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Од значаја за развој 
наше пољопривреде  

је и отварање  
Канцеларије  

за сарадњу са Руском 
Федерацијом  

у општини Чајетина.
Циљ јој је да помогне 
пољпривредницима, 

а конкретно деловање 
подразумева да се  
усмере на правила  

и услове који су  
потребни за извоз  

на инострана  
тржишта

У развој пољопривреде и помоћ 

газдинствима на свом подручју 

општина Чајетина последњих го-

дина улаже вишемилионска средства. 

Ни знатно већи градови у Србији не из-

двајају за те намене колико даје злати-

борска локална самоуправа. Многи наши 

домаћини добили су субвенције за своје 

производње и набавку опреме, због чега 

је прилично младих остало у селу да ради 

и производи. Милан Стаматовић, пред-

седник општине Чајетина, објашњава 

шта је у основи златиборског пољоприв-

редног напретка.

- Ако желимо да говоримо о развоју 

пољопривреде у сеоским срединама ос-

новни предуслов је инфраструктура –  

каже за ‘’Златиборске вести’’ председник 

општине Чајетина Милан Стаматовић. – 

Дужи низ година се мало улагало у села 

због недостатка средстава. „Ми смо ре-

шили да селу више пажње посветимо и  

кренули са изградњом инфраструктуре. 

Свуда је рађено на новој путној мрежи, 

сеоски водоводи стављени су у функцију, 

а обновљена је и електромрежа. Захтева-

ло је то значајна улагања и добру орга-

низацију, разрешавање проблема, стал-

не активности. Али вредело је, створена 

је полазна основа за развој тих средина.

Било је, например, у тим подухватима 

ситуација да су већ дотрајали водово-

ди на газдовању код друштвених преду-

зећа и земљорадничких задруга у сеос-

ким месним заједницама. Гашењем тих 

фирми и задруга водоводи су долазили у 

проблем са одржавањем, као и са напла-

том. Али и то се упорношћу и улагањи-

ма решавало.  

-  Значајна средства уложили смо у ре-

конструкцију дотрајалих сеоских водо-

вода, па и у изградњу нових, као што је 

водовод Змајевац у Сирогојну. Њиме се 

снабдева неколико месних заједница, с 

тим што је мрежа проширена и на су-

седне општине Ужице и Ариље. Урађен 

је и водовод „Врутци’’ у сарадњи са гра-

дом Ужицем, који је настављен са Попо-

ве Воде ка Белој Земљи, Мачкату и Кривој 

Реци. На тај начин смо много инвестира-

ли са циљем да та сеоска подручја, у који-

ма се велики број домаћинстава бави сто-

чарством, производњом млека и млечних 

производа, где ради десетине мини кла-

ница, имају добре услове за рад – напо-

миње председник општине.

Дотрајала је била и сеоска електромре-

жа. Стубови давно постављени и пропали, 

трафо-станице нису задовољавале капа-

цитете потрошње. А савремене потребе, 

и кућне и производне, захтевају редовну 

испоруку струје. Заједно са грађанима и 

Електродистрибуцијом реконструисано 

је на нашем подручју око 90 одсти елек-

тромреже..

- Поменутим активностима омогући-

Општина улаже, село се развија
Подстицајима за пољопривреду из буџета општине Чајетина, који ове године  

достижу 26,5 милиона, претходила значајна општинска улагања у сеоску  
инфраструктуру, истиче Милан Стаматовић 
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ли смо људима који су се определили да 

остану на селу да поправе квалитет жи-

вота и унапреде производњу. А младима 

да имају сличне услове као у граду, мо-

гућност да радом стичу приходе и тако се 

све више опредељују за останак на селу. 

По захтевима месних заједница у неко-

лико села смо отворили и вртиће за децу, 

што је додатно поправило животне усло-

ве – сумира Стаматовић.

Кад је сеоска инфраструктура уна-

пређена кренуле су и веће субвенције у 

пољопривреду. Оснивањем ПД „Златибор-

ски Еко аграр“, како истиче председник, 

створена је могућност да се отклоне поје-

дина лоша законска решења и обезбеде 

већа средства за подстицај пољопривре-

де, док раније локалне самоуправе нису 

буџетима могле да предвиде средства за 

кредитирање ове области. У овој години 

буџетом општине Чајетина опредељена 

су средства у износу од 26,5 милиона ди-

нара за подстицај пољопривреде.

-  Ранијих година поправили смо расни 

састав стоке кроз финансирање вештач-

ког осемењавања. А у последње време оп-

ределили смо се за друге видове подсти-

цаја као што су набавка опреме, изградња 

и реконструкција пољопривредних обје-

ката, затим набавка садног материјала 

и још много тога.Како је општина Чаје-

тина брдско-планински крај, отворене 

су могућности да се наши људи у сеос-

ким срединама баве и туризмом, упо-

редо са пољопривредом и сточарством. 

Поменутим су се створили услови за по-

влачење подстицајних средстава по више 

основа.Настојали смо да помогнемо љу-

дима да се баве са што више делатности, 

где год је то било могуће, а све са циљем 

да се посвете својим домаћинствима на 

селу у дугорочном временском периоду 

– објашњава Милан Стаматовић.

Од значаја за развој наше пољопривре-

де је и отварање Канцеларије за сарадњу 

са Руском Федерацијом у општини Чаје-

тина. Њене активности долазе у време 

све израженијег опредељења ка извозу 

пољопривредних производа. 

- Циљ јој је да помогне пољпривредни-

цима, а конкретно деловање подразумева 

да се пољопривредници усмере на прави-

ла и услове који су потребни за извоз на 

инострана тржишта. За протеклих годи-

ну дана канцеларија је у припреми по-

датака много урадила. Пробудили смо 

свест код произвођача да само удруже-

ни могу изаћи на тржиште. Произвођа-

чи су упознати са тим какав је квалитет 

производа потребан, које количине су не-

опходне, како и под којим условима да 

припремају своје производе. Ефекти су за 

сада скромни, јер мали брј произвођача 

тренутно испуњава потребне услове да 

било шта извози.У овом тренутку једино 

компанија „Златиборац“ испуњава услове 

и сада повећава обим своје производње 

коју извози за Русију.Надамо се да ће то 

бити подстицај и пример малим произ-

вођачима. Највише потенцијала имамо 

у производњи сувомеснатих производа 

и очекујемо да ће се у најскорије време 

произвођачи који имају веће количине 

организовати, а ми ћемо их препоручи-

ти на триште Руске Федерације. Такође 

настојимо да помогнемо произвођачима 

малине, млека и млечних производа, чак 

и на ширем подручју, не само на терито-

рији наше општине – истиче председник.

По његовим речима, прва година рада 

Канцеларије за сарадњу са Руском Феде-

рацијом као и период који је пред нама 

сигурно ће протећи у едукацији и тра-

жењу партнера на тржишту Русије. А 

Канцеларија за сарадњу са Руском Феде-

рацијом која ће бити отворена на репу-

бличком нивоу помоћиће да овај пут буде 

краћи и да се произвођачи што пре нађу 

на иностраном тржишту.   М. Ј.

Дотрајала је била и сеоска електромрежа.  
Стубови давно постављени и пропали, трафо-станице 

нису задовољавале капацитете потрошње. А савремене 
потребе, и кућне и производне, захтевају редовну  

испоруку струје. Заједно са грађанима  
и Електродистрибуцијом реконструисано је  

на нашем подручју око 90 одсти електромреже

Панорама Чајетине
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На 
те ри то ри ји 

оп шти не Ча је-
ти на по сто ји се дам 

удру же ња по љо при-
вред ни ка. Уз про из во-

ђа че су во ме сна тих про-
из во да, фор ми ра на су и 

удру же ња од га ји ва ча 
сви ња и од га ји ва ча 

ова ца и ко за

Оп шти на Ча је ти на сво-

је суб вен ци је по љо при-

вре ди пла си ра пре ко 

ПД ‘’Зла ти бор ски Еко аграр’’ и 

зна чај но пред ња чи у од но су 

на дру ге ло кал не са мо у пра-

ве по сред стви ма уло же ним у 

ову де лат ност. Сва ко се ло зла-

ти бор ског кра ја, мно ги 

сто ча ри, ра та ри, во-

ћа ри до би ли су од 

оп шти не под сти-

цај на сред ства 

вред на ви ше 

хи ља да евра за 

сво је про из вод-

ње, ме ха ни за-

ци ју, но ве за са де 

и објек те, за шти-

ту ге о граф ског по ре-

кла...

То за наш лист по твр ђу је 

Вла ди мир Бо јо вић, ди рек тор 

‘’Зла ти бор ског Еко агра ра’’, ко-

ји рас по ла же кон крет ним по-

да ци ма о свим овим ви до-

ви ма по мо ћи зла ти бор ским 

по љо при вред ни ци ма. Те ди-

рект не суб вен ци је оп шти на 

да је по љо при вред ним га здин-

стви ма на осно ву Пра вил ни-

ка о под сти ца ји ма у по љо при-

вре ди и ру рал ном раз во ју. А 

сва ова по моћ до при не ла је 

не са мо раз во ју на ших се ла, 

већ и по ди за њу ни воа све сти 

про из во ђа ча, њи хо ве по слов-

но сти и по тре бе за удру жи ва-

њем.

– У 2015. го ди ни нај ви ше 

суб вен ци ја да то је за на бав ку 

сто ке и то око се дам ми ли о-

на ди на ра, пре ко шест ми ли-

о на за на бав ку ме ха ни за ци је 

и опре ме те око че ти ри ми ли-

о на за по љо при вред не објек-

те – ис ти че Бо јо вић до да ју ћи 

да се по љо при вред ни ци нај-

ви ше ин те ре су ју за ин ве сти-

ра ње у фи зич ка сред ства по-

љо при вред них га здин ста ва. 

За ову ме ру се из два ја и нај-

ви ше сред ства, док је из нос 

под сти ца ја од 30 до 45 од сто 

од при ло же них ра чу на за ин-

ве сти ци ју.

   У овој го ди ни оп шти на 

Ча је ти на пре ко ‘’Зла ти бор-

ског еко агра ра’’ на ста вља 

са суб вен ци о ни са-

њем га здин ста ва. 

– Про гра мом ра-

да и бу џе том 

ПД „Зла ти бор-

ски Еко аграр“ 

за ди рект не 

суб вен ци је по-

љо при вред ним 

про из  во  ђа чи-

ма у 2016. го ди ни 

пла ни ра но је 26,4 

ми ли о на ди на ра. Од по-

ме ну тог из но са, уз са гла сност 

Ми ни стар ства по љо при вре де 

и за шти те жи вот не сре ди не, 

опре де ље но је 23 ми ли о на за 

ме ре ру рал ног раз во ја у ко је 

спа да ју: оси гу ра ње, ин ве сти-

ци је у фи зич ка сред ства по-

љо при вред них га здин ста ва, 

удру же ња, по др шка мла ди ма, 

за шти та ге о граф ског по ре кла, 

тран сфер зна ња и раз вој са ве-

то дав ства. Из нос од 3,4 ми ли-

о на ди на ра пред ви ђен је за 

оста ле ме ре као што су ре гре-

си ра ње на бав ке сточ не хра не 

за оста вље на жен ска гр ла из 

соп стве ног за па та и по др шку 

у ра ду се лек циј ским слу жба-

ма – на по ми ње ди рек тор ‘’Еко 

агра ра’’.

Ка ко би за ин те ре со ва ни по-

љо при вред ни ци би ли у то ку 

са ак тив но сти ма, по усва ја њу 

про гра ма ме ра слу жба ша-

ље до са да шњим ко ри сни ци-

ма суб вен ци ја оба ве ште ње о 

пла ни ра ним суб вен ци ја ма за 

2016. го ди ну, док се ли ца ко ја 

до са да ни су под но си ла зах-

те ве мо гу ин фор ми са ти пу тем 

ме ди ја или лич но у про сто ри-

ја ма „Еко агра ра“.

По Бо јо ви ће вим ре чи ма, 

зна чај но је по ме ну ти Удру-

же ње про из во ђа ча су во ме-

сна тих про из во да Зла ти бор-

ског окру га, ко је оку пља пре ко 

20 про из во ђа ча са за јед нич-

ком иде јом удру жи ва ња ра ди 

мар ке тин га, по де ле тро шко-

За по љо при вред на га здин ства  
нај ви ше па ра од „Еко агра ра”

Оп шти на Ча је ти на пред ња чи ме ђу ло кал ним са мо у пра ва ма по ула га њи ма у по љо при вре ду,  
у овој го ди ни из два ја пре ко 26 ми ли о на ди на ра. – Из нос под сти ца ја је од 30 до 45 од сто  

од при ло же них ра чу на за ин ве сти ци ју 

Вла ди мир Бо јо вић
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ва, уна пре ђе ња ква ли те та и 

за шти те ге о граф ског по ре кла 

про из во да ко ји се на тра ди ци-

о на лан на чин про из во де де-

це ни ја ма и ка рак те ри стич ни 

су за наш крај. Од из у зет ног 

зна ча ја за пла сман на ино-

стра ном тр жи шту је иде ја  да 

се у то ку го ди не по кре не по-

сту пак за шти те ге о граф ског 

по ре кла код За во да за ин те-

лек ту ал ну сво ји ну.

- На те ри то ри ји оп шти не 

Ча је ти на по сто ји се дам удру-

же ња по љо при вред ни ка. Уз 

про из во ђа че су во ме сна тих 

про из во да, фор ми ра на су и 

удру же ња од га ји ва ча сви ња и 

од га ји ва ча ова ца и ко за. Мла-

ди по љо при вред ни ци су уви-

де ли зна чај удру жи ва ња око 

истих ци ље ва у окви ру срод-

них по сло ва па му све ви ше 

при бе га ва ју. Од су штин ског 

зна ча ја за раз вој по љо при вре-

де оп шти не Ча је ти на је по др-

шка мла ди ма и њи хо во сти-

му ли са ње за оста нак на се лу. 

‘’Зла ти бор ски Еко аграр’’ је у 

2015. го ди ни скло пио уго во ре 

са до на тор ским про гра ми ма 

уз чи ју по моћ ће се сти му ли-

са ти ба вље ње по љо при вред-

ним ак тив но сти ма, пре све-

га пче лар ством и во ћар ством 

мла дих, од но сно ли ца мла-

ђих од 40 го ди на. У са рад њи 

са РРА ‘’Зла ти бор’’ из Ужи ца 

и Ре ги о нал ном аген ци јом за 

еко ном ски раз вој и пред у зет-

ни штво по др жа ли смо про јек-

те по љо при вред ни ка мла ђих 

од 40 го ди на у до ме ну пче-

лар ства и про из вод ње ја го-

ди ча стог во ћа. Спо ра зу мом у 

окви ру ПСД про гра ма пред-

ви ђе но је да ‘’Зла ти бор ски Еко 

аграр’’ бес по врат но фи нан си-

ра 55 од сто вред но сти ко шни-

ца  са ро је ви ма по ода бра ном 

ко ри сни ку, от ку пљи вач ме да 

фи нан си ра ко ри сни ке са 25 

од сто вред но сти ко шни ца са 

ро је ви ма, ко ри сник лич ним 

сред стви ма фи нан си ра 20 од-

сто вред но сти ко шни ца са ро-

је ви ма – на бра ја ове и дру ге 

об ли ке по др шке Вла ди мир Бо-

јо вић, па по ми ње и тран сфер 

зна ња где се ор га ни зу ју обу-

ке, ра ди о ни це, оглед на по ља 

и пре да ва ња по љо при вред-

ни ци ма. Због то га је оп шти на 

Ча је ти на ус по ста ви ла са рад-

њу са Ин сти ту том за крм но 

би ље из Кру шев ца, По љо при-

вред ним фа кул те том из Зе му-

на, Ин сти ту том за во ћар ство 

из Чач ка, По љо при вред ном 

шко лом из По же ге и мно гим 

дру гим ин сти ту ци ја ма уз чи-

ју по моћ су по љо при вред ни-

ци сте кли увид у на чи не на 

ко је мо гу по сти ћи ефи ка сни-

ју про из вод њу и бо љу ис ко ри-

шће ност ка па ци те та.  М. Ј.

Вред ни до ма ћи ни до би ја ли и пре ко 500.000 ди на ра
Дуг је спи сак свих зла ти бор ских по љо при вред ни-
ка ко ји су то ком про шле го ди не до би ли суб вен-
ци је за по љо при вре ду. Има ту вред них до ма ћи на 
ко ји ма је да то и пре ко 500.000 ди на ра, с тим што 
им је нај че шће да ва но за на бав ку ме ха ни за ци је, 
град њу по љо при вред них обје ка та, на бав ку ра сне 

сто ке, сад ни це во ћа, па и осе ме ња ва ње кра ва и 
ко па ње бу на ра. Сва се ла су ту за сту пље на, при че-
му се из овог спи ска суб вен ци о ни са них ви ди да 
је нај ви ше по мо ћи ве ће од 100.000 ди на ра оти-
шло по љо при вред ни ци ма у Мач ка ту, Кри вој Ре-
ци, Љу би шу, Му шве та ма, Си ро гој ну...
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Оп шти на спрем на да пла ти ми ли он евра за ха лу на Зла ти бо ру

Скуп шти на оп шти не Ча је ти на до не ла је 
на по след њој сед ни ци од лу ку да за рад 

уна пре ђе ња спорт ског ту ри зма ку пи је дан 
ва жан обје кат – спорт ску ха лу на Зла ти бо-
ру. За тај по сао фор ми ра на је ко ми си ја, у 
ко јој је и пред сед ник оп шти не Ми лан Ста-
ма то вић, ко ја ће пре го ва ри ти са сте чај ним 

управ ни ком и по ну ди ти му око 120 ми ли о на 
ди на ра за ку по ви ну дво ра не на Зла ти бо ру.

„Ха ла на Зла ти бо ру је ре ла тив но но ва, 
ма ло ко ри шће на и ми же ли мо да је при ба-
ви мо у вла сни штво оп шти не Ча је ти на. То 
нам је по треб но, јер ве ли ки број спор ти ста 
из зе мље и ино стран ства до ла зи на при пре-

ме на Зла ти бор и то баш у ту ха лу“, на гла-
ша ва пред сед ник СО Ча је ти на.

По ред спорт ске дво ра не ова згра да рас-
по ла же са од ре ђе ним бро јем со ба и апарт-
ма на, као и по слов ним про сто ром, а све 
ово би по мо гло по бољ ша ва њу ту ри стич-
ких усло ва у на шој оп шти ни. М. Ј.

Дејан Церовић, млади до-

маћин из Криве Реке, је-

дан је од оних напредних 

пољопривредника чијем на-

претку је подстицајним сред-

ствима допринела и општина 

Чајетина. Он има 32  године, 

одлучио је да остане на селу 

и бави се сточарством. Зајед-

но са родитељима сада успеш-

но одгаја око 40 грла крупне 

стоке. Од ПД „Златиборски еко 

аграр“ Церовић је добио сред-

ства у износу од 500.000 дина-

ра на име субвенције, уз по-

моћ којих је набавио трактор.

„Да би се имало користи од 

овог посла потребно је проши-

рити сточни фонд, а то захтева 

већи рад и веће објекте. Мно-

го ми, уз то, значи сарадња са 

Институтом за крмно биље, 

нарочито у припреми хране за 

наша грла, како бисмо имали 

што веће приносе и квалитет 

сточне хране. Све ово одрази 

се на краве и побољшање про-

извода од млека“, каже Дејан 

Церовић.

  Овај млади сточар опреде-

лио да остане да живи и ради 

на селу. Крива Река је лепа и 

плодна средина, у њој се ис-

плати радити. Наставио је 

Дејан очевим стопама. Каже 

да живот и рад на селу нимало 

није лак, али је леп. Потребно 

је много рада, улагања и стр-

пљења, с тим што је све лепше 

када се, на крају, уложен труд 

исплати.

  Фарма Дејана Церовића 

једна је од седам огледних, 

формираних на основу мини 

пројекта у оквиру кога су уна-

пређени услови за развој сто-

чарства. Овај пројекат спрово-

ди се сарадњом Привредног 

друштва „Златиборски еко 

аграр“ и Института за крмно 

биље из Крушевца.

  Суштина тог заједничког 

рада крушевачког Институ-

та за крмно биље и општине 

Чајетина преко „Златиборс-

ког еко аграра“ је у намери 

да се фармерима,, пре свега 

сточарима, помогне како би 

се побољшали услови у који-

ма живе, као и ресурси који-

ма располажу. Циљ је про-

изводња што квалитетније 

сточне хране, да би и сточар-

ство било успешно. Квалитет-

но сено и сенажа, као и сила-

жа кукуруза веома су битни за 

ову пољопривредну грану.

„Наша сарадња са општи-

ном Чајетина огледа се у томе 

да општина финансира наше 

активности на овом терену 

код фармера, с циљем да им 

се помогне применом знања 

и нових технологија. Мате-

ријална помоћ огледа се у се-

мену одговарајућих крмних 

култура, а пре свега у томе 

како да они ту произведену 

сточну храну припреме, кон-

зервишу је и направе квали-

тетну сенажу, како да засеју 

одговарајући усев“, објашња-

ва др Зоран Лугић, директор 

Института за крмно биље.

  По његовим речима, фар-

ма Дејана Церовића једна 

је од најуспешнијих у томе, 

јер се ради о изузетно вред-

ним људима који имају вели-

ки број грла за наше услове и 

који прилично добро обрађују 

своје земљиште. Проблем овог 

поднебља је кисело земљиште, 

тако да се помоћ Института 

своди на то како земљиште 

„поправити“, односно смањи-

ти киселост, и како одабрати 

крмну културу која ту може да 

се засади.  Н. Џелебџић

Младом сточару из Криве 
Реке субвенције помогле 

да набави трактор
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Фарма Ратка Жунића из Криве Реке 

највећа је у нашој општини, а Жу-

нићи по количини предатог мле-

ка држе већ десет година рекорд у овим 

крајевима. У неколико штала гаје више 

од 100 грла крупне стоке,  од чега је око 

40 крава музара, од којих годишње испо-

руче више од 200 хиљада литара млека. 

И ово узорно домаћинство је међу мно-

гим која су од општине Чајетина добила 

подстицајна средства. 

Породица Жунић живи и ради у Кривој 

Реци. Већ годинама баве се пољоприв-

редном производњом. У њиховој великој 

фарми тове се бикови за продају, узгајају 

женска телад за приплод, а од крава му-

зара предаје се млеко. У последњих 10 

година та фарма је стални рекордер по 

производњи млека на овом подручју. Го-

дишња производња Жунића од преко 

200.000 литара млека изузетан је резул-

тат за брдско-планинске крајеве.

„Од овог посла, у принципу, може да 

се живи, али уз пуно рада и одрицања. 

Нема шта да се хвалимо ни да кудимо, 

мора да се ради овај посао јер немамо 

други“, скромно каже Мишо Жунић и до-

даје да се на њиховој фарми вредно ради 

цео дан, од седам ујутру до десет увече.

Да би бављење овим послом било ис-

плативо потребно је, како Мишо каже, 

имати велики број крава, али и добре ус-

лове за рад. Жунићи стоку гаје у неколико 

великих штала, а на фарми су саградили 

и велики сеник. Асфалтирали су прила-

зе свим објектима и потпуно модернизо-

вали процес производње и складиштење 

млека. Од општине Чајетина, преко „Зла-

тиборског Еко аграра“, прошле године до-

били су подстицајна средства за штале и 

товилишта у износу од 130.759 динара.

У овом домаћинству, иначе, живе и 

раде три генерације – Ратко Жунић са 

супругом, њихова два сина са женама, 

два мушка унучета која  већ помажу ста-

ријима у пољопривреди, а на велику ра-

дост ускоро се очекује и рођење унуке.

Н. Џелебџић

Жунићи предају 200.000 литара 
млека годишње

У неколико штала  
гаје више од 100  

грла крупне стоке   
од чега је око 40  

крава музара
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Међународни сајам туризма у 

Београду, 38. по реду, на коме 

је запажено место имао и ту-

ризам Златибора, забележио је ове годи-

не рекордан број посетилаца. Око 75.ооо 

људи имало је прилику да погледа турис-

тичку понуду 55 земаља света, на више од 

1.150 штандова. Туристичка организација 

Златибор представила је садржаје и лепо-

те нашег краја на штанду Туристичке ор-

ганизације регије Западна Србија, који је, 

иначе, био један од најпосећенијих.

Овај занимљиво осмишљен и модерно 

уређен штанд, на коме су представљене 

понуде Златибора и околних туристичких 

места за предстојећу сезону, посетили су 

и премијер Републике Србије Алексан-

дар Вучић и министар трговине и тури-

зма Расим Љајић. Они су поразговарали 

са директором Туристичке организације 

Златибор Арсеном Ђурићем о најва-

жнијим актуелностима и пословима на 

нашој најпосећенијој планини.

По завршетку сајма Арсен Ђурић је за 

‹›Златиборске вести›› сумирао утиске. – 

Овогодишњи сајам туризма био је више 

него успешан. Много људи је показало 

интересовање за нашу понуду, видело 

промотивне материјале, интересова-

ло се за цене, нове садржаје, планира-

не програме. Наш штанд посетили су и 

премијер Републике Србије и министар 

трговине и туризма. Њима сам изнео 

неке од проблема везаних за сам по-

четак радова на гондоли која ће пове-

зати Златибор са ски центром Торник. 

Премијер Александар Вучић се упознао 

са управним спором око земљишта на 

коме се налази почетна станица гондо-

ле и обећао да ће учинити напоре како 

би се ситуација што пре решила, а са-

мим тим и почели радови – рекао нам 

је Ђурић.

Током сајма потписан је Протокол о 

сарадњи између Туристичке организа-

ције Златибор и Министарства тргови-

не и туризма Републике Српске. Овим 

прoтoкoлoм нaстaвљa се сaрaдњa са 

Републиком Српском с тим што ће се 

убудућe рaдити нa зajeдничкoj прoмo-

циjи и фoрмирaњу jeдинствeнoг турис-

тичкoг прoизвoдa. Такође, поменутим 

прoтoкoлoм биће oмoгућeни пoпусти 

зa услугe смeштaja кaкo зa грaђaнe из 

Рeпубликe Српскe приликoм бoрaвкa нa 

Злaтибoру, тaкo и зa грaђaнe oпштинe 

Чajeтинa приликoм бoрaвкa у РС.

На београдском сајму туризма пред-

стављена је нова понуда Златибора за 

предстојећу сезону. Уз већ најављивану 

панорамску гондолу дугу око девет ки-

лометара од туристичког центра планине 

до Торника, посебна новина је изградња 

‘’Дино парка’. Биће то, како се најављује, 

највећи забавни парк на Балкану. По ре-

чима Арсена Ђурића, ускоро ће Златибор 

имати многo више забавних садржаја, 

како би се привукао што већи број гостију.

 - Златибор је, свакако, лидер у туризму 

Србије, а томе у прилог говори и пода-

так да је 2015. година била рекордна по 

броју гостију који су посетили ову плани-

Златибор лидер туризма у Србији
Врло успешан наступ на сајму у Београду, премијер Вучић и министар Љајић на златиборском 

штанду. – Летња атракција Златибора биће „Дино парк”, највећи забавни парк на Балкану 

Специјална болница „Чигота“ је од дијаспоре добила признање  
„Упакована носталгија 2015.“

Потписан је и тројни споразум између спортско-туристичког  
центра „Ваи Таи” Златибор, општине Чајетина и омладинске  

школе фудбала „Црвена Звезда”

Наш штанд посетили су и премијер Републике Србије и министар трговине и туризма
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ну. Овакав тренд раста настављен је и у 

јануару и фебруару ове године.Зато оче-

кујемо нове туристичке рекорде, да 2016. 

буде још успешнија од претходне године 

– истакао је Ђурић.

А на сајму се, из иностраног угла, по-

себно помињала једна угледна злати-

борска институција. Специјална болни-

ца „Чигота“ добила је овде од дијаспоре 

признање „Упакована носталгија 2015.“, 

за изузетан квалитет у раду у пружању 

врхунских медицинских и туристичких 

услуга препознатих широм света.

 - Ово је за нас веома велика част и при-

знање, помало смо затечени. Али наш 

рад се исплатио. Ово признање додељено 

је нама јер велики број људи из дијаспо-

ре долази у ‹›Чиготу››. Ми ћемо убудуће 

наше промотивне и маркетиншке актив-

ности усмерити ка томе да се што више 

као центар здравља промовишемо и у 

дијаспори и у региону, јер заиста имамо 

шта да понудимо – изјавио је др Жељко 

Стакић, директор Специјалне болнице 

„Чигота“.

  Уз остале активности, на сајму је пот-

писан и тројни споразум између спорт-

ско-туристичког центра „Ваи Таи“ Зла-

тибор, општине Чајетина и омладинске 

школе фудбала „Црвена Звезда“ о одржа-

вању кампа школе фудбала, који ће бити 

на Златибору од 12. јуна до 3. јула ове го-

дине. Нада Џелебџић

После наступа на београд-
ском сајму туризма Турис-

тичка организација Златибор 
упутила се на Међународни 
сајам туризма у Букурешту, који 
је одржан у периоду од 25. до 
28. фебруара. Ово је наше треће 
представљање на сајму у глав-
ном граду Румуније, на коме је 
ове године учествовало преко 
250 излагача из тридесетак зе-
маља. Сајам је за четири дана 
његовог трајања посетило око 
180.000 посетилаца.

Туристичка организација Зла-
тибор искористила је учешће на 
сајму туризма у Букурешту да 
презентује комплетну туристич-
ку понуду Златибора, прикаже 
нове смештајне капацитете и 
садржаје, као и да промовише 
предстојећу летњу сезону.

- Морамо да се похвалимо ин-
тересовањем које је владало за 
понуду и Златибора и целе Ср-
бије, јер је заиста је велики број 
Румуна дошао на наш штанд. 
Распитивали су се о смештај-
ним капацитетима, о ценама, 
атракцијама. Да напоменем да 
из Румуније још увек нема неки 
значајан број организованих 
долазака, с тим што у последње 

време влада све веће интересо-
вање туриста из ове земље. За 
сада су то индивидуални дола-
сци, али већ смо у преговорима 
са неколико туристичких аген-
ција које ће нудити наше пакет 
аранжмане на тржишту Руму-
није, пре свега Букурешта и Те-
мишвара – каже Владимир Жи-
вановић из ТО Златибор.

Према подацима Републич-
ког завода за статистику, Злати-
бор је учврстио позицију најпо-
сећеније планине у Србији. 
Завидан резултат постигнут је 

захваљујући спровођењу орга-
низоване кампање промоције 
Златибора, коју је ТО Златибор 
покренула крајем прошле годи-
не. Тај подухват, који је делом 
финансиран сопственим сред-
ствима, подржала је Регионал-
на развојна агенција ‘’Златибор’’ 
и швајцарска влада.

- Ми смо се промовисали на 
четири инострана тржишта. То 
су Москва, Црна Гора, Македо-
нија и Румунија. Морамо да се 
похвалимо да је у зимској ту-
ристичкој сезони забележен 

значајан пораст броја гостију 
управо из ових земаља. Ста-
тистички, 32 одсто је повећан 
број укупних долазака на Зла-
тибор тако да је зимска турис-
тичка сезона, иако нам времен-
ски услови нису ишли у прилог, 
била доста успешна – оцењује 
Живановић.

  На иностраној промоцији ту-
ристичке понуде Златибора ак-
тивно ће се радити и током ове 
године. Већ током овог месе-
ца ТО Златибор представља се 
у Берлину, затим крајем марта 
на сајму у Москви, а након тога 
у априлу у Будви. Златибор ће 
бити промовисан и у Бијељини 
у Републици Српској, а у плану 
је учешће и на сајму туризма 
у Нишу. Туристичка организа-
ција Златибор постала је пре-
познатљива по организовању 
студијских тура за новинаре и 
туроператоре, које су плани-
ране и за ову годину. Надају се 
да ће посебну пажњу новина-
ра привући почетак изградње 
‘’Дино парка’’, који ће бити глав-
на атракција ове летње сезоне, 
као и  први радови на градњи  
панорамске гондоле. 

Драгана Росић

Румуни организовано стижу на Златибор

Велико интересовање за понуду Златибора  
и на сајму у Букурешту

Златибор на лето 
добија свој први 

„Дино парк”  
за малишане
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Ј
ав но пред у зе ће „Gold Gon do la Zla ti bor” 

фор ми ра но је од лу ком Скуп шти не оп-

шти не Ча је ти на 6. ја ну а ра 2016.го ди-

не. Иза бран је вр ши лац ду жно сти ди рек-

то ра као и над зор ни од бор, а усво јен је 

и ста тут овог пред у зе ћа чи ја ће основ на 

де лат ност би ти пре воз пут ни ка. При је ма 

но вих рад ни ка не ће би ти услед по тре бе 

за ра ци о на ли за ци јом рад них ме ста, та ко 

да ће до ћи до пре ра спо де ле већ за по сле-

них у јав ном сек то ру.

Уз пре воз пут ни ка пред у зе ће „Gold Gon-

do la Zla ti bor“ оба вља ће и дру ге де лат но сти 

у скла ду са за ко ном, по пут мар ке тин га и 

про да је су ве ни ра. Це на кар те за во жњу 

гон до лом тре ба ло би да бу де око пет евра, а 

це ла ин ве сти ци ја, по ре чи ма Бо ја не Бо жа-

нић, в.д. ди рек то ра овог јав ног пред у зе ћа, 

мо гла би да се от пла ти у на ред них де се так 

го ди на. Сво јим ра дом гон до ла ће мо ћи да 

от пла ти кре дит ко ји је по диг нут за на бав ку 

опре ме. Из да ва ње ре клам ног про сто ра до-

не ће зна чај не при хо де та ко да ће ово пред-

у зе ће, ка ко ка же са го вор ни ца „Зла ти бор-

ских ве сти’’, би ти пот пу но одр жи во. 

Па но рам ска гон до ла пре ко Зла ти бо ра 

ду га је де вет ки ло ме та ра, опре мље на са 

55 ка би на, у сва кој по 10 ме ста. Пре во зи-

ће пут ни ке пре де ли ма из у зет не ле по те 

на ре ла ци ји цен тар Зла ти бо ра – Тор ник, 

са ме ђу ста ни цом код Риб нич ког је зе ра, и 

би ти је дин стве на атрак ци ја. 

„Нео п ход но је би ло да се ово јав но 

пред у зе ће осну је ка ко би смо мо гли ор-

га ни зо ва ни је да пра ти мо ак тив но сти на 

из град њи гон до ле. И да се, на са мом по-

чет ку, ан га жу ју љу ди од го ва ра ју ће стру ке 

у ци љу ква ли тет ног оба вља ња при прем-

них по сло ва и по чет ка пре во за пут ни ка 

гон до лом. Но вог за по шља ва ња, на рав но, 

не ће би ти, јер је пре ма пла ну и про гра-

му Вла де Ср би је оба ве за свих ло кал них 

са мо у пра ва да из вр ше ра ци о на ли за ци ју. 

За но во о сно ва но пред у зе ће из вр ши ће мо 

пре ра спо де лу рад ни ка из јав ног сек то ра, 

оних ко ји има ју зна ње и обра зо ва ње по-

треб но за по сло ве у ЈП „Gold Gon do la“, ис-

ти че в.д. ди рек то ра Бо ја на Бо жа нић.

Ка ми о ни са опре мом за гон до лу од 8. 

ја ну а ра при сти жу сва ко днев но у Ча је ти-

ну, а скла ди ште ње и пред мон та жа оба-

вља ју се на ме сту ис то ва ра, у за ви сно сти 

од ме ста уград ње. Та ко је део опре ме сме-

штен у Бра не шком По љу, део на Зла ти-

бо ру у бли зи ни по чет не ста ни це, док је 

под но Тор ни ка део опре ме за дру ги део 

тра се. Све ло ка ци је су обез бе ђе не ви део 

над зо ром и чу вар ском слу жбом.

Ра до ви по чи њу по ди за њем сту бо ва, а за-

тим се кре ће са из град њом ста ни ца. У то ку 

је из да ва ње до зво ле за да ле ко вод за по гон-

ску ста ни цу гон до ле. Пр ви ко рак је по ста-

вља ње ка бло ва за до во ђе ње стру је до ме ђу-

ста ни це у Риб ни ци под Тор ни ком, где ће се 

на ла зи ти глав ни по гон ски мо тор гон до ле. 

Тре нут но се ра ди на ре ша ва њу имо вин ско-

прав них од но са са Ре пу блич ком ди рек ци-

јом за имо ви ну, ка ко би се у вла сни штво 

оп шти не пре ве ло зе мљи ште на ко ме ће се 

гра ди ти по чет на ста ни ца гон до ле. Оп шти-

на Ча је ти на већ је из вр ши ла при пре му из-

ме не Пла на де таљ не ре гу ла ци је и ура ди-

ла ур ба ни стич ке про је ка те за ме ђу ста ни це. 

На осно ву по ме ну тих пла но ва тра жи ће се 

из два ја ње пар це ла и њи хов пре нос на оп-

шти ну. За тра же на је по моћ од над ле жних 

Це на кар те за во жњу 
гон до лом тре ба ло би 
да бу де око пет евра,  
а це ла ин ве сти ци ја,  

по ре чи ма  
Бо ја не Бо жа нић,  

в.д. ди рек то ра овог 
јав ног пред у зе ћа,  

мо гла би да се  
от пла ти у на ред них  

де се так го ди на.  
– При кра ју ре ша ва ње 

имо вин ско-прав них  
од но са на це лој тра си

Пр ви  
пут ни ци  

у гон до ли  
већ ове 
го ди не
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ин сти ту ци ја да се ова про це ду ра убр за, ка-

ко би се с ра до ви ма кре ну ло од мах на кон 

зи ме. При кра ју је ре ша ва ње имо вин ско-

прав них од но са на це лој тра си гон до ле. За 

са да се не зна да ли ће ча је тин ска оп шти на 

пла ти ти на кна ду за пре нос ових пар це ла, 

јер о то ме тре ба да од лу чи Вла да Ср би је у 

не ком дру гом по ступ ку.

„До за вр шет ка спо ра ми ће мо гра ди ти 

на не спор ном зе мљи шту, а ра до ве ће над-

гле да ти су пер ви зор из ком па ни је „По ма-

гал ски“.У до го во ру са из во ђа чем ра до ва, 

фир мом МПП „Је дин ство“ из Се вој на, од-

ре ђе но је  да се део опре ме до пре ми на 

Зла ти бор, у не по сред ну бли зи ну ло ка ци је 

пр вих ра до ва. Је дан од сту бо ва ће се на-

ла зи ти у не по сред ној бли зи ни фуд бал-

ских те ре на по ред ма ги страл ног пу та. 

Ов де ће и по че ти пр ви ра до ви“, на во ди 

Бо ја на Бо жа нић па на ја вљу је њи хов по-

че так у мар ту а за вр ше так до кра ја ав-

гу ста. 

А све при пре ме око гон до ле, као по себ-

не ту ри стич ке атрак ци је, ула га чи и ту ри-

сти са зна ти же љом пра те. 

,,Пр ви ка ми о ни са де ло ви ма сту бо-

ва, при сти гли у ав гу сту про шле го ди не, 

по ве ћа ли су ин те ре со ва ње за Зла ти бор. 

Ве ли ки број ин ве сти то ра је упра во због 

овог про јек та пла ни рао ула га ње у ову ту-

ри стич ку де сти на ци ју. Већ са да је ја сно 

да ће мо ове го ди не на Зла ти бо ру има ти 

ви ше но вих хо те ла и по слов них обје ка-

та, што зна чи ве ћи број рад них ме ста и 

по ве ћа ње стан дар да за све гра ђа не на-

ше оп шти не.’’, на гла ша ва Бо ја на Бо жа нић.

Ва жност и град ња гон до ле са да се по-

ми њу и на нај ви шем др жав ном ни воу. 

Не дав но је Ар сен Ђу рић, ди рек тор Ту-

ри стич ке ор га ни за ци је Зла ти бор, раз-

го ва рао са пред сед ни ком Вла де Ср би је 

Алек сан дром Ву чи ћем ко ји је по се тио 

зла ти бор ски штанд на Сај му ту ри зма у 

Бе о гра ду. Том при ли ком Ђу рић је из нео 

не ке од про бле ма ве за них за по че так ра-

до ва на гон до ли, као и за управ ни спор 

око зе мљи шта на ко ме се на ла зи по чет на 

ста ни ца гон до ле. Пре ми јер је обе ћао да 

ће учи ни ти на по ре ка ко би се си ту а ци ја 

што пре ре ши ла, а са мим тим и ра до ви 

по че ли у пла ни ра ном ро ку. 

На да Џе леб џић

Град ња гон до ле пре ко Зла ти бо ра, ка пи тал ни по ду хват  
оп шти не Ча је ти на и нај ве ћа ин ве сти ци ја јед не ло кал не  
са мо у пра ве у Ср би ји, по чи ње то ком мар та. Из во ђач ки 

про је кат се при во ди кра ју, при пре ма се до зво ла  
и пр ви ра до ви кре ћу уско ро. Опре ма из Фран цу ске  

сти же сва ког да на, до са да је до пре мље но око 60 шле пе ра 
опре ме. Гон до лом ће упра вља ти но во о сно ва но  

пред у зе ће ЈП „Gold Gon do la Zla ti bor“
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До ма ћин ско се ло ко ме оп шти на 
мно го по ма же

Кри ва Ре ка ства ра и на пре ду је, а мо же се по хва ли ти ра стом на та ли те та. – Град ска во да из Ужи ца 
сти же то ком ле та. – Ка ко је сту дент Ми ло ван ре шио да од Кри ве Ре ке на пра ви ма ли Зла ти бор  

Кад год смо за тра жи ли по моћ од оп-

шти не Ча је ти на на и шли би смо на 

раз у ме ва ње’’. Ова ко да нас го во ре у 

бр до ви тој а на пред ној Кри вој Ре ци под-

но Зла ти бо ра, се лу вред них сто ча ра, во ћа-

ра и мај сто ра пр шу та ра. Зна ју ко ли ко вре-

ди кад им ло кал на са мо у пра ва омо гу ћи да 

до би ју во ду, об но ве из го ре ли Дом кул ту ре, 

на пра ви пу те ве и ре дов но да је суб вен ци-

је за по љо при вре ду. По шту ју што су од не-

кад си ро ма шног кра ја ста са ли у до ма ћин-

ско се ло, јед но од рет ких без бе ле ку ге и с 

деч јим вр ти ћем.

   То ће вам мно ги ре ћи у овом се лу на зва-

ном по ре ци ко ја сво јим то ком ову да пра-

ви кри ви не. Жи во и бо га то, са пре ко 1.000 

ста нов ни ка сред ње ста ро сне до би, са уре ђе-

ном шко лом, те ре ни ма за фуд бал и ко шар-

ку, про сти ре се у ши ро кој трав на тој удо ли ни 

са бла гим стра на ма окол них бр да, пре кри-

ве них шљи ви ци ма и воћ ња ци ма.

   Пред сед ник  ме сне за јед ни це Кри ва Ре-

ка Млађeн Ве со вић хва ли са рад њу са ло-

кал ном са мо у пра вом. 

“С об зи ром да ме сна за јед ни ца не ма 

соп стве них при хо да, при ну ђе ни смо да се 

осла ња мо на по моћ оп шти не. Увек кад смо 

тра жи ли да нам по мог ну на и шли смо на 

по др шку и раз у ме ва ње”, ка же за ‘’Зла ти бор-

ске ве сти’’ Ве со вић и до да је да су у по след-

ње две го ди не у Кри ву Ре ку уло же на зна чај-

на фи нан сиј ска сред ства. 

   То се пр вен стве но од но си на из град њу 

пут не ин фра струк ту ре. Ас фал ти ра ни су пу-

те ви: за Зе че ви ће (300 m), пут Гу ки ћи-Зла-

ти ћи (900m), пут Пе јо ви ћи (300m), пу те ви 

у Це ро ви ћи ма (900m), ура ђе но је ас фал ти-

ра ње пар кин га ис пред шко ле и вр ти ћа по-

вр ши не око 200 ква дра та. Оп шти на Ча је ти-

на има ла је ве ли ког уло га у ас фал ти ра њу 

при ла за по је ди ним до ма ћин стви ма (пре-

ко 6.000 ква дра та), сно се ћи 50 од сто тро-

шко ва. Ас фалт је сти гао до до ма ћин ста ва 

Ви ло ти је ви ћа, Ива но ви ћа, Жу ни ћа, Ба це-

ти ћа, Пе тро ви ћа, Ви ри ћа, Ба ко ви ћа, Гу ки-

ћа и дру гих. Оп шти на је фи нан си ра ла из-

град њу пу та од Ви ри ћа во де ни ца до пу та за 

Зла ти ће у ду жи ни од 800 ме та ра. Ова са о-

бра ћај ни ца ве о ма је зна чај на јер по ве зу је 

три ме сне за јед ни це(Кри ву Ре ку, Му шве те и 

Го ло во) Го ди не 2014. ура ђен је пут ко ји во-

ди од глав ног пут ног прав ца Мач кат-Кри-

ва Ре ка пре ма Љу бо је ви ћи ма у ду жи ни од 

550 ме та ра, као и 300 ме та ра пу та од Бр ко-

ви ћа ка Ви шо ви ни. На те ри то ри ји ове ме-

сне за јед ни це по след њих го ди на ра ди ло се 

на про би ја њу, на си па њу и ас фал ти ра њу зе-

мља них пу те ва ко ји во де до се о ских има ња. 

Са да ту мо гу са о бра ћа ти и во зи ла и по љо-

при вред не ма ши не. Јед на од ва жних ин ве-

сти ци ја  би ла је и из град ња улич не ра све-

те у за се о ку Ба це ти ћи(на Ви шо ви ни), где 

је по ста вље но око 25 сту бо ва, и у за се о ку 

Кур ћу би ћи, са 15 сту бо ва, чи ја је вред ност 

ра до ва ко шта ла око три ми ли о на ди на ра.    

  Оп шти на Ча је ти на је, та ко ђе, по за ма-

ша нов ча на сред ства из дво ји ла за по прав-

ку До ма кул ту ре у Кри вој Ре ци (5,7 ми ли о-

на ди на ра) ко ји је из го рео 4. ав гу ста 2014. 

го ди не. Ра до ви на по прав ци и адап та ци ји 

до ма су у то ку, а ме шта ни са не стр пље њем 

че ка ју њи хов за вр ше так. Пла ни ра ју да се 

овај про стор, уз до дат на ула га ња, упо тре би 

за фи скул тур ну са лу. Уз то, на ме ра ва ју да 

на ба ве сто ло ве за сто ни те нис и би ли јар, 

ка ко би се мла ди оку пља ли и ква ли тет но 

про во ди ли сло бод но вре ме. Због ло ше хи-

дро ло шке си ту а ци је ме сна за јед ни ца је по-

кре ну ла ини ци ја ти ву за до во ђе ње град ске 

во де из Ужи ца.

  “И ову иде ју по др жа ла је ло кал на са-

мо у пра ва и ЈKП „Во до вод Зла ти бор“. До бар 

део по сла је већ ура ђен. При мар ни во до-Милован Кубуровић

Панорама села

Вредно ће се радити  
у Кривој Реци  

и у овој години
Планови месне заједнице Крива Река, 

како истиче њен председним Млађен Ве-
совић, везани су за завршетак радова на 
путној инфраструктури. Иако напомиње 
да су захваљујући локалној самоуправи 
у овом селу готово сви путни правци ас-
фалтирани, у плану је да се изврши ре-
конструкција старог пута од Мачката ка 
Кривој Реци. Поред тога постоји потре-
ба за асфалтирањем пута у Доњим Жу-
нићима (900 метара) и према Алексићи-
ма (од 700 до 800 метара). Приоритет је, 
додаје Весовић, завршетак радова на по-
правци и реконструкцији Дома културе 
и изградња стадиона.
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ви су по ста вље ни, а у то ку је и по ста вља ње 

шах ти. До ла зак во де оче ку је се то ком ле та”, 

ис ти че Ве со вић и на по ми ње да је ча је тин-

ска оп шти на ре ши ла још је дан го ру ћи про-

блем ве зан за ко ри шће ње пу та до Ба ко ви-

ћа гро бља.

  Кри ва Ре ка јед но је од рет ких се ла у Ср-

би ји, ко је се по след њих го ди на мо же по-

хва ли ти ра стом на та ли те та. У се лу по сто ји 

шко ла са че ти ри нижa разредa,  из дво је но 

оде ље ње основ не шко ле „Ми ли во је Бо ро-

вић“ Мач кат, ко ју по ха ђа 29 уче ни ка. Ма ли-

ша не ко ји још ни су ста са ли за шко лу до во де 

у вр тић ко ји се на ла зи у про сто ри ја ма шко-

ле. Ово из дво је но оде ље ње при па да Пред-

школ ској уста но ви “Ра дост”  Ча је ти на. 

   По љо при вре да је нај ви ше за сту пље на 

у Кри вој Ре ци, се лу на над мор ској ви си ни 

од 760 ме та ра. 

  “Ра ни јих го ди на Кри ва Ре ка је би ла си-

ро ма шна. По кре та њем ин ду стри ја ли за ци је, 

се дам де се тих го ди на, си ту а ци ја се по пра ви-

ла и се ло је на пре до ва ло, по чев од из град-

ње ин фра струк ту ре, на бав ке ме ха ни за ци је и 

слич но. Ме ђу тим, ма сов ни од ла зак мла дих 

са се ла ни је за о би шао ни Кри ву Ре ку. Мла-

ди су за по сле ње на ла зи ли у град ским сре ди-

на ма, за сни ва ли сво је по ро ди це и оста ја ли 

да жи ве у гра ду. Ка ко су де ве де се тих го ди-

на мно ги од њих оста ли без по сла, вра ти ли 

су се на сво ја се о ска ог њи шта. Oдлучили су 

се за по љо при вре ду, сто чар ство, во ћар ство...”, 

опи су је кри во реч ку про шлост пред сед ник 

ме сне за јед ни це Мла ђен Ве со вић, до да ју ћи 

да су мно ги про из во ђа чи про ши ри ли по сао, 

па су ре ги стро ва ли ми ни кла ни це и ме са ре. 

  Про из вод ња мле ка, та ко ђе, на ла зи се 

на за вид ном ни воу. Њи хо ви сер ти фи ко ва-

ни про из во ди, ко је пр вен стве но ка рак те-

ри ше ква ли тет и аутен тич ност, про на шли 

су пут до ку па ца, та ко да им пла сман не 

пред ста вља про блем. Не ки од ме шта на ба-

ве се га је њем жи та ри ца, а ка ко би их са чу-

ва ли скла ди ште их у си лос „Жи то млин“ у 

Кривoj Ре ци. Вред ни Кри во ре ча ни опро ба-

ли су се и у по вр тар ству па су пре две-три 

го ди не по кре ну ли про из вод њу зе ле не  са-

ла те, ко јом су снаб де ва ли ве ли ке тр го вин-

ске лан це. По сао је био уно сан али и ри зи-

чан, ка жу про из во ђа чи. Зах те вао je ве ли ка 

фи нан сиј ска ула га ња, а ква ли тет и кван ти-

тет при но са пр вен стве но је за ви сио од ре-

дов ног на вод ња ва ња. С об зи ром да ово се ло 

у лет њим ме се ци ма, ка да су ве ли ке су ше, 

оску де ва во дом, то је угро зи ло про из вод њу 

са ла те. Али, Кри во ре ча ни су шан су за до-

бру за ра ду ви де ли у ма ли нар ству, та ко да 

се за са ди ма ли не из го ди не у го ди ну по ве-

ћа ва ју. Сма тра ју ћи да је ово си гур на и ис-

пла ти ва ин ве сти ци ја, ма ли ну је за са да за-

са ди ло око 50 од сто до ма ћин ста ва, та ко да 

је по вр ши на под ма ли ња ци ма око јед ног 

хек та ра. Има и оних ко ји су се од лу чи ли за 

про из вод њу аро ни је, али про бле ми на ста ју 

ка да се стиг не до пла сма на про из во да, јер 

не до ста је тр жи ште.  

 Ов де је при лич но мла дих ен ту зи ја ста ко-

ји би за сво је род но се ло учи ни ли све, јер у 

ње му не ма мно го за бав них са др жа ја,а де це 

је све ви ше. Је дан од њих је Ми ло ван Ку бу-

ро вић, сту дент и фуд ба лер, ко ји је сре ди ном 

ју ла про шле го ди не по кре нуо ини ци ја ти ву 

за из град њу ста ди о на и осни ва ње фуд бал-

ског клу ба у Кри вој Ре ци. 

“До шао сам на иде ју да по кре нем ини-

ци ја ти ву за из град њу фуд бал ског те ре на 

и осни ва ње клу ба, оти шао у цен тар се ла и 

рас пи тао се ко ме при па да зе мљи ште ко је 

сам пред ви део за те рен. Сре ћом, са знао сам 

да је то кул тур но до бро Кри ве Ре ке. Сле де ћи 

ко рак био је са ста нак са пред сед ни ком МЗ 

Кри ва Ре ка Мла ђе ном Ве со ви ћем. Оду ше-

вљен иде јом, обе ћао је да ће је по др жа ти. 

На кон то га усле дио је од ла зак у оп шти ну 

Ча је ти на, где сам се са стао са пот пред сед-

ни цом Бо ја ном Бо жа нић. Она је та ко ђе 

уви де ла да би то за и ста био до бар по тез и 

обе ћа ла по др шку оп шти не. За тим ми је об-

ја сни ла шта све тре ба да при пре мим ка ко 

би смо ушли у бу џет оп шти не за на ред ну 

го ди ну. Тре нут но смо ис пу ни ли пр ва два 

за дат ка. Фор ми ран је од бор, ко јим ја пред-

се да вам, а упо ре до са тим ак тив но сти ма 

фор ми ран је и фуд бал ски клуб“, ис при чао 

нам је Ми ло ван.

“Има ли би смо ми сво је фуд ба ле ре из се-

ла и не де љом игра ли утак ми це, на ко је би 

до ла зи ло це ло се ло. Ру ко во ди о ци Фуд бал-

ског са ве за Зла ти бор ског окру га су та ко ђе 

ре кли да би те рен пу но зна чио це лом ре-

ги о ну. Мо гао би да се рен ти ра, ко ри сти за 

при пре ме фуд ба ле ра има ју ћи у ви ду да је 

Зла ти бор бли зу, а он сва ке го ди не уго сти де-

се ти не еки па на при пре ма ма. Са да са мо че-

кам дан да иза ђем на те рен у пла во-бе лом 

дре су, по диг нем по глед и ви дим све на ше 

љу де ко ји су до шли да нас бо дре. Због њих 

је све ово. На ша де ца за слу жу ју то, и још ви-

ше! Са мо на пред. До су пер ли ге!!!“, уз бу ђе но 

го во ри Ку бу ро вић. 

   Он се по себ но за хва лио учи те љу Или-

ји Је ли си је ви ћу, ко ји се, ка ко ка же, пу но 

за ла гао и око по ди за ња цр кве у овом се-

лу. Из град њу тог цр кве ног хра ма, по све ће-

ног Све тој ве ли ко му че ни ци Ма ри ни, Ог ње-

ној Ма ри ји, нај ве ћим де лом фи нан си ра ла 

је ло кал на са мо у пра ва(са ви ше од 15.000 

евра). Осве ће ње овог хра ма пла ни ра но је за 

30.јун, на дан Ог ње не Ма ри је, ка да се оче-

ку је до ла зак вла ди че Жич ког Ју сти на. За 

по тре бе осве ће ња већ је при ку пљен но вац, 

де лом од до бро вољ них при ло га гра ђа на, а 

де лом из оп штин ског бу џе та. Је ли си је вић је 

јед ном при ли ком ре као да је од Зла ти бо ра 

на пра вље на ма ла Швај цар ска, а Ми ло ван 

ка же да ће са сво јим при ја те љи ма из се ла 

и уз по моћ ло кал не са мо у пра ве од Кри ве 

Ре ке на пра ви ти ма ли Зла ти бор.

 Дра га на Ро сић

Радови на санацији Дома културе који је изгорео 4. августа 2014. године су у току

Асфалтирани су путеви: за Зечевиће (300 m),  
пут Гукићи-Златићи (900m), у Пејовићима (300m),  

путеви у Церовићима (900m), урађено је асфалтирање 
паркинга испред школе и вртића површине око 200  
квадрата. Општина Чајетина имала је великог улога  
у асфалтирању прилаза појединим домаћинствима  
(преко 1500 квадрата), сносећи половину трошкова.  

Опредељена су новчана средства за поправку  
Дома културе у Кривој Реци (5,7 милиона динара) 
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Цр кве на оп шти на Ча је ти на, на че-

лу са цр кве ним од бо ром, до не ла 

је од лу ку о об но ви хра ма Све тог 

Ар хан ге ла Га ври ла у Ча је ти ни. Сред ства 

по треб на за об но ву ча је тин ске цр кве, ста-

ре 126 го ди на, су око 50.000 евра, а за ин-

те ре со ва ни до на то ри мо гу сво је при ло ге 

да ти у нов цу, гра ђе вин ском ма те ри ја ли 

или у не ком дру гом ви ду. Ура ђен је про-

па ганд ни ма те ри јал ка ко би се гра ђан-

ство упо зна ло са ра до ви ма и на ко ји на-

чин за ин те ре со ва ни мо гу да по мог ну.

Храм Све тог Ар хан ге ла Га ври ла у Ча-

је ти ни по диг нут је 1890. го ди не од до-

бро вољ них при ло га и до на то ра љу ди тог 

вре ме на. У  ви ше на вра та је об на вљан, а 

по след њи пут 2002., ка да су ура ђе ни те-

ме љи, ста вље ни сту бо ви и за те ге, учвр-

шће ни зи до ви. Са да је до шло вре ме за још 

јед ну об но ву, јер је зуб вре ме на оста вио 

траг на гра ђе ви ни. Кров је до тра јао и при-

лаз цр кви је у до ста ло шем ста њу.

 „На згра ди цр кве на ла зи се кров на кон-

струк ци ја ста ра 126 го ди на, ко ја је де лом 

у до бром, а  де лом у ло шем ста њу. Овај 

храм, ина че, по кри вен је шин дром, лу че-

вом да ском, пре ко ко је је ста вљен цреп“, 

ка же про то је реј  Дра ги ша Ђу ри чић, све-

ште ник ча је тин ске цр кве.

 Ра до ви на по крив ци хра ма не мо гу по-

че ти док се не на ба ви сав по тре бан ма те-

ри јал за то, па је сто га упу ћен апел сви ма 

ко ји мо гу да по мог ну, а по себ но оним ко-

ји жи ве у Ча је ти ни, ко ји су кр ште ни или 

вен ча ни у овом хра му или су им пре ци 

ов де са хра ње ни.„Овај храм је бо гат ста-

ри на ма и за то и тре ба да га уре ди мо. Мо-

рам да ис так нем да је већ ве ли ки број љу-

ди за ин те ре со ван да бу ду до на то ри и ја 

апе лу јем на све љу де до бре во ље, ко ји су 

у мо гућ но сти, да по мог ну“, до да је про то-

је реј Дра ги ша.

Нов ча ни при ло зи мо гу се упла ти ти на 

жи ро ра чун 205 – 0000000227890 – 74, код 

Ко мер ци јал не бан ке, са на зна ком „за об-

но ву цр кве у Ча је ти ни“ или лич но у са-

мом хра му ча је тин ском, упи сом у књи гу 

до бро вољ них при ло га.  Н. Џ.

Об но ва 
цр кве у 

Ча је ти ни

У издвојеном одељењу ос-
новне школе „Миливоје Боро-
вић“ у Шљивовици ове зиме 
уведена је јутарња чајанка, која 
је деци и наставном особљу то-
ком хладних зимских дана по-
стала свакодневни ритуал. 
Пију чај сваког јутра који их ра-
сањује, освежава дух и мисли 
малишана те подстиче на рад и 
креативност.

Некад је у школи у Шљивови-
ци постојала пракса да ученици 
беру чајеве, као и шумске пло-
дове од којих су се правили уку-
сни џемови. То је једним делом 
подстакло Весну Смиљанић, сада 

учитељицу, која је и некадашњи 
ђак ове школе, да у зимским да-
нима организује јутарњу чајанку. 
Истиче да су дружење уз шољи-
цу топлог чаја деца прихватила 
са радошћу. „Свакога јутра деца 
долазе на чај. Ту се окупљамо и 
насмејемо јер се увек може чути 
нека занимљива догодовштина. 

Након тога идемо на часове“, при-
ча Весна.

Видевши да у околини има 
доста лековитих трава и шум-
ских плодова одлучили су се 
да их употребе. Ученици, њи-
хови родитељи и наставници 
током Дечје недеље, вредно 
су сакупљали плодове шипур-

ка, како би током зимских дана 
уживали у лековитости чаја. У 
тој акцији набрали су 20 кило-
грама шипурка. Планирају да 
ове године за потребе школске 
кухиње праве џемове, јер, како 
кажу у овој школи, шумских 
плодова има доста па би било 
штета не искористити их. Д. Р.

Јутарња чајанка 
за ђаке  

у Шљивовици
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Удружење пензионера 

општине Чајетина не-

давно је основало фол-

клорну секцију, која већ броји 

више од 20 чланова. Пробе 

одржавају сваког уторка од 

17 часова, а велику помоћ као  

кореограф пружа им Никола 

Секулић,  члан КУД-а „Зла-

тибор“. Овој секцији придру-

жили су се и чланови извор-

не певачке групе „Распевани 

Златибор“ из Рожанства.

Године пензионерима не 

сметају да буду орни и за игру. 

Ту су да се окупе и друже, да 

квалитетно проведу време 

кога, како сами кажу, имају 

напретек. Отуда формирање 

фолклорне секције у Удру-

жењу пензионера Чајетине, а 

погодовало им је што имају 

Клуб пензионера. Секцији се, 

уз двадесетак садашњих, сваки 

пут прикључи неки нови члан.

„Имамо у плану да форми-

рамо и женски хор пензионера. 

Такође, пробаћемо да једном 

седмично организујемо часо-

ве плеса и драмску секцију. Све 

ово радимо јер нам је жеља да 

сваки дан пензионерима пону-

димо разне активности“, каже 

Пеђа Ршумовић из Удружења 

пензионера општине Чајетина.

Часове фолклора чланови-

ма ове секције држи њихов 

суграђанин Никола Секулић, 

иначе члан КУД-а „Златибор“. 

За ових пет недеља рада, при-

лично игара је научено – од 

‘’ужичанке’’ преко ‘’морав-

ца’’ до ‘’чочека’’. И сви Николу 

хвале, кажу да им његова по-

моћ пуно значи. А многи од 

њих никада нису били чла-

нови културно- уметничких 

друштава и ово им је први пут 

да уче овакве кораке.

„Било ми је досадно код 

куће, нисам имала обавезе 

сваки дан и указала ми се при-

лика да могу да дођем овде и 

нешто научим. Проведем тако 

један диван дан и дружим се 

са људима, јер је врло битно у 

нашим годинама да се не за-

тварамо, већ да се дружимо. 

Мислим да су се многи, као 

и ја, нашли у овоме и верујем 

да ће се ова секција све више 

и више развијати. Јер многи 

људи су чули да се овде нешто 

дешава и почели су да долазе. 

Ми смо овде сви приступачни 

и врло лако склапамо познан-

ства. Редовно долазим на ча-

сове, чак сам доводила и своју 

унуку која је и сама пожелела 

да игра“, прича Наталија Мар-

ковић са Беле Земље.

„Долазим јер волим да се 

дружим, лепо ми је овде. 

Први пут учим да играм. Кад 

сам била млада желела сам 

то да научим, али нисам мо-

гла. Сада ми се пружила при-

лика и користим је. Није теш-

ко, Никола је одличан учитељ 

и диван дечко, а ми га слуша-

мо као деца. Углавном учимо 

кораке, мада смо играли ‘’мо-

равац’’, ‘’ужичанку’’, ‘’чочек’’ и 

‘’влашко’’ коло. Лепо се и дру-

жимо на овај начим. Дођемо, 

попијемо кафу, играмо око сат 

времена, па мало одморимо и 

свако својој кући“, каже Роса 

Јовић са Златибора.

„Сад смо били на дружењу 

са пензионерима из Лакташа 

у Бањи Врућици и показали 

колико смо научили. Још кад 

смо заиграли ‘’влашко’’ коло, 

сви су у нас гледали“, прича 

нам Драгиња Владисављевић.

Овој секцији придружили су 

се и чланови изворне певачке 

групе „Распевани Златибор“ из 

Рожанства. Редовно долазе на 

сваку пробу и певају.

„Ми овде долазимо пре све-

га због дружења. Као група 

постојимо већ 13 година. Док 

они играју, ми седимо и гледа-

мо. Има њих којима ова игра 

заиста лепо иде. Е, онда ми 

запевамо и тада је све весе-

ло“, каже Станоје Ковчић, члан 

изворне певачке групе „Распе-

вани Златибор“.

И заиста је тако. Песме 

и игре никада доста, али и 

прича које се успут испри-

чају.  Сви су добро дошли!

Нада Џелебџић

Кад коло заиграју 
чајетински 
пензионери

Фолклорну секцију основало Удружење 
пензионера општине Чајетина,  

ускоро женски хор, часови плеса и глума

Предраг Ршумовић Драгиња Владисављевић Станоје Ковчић Наталија МарковићРоса Јовић

За пет недеља рада, прилично игара је 
научено – од „ужичанке” преко  

„моравца” до „чочека”...
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КУД „Златибор” из Чајетине просла-

вио је у суботу 27.фебруара 20 го-

дина свог постојања. Вредан јуби-

леј до кога се не стиже тако једноставно. 

Јер неговање традиције, поред ентузијаз-

ма, скопчано је и са економисањем: да 

би опстајале поједине секције, ликовне 

колоније, културно-уметничка друштва 

потребан је новац и, наравно, подршка 

средине. 

Све је у КУД-у „Златибор” почело 1996. 

године на иницијативу тадашњег дирек-

тора Културно-спортског центра Дими-

трија Радељића, кога су подржали настав-

ници Јела Павловић и Ратомир Симић. 

У жељи да и Чајетина има своје култур-

но-уметничко друштво.

“Није било једноставно. С почетка нис-

мо имали среће са кореографима, а онда 

се Јела сетила Ликија Милекића и тако 

је кренуло”, сећа се Радељић. Невоља је 

била што је наша земља тада била под 

санкцијама, није се лако могло ван ње. 

„Наш излазак ван земље као организова-

ног културно-уметничког друштва (јер је 

тешко било добити све потребне дозволе) 

био је у Мађарску. Мислим да је одлазак  

деце у тој стези коју је држава тада има-

ла допринео да КУД боље живи. Схвати-

ли су  да уз помоћ фолклора могу обићи  

скоро цео свет.”

Радељић посебно истиче да је поносан 

што је део једне овакве приче која траје 20 

година, највише захваљујући упорности 

Владана Милекића. Посебно му је драго 

што људи који воде Културно-уметнич-

ко друштво “Златибор” нису забора-

вили на оне који су иницирали 

рађање КУД-а. 

Јела Павловић, која је једа-

наест година била председ-

ница овог културно-умет-

ничког друштва, надовезује 

се са сећањима на та време-

на и почетке.

“Прво је требало радити 

на томе да нас озбиљно сх-

вате, јер ми без финансијске 

помоћи општинске управе и 

других привредних субјеката нисмо мог-

ли да напредујемо. Требало је набавити 

ношње, инструменте, а касније смо доби-

ли и простор где би све то чували» 

Новац је био потребан и за корео-

графије, наставља са подсећањем Јела 

Павловић. А за уметнички рад био је за-

дужен Лики. Годишње су могли да при-

уште по две кореографије и ношње за 

њих. Нису се плаћале само онe кореогра-

фије које је Милекић осмишљавао.

На питање која гостовања су остала у 

најлепшем сећању, Јела одговара: ”Били 

смо на многим гостовањима и фести-

валима, освајали и бројне награде, по-

стизали запажене успехе, али мени је у 

сећању највише остао 33. Међународни 

фестивал фолклора у Белгији. Деца су 

била смештена у белгијским породица-

ма код својих другара фолклораца. Про-

вели су нас кроз свој крај, показали  зна-

менитости... На одласку је било пуно суза 

са њихове, а и са наше стране. Рекли су 

нам да се никада  ни са ким нису толи-

ко зближили као са нама. А на почетку 

нису знали ни која је то земља Србија, 

где се налази, колико је развијена... Било 

је пуно тога што се памти.”

Овај концерт је требало да се одржи у 

Народном позоришту у Ужицу јер већ тра-

диционално годинама тако бива. Међу-

тим, током преподневних сати у време 

генералне пробе  на бини је избио пожар 

који је, на срећу, брзо угашен без после-

дица по људе, али је то, ипак, онемогући-

ло реализацију концерта у том простору. 

Захваљујући садашњој председници КУД 

“Златибор” Бојани Божанић нађено је ре-

шење, а и медији су обавештени о све-

му, тако да је јавност правовремено до-

била информацију да ће се концерт ипак 

одржати у СТЦ “Ваи таи” на Златибору. О 

томе колико интересовање влада за рад 

овог КУД-а најбоље говори број оних који 

су, и поред промене локације концерта, 

масовно дошли.

“Концерт нисмо желели да откажемо 

из тог разлога што су многи наши гос-

ти превалили дуг пут да би нам дали 

подршку, да би са нама поделили радост 

поводом обележавања јубилеја”, прича 

нам уметнички руководилац Владан Ми-

лекић. А дошли су људи из дијаспоре, из 

бивших република СФРЈ... Можда би прос-

тор ужичког позоришта био интимнији, 

али пространост спортске хале даје ши-

рину и има своју драж. 

Фолклорци из мале 
вароши освојили свет

Обележено 20 година постојања КУД-а „Златибор” из Чајетине.  
– Особене кореографије Ликија Милекића и прецизност 

оркестра Милана Каљевића  

Марија Чумић Лики Милекић Јела Павловић
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На сцени  се те вечери играло девет ко-

реографија, од којих су три Милекићеве, а 

изводио их је први ансамбл, са 62 играча 

и 11 музичара.  

“Играмо влашке игре, игре из Врања, 

Горњег Пореча, из Шумадије, Црно-

речја, Мачве, и наравно – ужичког краја”, 

објашњава Марија Чумић која је већ 15 

година члан овог КУД-а. За пех који се 

десио каже да их није омео, да са истом 

енергијом играју на било ком простору. 

Фолклор јој је дао ту ширину упознавања 

света, људи, другачије традиције и оби-

чаја. Дружења су посебна прича и понос-

на је што је део овог доброг тима.

Ни добра кореографија, ни врсна игра 

не би биле то што јесу да није  виртуоз-

ности музичара који их прате. Народни 

оркестар који у последње три године води 

Милан Каљевић, одговоран је за тачност 

мелодије, али и темпа којим се изводе ко-

реографије. То је, како он каже, велика од-

говорност, али и привилегија. 

За крај ове приче о чувању традиције 

кроз песму и игру, о успешности трајања 

једног културно-уметничког друштва 

које је из мале средине кренуло у свет 

и освајало, пре свега, људска срца, хте-

ли смо да сазнамо каква су сећања Боја-

не Божанић, бивше чланице «Златибора» 

која је управо оне 1996. правила прве ко-

раке заједно са новооснованим КУД-ом, 

а сада је председница тог истог друштва.

“Ја сам била на том путовању у Мађар-

ску и то је било незаборавно искуство. По-

магао нам је тада и «Први партизан» са 

својом мушком поставом, јер момци нису 

баш у оно време били толико заинтересо-

вани за играње у фолклору. Сада се то, на 

срећу, променило... Тај осећај јединства, 

припадности некој групи а да такође но-

симо и неку уметничку ноту у свему томе, 

јако је леп... То није само дружење, већ и 

рад и труд. Врло сам срећна што сам била 

на том почетку, а што могу и данас да ка-

жем да сам део овог културно-уметнич-

ког друштва», каже Божанићева и додаје 

да обележавање  јубилеја - две деценије 

рада и постојања –  значи да је ово култур-

но-уметничко друштво стасало у бренд на-

шег краја. Мирјана Ранковић Луковић

Бојана Божанић:
Тај осећај јединства,  
припадности некој  
групи а да такође  

носимо и неку уметничку 
ноту у свему томе,  

јако је леп...  
То није само дружење, 

већ и рад и труд
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У не ка мир ни ја вре ме на, кад се књи га 
по што ва ла, био је ме ђу Зла ти бор ци-
ма чо век ко ји је кроз Ча је ти ну хо дио 

с тор бом пу ном књи га о ра ме ну. Свра тио би 
ов де или он де, по при чао с по зна ни ци ма, па 
окре нуо на ча је тин ску пи ја цу.

‘’Здра во љу ди’’, ка зао би он се ља ци ма пи ја-
ча ри ма, умор ним од ју тар њег пу та из се ла до 
у ва рош. ‘’Здра во наш књи жа ру’’, от по здра-
ви ли би они, док су на те зге ста вља ли ма ло 
лу ча, ка тра на, ка кву ко жу, про ји но бра шно, 
бе лог лу ка или, кад де цу за шко лу ва ља спре-
ма ти, ко мад пр шу те и ка чи цу кај ма ка.

‘’Тре ба ли вам ко ја књи га за чи та ње, да 
свет упо зна те и да ље ви ди те’’, пи тао би их. 
‘’Ма не ма мо ми вре ме на за књи гу. Сто пре-
чих по сло ва нас че ка, а ни чи та њу баш ни-

смо вич ни’’. ‘’Ај де, ај де, узми те и по гле дај те, 
па кад про чи та те и по но во си ђе те на пи ја цу 
ви ми их вра ти те’’, на го ва рао их је. И узе ше 
гор шта ци жу ље ви тих ру ку шти во на чи та ње, 
ис пра зни се књи жа ре ва тор ба. Кад би сле-
де ћи пут си ла зи ли у Ча је ти ну, вра ћа ли би му 
ту, а узи ма ли ка кву дру гу књи гу. Та ко је све-
тлост пи са не ре чи оба сја ва ла и нај ду бље зла-
ти бор ске за би ти.

Овај књи жар, ко ји је на род про све тљи вао, 
био је Љу би ша Ђе нић Пу јо, нај ве ћи про све ти-
тељ Зла ти бо ра. По се бан чо век, и уман и упо-
ран. Ње го вом са мо пре го ру у ши ре њу кул ту-
ре ме ђу љу ди ма зла ти бор ским не ма рав ног. 

Он је свој за ви чај и љу де у ње му искре но во-
лео, уз дуж и по пре ко це лим кра јем хо дио, 
на род на зна ња за пи си вао и у књи ге пре тва-
рао. Не због пла те и па ра, већ из ен ту зи ја зма 
ка квог да нас не ма.

Ро дио се Љу би ша у Ча је ти ни три ме се ца 
уочи Ве ли ког ра та, 3. ма ја 1914. го ди не. Сво-
је шко ло ва ње, за ко је је био по себ но на да-
рен, због бо ле сти је био при ну ђен да на пу-
сти. Али књи гу је од де тињ ства сна жно во лео, 
а ве што и цр тао. Књи га му је, сто га, жи вот 
обе ле жи ла. 

За љу бљен у свој Зла ти бор, ње го ве љу де и 
оби ча је Пу јо је стал но пу то вао се ли ма па раз-
го ва рао са му дрим и ис ку сним се ља ни ма. О 
све му се рас пи ти вао: од то га ка ко се на род ни 

оби ча ји про во де, при ро да са вла да ва, брв на-
ре гра де и вред но сти по шту ју до по је ди но сти 
о уме ћи ма и на род ним за на ти ма, ве ро ва њи-
ма, умо тво ри на ма...Све је то па жљи во бе ле-
жио, да се не за бо ра ви. Ти ње го ви за пи си о 
вре ме ну и љу ди ма, већ за бо ра вље ним оби-
ча ји ма и на ви ка ма пла ни на ца, да нас зра че 
по себ ним сја јем. 

Ђе нић је још пре дру гог ра та, 1938. го ди-
не, об ја вио пр ву ту ри стич ку мо но гра фи ју 
Зла ти бо ра. Ле по те злат не пла ни не пи са-
ном реч ју учи нио до ступ ним и за оне ко ји 
је та да ни су ви де ли и упо зна ли. Успе шно се 
у то вре ме при хва тио овог по сла с про роч-

ком ви зи јом да ће ту ри зам за и ста би ти ва-
жан Зла ти бо ру.

Лист ‘’По ли ти ка’’ је 1939.го ди не пи сао о Љу-
би ши Ђе ни ћу. ‘’Мла ди ка фе џи ја у Ча је ти ни 
пре ко да на то чи пи ће и уз гред чи та, цр та и 
об ја вљу је члан ке из ет но гра фи је’’, био је по-
ду жи на слов тог тек ста, уз ко ји је об ја вљен и 
Пу јов цр теж зла ти бор ске брв на ре.

Већ 1946. , тек што су за у ста вље на рат на 
стра да ња, Ђе нић по чи ње да ра ди као књи-
жар и на ред них 20 го ди на је ди ни је за по-
сле ни ча је тин ске би бли о те ке. У зва нич ним 
до ку мен ти ма оста ло је за пи са но да се ни је 
ште део у по пу ла ри са њу књи ге раз ви ја ју ћи 
чи та ву мре жу чи та ли шта по зла ти бор ским 
се ли ма. Го ди не 1954. ов да шњи књи жни фонд 
је сре ђен по ме ђу на род ној де ци мал ној кла си-

фи ка ци ји чи ме је об у хва ће но и 11 се о ских би-
бли о те ка. По то ме је ова уста но ва би ла ме ђу 
пр вим у ужич ком кра ју, што го во ри о Пу јо вој 
са рад њи са во де ћим ин сти ту ци ја ма у зе мљи 
и ње го вом на сто ја њу да пра ти све са вре ме не 
то ко ве у би бли о те кар ству.

У то до ба ‘’По ли ти ка’’ дру ги пут пи ше о 
овом про све ти те љу. И то из пе ра та да мла-
дог Љу бо ми ра Си мо ви ћа. Већ је тих го ди на 
Пу јо мно гим се ли ма про кр ста рио и озбиљ-
ни је ра до ве, за пи се и ле то пи се ство рио, па 
је Си мо вић об ја вио текст о ње му под на сло-
вом ‘’Чо век у сен ци’’.

У свом да љем ра ду Љу би ша Ђе нић је осо-

На род ни про све ти тељ Пу јо Ђе нић

Љубиша Ђенћ Пујо

Фото: Владимир Стефановић
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бит зна чај при да вао при ку пља њу и пре зен-
то ва њу за ви чај не гра ђе. Знао вред но сти 
ер ског умо ва ња, ве ро вао у на род не спо соб-
но сти и по себ но сти љу ди овог кра ја. Са ку-
пљао је Пу јо ста ре и рет ке књи ге ко је су од 
не про це њи вог ду хов ног зна ча ја и обра зо вао 
збир ку. При ку пљао пред ме те из бо га те кул-
тур но-исто риј ске ба шти не зла ти бор ске ре ги-
је, па је та ко на ста ла му зеј ска збир ка.     

Они ко ји су пе дант но пре гле да ли  Ђе ни-
ће во ис тра жи вач ко ства ра ње, утвр ди ли су 
да је укуп но об ја вио 765 раз ли чи тих ра до-
ва, 235 но вин ских чла на ка, 160 цр те жа, 139 
при ча и ша ла, 43 при ло га из ет но гра фи је, 30 
ле ген ди, 27 при ка за, 15 би о гра фи ја и дру го. 
При ре дио је 31 пу бли ка ци ју, илу стро вао 10 
књи га и мо но гра фи ја.

Нај зна чај ни јим Пу јо вим ра дом сма тра се 
‘’Зла ти бор ски ле то пис’’ ко ји се да нас на ла зи 
у Исто риј ском му зе ју Ср би је и Срп ској ака-
де ми ји на у ка, а књи га ‘’Ер ске му дро ли је’’ до-
жи ве ла је ви ше из да ња. Пи сао је овај плод-
ни ства ра лац раз не пу бли ка ци је: о на род ном 
ства ра ла штву Зла ти бо ра, ки ри џи ја ма и ка-
тран џи ја ма, ле ген да ма и ве ро ва њи ма, ер-
ском ху мо ру и анег до та ма, ужич кој штам пи, 
пе сма ма зла ти бор ских па сти ра, ар хи тек ту-
ри зла ти бор ске брв на ре, из ра ди на род них 
ин стру ме на та, хај ду чи ји овог кра ја, по ре клу 
по ро ди ца и то по ни ма, гу сла ри ма, здра ви ца-
ма, уста ни ци ма...па чак и о ‘’вуч јој свад би’’. 
Бо га тим на род ним је зи ком, с мно штвом по-
је ди но сти. Пра во је то бла го за бо ра вље них 

на род них вред но сти, а зна чај ни су и цр те жи 
ту шем ко ји ма је илу стро вао за пи се. Та ко ђе, 
он је као са рад ник Ет но ло шког дру штва уче-
ство вао у из ра ди Ет но ло шког атла са Ју го сла-
ви је об ра дом 16 се ла са ужич ког под руч ја.

Та ко ис тра јан и ис цр пан рад на род ног про-
све ти те ља ни је остао не за па жен. За свој из у-
зе тан до при нос кул ту ри Љу би ша Ђе нић је до-
био мно ге на гра де и при зна ња,  с тим што је 
сва ка ко нај зна чај ни ја ‘’Ву ко ва на гра да’’ ко ја 
му је до де ље на 1964. го ди не. Он је био пр ви 
до бит ник те да нас пре сти жне, та да тек уста-
но вље не на гра де. 

Пу јо је пре ми нуо 1992.го ди не оста вља ју-

ћи ве ли ко де ло у на след ство свом за ви ча ју. 
Те за слу ге би ле су по вод да ча је тин ска би-
бли о те ка, за чи ји на пре дак је нај за слу жни ји, 
по ње му до би је име. Не дав но, кад је у овом 
чи та ли шту пред ста вља на упра во об ја вље на 
књи га ‘’Ет но граф ско ства ра ла штво Љу би ше 
Р.Ђе ни ћа Ру јан ског’’ ауто ра Сло бо да на Га ври-
ло ви ћа, чу ле су се са мо ле пе ре чи о на род ном 
не и ма ру Пу ју. Го во ре ћи о ње му, Бо са Ро сић 
ко ја је та ко ђе до би ла ‘’Ву ко ву на гра ду’’, ис та-
кла је да је Ђе нић дра го цен лик у срп ској кул-
ту ри и про све ти тељ за оп ште до бро, не ра ди 
лич не сла ве и ко ри сти. 

При ре ди ла  М. Ј.

Фото: Aрхива библиотеке

Фото: Никић

Библиотека Чајетина

Представљање књиге о Љубиши Ђенићу у чајетинској библиотеци
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Омаж Душку Трифуновићу  
у чајетинској библиотеци

Поводом десетогодишњи-

це смрти српског песни-

ка Душка Трифуновића у Биб-

лиотеци „Љубиша Р. Ђенић“ у 

Чајетини одржано је књижев-

но вече посвећено делу и жи-

воту овог великог ствараоца. 

Успомене на њега евоцира-

ли су чланови рецитаторске 

секције Oсновне школе „Ди-

митрије Туцовић“ Чајетина, 

коју води професорка српског 

језика и књижевности Јагода 

Јеремић. С надахнутошћу су 

млади рецитатори говорили 

Трифуновићеве љубавне пес-

ме, политичке, па и оне које 

говоре о односу родитеља и 

деце. Вече је употпуњено де-

ловима интервјуа које је Душ-

ко давао телевизијама.

„Нама у школи било је зна-

чајно да одаберемо књижев-

ника који је недовољно за-

ступљен у читанкама и другој 

школској литератури. Онда 

смо се одлучили да то буде 

Душко Трифуновић. Други 

разлог био је што је Трифуно-

вић 2006. године, уочи смрти, 

био гост библиотеке у Чајети-

ни. Тада је заједно са песни-

ком Пером Зупцем говорио 

своје стихове и у једној пријат-

ној атмосфери поделио неке 

ствари из свог живота и дела 

са Чајетинцима“, каже Јагода 

Јеремић на чију иницијативу 

је ово вече организовано. Она 

је том приликом свима топло 

препоручила поезију Душ-

ка Трифуновића, која је, како 

рече, свакоме пријемчива.

 Трифуновић је написао 

текст песме “Главо луда” коју 

деценијама пева Здравко Чо-

лић, стихове “Ти си ми била 

у свему нај, нај” легендарних 

“Индекса”, речи непоновљивих 

песама ‹›Тајна веза››, ‹›Прис-

тао сам бићу све што хоће›› и 

других коју је изводило ‹›Бије-

ло Дугме›› и још многе. Душ-

ко је за живота нанизао више 

књига него година. Током 73 

године написао је 84 збир-

ке песама и четири романа. 

Књижевни критичари сврста-

ли су га у сам врх савремене 

српске поезије. Памтићемо га 

и као аутора две културне те-

левизијске емисије: „Шта деца 

знају о завичају“ и „Недељни 

забавник“. Д. Росић

Необичан стваралачки пут Марице Поповић

Марица Поповић, гост  библиотеке „Љу-
биша Р. Ђенић“, писац је чији се ро-

мани налази међу пет најчитанијих у 2014. 
и 2015. години у библиотекама широм Ср-
бије и Републике Српске. Без икакве рекла-
ме и помпе, препоручујући се једино својом 
писаном речју, освојила је срца читалачке 
публике и њиховом препоруком њених ро-
мана тај број се из дана у дан повећава.

Књижевни пут Поповићке је занимљив. 
У младим данима бавила се економијом у 
добростојећој обреновачкој фирми 26 го-
дина, а онда – узела отпремнину и објави-
ла да ће се бавити писањем. Први роман, 
„Ноћ проклетства“, настао у једном даху и у 
кратком периоду успео је да брзо постане 

запажен.Признаје да је тај, аутобиографски 
роман који је животна прича њеног оца, 
ипак нешто посебно. Од тада до данас, уз 

истинску подршку своје породице, напи-
сала је 14 романа који су и награђивани.

Теме њених дела су животне и у сваком 
обрађује поједине девијације у друштву као 
што су чедоморство, педофилија,брак из-
међу мушкарца и жене који су различитих 
вероисповести…На питање о чему говори 
књига на којој тренутно ради, Марица од-
говара да већ дуго има навику да истовре-
мено пише по три-четири романа тако да 
никад није сигурна који ће од тих бити први 
завршен и доспети до руку читалаца. Из-
међу осталих,пише и наставак романа „Ву-
чица“ што је вест која ће обрадовати оне 
који су наставак и очекивали.

М.Р. Л.
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У дане око Сретења  гост библиотеке  СБ 

„Чигота“ био је песник Љубивоје Ршу-

мовић са којим су у два маха имали при-

лику да се друже и деца и одрасли. Прво 

књижевно вече одржано је за младу чи-

талачку публику у петак 12. фебруара , а 

како песник каже, разлог за ово дружење 

је жеља да са децом подели радост пово-

дом званичног проглашења песме “Деца 

су украс света” за дечију српску химну, 

као и излазак ЦД-а са његовим песмама.

 Пре готово пола века композитор Зо-

ран Рамбосек почео је сарадњу са песни-

ком Љубивојем Ршумовићем, а плод те 

сарадње је мноштво композиција за децу 

које беху и још увек су музичка чаролија 

њиховог одрастања. „Добре песме – му-

зички натпросек“ назив је компакт ди-

ска који је поводом вишедеценијске са-

радње Ршумовића и Рамбосека објавио 

ПГП РТС. Прва композиција за децу Зора-

на Рамбосека, постала хит пре 45 година, 

коју је он певао са сином Бојаном је„Вук 

и овца“, а уследиле су и друге на Ршумове 

стихове: „Баба рога“, „Десет љутих гусара“, 

„Мамине мазе“ … 

„Морају људи да се баве децом, не-

престано да размишљају о томе шта 

ће у деци пробудити стваралачки им-

пулс“; каже Љубивоје. На предлог Раше 

Попова прошле године у новембру 

је организација ‘’Пријатељи деце Ср-

бије’’ на својој скупштини донела одлу-

ку да Ршумовићева песма “Деца су ук-

рас света” постане дечја српска химна. 

На питање шта је у његовом стваралаштву 

актуелно ових дана, Ршум одговара:

„Добио сам поруку из Новог Сада да је 

ТВ Војводина одлучила да се ове године 

сними још један серијал од 15 епизода 

емисије „Фазони и форе“. Снимаћемо, ве-

роватно, у Републици Српској и нешто код 

Кусте на Мећавнику и у Андрићграду.“ 

За Ршумове лепе стихове, умовања и муд-

ролије нису остали ускраћени ни одра-

сли.Издавачка кућа „Лагуна“ објавила 

је друго издање његове књиге „Кућа са 

окућницом“.„То је, у ствари, једна врста 

саге из овог краја“, каже песник. „ Кратке 

приче чији су наслови моји стихови из 

једног сонетног венца који се зове „Кућа“, 

објављеног још 1982. године, с тим што 

сам сад тој кући додао окућницу. Сваки 

стих из свих петнаест сонета наслов је 

једној причи у којој објашњавам када се, 

како и зашто та мисао у том стиху могла 

чути овде, на Златибору.“ И ово је једна 

од оних збирки којом се песник из Љуби-

ша на неки начин одужује свом завичају.

М. Р. Луковић

Ршумово дружење  
са децом и завичајем

На ше би бли о те ке у ак ци ји „Не гуј мо срп ски је зик”

У ци љу по ди за ња ни воа све сти о зна ча ју 
не го ва ња ис прав ног пи са ња и говорa, 

у ма лој са ли ‘’Чи го те’’ ор га ни зо ва но је пре-
да ва ње проф. Вељ ка Бр бо ри ћа, ше фа Ка те-
дре за срп ски је зик Фи ло ло шког фа кул те та 
у Бе о гра ду, на те му ‘’Срп ски је зик и је зич-
ка кул ту ра да нас’’. Ово пре да ва ње пред ста-
вља део ак ци је „Не гуј мо срп ски је зик“, ко јој 
су се при дру жи ле би бли о те ка Спе ци јал не 

бол ни це ‘’Чи го та’’ и би бли о те ка „Љу би ша Р. 
Ђе нић“.

„Од го вор ност ме ди ја је не ве ро ват но ве-
ли ка. У Ср би ји има 1.391 ме диј. Од то га 
700 штам па них, 128 ТВ ста ни ца, 20 ин тер-
нет пор та ла, 15 но вин ских аген ци ја, а оста-
ло су ра дио-ста ни це. Не ки од њих су, ка да 
је у пи та њу је зик,та кви да би бо ље би ло да 
их не ма. О сва кој срп ској кре шта ли ци на пи-

са но је де се ти не, сто ти не и хи ља де при ло га, 
ин фор ма ци ја, об ја вље но мно го  фо то гра-
фи ја, а о број ним уста но ва ма од на ци о нал-
ног зна ча ја не ма ин фор ма ци ја. То по ма ло 
зна чи да то и пу бли ка тра жи, али од го вор-
ност ме ди ја је да ма ло ме ња ми шље ње пу-
бли ке“, ре као је Бр бо рић и до дао да не ки 
ме ди ји не ма ју ни лек то ре ни ти уред ни ке 
ко ји по зна ју пра во пис. Д. Р.
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За бор це „Шо гу на’’ 25 ме да ља на пр вен ству Ср би је у џиу џи ци

Осам ме да ља за на ше  
бор де ре на Ко па о ни ку
Так ми ча ри сно у бор динг сек ци је Сму чар ског 

клу ба Зла ти бор, ко ју чи не уче ни ци Основ не шко ле 
„Ди ми три је Ту цо вић“ и Сред ње уго сти тељ ско-ту ри-
стич ке шко ле, осво ји ли су осам ме да ља на так ми-
че њу бо до ва ном за „Куп Ср би је“ и „Куп Бе о гра да“, 
ко је је одр жа но на Ко па о ни ку.

Нај у спе шни ји је био Алек са Пе ћи нар, ко ји је до шао 
до два зла та у ка те го ри ји ци ци ба на (2004), са вре ме-
ном 01:09.24. Код ци ци бан ки (2006) Иво на Пе ћи нар 
је осво ји ла сре бро и брон зу (вре ме: 1.23.23), Ва лен ти-
на Ми лин ко вић (2001, вре ме: 01.20.99) и Ма ри ја Но-
ва ко вић (2003, вре ме: 02:40.54) до шле су до брон зи 
у ка те го ри ји де вој чи ца. Код ка дет ки ња, Ан дри ја на 
То кић (1999) би ла је пе та (вре ме: 01.12.00). Код ка де-
та, Ви до је Нин чић (2000) је до шао до сре бра и брон-
зе (вре ме: 00:57:00), Стра хи ња Ми лин ко вић је (1999) 
био че твр ти (вре ме: 00.57:75), Бог дан Ве со вић (1999) 
пе ти (вре ме: 00.59.85), а Не ма ња Па вло вић (1999) ше-
сти (вре ме: 01.25.32). Код ју ни ор ки, Ива на Ве со вић 
(1997) је би ла че твр та (вре ме: 01:08:92).

Сно у бор динг сек ци ја, ко ја је осно ва на пре пет го-
ди на, до са да је осво ји ла ви ше од 20 од лич ја. Бро-
ји пре ко 40 чла но ва, од че га је 13 ре ги стро ва них 
так ми ча ра.

Микс ку ми те:
1.  Ла зар Ми ли ће вић  

2. Ми лош Ћи рић  
(3. раз ред и мла ђи)

1.  Ма те ја Бла го је вић  
2. Ла зар Ђор ђе вић  
(3. раз ред и мла ђи)

1.  Ан дреј Де мић 2. Дра ган 
Мла де но вић 3. Да вид Ој-
да нић (4-6. раз ред)

1.  Не ма ња Ми лен ти је вић 2. 
Јо ван Бла го је вић 3. Пе тар 
Мар ја но вић (4-6. раз ред)

1.  Стра хи ња Ђор ђе вић 2. 
Алек са Мла де но вић 3. 
Алек сан дар Гло ђе вић (3. 
раз ред и мла ђи)

1.  Ан ђе ла Мла ђе но вић 2.На-
та ли ја Ми ли ће вић (3. раз-
ред и мла ђи)

1.  Ла зар Ми ли ће вић 2. Ла зар 
Ђор ђе вић 3. Ми лош Ћи-
рић (3. раз ред и мла ђи)

1.  Сун чи ца Бо ги ће вић 2. Ли-
ди ја Ста нић (4-6 раз ред)

1.  Ка та ри на Си мо но вић 2. 
Ма ри ја Го лу бо вић 3. Са ра 
Јо вић и Алек сан дра Бран-
ко вић (4-6 раз ред)

1.  Ог ња на Илић 2. Сла ђа на 
Фи лић (4-6 раз ред)

Спорт ски џиу-џи цу:

1.  Не ма ња Ми лен ти је вић 2. 
Вла ди мир Бла го је вић (ју-
ни о ри)

1.  Ог њен Бо ги ће вић 2. Ни ко-
ла Ми клић (ју ни о ри)

1. Т а ма ра Мла де но вић  
2. Ми ли ца Ћо ро вић 
(ју ни ор ке)

1.   Јо ван Ни ко лић Ни ко ла  
Ра ден ко вић 3. Сте фан  
Ран ђе ло вић и Ми лан  
Нин чић (ју ни о ри)

1.  Је ле на Мар ја но вић  
2. Ма ри ја Мар ја но вић  
3. Ан ђе ла Га врић  
(ју ни ор ке)

1.  Са ња Фи лић 2. Ка та ри на 
Си мо но вић (ју ни ор ке)

1.  Је ле на Бла го је вић  
2. Сне жа на Ми ло ва но вић 
(ју ни ор ке)

1.  Та ма ра Сто шић 2. Ка та ри-
на Илић (се ни ор ке)

1.  Ду шан Ко ва че вић 2. Мар-
ко Об ра до вић (ју ни о ри)

1.  Ви до је Нин чић 2. Не ма ња 
Сто ја но вић 3. Алек сан дар 
Пе тро вић (ју ни о ри)

1.  Да вид Об ра до вић 2. Ми-
лан Ивић (ју ни о ри)

1.  Ма ри ја Бо сја ко вић 2. Ива-
на Ви дић 3. Са ња Фи лић 
(се ни ор ке)

1.  Ми лош Јо ва но вић 2. Сре-
тен Бо жо вић 3. Сте фан Ву-
ка и ло вић (се ни о ри)

1.  Ми лан Ко ва че вић 2. Не-
над Не шко вић 3. Ми лош 
Сти ја ко вић (се ни о ри)

1.  Мар ко Ми ја то вић 2. Жар-
ко Гли шо вић 3. Мар ко Ар-
се ни је вић и Ми лан Ив ко-
вић (се ни о ри)

Ре зул та ти по ди сци пли на ма

Бор ци ча је тин ског „Шо гу на“ осво ји ли су 25 од лич ја на „Пр вен-
ству Ср би је у џиу џи ци“ ко је је одр жа но у ча је тин ској Ха ли спор-

то ва. Так ми че ње је оку пи ло бор це из чи та ве Ср би је, а исти број 
ме да ља при пао је „Фа ми“, брат ском клу бу „Шо гу на“.
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На дру гом „Ко шар ка шком 
тур ни ру ве те ра на“, одр-
жа ном у ча је тин ској Ха-

ли спор то ва, до ма ћин је три-
јум фо вао у обе кон ку рен ци је. 
У ка те го ри ји игра ча ста ри јих од 
45 го ди на „Зла ти бор Ере“ (Же-
ли мир Џам бић, Ве ли мир Ђу ри-
чић, Стра јин Не до вић, Сла вен ко 
Ма рић, Ни ко ла Јај ча нин, Бран-
ко Ра је вац, Алек сан дар Јан ко-
вић, Алек сан дар Па вло вић, тре-
нер Оли вер Ма рић) у фи на лу су 
би ли успе шни ји од еки пе Ник ши-

ћа ре зул та том 55-30. Тре ће ме сто 
при па ло је Но вом Бе о гра ду, ко ји 
је са вла дао тим Бе о гра да, пред-
во ђен Ми шком Ма ри ћем и Пре-
дра гом Бо ји ћем (41-37).

У ка те го ри ји игра ча из над 35 
го ди на, сла ви ла је еки па „Ужи-
це 35„, са клу пе пред во ђе на Ми-
о дра гом Ди ми три је ви ћем, а у 
са ста ву: Ду шко Пан то вић, Са ша 
Чу мић, Са ша Са мар џић, Пре драг 
Јо ва но вић, Ду шан Ви дић, Мар-
ко Ста ро вла, Пре драг Га ври ло-
вић, Дра ган Сми ља нић и Де јан 

Зе че вић. Они су, по сле по чет не 
по бе де над еки пом Ник шић 1995 
(47-42), са вла да ли Тре би ње (64-
40), а у сво је вр сном фи на лу, би-
ли су бо љи од еки пе Ва ље ва тек 
по сле про ду же та ка (74-68, у ре-
гу лар ном де лу 63-63), иако су на 
40 се кун ди до кра ја има ли кош 
за о стат ка. Ва ље во је на тур нир 
би ло бо ље од Ник ши ћа 1995 (52-
45) и Тре би ња (53-43). У бор би за 
пре стиж, Ник шић 1995 по бе дио 
је Тре би ње (61-56).

Нај бо љи стре лац у ка те го ри ји 

35+ је Ми љан Ву ко вић (Ник шић 
1995), док је у ка те го ри ји игра ча 
45+ нај бо љи стре лац био Зо ран 
Ла ла то вић (Ник шић).

  Сна ге су од ме ри ле и при пад-
ни це леп шег по ла. Ве те ран ке из 
Под го ри це би ле су бо ље од Ужи-
чан ки, ре зул та том 38-17.

Овај тур нир ор га ни зо ва ло је 
ЈП „Кул тур но спорт ски цен тар 
Ча је ти на“, уз по моћ ко шар ка-
шких ве те ра на из Ча је ти не и из 
Ужи ца, на че лу са Алек сан дром 
Па вло ви ћем.

Ра шо Је вре мо вић  
уче ство вао  
на Зим ским  

олим пиј ским  
игра ма мла дих

На „Зим ским олим пиј ским игра ма 
мла дих“, ко је су одр жа не у нор ве шком 
Ли ле ха ме ру, Ча је ти нац Ра шо Је вре мо-
вић  у сла ло му је за у зео 23. по зи ци ју у 
укуп ном пла сма ну (ре зул тат: 1:45.22). 
Нај у спе шни ји је био Аустри ја нац Ма-
ну ел Тре нин гер.

На овим игра ма Ра шо Је вре мо вић је 
за у зео 30. ме сто у ди сци пли ни ‘’су пер 
џи’’ од укуп но 55 так ми ча ра (ре зул тат: 
1.14.46). У сво јој нај ја чој ди сци пли ни, 
ве ле сла ло му, био је 26. у укуп ном пла-
сма ну (ре зул тат: 2.46.14). У алп ским 
ди сци пли на ма пот пу но је до ми ни рао 
Аме ри ка нац Ри вер Ра да мус, осво јив-
ши че ти ри зла та.

„Зла ти бор Ере” нај бо ље на тур ни ру  
ко шар ка ша ве те ра на
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У скло пу кам па ње “Дан ви ше за од бој ку“, 
ко ју су по кре ну ли Од бој ка шки и Спорт-

ски са вез Ср би је, 29. фе бру а ра се у го то во 
свим гра до ви ма „сер ви ра ло и сме чо ва ло“. 
Тај дан ви ше у ка лен дар ској го ди ни, по све-
ћен по пу ла ри за ци ји овог спор та, обе ле жи-
ли су и Од бој ка шки клуб „Зла ти бор“, Спорт-
ски са вез Ча је ти на и ЈП „Кул тур но спорт ски 
цен тар Ча је ти на“, ор га ни зу ју ћи тре нин ге и 
од бој ка шке  утак ми це у дво ра ни у Ча је ти-
ни, као у и основ ним шко ла ма у Љу би шу 
и Шљи во ви ци.

„Код нас по сто ји је дан жен ски од бој ка-
шки клуб. Са ве ли ким успе хом ра ди 14-15 
го ди на за ре дом. По др жан је од Спорт ског 
са ве за као и оста ли клу бо ви. И ми смо са 
на шим те ри то ри јал ним са ве зом и на шим 
клу бом узе ли уче шће у овој ре пу блич кој 
ак ци ји. Ви ди те и са ми, ово је нај бо ља сли-

ка да се ту ра ди до бро и ква ли тет но, да се 
на пре ду је, и струч но, и стру ков но и си сте-
мат ски. Тру ди ће мо се да увек уче ству је мо 
у ова квим ак ци ја ма, ко је су нај бо љи при-
мер да де ца тре ба да се на овим те ре ни ма 
раз ви ја ју, а не на не ким дру гим ме сти ма“, 
ре као је Бран ко Шко дрић, ге не рал ни се кре-
тар Спорт ског са ве за Ча је ти на.

Тре нер пр вог ти ма Од бој ка шког клу ба 
„Зла ти бор“ Стан ко Бра ша нац ка же да се 
овим спор том код нас ак тив но ба ви пре-
ко 90 де вој чи ца, али да га мо гу тре ни ра ти 
и де ча ци. „Нај ви ше има тих мла ђих се лек-
ци ја, у шко ли од бој ке, у мла ђим пи о нир ка-
ма, ка дет ки ња ма, ту је и пр ви тим. До бро је 
да се де ца ба ве овим спор том јер је здрав, 
пре ве ни ра не ке де фор ми те те кич ме, екс-
тен зор ну му ску ла ту ру, та ко да по го дан у 
сва ком слу ча ју,“ до да је Бра ша нац.

Ма ни фе ста ци ја под на зи вом  „Дан ви ше 
за од бој ку“ је сјај на при ли ка да се по ка-
же ко ли ко је од бој ка за сту пље на не са мо 
у Евро пи не го и код нас. Ка дро ви из Спорт-
ске дво ра не до во љан су по ка за тељ да де ца 
во ле овај спорт, али ће се и да ље ра ди ти на 
ње ном ома со вље њу.

 Д. Ро сић

У ча је тин ској би бли о те ци 
одр жан је пр ви са ста нак 
по во дом ор га ни за ци је 

„ВИП бич ма стерс тур ни ра“ Ср-
би је у овој го ди ни, у ор га ни за-
ци ји Од бој ка шког са ве за Ср би је 
и оп шти на и гра до ва ко је су до 
са да уче ство ва ле у ре а ли за ци ја-
ма тур ни ра. Оп шти на Ча је ти на, 
као до ма ћин овог са стан ка, из не-
ла је сво је при мед бе и за па жа ња 
ве за не за до са да шње од и гра ва-
ње тур ни ра, с ци љем да ове го-
ди не про тек ну у још бо љој ор га-
ни за ци ји.

Го сти из Шап ца, Но вог Са-
да, Бе о гра да, Зре ња ни на, Ба ча, 
Сом бо ра, Кра ље ва…, ју че су се 
са до ма ћи ном, пред став ни ци ма 
Ча је ти не, до го ва ра ли око ор га ни-
за ци је ово го ди шњег „ВИП бич ма-
стерс тур ни ра“ ко ји ће се на Зла-
ти бо ру одр жа ти од 1. до 3. ју ла 

„Пре две го ди не је тур нир од-
и гран про мо тив но“, ка же ге не-
рал ни се кре тар Спорт ског са ве за 
оп шти не Ча је ти на, Бран ко Шко-
дрић. „За про шлу го ди ну ура ди-
ли смо два те ре на а ове го ди не 
пла ни ра мо ра до ве на пар тер ном 
уре ђе њу око са мих те ре на: ра-
све ту и три би не. Ти ме би сте кли 
пра ву це ли ну – до бру спорт ску 

ин фра струк ту ру ко јом би зна чај-
но по др жа ли ква ли тет ово го ди-
шњег тур ни ра ко ји се одр жа ва на 
ни воу Ре пу бли ке, а већ има мо и 
по ну ду за одр жа ва ње ме ђу на-
род ног ЦЕВ тур ни ра у од бој ци на 
пе ску где би има ли ин тер на ци-
о нал но уче шће. На рав но, да ли 
ће мо се при хва ти ти тог за дат ка 
за ви си ће од фи нан си ја“.

„Пи о нир ски је по сао то што 
по ку ша ва мо да на пра ви мо ли гу 
у бич во ле ју у Ср би ји“, ре као је 
пред по че так овог са стан ка Зо-
ран Авра мо вић, ди рек тор мар-
ке тин га ОСС. „Ко ли ко је ме ни 

по зна то, не по сто ји ни је дан про-
је кат у Ср би ји ко ји у лет њем пе-
ри о ду по ве зу је ту ри зам и спорт, 
али и деч ју ли гу.Ми смо је дин-
ствен спорт ко ји се опре де лио, 
у мо ру не че га што се зо ве ла ко-
ћа спон зор ства, да ра ди мо са де-
цом, а ка да се ра ди са њи ма не 
мо гу се ре кла ми ра ти брен до ви 
по пут ал ко хо ла и слич но. Та на-
ша деч ја ли га, ко ју на им пре си-
ван на чин во ди Ва ња Гр бић, та-
ко ће по ста ти још ква ли тет ни ја, 
леп ша, зна чај ни ја“, ис та као је 
Авра мо вић и по хва лио оп шти ну 
Ча је ти на због не ве ро ват не ефи-

ка сно сти и бр зи не с ко јом је при-
пре ми ла све за овај са ста нак.

„На пра ви ли смо про шле го ди не 
до бру осно ву за одр жа ва ње тре-
ћег тур ни ра на Зла ти бо ру“, по твр-
ђу је и Ми ло је Ра јо вић, пред сед-
ник СО Ча је ти на. „Има мо до бру 
ду го го ди шњу са рад њу са Од бој-
ка шким са ве зом Ср би је. То је вр-
ло про фе си о нал на ор га ни за ци ја, 
че му у при лог го во ри и чи ње ни ца 
да је пр ви чо век овог са ве за иза-
бран и за пред сед ни ка Европ ске 
од бој ка шке фе де ра ци је, а ту је 
и Ва ња Гр бић, наш при ја тељ ко-
ји че сто до ла зи на Зла ти бор. Ми 
ће мо се по тру ди ти да из гра ди мо 
спорт ске ка па ци те те по треб не за 
про мо ци ју ово га спор та, а тру ди-
мо се да то учи ни мо и са дру гим 
те ре ни ма и ха ла ма, да их ста ви мо 
у функ ци ју, ка ко би и дру ги љу ди, 
ко ји се ба ве спор том, до шли на 
Зла ти бор да тре ни ра ју“, за кљу чу-
је Ра јо вић.

Ове го ди не ће се у де вет гра-
до ва ор га ни зо ва ти ма стерс тур-
ни ри у бич во ле ју, а до по чет ка 
так ми че ња оста је три ме се ца ра-
да на уре ђе њу те ре на и оста лим 
при пре ма ма ка ко би све про те-
кло на нај бо љи мо гу ћи на чин.

М. Р. Лу ко вић

Зла ти бор од бој ка шки цен тар с но вим са др жа ји ма

„Дан ви ше за од бој ку’’ и у Ча је ти ни

Зо ран Авра мо вић ди рек тор мар ке тин га ОСС

Тре нер пр вог ти ма Од бој ка шког клу ба 
„Зла ти бор“ Стан ко Бра ша нац 


