица 
„Круг”.  М. Јевремовић

Руководство Смучарског  
клуба „Златибор” захваљује се 
на помоћи општини Чајетина 
и Туристичкој организацији 

Златибор, уз посебну  
захвалност амбасади Норвешке 

Драган Глишовић,  
Драган Кондић,  
Брацо Синко  
и Илија Глишовић  
1974. на Златибору
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Би стар ум  
и жив дух  
Зла ти бо ра ца

Жи вот љу ди зла ти бор ске 
ре ги је у спе ци фич ним и су
ро вим еко ном ским, дру штве
ним, при вред ним и исто риј
ским усло ви ма оп стан ка био 
је од у век те жак.  Оп ста ју ћи ве
ко ви ма на по сној и шкр тој зе
мљи, ба ви ли су се углав ном 
сто чар ством и про из вод њом 
по себ них про из во да по пут 
лу ча, ка тра на и смо ле ко је су 
зла ти бор ске ки ри џи је на ма
лим, оса ма ре ним ко њи ма, са 
оста лим ер ским еспа пом,  ка
ра ван ски пре но си ли на срп ске 
ва ро шке пи ја це. 

На чин жи во та, али и са мо 
под не бље под ко јим се су
да ра ју и ми ре хлад не стру
је се ве ра и оне то пле са ју
га, про стран не спу тан ви дик, 

ути ца ли су на об ли ко ва ње 
ка рак те ра, мен та ли те та и фи
зич ких осо би на ста нов ни штва 
овог кра ја. То су љу ди ин те
лек ту ал но осо бе ни за хва љу

ју ћи би стри ни ума и жи вом 
ду ху, мир ни и про сто ду шни, 
али у стал ној и су ро вој бор би 
за оп ста нак на у че ни сво је вр
сној му дро сти, про ни ци љи во

сти, ре чи то сти, до се тљи во сти 
и ви спре но сти.

То ста ње ду ха има и свој 
спе ци фич ни из раз у ер ском 
ху мо ру ко ји је истин ска дру
штве на и кул тур на по себ ност 
љу ди овог кра ја, а ко ји на ша
љив на чин жи го ше све де ви ја
ци је дру штва, кри тич ки се об
ра чу на ва са вла сто др шци ма, 
све ште ни ци ма, тр гов ци ма, 
учи те љи ма  и  но во та ри ја ма 
ко је би тре ба ло да им уна
пре де жи вот,  што пред ста вља 
истин ски до каз су пре ма ти је 
(над мо ћи) на род ног ду ха.

Ер ски ху мор  
у ре ги стру  
кул тур ног 
на сле ђа

Ову осо би ну уочи ли су мно
ги пу то пи сци и ис тра жи ва чи, 
пу ту ју ћи овим кра је ви ма, а ка
сни је се тим „фе но ме ном” ба
ви ло не ко ли ко на уч них рад
ни ка и са ку пља ча  „ер ских 
му дро ли ја”, што му да је на зна
ча ју, зна че њу, тра ди ци ји,  ства
ра ју ћи  трај ни траг у кул тур ној 
ба шти ни срп ског на ро да.

Сма тра ју ћи да ер ски ху мор 
има све по треб не еле мен те, 
би бли о те ка „Љу би ша Р. Ђе нић” 
у са рад њи са оп шти ном Ча је
ти на пред ло жи ла га је за упис 
у На ци о нал ни ре ги стар не ма
те ри јал ног кул тур ног на сле ђа. 
На на ше ве ли ко за до вољ ство, 
ер ски ху мор је пре по знат као 
део кул тур ног  иден ти те та срп
ског на ро да и од лу ком На ци о
нал ног ко ми те та за не ма те ри

Ер ски ху мор је из раз на шег тра ја ња

ПИ ШЕ: СНЕ ЖА НА ЂЕ НИЋ

Ху мор је ста ње ду ха јед ног на ро да,  
ње гов спе ци фич ни из раз. Ху мор је део  
усме не на род не тра ди ци је и из ра за  
ко ји на ста је у уза јам ном де ло ва њу  
при род них и исто риј ских чи ни ла ца и као  
та кав осли ка ва ка рак тер и мен та ли тет  
ста нов ни штва ко ји га ства ра. Ху мор је део 
не ма те ри јал не кул тур не ба шти не ко ја се 
де фи ни ше као прак се, зна ња и ве шти не  
ко је од ре ђе но дру штво пре по зна је као део 

свог кул тур ног на сле ђа, а што, пре но се ћи  
се са ге не ра ци је на ге не ра ци ју, ства ра   
осе ћај иден ти те та и тра ја ња.

Ху мор је жи ви про цес, ко ји се ме ња кроз 
вре ме и део је сва ко днев ног жи во та. По ла зне 
осно ве у од ре ђи ва њу по себ но сти ху мо ра као 
од ра за за јед нич ког, ко лек тив ног жи вље ња  
де фи ни са не су об ли ци ма и вр ста ма,  
про пор ци о нал но на чи ну и усло ви ма жи во та, 
ме сту и вре ме ну на ста ја ња.

Би бли о те ка „Љу би ша Р.Ђе нић” у Ча је ти ни
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По зив  
чи та о ци ма  
По зи ва мо све ко ји има ју за ни мљи ве  
анег до те, по ша ли це, крат ке сме шне  
при че из на ше сва ко дне ви це, ша ле, 
ви це ве и дру ге об ли ке ер ског ху мо ра  
да их за ру бри ку „Ер ска на род на ри зни ца”  
на шег ли ста по ша љу на мејл  
адре су би бли о те ке „Љу би ша Р.Ђе нић”  
из Ча је ти не lju bi sar dje nic@mts.rs и пот пи шу  
име ном и пре зи ме ном.Нај бо ље при ло ге  
об ја ви ће мо у „Зла ти бор ским ве сти ма”,  
а нео бја вље ни би ће чи та ни у про гра му  
ма ни фе ста ци је„Лет њи улич ни ер ски ка ба ре”. 

јал но кул тур но на сле ђе Ср би је, 
од 18. ју на 2012. го ди не, упи сан 
је у Ре ги стар не ма те ри јал ног 
кул тур ног на сле ђа Ре пу бли ке 
Ср би је при Ет но граф ском му
зе ју у Бе о гра ду, под ин вен тар
ним  бро јем 15.

Би бли о те ка „Љу би ша Р. Ђе
нић” одав но је за по че ла при
ље жна ис тра жи ва ња и са ку
пља ње ер ског ху мо ра ко је 
сво је бо гат ство по ка зу је у ша
љи вој при чи, као нео п хо дан 

и не пре ки дан по сао за шти те 
јед ног сег мен та не ма те ри јал
ног кул тур ног на сле ђа,  што 

пред ста вља са мо по чет ну фа
зу  у да љем про у ча ва њу и вред
но ва њу овог усме ног на род ног 

бла га ко је уисти ну је сте све до
чан ство за бу ду ћа вре ме на.

На осно ву ових ис тра жи ва
ња од 2008. го ди не, би бли о те
ка „Љу би ша Р. Ђе нић” ор га ни
зу је дво днев ну ма ни фе ста ци ју 
„Лет њи улич ни ер ски ка ба ре” 
на ули ца ма Ча је ти не и Зла ти
бо ра. У окви ру ове ма ни фе ста
ци је, као афир ма ци ја крат ке 
фор ме, рас пи су је се и Ме ђу
на род ни кон курс за нај бо љи 
афо ри зам.  

Грч ко мо ре
По што су га за бо ле ла 

ле ђа, Мо ћа оти шао код 
ле ка ра. По сле пре гле да 
ле кар му ре че:

- Нај бо ља те ра пи ја је 
то пло мо ре, као у Грч кој.

На те док то ро ве ре чи 
Мо ћа се за ми сли и ре че: 

-  Ја ћу мо ре у Грч кој 
ви де ти са мо ако се  
срп ска вој ска опет  
бу де по вла чи ла пре ко 
Ал ба ни је!

Ер ско ски да ње ки ло гра ма 
По сле ме сец да на про ве де них на Зла ти бо ру,  

где је до шла да по мо ћу чу ве ног трет ма на 
 „Чи го та” ски не ко ји ки ло грам,  јед на Ужи чан ка се 
те ле фо ном ја ви му жу:

- Дра ги, то ли ко сам срећ на, за ме сец да на  
из гу би ла сам тре ћи ну сво је ки ла же.

Ре ци ми, ми ли, ко ли ко још да оста нем?
- Оста ни, ду шо, још два ме се ца.

Код ле ка ра  
не кад и сад 

Док тор из Ча је ти не при ча о по зи ву 
ле ка ра не кад и сад и ка же:

- Е, не кад кад сам био мла ђи до ђе 
ми мла ди ца у ми ни ћу са де те том на 
кон тро лу. Де те пла че, пла ши се ле-
ка ра. Она сед не пре ко пу та ме не, ста-
ви де те у кри ло, онај ми нић се по ву че, 
те ши де те: „Не да ма ма чи ку, не да 
ма ма чи ку!!!”

- А сад, до ђе та ко мла ди ца, исто 
се но си ми нић, све исто, ал’ сад са мо 
дру га чи је те ши де те: „Не ма чи ко бо-
цу, не ма чи ко бо цу!!!”

У ка фа ни код  Кре је

До ла зи чо век у ка фа ну код То ме Кре је  
у Ча је ти ни. Се да за сто где има ју две сто ли це  
и на ру чу је пи ће.

- Че ти ри ра ки је!
Ко но бар за сто до да је још две сто ли це. 
- Ко ме ћеш ти те сто ли це?
- Па за ове љу де, да сед ну, за ра ки ју! 
- Ја сам то на ру чио се би! Да не идеш сва ки час!
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Чи го та” је по но во ус-
пе ла да, пред про-
сла ву срп ске Но ве 

го ди не, на пра ви кул тур ни 
про грам ко јим је раз га ли-
ла сво је го сте. Кон церт му-
зич ке по ро ди це Пе рић био 
је за све ге не ра ци је.

Ка ко то из гле да ка да је 
жи вот му зи ка? Они ко ји су 
се на шли у ре сто ра ну „Зла-
ти бор ско не бо” у „Чи го ти” 
ве че пред до чек срп ске Но-

ве го ди не би вам од го во-
ри ли са мо у су пер ла ти ву, 
јер то им је по ка за ла јед на 
по ро ди ца му зи ча ра: Са ша, 
Га ли на, Со фи ја и Фи лип 
Пе рић има ју за ни мљи ву 
би о гра фи ју, у ко јој је за бе-
ле же но до ста успе ха.

Ма ги стар му зи ке Са ша 
Пе рић је у Ки је ву за вр шио 

Ака де ми ју „Чај ков ски” на 
дуг ме тар ској хар мо ни ци у 
кла си на род ног умет ни ка 
Со вјет ског Са ве за и Укра-
ји не про фе со ра Вла ди ми-
ра Бес фа миљ но ва. 

На кон то га је ма ги стри-
рао, а да нас ра ди као про-
фе сор хар мо ни ке у Шко ли 
за основ но и сред ње му-
зич ко обра зо ва ње „Сте ван 
Мо кра њац” у По жа рев цу. 
Ње го ва су пру га Га ли на за-

вр ши ла је На ци о нал ну му-
зич ку ака де ми ју „Пе тар 
Иљич Чај ков ски”, где је сте-
кла ква ли фи ка ци ју опер-
ског и кон церт ног пе ва ча. 
У Ср би ји ра ди као про фе сор 
му зич ке кул ту ре и ба ви се 
кон церт ном де лат но шћу. 
На сту па са ор ке стром Ми-
ни стар ства од бра не ,,Ста-

ни слав Би нич ки” и ан сам-
блом РТС.

„Ја ко је ле по жи ве ти са 
му зи ком, жи ве ти са пе-
смом. Ка ко ка же срп ска 
по сло ви ца: ”Ко пе ва зло не 
ми сли””, ка же са осме хом 
Га ли на Пе рић. Она и су-

пруг су се упо зна ли на ака-
де ми ји у Ки је ву, а ре зул тат 
њи хо ве љу ба ви је му зич-
ка по ро ди ца у ко јој мај ка 
и кћи пе ва ју, а отац и син 
сви ра ју на хар мо ни ка ма.

„Са свим при род но је до-
шло до то га да се и де ца ба ве 
му зи ком. По ред ме не и су-
пру ге ко ји смо сва ко днев но 

у том по слу, де ца су ви де ла 
да ми сва ко днев но узи ма мо 
ин стру мен те, да ве жба мо, 
та ко да су по ла ко при ла зи-
ла… Со фи ја је са ма по ка зи-
ва ла не ке му зич ке спо соб-
но сти, од ка да је спо зна ла 
свој глас. Од тог да на до да-
нас она сва ко ју тро с на ма 
не раз го ва ра, већ са мо пе-
ва; пр во про ве ра ва да ли је 
гла сић ту”, от кри ва нам и по 
не ку „тај ну” отац по ро ди це. 
„Фи лип је по шао мо јим ко-
ра ци ма из тог раз ло га што је 
ви ђао без број уче ни ка по ред 
ме не, ка ко ја њи ма по ка зу-
јем, ка ко се ту не што тип ка 
пр сти ћи ма, бр зо пре тр-
ча ва пре ко 
кла ви ја ту ре, 
та ко да 

је и он јед ног да на по-
же лео: „Та та, ја бих да про-
бам”. И за што да не? На шли 
смо ма лу хар мо ни ку и по ла-
ко по че ли.”

По ред то га што је ле по и 
ве се ло жи ве ти је дан та кав 
жи вот, оба ве за ма се мо ра 
при сту па ти озбиљ но, по себ-
но пред на сту пе ко јих је све 
ви ше, би ло да су у пи та њу 
кон цер ти или го сто ва ња у 
ра зним те ле ви зиј ским еми-
си ја ма. Јед на та ква је по ме-
ри ла на бо ље жи вот мла де 
Со фи је. На и ме, она је 2014. 
го ди не би ла јед на од за па-
же ни јих так ми чар ки „Пин-
ко вих зве зди ца” што јој је 
отво ри ло мно га вра та у све-
ту му зи ке. Ча ро бан глас јој 
до зво ља ва ра зно вр стан ре-
пер то ар, а у по зна тим срп-
ским на род ним пе сма ма 
по ка зу је зре ле емо ци је, ус-
пев ши да га не пу бли ку.

Те ве че ри у „Чи го ти” под 
„Зла ти бор ским не бом” мо-
гле су се чу ти ста ро град ске 
пе сме, ру ске ро ман се, на-
род ни тра ди ци о нал, поп 
музикa… Му зич ка по ро ди-
ца Пе рић је по ка за ла на нај-
леп ши мо гу ћи на чин ка ко 
је то кад је жи вот – пе сма.

Мир ја на Ран ко вић  
Лу ко вић

Жи вот је пе сма у му зич кој 
по ро ди ци Пе рић

Наконцертуу„Чиготи”мајкаикћисупевале,
аотацисинсвиралинахармоникама
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Година 2017. била је још 
једна успешна за КУД 
„Златибор“ из Чајетине 

у којој су остварили турнеје, 
концерте, учешћа на манифе-
стацијама. Врхунац године по-
клопио се са њеним завршетком 
када су одиграли свој, већ тра-
диционални, годишњи концерт 
у ужичком позоришту.

„Јако сам критичан и ретко 
кад задовољан програмом који 
изведемо“, каже Владан Миле-
кић Лики, уметнички руководи-
лац овог КУД-а.„То је и логично, 
јер ако сте стално задовољни, шта 
имате да надграђујете? Јако ми је 
драго да је на концерту било дос-
та стручних колега, од којих смо 
добили пуно комплимената.“

Поред искусних играча прве 
поставе, играли су и млађи 
фолклораши који су се до-
бро снашли на свом ватреном 
крштењу. На сцени позоришта 
су се вешто, кроз 13 кореогра-
фија, смењивала 63 играча.

„Први пут сам направио нови 
систем програма који нико до-
сада у Србији није извео.Од 13 
кореографија извели смо три 
целокупне, а осам сам „секао“ на 
два дела тако да сам из сваке из-
вукао по један сегмент. Програм 
је трајао тачно сат и по“, нагла-
шава Милекић не кријући задо-
вољство овим концертом.

Уследио је и Светосавски 
концерт, одржан у сали Спорт-
ског центра Чајетина. То је била 
прилика да се све генерације 
КУД „Златибор“, од почетних 
група па до првог ансамбла, 
својим суграђанима прикажу 
у најбољем светлу. Многоброј-

на публика са одушевљењем је 
испратила приказани програм.

„Трудили смо се да се што 
боље спремимо и нашем грађан-
ству, родитељима, бакама, дека-
ма, симпатијама то покажемо.
Тешко је радити у данашњим ус-
ловима,  када су деца базирана 
на мобилне телефоне, компју-
тере. Њихова концентрација је 
смањена у односу на раније ге-
нерације.Није само у фолклору, 
већ и у спорту, у школи, али на 
нама је да утичемо и да радимо 
са том децом“, каже Милекић.

Гости овог концерта били 
су чланови ансамбла „Студио 

фолклор“ из Македоније. „Са 
њима дуго сарађујемо јер смо 
сличног менталитета, они су 
наше сродне душе и показало се 
да се деца лепо друже. Гледамо 
да доводимо различите групе: 
први ансамбл, па средњу кате-
горију, а сада је ту нижа кате-
горија. Желимо да задовољимо 
сву популацију и једног и дру-
гог ансамбла, да њихови чла-
нови буду на Златибору, а наши 
у Скопљу“, истиче уметнички 
руководилац КУД „Златибор“.

Гости из Македоније изра-
зили су задовољство организа-
цијом концерта, али и дружењем 

са члановима КУД „Златибор“. 
„Трећа је година како долазимо 
у Чајетину. За домаћине имам 
само речи хвале. Деца су ужи-
вала наТорнику, у грудвању и 
вожњи жичаром. Овог пута пред-
ставили смо се играма и песма-
ма источне Македоније, корео-
графијом „Милешевка“, а једну 
тачку извела су три момка сви-
рајући на бубњевима. Узвратну 
посету Чајетинаца очекујемо 
у априлу, на нашем годишњем 
концерту“, рекао је Љупче Ма-
невски, руководилац ансамбла 
„Студио фолклор“ из Македоније.

Десетогодишња Мила у овом 
ансамблу игра две године, ово 
је њен први долазак у Чајетину. 
Упознала је доста другара и ра-
дује се њиховом доласку на про-
леће. Деветогодишњи Максим, 
иако је имао велику трему, са 
нестрпљењем је чекао да изађе на 
сцену. Овде је утисак на њега оста-
вио је боравак на снегу и скијање. 

Мисија КУД „Златибор“ је да 
научи децу да играју фолклор, 
али и да им покаже како да чу-
вају традицију.Ово друштво је 
током свог постојања одржало 
велики број концерата, али је, 
наводе, увек најлепше играти 
пред својим суграђанима.

Мирјана Ранковић Луковић 
 Драгана Росић

Концерт КУД „Златибор” са  
63 играча у 13 кореографија   

Љупче Маневски Максим Герака
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На листу светски позна-
тих лулаша недавно 
је уписано име нашег 

младог суграђанина Нинос-
лава Луковића. У знак добро-
дошлице, на насловној страни 
сајта лула-мајстора поставље-
на је фотографија једне од 
уникатних модела лула на-
сталих у спретним рукама 
овог креативног младића. 

За израду лула овај дваде-
сетчетворогодишњак, будући 
електроинжењер, заинтере-
совао се пре око четири годи-
не, када је без ичије помоћи 
направио прву лулу, коју је 
поклонио свом стрицу. Она 
је, како каже, направљена из 
једног комада ораховог дрве-
та, а свака наредна имала је 
све елементе које лула треба 
да има. 

„Саставни делови луле су 
глава, усник и врат. Усник се 
прави од акрила, материјала 
који је чвршћи од дрвета да 
би могао да издржи зубе, да 
се не оштети. Глава се састоји 
од жарнице у коју иде дуван. 
Постоји рупа за ваздух и јед-
на у коју улази тенон. Усник 
чине тенон, врат и део који се 
хвата зубима, а који се зове 
дугме“, објашњава Нинослав. 

Из главе смишљам 
какву лулу желим

За израду једне од ових ле-
потица, иначе омиљеног пу-
шачког асесоара уметника, 
научника, боема, потребно је 
пуно времена, често и у зави-
сности од мотивације и распо-
ложења. Како је у ову авантуру 
ушао потпуно сам, повремено 
размењујући искуства са ко-
легом Дарком Миловановић 
из Чачка, требало му је доста 
времена да усаврши овај за-
нат, који се, слободно можемо 
рећи, граничи са уметношћу: 

„Из главе смишљам какву 
лулу желим. Наравно, прво 
морам да знам какав облик 

желим. Затим се цртају сме-
рови бушења рупа. Веома је 
важно да све буде под добрим 
углом, зидови луле не смеју 
да буду претанки. Одатле по-
лако креће дизајнирање. За 
израду лула користим раз-
личите материјале, попут 
вреса, маслине и морте која 
је специфична по својству 
јер је то дрво које је стајало 
у води пар хиљада година. 
Сва смола и све органске ма-
терије се исперу из дрвета и 
буду замењене минералима. 
Дрво је делимично окамење-

но и као такво јако је погодно 
за пушење луле, зато што не 
додаје примесу у укусу дува-
на, што лулашима одговара. 
Усник се прави од пластике, 
акрила или ебонита“.

Нинослав још увек нема 
јасну класификацију лула, 
већ их оцењује према заврш-
ном резултату рада и ква-
литету дрвета. Посебно бри-
не да му луле добро „леже“ у 
руци, да буду фино обликова-
не, балансиране, да се поред 
лепог изгледа из њих  може 
лако пушити. Мноштво лула, 

поготово тих првих, покло-
нио је својим пријатељима. 
Међу њима најзанимљивија 
је реплика луле коју користи 
чаробњак Гандалф у филму 
„Господар прстенова“. Израда 
ове луле за њега је предста-
вљала прави изазов.

„То је за мене представља-
ло највећи изазов, јер сам 
тада био почетник што се 
тиче прављења лула. Било је 
јако тешко и незгодно јер ус-
ник из Гандалфове луле има 
велику дужину. Ја тада нисам 
имао материјале од којих се 
то прави, тако да сам морао 
да се сналазим и да импрови-
зујем“, објашњава  Нинослав.  

Таленат препознали 
Французи

Његов таленат препознао 
је власник француског сај-
та посвећеног лулама  Гијом 
Лафли, па је пожелео да на 
листу светских мајстора лула 
дода и његово име. Овоме се 
Нинослав, како каже, није на-
дао: „У првом моменту сам 
био јако изненађен, а потом 
сам се обрадовао. Наравно, 
то ме је мотивисало да се по-
ново вратим у целу ту причу 
око прављења лула“. 

Оно што је занимљиво јесте 
то да млади Луковић није пу-
шач, као ни његови родитељи. 
Квалитет првих лула испро-
бавао је стриц, што је касније 
морао научити и сам, чиме је 
открио праву драж уживања 
у лули. С обзиром да пушење 
лулом захтева посвећеност,  
па самим тим и време, мно-
го је мање њихових љубитеља,  
што није случај у западним 
земљама. Зато и не чуди  да су 
луле нашег суграђанина иза-
звале више пажње код стра-
наца, те се тако неке од њих 
са иницијалима овог мла-
дића налазе у поседу лулаша 
из Индонезије и Немачке. 

Драгана Росић

Млади Нинослав  
на листи светских 

лула-мајстора 
Уникатнелулекојеизрађујеовајбудући
електроинжењерналазесеупоседу
лулашаизИндонезијеиНемачке
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У ор га ни за ци ји Пле сног са-
ве за Ср би је, уз по моћ Пле-
сног кам па ко ји се одр жа-

вао на Зла ти бо ру и Спорт ског 
цен тра Ча је ти на, у спорт ској 
дво ра ни у Ча је ти ни је у не де љу 
21. ја ну а ра одр жа но так ми че ње 
са ве зног ран га – ква ли фи ка ци-
о ни тур нир у спорт ском пле су. 
Уче шће на тур ни ру узе ло је 20 
пле сних шко ла из Ср би је са око 
150 так ми ча ра.

Пле сни са вез Ср би је ор га ни-

зо вао је зим ски камп на Зла ти-
бо ру са ци љем да оку пи мла де 
пле са че из по чет них ка те го ри ја 
ка ко би се у до брим усло ви ма 
за ве жба ње на пра вио тим ко ји 
ће на нај бо љи на чин пред ста ви-
ти сво ју зе мљу на бу ду ћим пр-
вен стви ма. На кон кам па, пр ва 
про ве ра био је реј тинг тур нир 
за све ка те го ри је у спорт ском 
пле су ор га ни зо ван у ча је тин-
ској спорт ској дво ра ни.

„Спорт ски плес има две вр-

сте ка те го ри ја: ла ти но-пле со ве 
и стан дард не.Ла ти но-аме рич ки 
су они тем пе ра мент ни ји: сам ба, 
рум ба, ча-ча, па со до бле и џајв, 
а игра ју се у па ру. Стан дард ни 
пле со ви се ви ше пам те по оним 
ле пим, ду гим ха љи на ма ко је су 
ка рак те ри стич не за ба ло ве ода-
кле су и кре ну ли ти пле со ви, а то 
су: вал цер, тан го, беч ки вал цер, 
слоу фокс и квик степ. У обе вр-
сте так ми ча ри се мо гу над ме та-
ти у тој јед ној ди сци пли ни, ла ти-

но-аме рич кој или стан дард ној, а 
има и оних ко ји пле шу свих 10 
пле со ва. Сто га има мо и три др-
жав на пр вен ства: ла ти но-аме-
рич ко, стан дард но и ком би на ци-
ју“, об ја шња ва Иван Ми ле у снић, 
ко ре о граф и члан Пле сног са ве-
за Ср би је. „Та ко ђе, има ју свет ска 
и европ ска пр вен ства у тим ди-
сци пли на ма. Спорт ски плес од-
не дав но под ра зу ме ва и мо дер-
не пле со ве, про шле го ди не смо 
има ли пот пи си ва ње где су се 
сви не ка да шњи са ве зи мо дер-
них пле со ва при дру жи ли јед ном 
је дин стве ном, од но сно Пле сном 
са ве зу Ср би је.“

На сај ту тог са ве за за ин те ре-
со ва ни ро ди те љи мо гу се оба-
ве сти ти о нај бли жим ли цен ци-
ра ним шко ла ма пле са где мо гу 
упи са ти де цу, а нај по вољ ни-
ји пе ри од за то је ка да на пу не 
шест или се дам го ди на.Струч-
ња ци ка жу да је ба вље ње пле-
сом за сва ко де те здра во, да се 
раз ви је и мен тал но и фи зич ки.

Оно што ра ду је за љу бље ни ке 
у плес, а пре све га игра че, је сте 
од лу ка да спорт ски плес бу де 
увр шћен ме ђу олим пиј ске ди-
сци пли не. Ето још јед ног до брог 
раз ло га за што би се де ца мо гла 
за ин те ре со ва ти за плес.

 М. Р. Лу ко вић

Ба вље ње спорт ским пле сом  
ле по је и здра во за мла де

У дво ра ни у Ча је ти ни одр жан тур нир у спорт ском пле су 

ММА тур нир  
у ок та го ну  

на Зла ти бо ру 
17. фе бру а ра
Под по кро ви тељ ством оп шти не Ча је-

ти на, а у ор га ни за ци ји At hle tic Fig hting 
Cham pi on ship (AFC), у зла ти бор ској дво-
ра ни „Ваи Таи“ 17. фе бру а ра ће се одр-
жа ти ММА тур нир у бор ба ма у ок та го ну.

По че так так ми че ња за ка зан је за 20 ча со ва, 
док ће се ме ре ње так ми ча ра одр жа ти дан ра-
ни је, од 12 ча со ва, у Хо те лу „Па ли сад’’. У јед ној 
од укуп но де вет бор би на сту пи ће и так ми чар 

ча је тин ског КБВ Шо гун Мар ко Ма то вић. Осим 
ње га ме ђу уче сни ци ма ће, из ме ђу оста лих, би-
ти: Ка мен Ге ор ги јев (Бу гар ска), осва јач Com bat 
Sam bo Ку па, Иван Ер слан (Хр ват ска), Бо ри слав 

Ни ко лић (Ср би ја, ЦСД Бе о град), Иван 
Зи дар (Хр ват ска, Al star tra i ning cen ter)…

- Пр ви пут се ово так ми че ње ор га ни-
зу је на Зла ти бо ру, та ко да бих ис ка зао 
за хвал ност чел ни ци ма оп шти не ко ји су 
нам иза шли у су срет. Од де вет пла ни-
ра них бор би по себ но бих ис та као ду ел 
Ка ме на Ге ор ги је ва (скор 25-10) и Иван 
Ер сла на (пре ко 100 бокс ме че ва, свих 
пет по бе да у ММА бор ба ма). До бро је да 
и љу ди из уну тра шњо сти осе те дух овог 
ткми че ња. Ра ди ће мо на је сен и у Ма ке-
до ни ји, до са да смо укуп но од ра ди ли 
око 15 ова квих тур ни ра. Са ма про дук-
ци ја се са сто ји од све тло сних ефе ка та, 

ре пор та жних ко ла, шест ка ме ра, ЛЕД екра на. 
Би ће то ве о ма за ни мљи во ве че за све по се ти о-
це - ка же ди рек тор AFC Го ран Ива но вић.

И.  Ј.
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Одбојкашице „Златибо-
ра’’ савладале су на свом 
паркету крагујевачки 

„Крагуј Раднички’’ са 3-1 (25-10, 
25-22, 23-25, 25-17), остваривши 
осму победу у 12 мечева Прве 
Б лиге, другу у сезони над овим 
тимом који су и у првом мечу 
савладали истим резултатом.

Први сет протекао је у потпу-
ности у знаку домаћих играчи-
ца, које су за само седам мину-
та игре стекле вођство од 12-3, 
тако да су овај период на крају 
решиле у своју корист са више 
него убедљивих 25-10. У другом 
периоду виђена је неизвеснија 
борба, као и неколико резултат-
ских преокрета. После вођства 
домаћих од 10-6, „Крагуј Рад-
нички’’ је серијом 13-4 преокре-
нуо на  19-10. У завршници сета 
„Златибор’’ је узвратио, серијом 
11-3, за коначних 25-22. Домаће 
су у трећем сету водиле са 16-
12, али се гошће нису предава-
ле. Успеле су да дођу до две сет 
лопте (22-24), искористивши 

другу, чиме су смањиле на 2-1 
у сетовима. Пропуштено у прет-
ходном сету „Златибор’’ је надо-
кнадио у четвртом, где је, после 
неизвесних уводних минута, по-
вео са 18-10, што је нашим од-
бојкашицама донело лакшу за-
вршницу и коначни тријумф.

Пионирска селекција ОК „Зла-
тибор’’ славила је на гостовању 
у Приликама над истоименом 
екипом са 3-0 (25-14, 25-17, 25-
11). Нови убедљив тријумф Чаје-

тинкама је пети у шест лигашких 
мечева. Оне су претходно побе-
диле екипе „Прибоја’’, „Лотоса’’, 
„Старса’’ и „Будућности’’, а пора-
жене су од „Ивањице’’.

Кадеткиње ОК „Златибор’’ по-
ражене су на свом паркету од 
„Ивањице’’ са 3-1. Иако су го-
шће започеле меч серијом 9-1, 
Чајетинке су успеле да направе 
преокрет и чак дођу у позицију 
да, у завршници првог периода, 
имају четири сет лопте (24-20). 

Управо последњу су и успеле да 
искористе и тако већ скоро из-
губљени сет реше у своју корист 
са 25-23. У такође веома неиз-
весном другом сету није било 
већих резултатских преокрета. 
Играло се поен за поен све до 
завршнице периода, када су го-
шће стекле четири поена пред-
ности, а потом успеле да окон-
чају сет у своју корист са 25-20. 
И у трећем периоду ниједан тим 
није успевао да стекне предност 
израженију од два поена. Тако је 
било и у самој завршници, када 
су ипак присебније биле гошће 
(25-23), дошавши до преокрета. 
Чајетинке су у четвртом сету про-
пустиле веома добру прилику да 
изједначе резултат у сетовима и 
да се у тај-брејку евентуално из-
боре за победу. Водиле су са 20-
16, али су гошће преокренуле, 
дошле до три сет-меч лопте, од 
којих су другу успеле да искорис-
те (25-23). Кадеткиње „Златибо-
ра’’ сада имају учинак од по две 
победе и пораза. И. Јанковић

Атлетичари успешни, тријумф 
Владимира Петровића  

на „Кросу Ибра“

На одбојкашком окружном так-
мичењу ученица основних школа, 
одржаном у Пријепољу, екипа ОШ 
„Димитрије Туцовић“ из Чајетине 
заузела је треће место.

Састав, који су углавном чиниле 
играчице пионирске селекције ОК  
„Златибор’’, у првом колу савладао 
је ОШ „Петар Лековић“ из Пожеге са 
2-0 (25-7, 25-14), да би у борби за 
финале доживео пораз од домаћи-
на, ОШ „Свети Сава“, са 2-0 (25-22, 
30-28).  С обзиром да је домаћи тим 
у финалу савладао екипу из Бајине 

Баште, Чајетинкама је припало треће 
место. Екипу, која је била ослабљена 
неиграњем два средња блокера, Еле-
не Станковић и Јане Терзић, водили 
су професори Стеван Стојановић и 
Јелена Миљковић, уз подршку Спорт-
ског савеза Чајетине.

Састав ОШ „Димитрије Туцовић“ 
чиниле су: Аница Нинчић (капитен), 
Исидора Тошић, Наталија Божо-
вић, Ива Јеремић, Валентина Луко-
вић, Марија Новаковић, Ивона Туцо-
вић, Нађа Радибратовић, Катарина 
Митровић и Горица Браловић.  И. Ј.

Осма победа одбојкашица у Првој Б лиги

Први значајнији успех у 
2018. години АК „Чајетина’’ 
остварио је у сениорској кон-
куренцији. Владимир Петро-
вић освојио је прво место на 
традиционалном „Кросу Ибра“. 
Овим тријумфом настављен је 
низ запажених резултата АК 
„Чајетина’’ у претходних неко-
лико месеци.

А на „Новогодишњој трци“ 
одржаној у Мрсаћу код Краље-
ва почетком године, наступило 

је троје такмичара АК „Чајети-
на’’. Димитрије Љубичић (чет-
врти разред) је на 1.600 мета-
ра заузео четврто место(време: 
7.26), наставивши низ високих 
пласмана са претходних неко-
лико такмичења. Код млађих 
пионирки  Тијана Видић заузе-
ла је седмо место (време: 7.24), 
а исти пласман остварио је Игор 
Љубичић код млађих пионира 
(време: 7.52). Треба истаћи да 
су њих двоје били међу учесни-
цима млађих годишта у својој 
конкуренцији. 

 У клубу истичу да су веома 
задовољни оствареним резул-
татима, с обзиром да су све ка-
тегорије бројале између 30 и 
40 учесника. А о „специфич-
ној тежини“ такмичења говори 
и чињеница да су у сениорској 
конкуренцији, између осталих, 
наступили: Амела Терзић, Ми-
лош Пендић, Стенли Кипруто, 
Елзан Бибић… И. Ј.

Ученице ОШ „Димитрије Туцовић” 
треће у округу у одбојци

Фото: Спортски савез Чајетина
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У осмом колу 
Међурегионалне лиге 
Центар јуниори КК 
„Златибор’’ поражени 
су на свом паркету од 
крушевачког „Напрет-
ка’’ са 62-70 (10-14, 
19-16, 17-15, 16-25), 
што им је четврти по-
раз у лиги.

Гости су утакмицу 
отворили серијом 9-0, 
али су играчи „Злати-
бора’’, ослабљени на 
овој утакмици одсу-
ством Николе Сапуна, 
до краја прве деонице 
успели да преполове овај зао-
статак. У другом периоду први 
пут су имали вођство (18-16), 
али су на одмор су отишли са 
поеном мање. У трећој четвр-
тини тимови су се у неколико 
наврата правили серије поена.

 После вођства домаћих од 
37-33, „Напредак’’ је серијом 

6-0 повео кошем разлике 
(37-39), да би „Златибор’’ по-
том дошао до максималних 
шест поена вишка (46-40). У 
последњој секунди прими-
ли су тројку, тако да су сачу-
вали само поен предности на 
крају трећег периода.Серијом 
8-0 „Напредак’’ је у раној фази 

последњег периода 
стекао предност коју 
до краја није испус-
тио. „Златибор’’ је ве-
ликом борбеношћу 
успео да у последњи 
минут уђе са само два 
поена мање (62-64), 
али је тројка Вујади-
новића на 34 секун-
де пре краја одлучи-
ла победника.

У домаћем тиму Ни-
кола Јовановић оства-
рио је дабл-дабл (14 
поена, 10 скокова), 
Матија Милекић је уз 

29 поена имао седам ухваће-
них лопти, док је Матеј Гавовић 
постигао 11 поена. Код гостију 
Урош Михајловић је имао да-
бл-дабл (22 поена, 13 скокова), 
Данило Поповић је уз 13 поена 
имао пет скокова, док је капи-
тен, Алекса Палуровић забеле-
жио 16 поена. И. Ј.

Пораз јуниора КК „Златибор’’ после велике борбе

Фудбалери „Златибора’’ са но-
вим тренером Предрагом 

Ристановићем почели су припре-
ме за други део такмичења у Срп-
ској лиги Запад.Играче је на по-
четку зимских припрема дочекао 
стручњак који је играчку каријеру 
почео у „Златибору’’. Ристановић 
је направио паузу од неколико 
месеци, након што је летос на-
пустио ужичку „Слободу’’, а ра-
није као тренер је предводио 

„Вујић Воду’’, „Слогу’’ из Пожеге, 
„Јединство’’, „Јавор’’, „Раднички’’ 
из Крагујевца и „Колубару’’.

 - Драго ми је да сам се вратио 
у матични клуб и надам се да 
ћемо успети у нашим настојањи-
ма да ову сезону завршимо на 
првом месту и уђемо у Прву лигу 
Србије. Сматрам да Златибор 
као место и општина Чајетина 
заслужују да поред кошаркаша, 
који су у КЛС,  и фудбалери буду 

у високом рангу. Треба и спорти-
сти да покажу шта заслужује ме-
сто које постаје све популарније 
за живот – поручује Ристановић 
на првој прозивци. 

Управа клуба се захвалила на 
сарадњи Владимиру Мудринићу 
који је у јесењем делу првенства 
водио „Златибор’’ до другог мес-
та на табели са 11 победа и по три 
ремија и пораза. У екипи „Злати-
бора’’ остала је већина играча из 

јесењег дела, а са доласком но-
вог тренера стигло је и неколи-
ко нових играча. Тим ће базичне 
припреме спровести на Злати-
бору, а план тренинга зависиће 
и од временских услова. Екипа ће 
17. фебруара отпутовати у Ига-
ло где ће провести десетак дана, 
а очекују их и пријатељске утак-
мице како би се спремили за по-
четак првенства 10. марта против 
„Смедерева’’.  М. Јевремовић
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Кошаркаши „Златибора’’ ост-
варили су значајан успех – 
освојили су тррофеј у Купу 

Кошаркашког савеза Србије. У 
финалу су пред својом публи-
ком савладали ваљевски „Мета-
лац’’ са 80-71 (21-20, 31-7, 13-21, 
15-23). То им је била трећа по-
беда над овим тимом у сезони, 
друга за пет дана.

Од тренутка када је Папић у 
финишу првог периода пого-
дио тројку за 21-20, домаћи тим 
не само да више није испуштао 
вођство, већ га је постепено и 
увећавао, до максималних +29 
у трећој четвртини (62-33). Пре-
судна је била друга деоница, у 
којој су домаћи били веома ефи-
касни у шуту за три поена, где су 
предњачили Гуџић, Симовић и 
Ризнић, уз веома расположеног 
асистента Величковића. Овај пе-
риод „Златибор’’ је добио са не-
вероватних 31-7.  „Металац’’ је 
у другом полувремену успео да 
смањи заостатак, у самој заврш-
ници чак сишао и на једноци-
френу разлику, али то није бит-
није утицало на коначан исход.

- За клуб и за мене као трене-
ра ово је велика ствар. Некоме 
се то можда не чини тако, али 
треба вратити значај куп так-
мичењу. Утакмица је била вео-
ма добра, мали пад је био раз-
умљив после онолике разлике. 
Најбитније је да смо славили, а 
да се при том нико није повре-

дио – каже тренер „Златибора” 
Вања Гуша. 

У домаћем тиму двојица игра-
ча били су на корак од дабл-да-
бл учинка – Владимир Величко-
вић (21 поен, пет скокова, девет 
додавања) и Драгослав Папић 
(14 поена, девет скокова). Не-

мања Гуџић убацио је 14, Не-
мања Симовић 13, а Богдан Ри-
знић 12 поена, уз пет скокова.

- Честитам мојим саиграчима 
и читавом клубу на овом заиста 
великом успеху.  Тешко је добити 
било кога два пута за кратко вре-
ме, а ми смо то успели у дуелима 

са екипом „Металца’’, најпре на 
њиховом паркету у лиги, а и сада 
у финалу, пред својим навијачи-
ма. Од почетка смо куп схватали 
озбиљно, чак и када је примарни 
циљ остварен,  сви смо, као спор-
тисти, хтели и овај трофеј – каже 
Владимир Величковић

У редовима „Металца’’ Ђукан 
Ђукановић је постигао 29 пое-
на, уз пет ухваћених лопти, Јован 
Стаменић и Александар Васић су 
имали по 11, а Бојан Крстовић 
10 поена.

Победнички пехар „Златибо-
ру” и медаље доделили су пот-
председник за такмичења КСС 
Душан Пројовић и потпредсед-
ница КСС  за женску кошарку 
Ана Јоковић. Навијачи „Злати-
бора” су уз ватромет у Чајетини 
поздравили своје кошаркаше по-
сле овог великог успеха.

 И. Јанковић

Кошаркаши „Златибора” 
доминантно до трофеја у купу 

Убедљиво побеђен и „Спартак”
У такмичењу Кошаркашке лиге Србије  кошаркаши „Златибора’’ 

савладали су суботички „Спартак’’ на свом паркету са 7757 (2412, 
1817, 1613, 1915), чиме су дошли до осме победе у 15 лигашких 
мечева. Чајетинци су боље отворили меч, Ризнић је био веома рас
положен за игру, тако да су већ у првој деоници стекли двоцифрену 
предност. У другој четвртини „Златибор’’ је дошао до максималних 
+21 (4019), али су гости за само 90 секунди игре у трећем периоду 
смањили на 4235. Више од тога нису успели, тако да је „Златибор’’ 
поново стекао двоцифрену разлику, коју је до краја увећавао, вра
тивши се на +20 (7757) на самом крају. У домаћем тиму Драгослав 
Папић је био најефикаснији са 16 поена, колико је убацио и Милош 
Николић у редовима „Спартака”.  И. Ј.


