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Поводом обележавања 130  година по

стојања ОШ ‹›Димитрије Туцовић››, 

честитајући овој школи тај вредан ју

билеј и указујући на њен изузетан значај у 

просвети и култури овог краја, председник 

општине Чајетина Милан Стаматовић напо

миње да локална самоуправа годинама зна

чајна средства улаже у побољшање услова за 

образовање деце.

‘’Редовна су улагања у школе и реконструк

ције школских објеката, нове садржаје, раз

не програме, културна и спортска дешавања. 

Пратимо потребе и у договору с директори

ма школа планирамо средства с циљем да све 

школе, како сеоске тако и ове у Чајетини и на 

Златибору, буду у једнако добром стању. Такав 

приступ омогућио је да добри услови за ђаке 

буду обезбеђени у свим селима, где се, уз то, 

готово сваке друге године отвори по један вр

тић, што касније обезбеђује и повећање броја 

деце у школама’’, напомиње за ‹›Златиборске 

вести›› Милан Стаматовић.

Кад је реч о улагањима у чајетинску школу 

која обележава 130 година рада, у периоду од 

2007. до 2017. године општина Чајетина је ОШ 

‹›Димитрије Туцовић›› за покриће редовног 

пословања као и за инвестиције определила 

укупна средства у износу од око 111 милиона 

динара. Од важнијих улагања ту је изградња 

фискултурне сале на Златибору, за шта је ло

кална самоуправа издвојила 17 милиона ди

нара, а у замену кровне конструкције на фис

културној сали у Чајетини те замену плочица 

у ђачким кухињама у Чајетини и на Златибо

ру уложено је око 2,5 милиона динара. Израда 

документације за најважније пројекте те шко

ле(сала на Златибору, адаптација и санација 

школе у Чајетини) коштала је општину 1,9 ми

лиона, а набавка школске опреме 2,7 мили

она динара. Локална самоуправа је буџетом 

за 2017. определила средства у износу од 1,3 

милиона динара којим је омогућила учешће 

школе у пројекту прекограничне сарадње са 

Црном Гором под називом ‘’Подрш

ка инклузивном образовању и 

обука за свакодневни живот 

деце и омладине са сметња

ма у развоју у Србији и Црној 

Гори“.

Тренутно, у овој школи су у 

току радови на пресвлачењу 

асфалтом школског дво

ришта у  Чајетини и уређење 

паркинг простора. До краја 

године планирана је и израда 

пројектне документације за ре

конструкцију и проширење 

ђачке кухиње у 

Чајетини, којом се планира адаптација при

земља за Дневни боравак за децу са посебним 

потребама ‘’Зрачак’’ као и доградња мокрог 

чвора. Планирана је и набавка фонолабора

торије за школу на Златибору за учење стра

них језика, за коју је опредељено 750.000 дина

ра.Очекивања су да ће се определити средства 

од Канцеларије за јавна улагања, којим ће се 

у потпуности реконструисати објекат школе 

у Чајетини. А захваљујући сарадњи са локал

ном самоуправом, у овој години у школи оче

кују и наставак радова на фискултурној сали 

на Златибору.

Уз улагања у ову установу, како додаје пред

седник Стаматовић, било је и низ радова на 

другим школским објектима: 

‘’Последњих година у школама смо обнови

ли готово све системе за грејање. За школу у 

Шљивовици у 2014. години издвојили смо 1,5 

милиона динара за набавку новог котла, адап

тацију мокрих чворова и уређење дворишта. 

Ових дана је за њу одобрен пројекат за сана

цију и унапређење објеката јавне намене у 

јавној својини у сектору образовања, здрав

ства и социјалне заштите, за који  ће  финан

сијска  средстава у вредности од 27 милиона 

динара бити обезбеђена преко Канцеларије 

за управљање јавним улагањима из средстава 

међународне развојне помоћи, финан

сијских и нефинансијских дона

ција и кредита, као и из буџе

та Републике Србије и буџета 

локалне самоуправе.  Општи

на је за пројектну документа

цију већ издвојила 490.000 ди

нара,а након спровођења тог 

пројекта школа у Шљивови

ци биће у потпуности рено

вирана. У плану је да се уради 

топлотна изолација, грејање, 

измештање кухиње и низ других 

активности предвиђених 

пројектом’’.

 

Председник општине додаје да је локална са

моуправа у прошлој и претпрошлој години у 

школама ‘’Миливоје Боровић’’ у Мачкату и у 

Кривој Реци такође уложила средства у износу 

од 1,5 милиона динара  за промену котла као 

и за адаптацију остава за огрев. У овој години 

предвиђена је изградња фискултурне сале у 

Мачкату, за шта је општина Чајетина плани

рала 1,4 милиона динара.

Кад је реч о ОШ ‹›Саво Јовановић Сирогој

но›› из Сирогојна, већ је општинским сред

ствима у протекле три године овде значајно 

урађено. Током 2014. за фасаду у матичној 

школи и поправку крова у трпезарији уложе

но је 1,1 милион динара, претпрошле је по

прављен кров на школи у Жељинама и ре

конструисана електроинсталација у школи у 

Сирогојну, а у 2016. години постављена је тер

моизолација у издвојеном одељењу у Љуби

шу, поправљена надстрешница у Рожанству, те 

изграђена асфалтна плоча за спортске терене 

код школе у Сирогојну(вредност тог посла је 

1,6 милиона динара). Најважнија планирана 

инвестиција за ову годину овде је санација 

дела крова на школи у Љубишу, за коју (с из

радом пројектне документације за санацију 

комплетне школе) ваља укупно издвојити 1,6 

милиона динара. М. Ј.

Општина Чајетина побољшава 
услове за образовање деце 

Милан Стаматовић:  
Редовна су улагања у школе 
и реконструкције школских 
објеката, пратимо потребе и 
у договору с директорима 

школа планирамо средства  
с циљем да све буду  

у једнако добром стању
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Ве ли ки ју би леј Основ не шко ле 

„Ди ми три је Ту цо вић“ из Ча је

ти не, ко ја ове го ди не про сла вља 

130 го ди на ра да и по сто ја ња, обе ле жен 

је раз ли чи тим ак тив но сти ма. У окви ру 

про сла ве ју би ле ја у Би бли о те ци „Љу би

ша Р. Ђе нић“  одр жа на је пре зен та ци

ја ра да шко ле и до де ље не на гра де уче

ни ци ма ко ји су у то ку школ ске 2016./ 

2017. го ди не на свим ни во и ма так ми

че ња осво ји ли за па же не ре зул та те.

На кон освр та на ре зул та те до са да

шњег ра да шко ле, на гра де и ди пло ме 

нај у спе шни јим уче ни ци ма уру чи ла је 

ди рек тор ка Мил ка Ва си ље вић. Она је 

том при ли ком ре кла да је ве о ма за до

вољ на и по но сна на њи хов успех, а по

себ но на уче ни ке ко ји су се пла си ра ли 

на ре пу блич ка так ми че ња. Оста лим ђа

ци ма је по ру чи ла да се са та квим жа

ром бо ре за зна ње и по же ле ла им да до

жи ве ве ли ки успех у свом шко ло ва њу.

Не кад јед на,  
сад 23 ди пло ме

 „Ка да сам, дав но, до шла да бу дем 

ди рек тор шко ле, пр ву го ди ну пам тим 

по то ме што сам по де ли ла са мо јед ну 

ди пло му са окру жног так ми че ња. Са

да их је 23, а чак 18 уче ни ка се пла си

ра ло на ре пу блич ка так ми че ња, што 

је та да би ло не за ми сли во за нас. Ја ко 

ми је дра го што иде мо уз ла зном ли ни

јом. Мо рам да на гла сим да сам по себ

но по но сна на успе хе ко ји су оства ре ни 

на спорт ским так ми че њи ма, као и на 

јед ну на гра ду ко ја има ме ђу на род ни 

ка рак тер. На и ме, уче ни ца ше стог раз

ре да Али са Пље ваљ чић на гра ђе на је у 

Мо скви за ли ков ни рад“, са по но сом је 

ис та кла ди рек тор ка и до да ла да је ова 

го ди на би ла по себ но успе шна. У ју би

лар ној 130. го ди ни 85 уче ни ка је осво

ји ло око 150 на гра да: на оп штин ским 

так ми че њи ма 120, на окру жним 23, ре

пу блич ких  (спорт и ли ков на кул ту ра) 

6, а пла сман на ре пу блич ка так ми че

ња оства ри ло је 18 уче ни ка.

Ме ђу уче ни ци ма ко ји су осво ји ли за

па же на ме ста на оп штин ским и окру

жним так ми че њи ма, као и за пла сман 

на ре пу блич ко так ми че ње је уче ник 

осмог раз ре да Ла зар Ра до је вић из Ча

је ти не. Кључ успе ха, об ја шња ва Ра до

је вић, је стал ни рад са на став ни ци ма 

и ре дов но уче ње. 

Ни ко ла бли стао у зна њу  
и на екс кур зи ји 

Сјај не ре зул та те на број ним так ми

че њи ма по сти гао је и Ни ко ла Ми тро

вић са Зла ти бо ра. По себ но се мо же по

хва ли ти осво је ним пр вим ме стом на 

окру жном так ми че њу из срп ског је зи

ка и је зич ке кул ту ре ко је је одр жа но 9. 

апри ла, у вре ме ка да су осма ци из ча је

тин ске  шко ле би ли на екс кур зи ји у Но

вом Са ду.  Ни ко ли је омо гу ће но да ра

ди тест у ОШ „Све то зар Мар ко вић То за“. 

Ус пео је да на пра ви на чин пред ста ви 

сво ју шко лу. Осво јио је мак си мал них 

20 бо до ва и та ко оства рио нај бо љи ре

зул тат ме ђу уче ни ци ма осмог раз ре да, 

па су усле ди ле че стит ке и од ди рек то

ра по ме ну те но во сад ске шко ле. Ме ђу 

уче ни ци ма ко ји су из ви ше пред ме та 

сте кли пла сман на  ре пу блич ко так

ми че ње су и Те о до ра Жу нић и Алек

сан дар Ву че но вић.

Дра га на Ро сић

Све ти о ник зна ња обе ле жа ва 
130 го ди на постојања

Основ на шко ла „Ди ми три је Ту цо вић” оства ру је све бо ље ре зул та те на свим ни во и ма

У ју би лар ној 130. го ди ни 
по сто ја ња шко ле 85 уче ни ка 
је осво ји ло око 150 на гра да: 

на оп штин ским  
так ми че њи ма 120,  
на окру жним 23,  

ре пу блич ких 6, а пла сман 
на ре пу блич ка так ми че ња 
оства ри ло је 18 уче ни ка’’, 

на ве ла је ди рек тор ка  
шко ле Мил ка Ва си ље вић  

и уру чи ла на гра де  
нај бо љим

Фото Никић
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Про сла ва ју би ле ја, за по

че та пред ста вља њем ра

да ОШ ‘’Ди ми три је Ту цо

вић’’ и до де лом на гра да нај бо

љим уче ни ци ма, на ста вље на је 

све ча ном сед ни цом на ко јој су се 

за по сле ни шко ле дру жи ли са ко

ле га ма ко ји су на кон ду го го ди

шњег ра да у про све ти за слу же но 

оти шли у пен зи ју. 

Та све ча на сед ни ца на став

нич ког ве ћа оку пи ла је са да шње 

и бив ше за по сле не из ОШ „Ди ми

три је Ту цо вић“, ко ји су у при јат

ном дру же њу раз ме ни ли сво ја 

ис ку ства у ра ду са де цом. Од го

вор но и зах тев но би ло је учи ти 

ђа ке и не кад и сад. Ме ђу при

сут ни ма био је и Ву ко сав Ву ле 

Рад ми ло вић ко ји се под се тио на 

да не ка да је био уче ник, али и 

на став ник у овој шко ли. 

„Ја сам пр во пре да вао фи зич ко 

и му зич ко вас пи та ње а за тим сам 

ма те ма ти ку, јер сам уз рад ван

ред но сту ди рао на Ви шој пе да го

шкој шко ли и за вр шио за на став

ни ка ма те ма ти ке. Пре ма то ме, у 

овој шко ли сам био и уче ник, и 

учи тељ и на став ник. Ко лек ти ву 

Шко ле же лим све нај бо ље у бу ду

ћем ра ду, и да оства ри још бо ље 

ре зул та те“, ка зао је Рад ми ло вић. 

Свој рад ни век у овој шко ли 

про ве ла је и учи те љи ца Ми лу ша 

Удо ви чић ко ја се пен зи о ни са ла 

2014. го ди не. „Го ди не 1978. по

че ла сам да ра дим у из дво је ном 

оде ље њу у Сту блу. Го ди не 1985. 

пре шла сам у Алин По ток, а од 

1989. па све док ни сам оти шла у 

пен зи ју ра ди ла сам на Зла ти бо ру 

као на став ник раз ред не на ста ве. 

Ве о ма ми је дра го што су ме по

зва ли на про сла ву 130 го ди на ове 

шко ле, јер сам цео свој рад ни век, 

уства ри, и про ве ла у тој шко ли“, 

по но сно ка же Ми лу ша.

Ди рек тор ка шко ле Мил ка Ва

си ље вић овом при ли ком уру чи

ла је на гра де и за хвал ни це за по

сле ним. На кон то га су по ло же ни 

вен ци на спо менби сте Ди ми

три ју Ту цо ви ћу и Са ву Јо ва но ви

ћу Си ро гој ну. 

По том је усле ди ла цен трал

на при ред ба ко ју са по себ ном 

па жњом при пре ми ли уче ни ци 

шко ле уз све срд ну по моћ сво јих 

на став ни ка и учи те ља. У окви

ру обе ле жа ва ња 130. ро ђен да

на шко ле би ће об ја вље на књи га 

„130 го ди на ра да Основ не шко

ле ‘Ди ми три је Ту цо вић“ аутор ке 

Ја го де Је ре мић. Исто вре ме но ће 

би ти упри ли че на из ло жба ра

до ва уче ни ка ко ји су сво ју кре

а тив ност по ка за ли на ча со ви ма 

ли ков не кул ту ре и ли ков не сек

ци је. У го ди ни ју би ле ја иза ћи ће 

и школ ски лист „Ју би ла рац“.

 Д. Ро сић

Про сла ва спо ји ла бив ше  
и са да шње на став ни ке

Ву ле Рад ми ло вић био и уче ник, учи тељ и на став ник у шко ли, 
учи те љи ца Ми лу ша Удо ви чић цео рад ник век про ве ла у њој

Фото Никић

Фото Никић
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Основ на шко ла „Ди ми три је 

Ту цо вић“ Ча је ти на осно

ва на ја 1887. го ди не. Јед но 

вре ме но си име Са ва  Јо ва но ви

ћа  Си ро гој на, а од 1974. име Ди

ми три ја Ту цо ви ћа. Као дан шко

ле обе ле жа ва се 13. мај, дан Ту

цо ви ће вог ро ђе ња. 

Уста но ва има ду гу тра ди ци ју у 

обра зо ва њу и вас пи та њу, а те же

ћи да пра ти са вре ме не трен до ве 

у обра зов ном про це су, ак тив но 

уче ству је у про јект ним ак тив но

сти ма, кон кур си ма, се ми на ри

ма, смо тра ма. На ста ва се од ви

ја у две сме не у че ти ри школ ска 

објек та: Ча је ти на, Зла ти бор, Ја

бла ни ца и Го ло во.

Пре по зна тљи ва је по ста ту су 

‘’Еко шко ле’’, сте че ном пре да ним 

еко ло шким ра дом. У са рад њи са 

ло кал ном за јед ни цом и сви ма 

они ма ко ји пре по зна ју труд и 

за ла га ње уче ни ка, на став ног и 

ван на став ног осо бља, са же љом 

да шко ла и сре ди на у ко јој жи

ве бли ста ју, од 2013. го ди не ба ви 

се енер ги јом, пра вил ним упра

вља њем от па дом и би о ди вер зи

те том. Шко ла је но си лац ти ту ле 

„Брон за на еко шко ла“. 

До бар глас да ле ко се чу је. 

Упра вља чи На ци о нал ног пар ка 

„Та ра“ пре по зна ли су тај из у зе тан 

школ ски рад. За то се у шко ли ре

а ли зу је про је кат „Зла ти бо ре пи

тај Та ру“, а низ ко ра ка ОШ „Ди

ми три је Ту цо вић“ до вео ју је до 

ста ту са ‘’Ам ба са до ра На ци о нал

ног пар ка Та ра“.

Шко ла је већ две го ди не укљу

че на у ме ђу на род ни про грам „Чи

та ли ћи“, а ње ни уче ни ци оства

ри ли су за па же не ре зул та те. У 

овој шко ли се тре нут но ре а ли зу је 

про је кат ко ји ће по бољ ша ти ин

клу зив но обра зо ва ње. У пи та њу 

је пре ко гра нич на са рад ња са ор

га ни за ци ја ма из Пље ва ља, у ко

јој су циљ на гру па де ца и мла ди 

са смет ња ма у раз во ју. До са да је 

ре а ли зо ван низ ак тив но сти: обу

ка во лон те ра и обу ка на став ни

ка. Нај ва жни је је то што ће би ти 

оформ љен Цен тар са аси стив ним 

тех но ло ги ја ма, ко ји ће олак ша

ти сва ко днев не ве шти не де ци са 

смет ња ма у раз во ју, њи хо вим ро

ди те љи ма и на став ни ци ма. 

Ка ко би уче ни ци ис ка за ли сво

је кре а тив не иде је ор га ни зо ван 

је ве ли ки број ван на став них ак

тив но сти у сек ци ја ма: драм ска, 

ли те рар на, ре ци та тор ска, фо то, 

фран цу ска, ен гле ска, ма те ма тич

ка, ли ков на, ски ја шка, пли вач ка, 

еко ло шка и мно ге дру ге.                                                     

По след њих го ди на до ста се ра

ди ло на по бољ ша њу усло ва ра да. 

Шко ла је тех нич ки до бро опре

мље на, а иде се ка то ме да сва ка 

учи о ни ца има про јек тор и ком

пју тер. Ста ра ју ћи се о без бед но сти 

уче ни ка обе ле же но је дво ри ште 

шко ле, по ста вље на хо ри зон тал

на и вер ти кал на сиг на ли за ци ја и 

ура ђен ви део над зор.

Што се ти че пла но ва, ди рек

тор ка Мил ка Ва си ље вић ка же да 

ће се, у до го во ру са ло кал ном са

мо у пра вом ко ја ре дов но из ла зи у 

су срет свим њи хо вим зах те ви ма, 

у ско ри је вре ме из вр ши ти ре кон

струк ци ја школ ске са ле и ку хи ње. 

У при зе мљу ку хи ње пла ни ра се 

отва ра ње Днев ног цен тра за де цу 

са смет ња ма у раз во ју, чи ји про

стор се тре нут но на ла зи у школ

ском објек ту. Шко ла је ушла у ме

ђу на род ни про је кат „По др шка 

ин клу зив ном обра зо ва њу и обу

ци за сва ко днев ни жи вот де це и 

мла дих са смет ња ма у раз во ју“ у 

окви ру ко га је пла ни ра на на бав ка 

опре ме (аси стив не тех но ло ги је) у 

вред но сти од 25.000 евра. 

У то ку ове школ ске го ди

не ура ђен је про је кат за адап

та ци ју ма тич не шко ле, за шта 

се за сред ства кон ку ри са ло код 

Кан це ла ри је за јав на ула га ња. 

Сво је про јек те ОШ ‘’Ди ми три је 

Ту цо вић’’ до ста ви ла је и Ми ни

стар ству про све те и ЈУП (Је ди

ни ци за упра вља ње про јек ти ма) 

ка ко би за вр ши ли фи скул тур ну 

са лу на Зла ти бо ру. Д. Ро сић 

Ди ми три је Ту цо вић ро ђен је 13. ма ја 1881. у зла ти бор
ском се лу Го сти љу. Био је ис так ну ти те о ре ти чар и во ђа 
со ци ја ли стич ког по кре та у Кра ље ви ни Ср би ји, осни вач 
Срп ске со ци јал де мо крат ске пар ти је, но ви нар и уред ник 
‘’Рад нич ких но ви на’’ и ‘’Бор бе’’. По ги нуо је 20. но вем бра 
1914. го ди не у Ко лу бар ској би ци про тив аустро у гар ске 
вој ске на Врап чем бр ду у бли зи ни Ла за рев ца. 

Ода ју ћи част ве ли ка ну, пе де се так чла но ва Удру же
ња пен зи о не ра оп шти не Ча је ти на, на да тум ње го вог 
ро ђе ња 13. мај, по се ти ло је ме сто ње го вог стра да ња. 

На кон по ла га ња ве на ца под се ти ли су се на лик и де
ло овог ве ли ка на и јед не од нај зна чај ни јих исто риј
ских лич но сти 20. ве ка. „Од ове гру пе ко ја је по се ти
ла Врап че бр до по ло ви на су ро дом из Го сти ља. На 
ме сту стра да ња на шег зе мља ка ода ли смо му по част 
по но сни на све оно што је наш Ди ми три је ура дио за 
сво ју отаџ би ну“, ре кла је Ве ра Мла ђе но вић, чла ни ца 
Удру же ња пен зи о не ра оп шти не Ча је ти на. По смрт ни 
оста ци Ди ми три ја Ту цо ви ћа са хра ње ни су у Але ји ве
ли ка на у Бе о гра ду.  Д. Р.

Пре да ним еко ло шким ра дом 
до ста ту са Eко-шко ле

У до го во ру са ло кал ном са мо у пра вом, ко ја ре дов но из ла зи у су срет свим зах те ви ма шко ле, 
уско ро ће се из вр ши ти ре кон струк ци ја школ ске са ле и ку хи ње

Се ћа ње на Ди ми три ја Ту цо ви ћа на Врап чем бр ду 

Фото Никић



6МАЈ, 2017. ГОДИНЕУЛАГАЊА

Изградња Омладинско 

културног центра на 

Златибору, значајног 

вишенаменског објекта који се 

подиже поред здања Туристич

ке организације Златибор,  ре

ализује се заједничким сред

ствима  Министарствa за тури

зам и општине Чајетина. 

Радови су почели септембра 

прошле године и већ се заврша

ва прва фаза градње.  Овај мул

тифункционални објекат имаће 

1.800 квадрата, а располагаће 

салом за биоскопске пројекције 

и позоришне представе, гале

ријом,  библиотеком и другим 

просторима за различите омла

динске и културне садржаје.

Вредност целог пројекта је 

око 130 милиона динара. Прва  

фаза  је коштала око 53 мили

она, од чега је Министарство 

туризма издвојило 20 милиона 

док је преостало обезбедила ло

кална самоуправа. 

Арсен Ђурић, заменик пред

седника општине Чајетина, 

каже да радови за сада иду пла

нираном динамиком и да се 

нада  да ће бар један већи део 

омладинскокултурног центра 

бити у функцији већ од Нове 

године. Прва фаза радова се уп

раво ових дана приводи крају и 

почиње друга.

„Тендер за другу фазу  пред

виђених послова, која подразу

мева занатске, фасадерске и 

комплетно све унутрашње ра

дове,отворили смо 3.маја. Тако 

да су ти радови почели крајем 

маја и до Нове године би тре

бало да буду завршени. До тада 

ћемо имати завршен објекат 

омладинско културног центра 

на Златибору“, најављује  Арсен 

Ђурић.

Омладинско културни цен

тар је велико здање на одличној 

локацији, са низом просторија. 

Поред биоскопске и позориш

не сале, галерије и библиотеке 

које су недостајале туристич

кој и културној понуди Злати

бора, овде ће бити и неколико 

канцеларија за разна омладин

ска удружења, али и за поједи

не службе локалне самоуправе. 

„Оно што желим да истак

нем је једна велика захвалност 

према Министарству трговине 

и туризма. Оно је  и ове годи

не определило средства за овај 

омладинскокултурни центар, 

и то у износу од 25 милиона ди

нара за другу фазу радова, што 

уз прошлогодишњих 20 мили

она чини 45 милиона динара, 

док је остатак средстава обезбе

дила општина Чајетина из свог 

буџета. Сасвим сам сигуран да 

ће овај објекат бити једна нова 

понуда која је недостајала Зла

тибору, и то у смислу квалитет

не организације разних култур

них дешавања“, каже Ђурић.

Омладинско културни цен

тар на Златибору, по Ђурићевим 

речима, допринеће и побољ

шању туристичке понуде це

лог Златибора, јер за садржајан 

боравак великог броја гостију 

ваља обезбедити одговарајуће 

програме и савремене просторе.

Нада Џелебџић

Омладинско-културни центар на 
Златибору готов до Нове године

„Желим да истакнем велику захвалност Министарству трговине и туризма које је  и ове године 
определило средства за овај омладинскокултурни центар, и то у износу од 25 милиона динара 

за другу фазу радова, што уз прошлогодишњих 20 милиона чини 45 милиона динара, док је 
остатак средстава обезбедила општина Чајетина из свог буџета”, каже Арсен Ђурић

Арсен Ђурић: Сасвим сам сигуран да 
ће овај објекат бити једна нова понуда 

која је недостајала Златибору, и то у 
смислу квалитетне организације разних 

културних дешавања
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Упор на бор ба ру ко вод

ства оп шти не Ча је ти на за 

град њу па но рам ске гон

до ле на ста вље на је и то ком ме

се ца ма ја. Ни зом де ша ва ња, ак

тив но сти, пред у зи ма њем свих 

по треб них по сло ва и стал ним 

ука зи ва њем на зна чај тог про

јек та не са мо за ову ло кал ну са

мо у пра ву већ и за ту ри зам Ср

би је. Но не ра зу ме ва ње др жа ве и 

да ље оте жа ва по че так ра до ва на 

из град њи. 

Под се ћа мо да је СО Ча је ти на 

још 2010. го ди не до не ла од лу ку 

o изградњи гондоле, по том из

дво ји ла из бу џе та по треб на нов

ча на сред ства, на ба ви ла опре му 

и иза бра ла нај по вољ ни јег из

во ђа ча ра до ва, али ра до ви  зва

нич но  ни ка ко да кре ну. Ми лан 

Ста ма то вић, пред сед ник оп шти

не Ча је ти на, го во рио је да је нај

ве ћи про блем не ра зу ме ва ње др

жа ве и над ле жних ин сти ту ци ја 

ко је и да ље „твр де па зар“ и не ће 

да из да ју по треб ну гра ђе вин ску 

до зво лу, ка ко би де це ниј ски про

је кат ове оп шти не био ре а ли зо

ван. А све се вр ти око то га чи је је 

2.213 хек та ра нај бо ље зла ти бор

ске зе мље – да ли је она др жав на 

или ју је та иста др жа ва, без за

кон ских осно ва, по кло ни ла при

ват ним ли ци ма.

„Већ 10 го ди на по ку ша ва мо 

да про бу ди мо срп ску јав ност, да 

упо зо ри мо др жав не ин сти ту ци

је да не ра де свој по сао ка ко тре

ба“, ка же  Ми лан Ста ма то вић, и 

до да је: „То се ов де нај бо ље ви ди 

на при ме ру при ва ти за ци је „Зла

ти бор ту ри ста“. Упо зо ра ва ли смо 

на то не ко ли ко го ди на уна зад , 

да су укра ли је зе ро од на ро да. 

Али,  ка сни је, спре чи ли смо по

ку шај да се укра де 2. 213 хек та ра 

зе мљи шта.“

Све што је би ло до њих пред

став ни ци оп шти не Ча је ти на су 

ура ди ли да обез бе де до зво лу за 

гон до лу, од но сно да бу ду ре ше ни 

имо вин скоправ ни од но си. По

што од го во ра ни је би ло, ре ши ли 

су да на род ном мо бом или ку лу

ком, са ми от поч ну град њу сво је 

„злат не гон до ле’’. У фе бру а ру ове 

го ди не ор га ни зо ва на је пр ва мо

ба, уз уче шће не ко ли ко хи ља да 

гра ђа на Зла ти бо ра, Ср би је и окол

них др жа ва, ко ји су сво јим ру ка

ма кре ну ли са пр вим зе мља ним 

ра до ви ма за из град њу гон до ле. 

При ча ло се и пи са ло у ме ди ји ма 

о овом до га ђа ју, а са мо два да на 

на кон то га сти гло је  ре ше ње ре

пу блич ког гра ђе вин ског ин спек

то ра, ко ји је за бра нио град њу и 

на ло жио да се зе мљи ште вра ти у 

пр во бит но ста ње. Ме ђу тим, упор

ни и хра бри Зла ти бор ци ни су 

ста ли. Опет од ла сци у над ле жна 

ми ни стар ства, обе ћа ња ра зних 

др жав них счу жбе ни ка да ће све 

би ти у ре ду и на кра ју – ни шта.

А он да пр вог мај ског да на но

ви од го вор до ма ћи на гра ди те ља 

– опет ве ли ка мо ба на Зла ти бо

ру, ово га пу та „Све срп ска на род

на мо ба“. И кон крет ни ји ра до ви, 

с гра ђе вин ским ма ши на ма. Сим

бо лич но, на Пра зник ра да, по че

ло се са ра до ви ма ко ји су по том 

на ста вље ни.

„Јав но јe ре че но на ме ди ји ма да 

пред сед ник оп шти не хо ће да гра

ди гон до лу на ту ђој зе мљи. Да ли 

је за њих Ср би ја ту ђа зе мља?“ – пи

тао се са го вор ни це  Ста ма то вић 

пред ве ли ким бро јем оку пље них 

гра ђа на, ко је је упо знао са тре нут

ном си ту а ци јом. Он је до дао:

„Ни шта се ни је про ме ни ло сем 

за ма ја ва ња од јед ног ми ни стар

ства до дру гог, од јед не пра во суд

не ин сти ту ци је до дру ге, или до 

Ге о дет ске упра ве, та ко да очи

глед но они не ма ју на ме ру да нам 

из да ју гра ђе вин ску до зво лу. Њи

ма је раз лог по знат, а ми пи та мо: 

шта је то? Да ли по ли тич ка дис

кри ми на ци ја или је не што дру

го у пи та њу. Њи хо вом нео д го вор

ношћ и не ра зу ме ва њем,  на ма је 

бло ки ра но 10 ми ли о на евра“.

По ред гра ђа на из ра зних кра

је ва Ср би је, при ја те ља из брат

ских оп шти на ко ји су и тог да на 

би ли при сут ни, пред став ни ка ра

зних син ди ка та, удру же ња и пар

ти ја, по др шка је сти гла и из ди ја

спо ре у Аме ри ци.

„Дра го ми је што мо гу до ћи 

ов де из Њу јор ка, на ову пре ле пу 

пла ни ну, на ову сло бод ну те ри

то ри ју.Мо жда је ди ну сло бод ну 

те ри то ри ју у овој Ср би ји“, ре као 

је пред став ник Ср ба и ра се ја њу 

Ми ли во је Ђу ка но вић ис пра ћен 

апла у зи ма.

По сле мо бе ра до ви  
на ста вље ни

На кон ‘’Све срп ске на род не мо

бе’’ ра до ви на из град њи зла ти

бр ске гон до ле на ста вље ни су. За 

са мо три да на ис ко па но је 6 од 

36 ру па за сту бо ве, а по ре чи ма 

Бо ја не Бо жа нић, ди рек тор ке ЈП 

„Голд гон до ла Зла ти бор“, са ра

до ви ма се, иако још ни је до би је

на до зво ла, на ста вља – до за вр

шет ка.

Исто вре ме но, ра ди се и на из

ме шта њу во до вод не и елек тро

ин ста ла ци је на по чет ној ста ни

ци гон до ле. „За са да из во ђа чи 

ра де на ис ко пи ма, а ка да то за

Све срп ском мо бом  
и про те сти ма на ста вље на 

бор ба за гон до лу
„Јав но јe ре че но на ме ди ји ма да пред сед ник оп шти не хо ће да гра ди гон до лу на ту ђој зе мљи.  

Да ли је за њих Ср би ја ту ђа зе мља?“,  пи тао се са го вор ни це Ми лан Ста ма то вић пред ве ли ким 
бро јем оку пље них гра ђа на на пр во мај ској „Све срп ској на род ној мо би” 
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вр ши мо, кре ће се са бе тон ским 

ра до ви ма. Ми смо као ло кал на 

са мо у пра ва ан га жо ва ли ге о дет

ску рад њу и струч на ли ца, ко ја 

по ма жу да чи тав овај по сао бу

де из ве ден на нај бо љи на чин, по 

пра ви ли ма и у скла ду са тех нич

ком до ку мен та ци јом ко ја нам је 

до ступ на, ка ко би све ове по сло ве 

ура ди ли ква ли тет но“, из ја ви ла је 

Бо ја на Бо жа нић.

Она оче ку је да ће у на ред ном 

пе ри о ду би ти ре ше ни сви про

бле ми: са Ми ни стар ством за

шти те жи вот не сре ди не ве за но 

за Сту ди ју о про це ни ути ца ја на 

жи вот ну сре ди ну, као и са Ми

ни стар ством гра ђе ви нар ства и 

Управ ним су дом ве за но за спор

но зе мљи ште.

„Ми овим на шим по ступ ком 

са мо по ку ша ва мо да до ка же мо 

да је нео п ход но из гра ди ти ову 

гон до лу, ка ко због ста нов ни ка 

Зла ти бо ра, та ко и због љу ди ко

ји до ла зе из це ле Ср би је. Же ли

мо да за шти ти мо др жав ну имо

ви ну и ука же мо ми ни стар ству 

да они мо ра ју да ра де свој по сао, 

као што и ми же ли мо да ра ди мо: 

да не оп стру и шу, као што ни ми 

то не ра ди мо ни у јед ном по гле

ду, ка ко пре ма овој ин ве сти ци ји, 

та ко ни пре ма  би ло ком дру гом 

ин ве сти то ру на Зла ти бо ру“, на

гла си ла је Бо жа ни ће ва.

Оче ку ју се и кон крет ни по

сло ви на из град њи три ста ни це, 

јер су, по ре чи ма ди рек тор ке ЈП 

‘’Голд гон до ла Зла ти бор’’, де ло ви 

већ сти гли, а ка да бу ду за вр ше

ни бе тон ски ра до ви, уз над зор 

про из во ђа ча опре ме фран цу ске 

фир ме ‘’По ма гал ски’’ кре ну ће 

се са мон та жом по ме ну тих ста

ни ца.

Под се ти мо, имо вин ско прав

ни од но си је ди но још ни су ре

ше ни на де лу зе мљи шта ко је је у 

сво ји ни Ре пу бли ке Ср би је, а чи

ји је др жа лац ПК „Зла ти бор“, и то 

је спор ни мо ме нат за из да ва ње 

гра ђе вин ске до зво ле за град њу 

гон до ле. За по чет ну и ме ђу ста

ни цу оп шти на Ча је ти на има са

гла сност Ми ни стар ства фи нан

си ја да се мо же ући у по сед на 

зе мљи шту чи ји је вла сник др жа

ва Ср би ја.

Зла ти бор ци на про те сту  
у Бе о гра ду да бра не  

ре сур се Ср би је

Око 1.000 гра ђа на из За пад не 

Ср би је, углав ном са Зла ти бо ра, 

из Ужи ца и Чач ка, али и Но во са

ђа на и Бе о гра ђа на, про те ство ва ло 

је 19.ма ја ис пред згра де Вла де Ср

би је тра же ћи од го вор на пи та ње 

за што гра ђе вин ска до зво ла још 

ни је до би је на. Тог да на на пи сар

ни цу Ми ни стар ства гра ђе ви нар

ства пред сед ник оп шти не Ча је

ти на Ми лан Ста ма то вић пре дао 

је зах тев за из да ва ње гра ђе вин

ске до зво ле за гон до лу по хит ном 

по ступ ку, а уз зах тев пре да та је и 

ком плет на до ку мен та ци ја.

„Ми ов де не би је мо бит ку са мо 

за очу ва ње Зла ти бо ра, ми ов де 

би је мо бит ку за очу ва ње при род

них ре сур са чи та ве Ср би је. Ов де 

смо на овом при ме ру по ка за ли 

да хо ће мо да ра ди мо у ин те ре су 

др жа ве Ср би је, али нам то не ко 

не до зво ља ва“, по ру чио је Ста ма

то вић оку пље ним гра ђа ни ма.

На пи сар ни цу Вла де, Ста ма то

вић је пре дао зах тев пре ми је ру за 

хит ну сме ну ми ни стар ке гра ђе ви

нар ства Зо ра не Ми хај ло вић и ми

ни стар ке прав де Не ле Ку бу ро вић.

„Ми ов де ру ши мо кон цеп ци ју 

ре жи му о по кла ња њу др жав не 

имо ви не стран ци ма или сво јим 

стра нач ким  тај ку ни ма, а ра ди 

се о огром ним по вр ши на ма по

љо при вред ног зе мљи шта. Јер ова 

на ша гон до ла је са мо ко ла те рал

на ште та, у овом слу ча ју же ли се 

др жав но зе мљи ште пре не ти на 

при ват на ли ца, без пла ћа ња на

кна де“, твр ди Ми лан Ста ма то вић.

Он је до дао да се на да да ће на 

овај на чин про бу ди ти це лу Ср би

ју. Про тест ни скуп Зла ти бо ра ца 

по др жао је ли дер по кре та ‘’Две

ри’’ Бо шко Об ра до вић са сво јим 

Ча ча ни ма, ко ји је при сут ним 

по ру чио да је ово, по сле мно го 

вре ме на, пр ви до ла зак на ро да 

пред др жав не ин сти ту ци је ко ји 

са пра вом тра жи да се Вла да се

ти да је и Зла ти бор део Ре пу бли

ке Ср би је, те да има жи во та и ван 

Бе о гра да. На кра ју про те ста Ми

лан Ста ма то вић је по ру чио оку

пље ним гра ђа ни ма да, уко ли ко 

зах те ви ко ји су пре да ти не бу ду 

ре ше ни у ко рист оп шти не Ча је

ти на, за Вла ду Ре пу бли ке Ср би је 

би ће ово ве о ма вру ће ле то.

Пред но ви на ри ма ком плет на 
до ку мен та ци ја као од го вор  

на не и сти не

По сле ни за из ре че них јав них 

оп ту жби ми ни стар ске гра ђе ви

нар ства Зо ра не Ми хај ло вић на 

ра чун оп шти не Ча је ти на и ње

ног пред сед ни ка Ми ла на Ста
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ма то ви ћа, ко је су уред но пре

но си ли сви во де ћи бе о град ски 

ме ди ји, Ста ма то вић је, ко га та 

гла си ла гу ра ју у ме диј ску сен

ку, од го во рио одр жа ва њем сво

је прес кон фе рен ци је. По во дом, 

ка ко је ре као, из но ше ња не и сти

на од стра не ми ни стар ке Зо ра не 

Ми хај ло вић о оп шти ни Ча је ти

на и ње му лич но, као и ве ли ком 

бро ју ин ве сти то ра ко ји ула жу но

вац у раз вој Зла ти бо ра. Ста ма то

вић ис ти че да ово ни је пр ви пут 

да га про зи ва Срп ска на пред на 

стран ка и чел ни љу ди Вла де, те 

да се до са да бо рио са тим. Ме

ђу тим, ка ко је ис та као, ово га пу та 

из ре че не су не ви ђе не оп ту жбе и 

не и сти не, пра ви ме диј ски линч, 

без ика квих  ар гу ме на та. „То да 

сам ја, као пред сед ник оп шти не 

кри ми на лац, да пе рем но вац на 

Зла ти бо ру, да сам осу ђи ван  и да 

се во ди ис тра га про тив ме не, и 

све те оп ту жбе да по тек ну из ин

сти ту ци је ко ја тре ба да се бо ри 

за прав ду, ја сам то до жи вео као 

је дан ме диј ски линч“, на гла сио 

је пр ви чо век општ не Ча је ти на 

и до дао:

„Је ди но мо гу са ове кон фе рен

ци је да по ру чим пре ми је ру Ву

чи ћу да за шти ти све ин ве сти то

ре, да за шти ти оп шти ну Ча је ти на 

и ме не лич но од про го на Зо ра не 

Ми хај ло вић и ње них при ват них 

је ди ни ца, ко је ов де ха ра ју, сни

ма ју и пра те. Је ди но ре ше ње је 

да се Зо ра на Ми хај ло вић сме

ни и то под хит но, ако пре ми

јер Ву чић хо ће да са чу ва част и 

углед оне ин сти ту ци је где су ве

ко ви ма до но ше не исто риј ске од

лу ке“, на гла сио је Ста ма то вић и 

при сут ним но ви на ри ма по ка

зао ком плет ну до ку мен та ци ју, 

хро но ло шки по ре ђа ну, као до каз 

ка ко се, по ње го вим ре чи ма, вр

ши при ти сак на јед ну ма лу ло

кал ну са мо у пра ву. 

Ди рек тор ка ЈП „Голд гон до ла 

Зла ти бор“ Бо ја на Бо жа нић ре кла 

је да је, што се оп шти не Ча је ти на 

ти че, сва под не та до ку мен та ци

ја ком плет на и да се ра ди са мо 

о сит ни ца ма ко је се мо гу до пу

ни ти.

„Ја оче ку јем у на ред ном пе ри

о ду, и то вр ло ско ро, да ће мо ми 

уса гла си ти си гур но ове сит ни це, 

ве за не за пројектантске при мед

бе про јек тант ске и да ће мо ус пе

ти да до би је мо гра ђе вин ску до

зво лу и ис ко ри сти мо ово ле по 

вре ме за град њу“, ка же Бо ја на.

Ко мен та ри шу ћи уред бу о про

гла ше њу Пар ка при ро де Зла ти

бор, Ста ма то вић је ис та као да 

се она не од но си на пар це ле ПК 

„Зла ти бор“, ‘’Зла ти бор ту ри ста’’ и 

зе мљо рад нич ких за дру га,  где 

је узур пи ра но др жав но зе мљи

ште, већ са мо на пар це ла ма ко

је се ти чу Тор ни ка и гон до ле. Он 

је ми шље ња је да је то на мер но 

сми шље но ка ко би  оп шти ну  Ча

је ти на вра ти ли у по нов ну про це

ду ру.

 Са ста нак у Ми ни стар ству 
гра ђе ви нар ства

На кон про те ста у Бе о гра ду и 

кон фе рен ци ја од стра не ми ни

стар ке гра ђе ви нар ства и пред

сед ни ка оп шти не Ча је ти на, на 

ко ји ма су па ле те шке ре чи и оп

ту жбе на ра чун обе стра не, пред

став ни ци ча је тин ске оп шти не 

би ли су на са стан ку у Ми ни

стар ству гра ђе ви нар ства. При

ми ла их је др жав на се кре тар ка 

овог ми ни стар ства Алек сан дра 

Да мја но вић, ко ја их је, пре ма ње

ним ре чи ма, упу ти ла на оно што 

је по треб но да се од до ку мен та

ци је до ста ви, ка ко би се већ јед

ном до би ла гра ђе вин ска до зво ла 

за из град њу гон до ле.

Да ли је на ђен ком про мис, 

да ли је већ јед ном раз ја шње но 

шта је то што оп шти ни Ча је ти на 

тре ба да би до ку мен та ци ја би ла 

ком плет на оста је да се ви ди у на

ред ним да ни ма. По треб но је из

вр ши ти до пу ну, за ко ју Ста ма то

вић твр ди да је тех нич ке при ро де 

и да су у пи та њу сит ни це.

„Све ово што смо ју че раз го ва

ра ли са струч ним слу жба ма у ми

ни стар ству  је сте у ци љу от кла ња
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‘’Требало би наћи компромисно 
решење за гондолу, јер Златибор 
заслужује највише и најбоље’’, изја
вио је прослављени певач Здравко 
Чолић.

Чолић је новинарима казао да би 
био поносан када би нека од пано
рамских путничких кабина на будућој 
‘’Голд гондоли’’ била украшена њего
вим ликом.

‘’Када би Златибор имао гондолу то 

би било сјајно, јер је Златибор мож
да најбоља туристичка прича на овим 
нашим регионалним просторима. Ја 
волим Златибор, па ту долазим често, 
и кад нема концерта’’, рекао је Чолић 
новинарима након Првомајског кон
церта на препуном Краљевом тргу на 
Златибору. 

Упитан за протесте на улицама 
градова Србије, Чолић је рекао да се 
‘’у политику никад није мешао и да га 

то не занима’’, док је за првомајску 
радну акцију за изградњу панорам
ске ‘’Голд гондоле’’ на Златибору ре
као да је добра.

‘’Људи се боре за неке своје циље
ве и то је природно’’, рекао је Чолић 
и додао да ту сви треба компромис
но да делују, јер како каже, Златибор 
заслужује највише. 

‘’А сад ко ће то решити и на какав 
начин то ћемо да видимо, зато су 

људи изабрани, делегирани, да то ре
шавају. Нећемо ми то решавати који 
се бавимо народом и који певамо љу
дима’’, рекао је Чолић.

Како каже, био би поносан уко
лико би ‘’нека гондола била украше
на његовим ликом’’. ‘’Уколико би то 
дали једном Златиборцу који воли 
Златибор, мени би то била част’’, ре
као је он.

(објавио  Б 92)

ДРУГИ ПИШУ...

Здравко Чолић: Кад би Златибор  
имао гондолу, то би било сјајно

„Требало би наћи компромисно решење за гондолу, јер Златибор заслужује  највише 
и најбоље”, изјавио је прослављени певач, додајући да би био поносан када би нека од 

панорамских путничких кабина на будућој „Голд гондоли” била украшена његовим ликом

ња тих не ких сит них тех нич ких 

не до ста та ка и то у фор ми – да ли 

је по треб но ре ше ње или уве ре ње, 

да ли је так са ко ја је пла ће на пот

пи са на у елек трон ској фор ми, да 

ли је про јек тант за бо ра вио да ста

ви је дан пот пис, и то у ела бо ра ту 

ко ји ми има мо, а ми ни стар ка твр

ди да не ма мо. Зна чи, све су то не

ки про це ду рал ни про пу сти ко ји 

не ути чу на из да ва ње гра ђе вин

ске до зво ле“, об ја снио је пред сед

ник оп шти не Ча је ти на.

Ста ма то вић на по ми ње да оп

шти на же ли да бу де ко о пе ра тив

на и да се до нај сит ни јих де та ља 

ти про пу сти ис пра ве, би ло да су 

у пи та њу про пу сти ми ни стар ства 

или оп шти не Ча је ти на. Ипак, на

гла ша ва, све то ни је раз лог за оп

струк ци ју и при ти сак од стра не 

ми ни стар ке Ми хај ло вић на ло

кал ну са мо у пра ву. Он ис ти че и да 

ис пра вља ње тих сит них гре ша ка 

зах те ва вре ме, што са мо до дат но 

про лон ги ра из да ва ње до зво ле.

„Ми слим да не ма ви ше ни шта 

не де фи ни са но, ми слим да ће мо 

за 20 да на има ти гра ђе вин ску до

зво лу за из ла зну ста ни цу, а у не

ком пе ри о ду од ме сец да на мо

же мо да при ба ви мо и ком плет ну 

до ку мен та ци ју за це лу тра су. На

дам се да ће мо са струч ним слу

жба ма и слу жбе ни ци ма у ми ни

стар ству ко ји се ба ве стру ком, а 

не по ли ти ком, на ћи ре ше ње“, ре

као је Ста ма то вић.

Про тив Пар ка при ро де  
Зла ти бор

На 12. сед ни ци СО Ча је ти на во

ди ла се рас пра ва о про гла ше њу 

Пар ка при ро де Зла ти бор, а скуп

шти на је до не ла за кљу чак у ко

ме сто ји да се СО Ча је ти на оштро 

про ти ви про гла ше њу овог пар ка, 

што је јав но из не то на  са стан ку са 

пред став ни ци ма Ми ни стар ства 

по љо при вре де и за шти те жи вот

не сре ди не.

 На да Џе леб џић





11МАЈ, 2017. ГОДИНЕАКТУЕЛНО

Гра ђе вин ска се зо на и при пре ме за 
пред сто је ћу лет њу се зо ну на Зла ти

бо ру у пу ном су је ку. Ула га ња у но ве 
ин фра струк тур не про јек те и уре ђе ње 
ту ри стич ког ме ста и ло ка ли те та на 
це лој те ри то ри ји оп шти не ге не ри шу 
но ве при ват не ин ве сти ци је и по ве ћа
ње ту ри стич ког про ме та. Из град њом 
гон до ле, али и раз во јем Злат ног гра
да на ме ђу ста ни ци по ред Риб нич ког 
је зе ра и ин ве сти ра њем у аква парк и 
дру ге за бав не са др жа је, у оп шти ни 
Ча је ти на оче ку ју да за 10 го ди на до
стиг ну ви ше од ми ли он по се ти ла ца 
на го ди шњем ни воу.

По след њих го ди на Зла ти бор бе ле
жи по се ту од око 300.000 го сти ју го
ди шње, са ви ше од 1.300.000 но ће ња.

Из град ња ‘’Голд гон до ле’’ на Зла ти
бо ру, ко ја је по че ла у фе бру а ру ове 
го ди не, на ста вље на је 1. ма ја. Рад
на ак ци ја је и овог пу та би ла сво је
вр сни про тест ло кал не са мо у пра ве 
што др жав ни ор га ни још ни су ре ши
ли спор око вла сни штва зе мљи шта 
са ПК ‘’Зла ти бо ром’’, пре ко ко га тре
ба да про ђе део тра се гон до ле, ду ге 
де вет ки ло ме та ра. Уго вор о из град њи 
гон до ле ча је тин ска оп шти на је пот
пи са ла са кон зор ци ју мом не ко ли ко 
ком па ни ја, ко ји пред во ди пред у зе ће 
‘’Је дин ство’’ из Ужи ца, ка же за ‘’еКа пи
ју’’ ди рек тор ка јав ног пред у зе ћа ‘’Голд 
гон до ла Зла ти бор’’ Бо ја на Бо жа нић.

 Ср це гон до ле на ла зи ће се на ме
ђу ста ни ци код Риб нич ког је зе ра, где 
је пла ни ран раз вој про јек та Злат ни 
град, док ће за вр шна ста ни ца гон
до ле би ти на са мом вр ху Тор ник, на 
1.496 ме та ра  об ја шња ва Бо жа нић.

Про је кат Злат ни град или Но ви 
Зла ти бор је дан је од пла но ва ко је оп
шти на има, ка ко би уна пре ди ла по
ну ду ове пла ни не и при ву кла што 
ви ше ту ри ста. Пре ма ре чи ма Бо ја
не Бо жа нић, Злат ни град ће са др жа
ти спорт ске објек те и хо те ле ви со ке 
ка те го ри је.

 Иде ја је да се у чи та вој зо ни, на 
ви ше од 200 хек та ра, раз ви ја ре зи
ден ци јал ни ту ри зам, чи је ће се уре
ђе ње од ви ја ти у скла ду са Ма стер 
пла ном ко ји је у при пре ми  ка же Бо
жа нић.

Ше та ли ште, тр жни  
и омла дин ски цен тар...

Ка ко би по ве ћа ли број по се та и 
у на ред них де сет го ди на до сти гли 
пла ни ра ну ци фру, осим овог про јек
та, на ја вљу ју и уре ђе ње ше та ли шта, 
тр жног цен тра са под ним гре ја њем, 
из ме шта ње и град њу но ве ауто бу ске 
ста ни це, из град њу омла дин ског цен
тра, уре ђе ње Риб нич ког је зе ра...

Не ки од ових про је ка та већ су по че
ли, а је дан од њих је из град ња Омла

дин ског кул тур ног цен тра, по кре ну
та то ком 2016. Пре ма ре чи ма на ше 
са го вор ни це, згра да је са гра ђе на, а у 
то ку је тен дер за дру гу фа зу ра до ва, 
од но сно за уре ђе ње уну тра шњо сти 
објек та. Омла дин ски кул тур ни цен тар 
на ла зи се уз згра ду Ту ри стич ке ор га
ни за ци је Зла ти бор и у пот пу но сти 
би тре ба ло да бу де за вр шен до кра
ја 2017. го ди не. Овај мул ти функ ци о
нал ни обје кат има ће би о скоп са 225 
ме ста, по зо ри ште, га ле ри ју, би бли о
те ку, не ко ли ко ма њих са ла и кан це
ла ри ја ко је ће ко ри сти ти удру же ња са 
под руч је оп шти не Ча је ти на. 

Про шле, 2016. го ди не за вр шен је 
и про је кат уре ђе ња ше та ли шта и тр
жног цен тра на Зла ти бо ру. У то ку је 
тен дер за ре кон струк ци ју де ла ше та

ли шта, Тр го вач ке ули це по ред је зе ра, 
а пре ма на ја ви Бо ја не Бо жа нић, сред
ства су опре де ље на и оче ку је се да 
ра до ви бу ду за вр ше ни до 1. ју ла 2017.

 Оп шти на ће из гра ди ти тип ске 
објек те, ко ји ће би ти по ста вље ни у 
ули ци и из најм љи ва ни ко ри сни ци ма. 
Ше та ли ште ће би ти по пло ча но бе ха тон 
пло ча ма, раз ли чи тих бо ја и об ли ка. Ис
под пло ча ће би ти по ста вље но и под но 
гре ја ње, као што је слу чај на Кра ље вом 
тр гу. У на ред ном пе ри о ду кре ну ће мо 
са дру гом фа зом ре кон струк ци је ше
та ли шта, од хо те ла ‘’Ду нав’’ ка Тр гу, уз 
уре ђе ње и по пло ча ва ње тр жног цен тра 
 об ја шња ва на ша са го вор ни ца.

То ком ове гра ђе вин ске се зо не у 
пла ну је и уре ђе ње пар ка ис под ре
сто ра на ‘’Ко ли ба код Ми лун ке’’ на 

Обу до је ви ци, ка ло ка ци ји по стро је
ња за пре чи шћа ва ње от пад них во да, 
чи ја би из град ња тре ба ло да поч не у 
ју лу, а да бу де за вр ше на до кра ја се
зо не. Ра ди се и на уре ђе њу реч ног ко
ри та, из град њи са о бра ћај ни це, уз пе
шач ку и би ци кли стич ку ста зу.

Ду го роч ни пла но ви оп шти не Ча је
ти на под ра зу ме ва ју из град њу но вог 
си сте ма за во до снаб де ва ње ста нов
ни штва са Су шич ког вре ла и До бро
се лич ке ре ке. На осно ву то га, Риб
нич ко је зе ро ће по ста ти ту ри стич ка 
атрак ци ја за пли ва че и љу би те ље 
спор то ва на во ди.

 Скло пљен је уго вор са сло ве нач
ком фир мом ‘’Hi dro En gi ne e ring’’, у кон
зор ци ју му са фир ма ма ‘’Је дин ство’’ и 
‘’Бе о хи дро’’, и обез бе ђе на су сред ства, 

де лом из бу џе та и де лом из до на ци је. 
У то ку је по сту пак из да ва ња гра ђе вин
ске до зво ле, с об зи ром на то да је ло
ка ци ја на пар це ли у др жав ној сво ји ни, 
ко ју Вла да тре ба да пре не се оп шти ни 
Ча је ти на ра ди из град ње објек та јав не 
на ме не  ка же Бо жа нић.

Још јед на но ви на на Зла ти бо ру је и 
из ме шта ње ауто бу ске ста ни це са са
да шње ло ка ци је. Но ва ста ни ца би ће 
сме ште на на ула зу на Зла ти бор, пре
ко пу та хо те ла ‘’Олимп’’.

 Идеј ни про је кат је при пре мљен 
и тре нут но се ра ди на уре ђе њу при
ступ них са о бра ћај ни ца. Пла ни ра но је 
да, осим пе рон ског про сто ра, ауто бу
ска ста ни ца по се ду је ве ли ки пар кинг 
за ауто мо би ле и ауто бу се. По сто
ји мо гућ ност да се ста ни ца из гра ди 

кроз јав нопри ват но парт нер ство и 
оп шти на при пре ма до ку мен та ци ју у 
ци љу ре а ли за ци је по сла и за вр шет
ка ста ни це у на ред них го ди ну да на 
 до да је Бо жа нић.

Осим град ње но вих ин фра струк
тур них обје ка та, оп шти на под сти че и 
при ват не ин ве сти то ре да ула жу у за
бав не са др жа је и хо те ле ви со ке ка те
го ри је. Је дан од та квих про је ка та је и 
из град ња апарт ман ског хо те ла по вр
ши не 10.000 ме та ра ква драт них, на 
зе мљи шту од 59 ари, у цен тру Зла ти
бо ра. Пре ма ре чи ма на ше са го вор
ни це, ра до ви су по че ли кра јем 2016. 
го ди не, а ин ве сти тор, ‘’Тренд цен тар 
град ња’’, оче ку је да све бу де за вр ше
но до кра ја ове се зо не. 

(„еКа пи ја” 4.5.2017.)

ДРУГИ ПИШУ...

Гон до ла и Злат ни град  
за ми ли он ту ри ста го ди шње

„Про је кат Злат ни град или Но ви Зла ти бор, ко ји ће са др жа ти спорт ске објек те и хо те ле ви со
ке ка те го ри је, је дан је од пла но ва ко је оп шти на има ка ко би уна пре ди ла по ну ду ове пла ни не и 

при ву кла што ви ше ту ри ста’’, из ја ви ла Бо ја на Бо жа нић за по слов ни пор тал „eКа пи ја”
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Хо тел ски сме штај на Зла

ти бо ру за вре ме пр во

мај ских пра зни ка био 

је сто по стот но по пу њен , док је 

при ват ни за бе ле жио 85 од сто 

по пу ње но сти ка па ци те та. По

да ци го во ре да је ов де то ком  та 

че ти ри пра знич на да на бо ра

ви ло ви ше од 18.000 ту ри ста, а 

ра чу на ју ћи из лет ни ке ко ји су 

не рад ног 1. ма ја по се ти ли ову 

пла ни ну до ла зе ћи с ра зних 

стра на у ко ло на ма ауто мо би

ла, бе ле жи се број ка од пре ко 

30.000 го сти ју. 

„Ако је су ди ти по ова квом по

чет ку лет ње ту ри стич ке се зо не, 

ова ко ја је пред на ма би ће ре

корд на. За пр во мај ске пра зни ке 

Зла ти бор је по се ти ло ви ше од 

30.000 ту ри ста, а на са мом кон

цер ту Здрав ка Чо ли ћа на кр ца

том  Кра ље вом тр гу би ло их је 

и ви ше. О то ме увер љи во го во

ре сним ци, фо то гра фи је,за пи си 

сву да об ја вље ни. По себ но нас 

ра ду ју ути сци и ко мен та ри ту ри

ста – сви су оду ше вље ни, но се ле

пе ути ске. Не кри ју за до вољ ство 

пре све га по ну дом, са др жа ји ма 

и оним  по зи тив ним ис ку ством 

ко ји су до жи ве ли на Зла ти бо ру, 

што нас по себ но ра ду је“, ре као 

нам је Вла ди мир Жи ва но вић, 

ди рек тор ТО Зла ти бор.

Ре корд ну по се ће ност за бе ле

жи ла је и Сто пи ћа пе ћи на, јер 

је у јед ном да ну про да то чак 

1.000 ула зни ца за њу. Сви ови 

по да ци, по ре чи ма ди рек то ра 

Ту ри стич ке ор га ни за ци је Зла

ти бор, го во ре да ће пред сто је

ћа лет ња се зо на би ти до бра, а 

у при лог то ме је отва ра ње но

вих са др жа ја на Зла ти бо ру, као 

и уре ђе ње но вих ту ри стич ких 

ло ка ли те та те ра зно вр сно кул

тур но ле то.

„Оче ку ју нас на пор на про мо

ци ја и рад, пре све га у зе мља ма 

у  окру же њу, та ко ђе и у гра до

ви ма по Ср би ји. Кре ће мо у кам

па њу, се ри ју про мо ци ја Зла ти

бо ра пред лет њу ту ри стич ку 

се зо ну. На тим про мо ци ја ма 

ће мо све за ин те ре со ва не, а пре 

све га но ви на ре и ту ро пе ра те ре, 

упо зна ти са но вим са др жа ји ма 

на Зла ти бо ру и о оно ме што их 

оче ку је у лет њој се зо ни“, ка же 

Жи ва но вић.

За ле то ће де фи ни тив но би

ти отво рен ‘’Ди но парк’’, уре ђе но 

још не ко ли ко би ци кли стич ких и 

пе шач ких ста за, као и не ко ли ко 

но вих ви ди ко ва ца. „Све ово за

и ста раз ли ку је Зла ти бор од дру

гих ту ри стич ких цен та ра“, на

гла жа ва Жи ва но вић и до да је да 

ту ри сти ов де за и ста има ју шта 

да ви де, да осе те је дин стве не ча

ри ове злат не пла ни не. А  све ви

ше је љу би те ља оно га што Зла

ти бор ну ди и за то се по след њих 

го ди на оба ра ју ре кор ди у по се

ће но сти. Н. Џе леб џић

Ре корд на по се ће ност Зла ти бо ра 
за пр во мај ске пра зни ке

„Ако је су ди ти по ова квом по чет ку лет ње ту ри стич ке се зо не, ова ко ја је пред на ма  
би ће ре корд на. За пр во мај ске пра зни ке Зла ти бор је по се ти ло ви ше од 30.000 ту ри ста,  
а на са мом кон цер ту Здрав ка Чо ли ћа на кр ца том  Кра ље вом тр гу би ло их је и ви ше’’,  

ка же ди рек тор ТО Зла ти бор Вла ди мир Жи ва но вић

Ди рек тор ТО Зла ти бор Вла ди мир Жи ва но вић
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У Би бли о те ци „Љу би ша Р. 

Ђе нић“ 16. ма ја je при ка

зан до ку мен тар ни филм 

„Ко со во оте та све ти ња“ аутор

ке Ок са не Са зо но ве из Ру си је, 

уред ни це ‘’Њуз фронт Ср би ја’’. 

Филм је по све ћен по кра ји ни 

Ко со во и Ме то хи ја, те ри то ри ји 

због ко је је пре 18 го ди на НА

ТО из вр шио бом бар до ва ње Ју

го сла ви је. У ње му су ком би но

ва не исто риј ске чи ње ни це и ре

ал ност, а ана ли зи ран је и на ста

нак про јек та „Ко со во“ у но ви јој 

исто ри ји. Филм је ов де пр ви пут 

еми то ван у Ср би ји.

„Раз у мем да су ва ма, као срп

ском ауди то ри ју му, ве о ма ја сне 

ове чи ње ни це и да ово ни је но

вост за вас. Због то га је филм 

на пра вљен на два је зи ка: срп

ском и ру ском…“, ре кла је на 

пре ми је ри аутор ка фил ма Ок

са на Са зо но ва. Сво јом филм

ском сто ри јом „Ко со во оте та 

све ти ња“ она је же ле ла да при

ка же ре ал ност овог ре ги о на, 

жи во те љу ди и све оно са чи ме 

се су о ча ва ју на кон ра та и до

ла ска свих вр ста ми ро тво ра ца.

„ Има ла сам осе ћај да ако не 

ви дим Ко со во и Ме то хи ју јед

но став но не мам мо рал но пра

во да ра дим на про сто ру Бал

ка на и Ср би је за то што је ово 

јед на од нај бол ни јих та ча ка, 

али и бит на чи ње ни ца са да

шње по ли ти ке и са да шњих де

ша ва ња“, при ча Ок са на.

О Ко сме ту су у фил му го во

ри ли Ср би ко ји жи ве на се ве ру 

и у раз ли чи тим ен кла ва ма, Ср

би ко ји су сва ко днев но су о че ни 

са сло же ним по ли тич ким про

це си ма у ко ји ма се уни шта ва

ју срп ске пра во слав не вред но

сти и кул тур на ба шти на. У то ку 

сни ма ња фил ма, Ок са на и њен 

ко ле га, исто ри чар и но ви нар 

Сер геј Бе ло ус, би ли су ухап ше

ни на Ко сме ту и де пор то ва ни у 

Бе о град, због че га је филм до

био и дру ги на зив “За бра њен за 

сни ма ње“.

„То се де си ло због то га што 

ни смо има ли та ко зва не ко сов

ске ви зе ко је је не по сто је ћа ре

пу бли ка уве ла за др жа вља не 

Ру си је, Укра ји не и оста лих зе

ма ља ко је је ни су при зна ле“, об

ја шња ва аутор ка.

Филм је пр ви пут при ка зан 

у Ро сто ву на До ну 25 мар та. На 

пи та ње по се ти ла ца: за што је 

Ча је ти на ода бра на за пре ми

јер но при ка зи ва ње у Ср би ји, 

Са зо но ва је ре кла да је ова оп

шти на збра ти мље на са ви ше 

гра до ва на Ко со ву и да је че сто 

би ла до ма ћин де ци из угро же

них под руч ја КиМ. 

Го шћу из Ру си је по здра вио је 

у име оп шти не Ча је ти на пред

сед ник Ми лан Ста ма то вић, ре

кав ши да су Ру си ве ков ни при

ја те љи на ше зе мље и да је овај 

филм је дан од зна чај них ко

ра ка учи ње них ка упо зна ва њу 

ши ре јав но сти са бол ном исти

ном о Ко со ву.  М.Р. Лу ко вић

Одржавањем конференције за новинаре у ПР центру у Подгорици, 
Туристичка организација Златибор кренула је у промотивну кампању 
пред предстојећу летњу туристичку сезону. Ово је прва у низу пре
зентација Златибора у земљама у окружењу, а наставак промотивне 
кампање очекује се у Босни и Херцеговини, Румунији, Македонији и 
другим земљама региона. 

Представници црногорских медија и туристичких агенција имали 
су прилику да се упознају са летњом  туристичком понудом Златибо
ра, као и са новим садржајима који ће у наредном периоду значајно 
допринети развоју туризма и разноврсним могућностима одмора. 
Представници ТО Златибор медијима и потенцијалним туристима  
из Црне Горе представили су велике смештајне капацитете високих 
категорија на Златибору, уређене локалитете и излетишта, пешачке 
и бициклистичке стазе, Авантура парк и упознали их са неким од нај
важнијих пројеката који ће унапредити квалитет боравка,  као што 
су изградња тематског Дино парка, панорамске ‘’Голд гондоле’’ која 
ће на атрактиван начин повезивати центар Златибора са Торником, 
Омладинскокултурног центра... 

Познато је да Туристичка организација Златибор велику пажњу 
посвећује представљању  понуде у Црној Гори, јер  гости из ове земље 
традиционално чине значајан проценат укупног броја туриста који 
посећују нашу дестинацију. Према статистичким подацима из прет
ходне године, забележен је пораст броја посетилаца из Црне Горе, а 
овакав тренд очекује се и у наредној сезони. Т. О. З.

Златибор у представљања кренуо од Подгорице

Ко со во оте та све ти ња

Срп ска пре ми је ра до ку мен тар ног фил ма  
о Ко сме ту аутор ке из Ру си је одр жа на  

у би бли о те ци у Ча је ти ни
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У оквиру пројекта пре

кограничне сарадње 

под називом „Од млека 

са наших планина“, општина 

Чајетина добила је средства у 

износу од 170.000 евра за из

градњу млекаре у Кривој Реци. 

Предвиђено је да млекара буде 

капацитета 3.000 литара мле

ка, а производиће се сир и кај

мак, и то искључиво од млека 

из златиборских села.

За почетак, млекара у Кри

вој Реци ће запошљавати три 

радника, који ће радити на от

купу млека и преради, а ла

бораторија која већ ради ба

виће се контролом квалитета 

и исправности млека. Дирек

тор ‘’Златиборског еко агра

ра’’, привредног друштва које 

ће газдовати овим објектом, 

каже да се радови одвијају по 

планираној динамици.

„Већ крајем маја је монти

рање опреме, за коју су потпи

сани уговори. Најкасније у пр

вим недељама јуна млекара ће 

почети са радом“, каже Влади

мир Бојовић, директор ‘’Злати

борског еко аграра’’.

На млекари су у току грађе

вински радови, објекат је ози

дан и укровљен. Упоредо са 

тим пословима, ради се и на 

истраживању стања на терену:  

контактирају се будући коопе

ранти – газдинства од којих ће 

криворечка млекара откупљи

вати млеко. Истовремено, ис

тражује се и тржиште, јер је на

мера да сир и кајмак, који ће се 

овде производити, буду пласи

рани само по хотелима и рес

торанима на територији чаје

тинске општине, а највише на 

Златибору.

„У вези сира и кајмака који 

ће се производити у нашој  

млекари занимљиво је да ће 

у овој години бити искључи

во доступни одређеним хоте

лима и ресторанима на Зла

тибору, а неће бити могуће 

купити их у слободној про

даји или у било ком маркету. 

Ту желимо, пре свега, да дамо 

подршку нашим хотелијерима 

и угоститељским радницима, 

али и да их анимирамо да, на 

неки начин, и они сами фаво

ризују произвођаче са терито

рије наше општине“, истиче 

Бојовић.

По конкурентној цени, зла

тиборским произвођачима 

млека биће понуђен откуп, 

како би били заштићени од 

других откупљивача који дају 

малу цену. Упитан да ли ће 

ова млекара бити конкурен

ција приватним млекарама у 

окружењу, Бојовић одговара 

да је тржиште веома велико 

и да конкуренцију види само 

у произвођачима са стране 

који, како каже, продају своје 

производе под златиборским 

именом, а да то заправо није 

истина. Истиче да је циљ овог 

пројекта заштита локалних 

произвођача и загарантована 

откупна цена млека.

Упоредо са млекаром, ради се 

и на реализацији постављања 

млекомата, и то на златибор

ској пијаци, где ће се моћи ку

пити златиборско пастеризова

но, али необрано млеко. 

Н. Џелебџић

Млекара у Кривој Реци  
у јуну почиње са радом

Владимир Бојовић: Сир и кајмак који 
ће се производити у нашој  млекари 

биће у овој години искључиво доступни 
одређеним хотелима и ресторанима 

на Златибору, а неће бити могуће 
купити их у слободној продаји или у 

маркету. Ту желимо да дамо подршку 
нашим хотелијерима и угоститељским 

радницима, али и да их анимирамо  
да и они сами фаворизују произвођаче 

са територије наше општине
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Сад ња ја го ди ча стог во ћа већ 

одав но је ухва ти ла ма ха по 

зла ти бор ским се ли ма. Го

ди на ма уна зад уз га ја ју се ма ли

не, а од пре не ко ли ко го ди на бо

ров ни ца је све при сут ни ја. Ова 

воћ ка сти гла је и до нај у да ље ни

јег се ла – Ја бла ни це. Стру ка ка же 

да је Зла ти бор ина че по го дан за 

ову вр сту кул ту ре, због свог ге о

граф ског по ло жа ја, али и кли ме 

и чи стог ва зду ха.

Го ри ца и Жар ко Љу бо је вић са 

сво је тро је де це  жи ве у Ча је ти

ни. Као и сва ка срп ска по ро ди ца, 

бо ре се за оп ста нак и бо ље су тра. 

Он је за по слен, али са ми ни мал

ним при ма њи ма, док му је су

пру га тре нут но без по сла. Де ца 

ра сту, па су и по тре бе све ве ће. А 

па ра не ма док се не што не ра ди. 

За то су од лу чи ли да по диг ну за

сад бо ров ни ца у ње го вој род ној 

Ја бла ни ци.

„Пр ви за сад бо ров ни це по са

дио сам 2013. го ди не у је сен, и 

то 500 сад ни ца на 25 ари. На ред

не го ди не има ли смо не по го ду 

– град нам је уни штио 150 сад

ни ца и то то тал но“, ка же Жар ко 

Љу бо је вић.

Исте го ди не, на кон не по го да, 

Љу бо је ви ћи су у је сен за са ди ли 

но вих 150 сад ни ца, а ста ре пре са

ди ли. Ве ћи део се при мио, док је 

је дан број сад ни ца скроз про пао.

„Ста рог за са да имам око 350 

сад ни ца, а ове го ди не би тре ба

ло да сва ка да бар по ки ло грам, 

ки ло грам и по. Од са мог стар та 

смо има ли про бле ме. Пр ве го ди

не је био град, сле де ће по пла ва, а 

про шле го ди не пти це су нам од

не ле род. Ове го ди не мраз нам 

је род пре по ло вио, а сад ни це су 

нам пре то га би ле вр хун ске“, при

ча Жар ко.

Он пла ни ра да већ на је сен 

по са ди око 200 но вих сад ни ца, 

а нај ве ћу на ду по ла же у ‘’Зла ти

бор ски еко аграр’’ ка да су у пи та

њу под сти цај ни про гра ми, али и 

пла сман. Ка же да су ула га ња ве

ли ка, али се ипак на да да ће се 

сав ње гов труд на кра ју ис пла ти

ти. Ове го ди не ће род пре да ти, а 

за на ред ни пе ри од план је да, уз 

по моћ ‘’Еко агра ра’’, кре не са пре

ра дом бо ров ни це.

На 25 ари, ко ли ки им је за

сад, Љу бо је ви ћи не ма ју по тре

бу за до дат ном рад ном сна гом. 

Цео по сао би ће оба вљен од стра

не чла но ва по ро ди це.

„Уз по моћ де це и ба ба и де де, 

тре ба ло би да нам дру га рад на 

сна га ни је по треб на. Али све за

ви си од ро да – ка да бу де ве ћи, ла

ко је на ћи рад ну сна гу“, до да је Го

ри ца Љу бо је вић.

Љу бо је ви ћи по ру чу ју бу ду ћим 

во ћа ри ма да је, по ред пу но па ра 

и ра да, нај бит ни ја љу бав пре ма 

по љо при вре ди и во ћар ству. На

да ју се да ће и оста ли, ко ји има ју 

сво ја има ња, по ћи њи хо вим сто

па ма.

На да Џе леб џић

Бо ров ни це  
у Ја бла ни ци  

га је Љу бо је ви ћи
„Ста рог за са да имам око 350 сад ни ца, ове го ди не би тре ба ло да сва ка да бар по ки ло грам, ки ло грам 
и по’’, ка же Жар ко Љу бо је вић ко ји на ме ра ва да уз по моћ „Еко агра ра” кре не и у пре ра ду бо ров ни ца

По во дом обе ле жа ва ња Не де ље здра вља уста 
и зу ба, Дом здра вља Ча је ти на у са рад њи са Цр
ве ним кр стом за ма ли ша не пред школ ске уста
но ве „Ра дост“ ор га ни зо вао је еду ка тив но пре да
ва ње о ва жно сти очу ва ња здра вља уста и зу ба. 
На ову те му го во ри ла је др Ми ли ца Га во вић, сто
ма то лог ча је тин ског До ма здра вља, ко ја је по се
ти ла и ма ли ша не оста лих вр ти ћа на под руч ју оп
шти не. Она је на прак ти чан на чин по ка за ла ка ко 
се пра вил но одр жа ва хи ги је на уста и зу ба те по
са ве то ва ла их да ре дов но до ла зе на пре глед.

„Де ца ка да се до ве ду пр ви пут код зу ба ра од
ра ди се пре глед, по гле да се ста ње са ме усне 
ду пље и зу ба. Све се то еви ден ти ра, а по том се 
на ста вља са рад ња са сто ма то ло гом. То је нај
бо љи мо гу ћи на чин да се де ца на вик ну на сам 

ам би јент и на осо бу у ко ју ће има ти по ве ре ња“, 
ка же Ми ли ца Га во вић.

Она до да је да ме ре за шти те зу ба тре ба спро
во ди ти то ком чи та вог жи во та по чев ши и пре 
ни ца ња зу ба, тј. то ком труд но ће. По себ но зна

чај на циљ на гру па за пре вен тив ни рад су труд
ни це и де ца школ ског и пред школ ског уз ра ста 
код ко јих се мо гу спро ве сти ско ро све ме ре за
шти те стал них и пре о ста лих млеч них зу ба.

„Бит но је да се зу би пе ру од три до пет ми ну та. 
Ис хра на тре ба да оби лу је во ћем, по вр ћем, млеч
ним про из во ди ма и што ма ње слат ки ша. Тре ба
ло би да их из бе га ва ју због то га што се слат ки ши 
ла ко ле пе за гри зне по вр ши не зу ба и те шко их је 
од стра ни ти“, ис ти че док тор ка Га во вић.

Ову ак тив ност по др жа ла је ло кал на са мо у
пра ва и Цр ве ни крст Ча је ти на ко ји су фи нан
си ра ли ку по ви ну чет ки ца за зу бе и ја бу ка ко је 
сим бо ли зу ју здрав жи вот. Не де ља здра вља уста 
и зу ба ове го ди не обе ле же на се под сло га ном 
„Осмех ни се здра во“. Д. Ро сић

Хи ги је на уста и зу ба ве о ма је ва жна за нај мла ђе
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У школ ској 2017./2018. у 

сред њој Уго сти тељ ско

ту ри стич кој шко ли у Ча

је ти ни би ће упи са но 120 уче ни

ка, и то у че ти ри оде ље ња. Јед но 

оде ље ње је фи нан сиј ски ад ми

ни стра то ри, док су три из под

руч ја уго сти тељ сто и ту ри зам. 

Из ове обла сти јед но оде ље ње 

је ту ри стич ки тех ни чар, дру

го ку ли нар ски тех ни чар, док је 

тре ће ком би но ва но – ку ва ри и 

ко но ба ри.

Уче ни ци ко ји упи су ју сред

њу уго сти тељ ско ту ри стич ку 

шко лу  углав ном су из ча је тин

ских основ них  шко ла, а  све  ве

ћи број де це из окру же ња од лу

чу је да се шко лу је у Ча је ти ни. 

Нај ве ћа по тра жња је за тре ћим 

сте пе ном смер ку вар, и то по ха

ђа ју углав ном де ца из дру гих 

оп шти на:  Ко сје ри ћа, Гор њег 

Ми ла нов ца, При бо ја, При је по

ља, Но ве Ва ро ши, По же ге, Ари

ља, Ужи ца.

„Ми слим да би био знат но 

ве ћи број уче ни ка уко ли ко би и 

ова шко ла би ла са до мом за уче

ни ке, као и мно ге дру ге шко ле. 

Ово би знат но по ве ћа ло број ђа

ка и по мо гло да шко ла има је

дан ста бил ни ји упис. При ме ти

ли смо да ови уче ни ци ко ји су са 

стра не углав ном упи су ју за ни

ма ња ку вар и ко но бар, а све су 

то из у зет но до бра де ца, вред на 

и од го вор на. Прак тич ну на ста

ву оба вља ју на Зла ти бо ру“, ка же 

Ви шња Сми ља нић, ди рек тор ка  

Уго сти тељ ско ту ри стич ке шко

ле Ча је ти на.

Ло кал на са мо у пра ва је већ 

оба ве шта на о по сто ја њу по тре бе 

за до мом уче ни ка, а по треб но 

је да се ре ши про блем про сто

ра, док би шко ла са ма од ра ди

ла по сло ве ве за не за ве ри фи

ка ци ју. Ина че, по сло дав ци са 

Зла ти бо ра ка жу да има ју из ра

же не по тре бе за ку ва ри ма и ко

но ба ри ма, а то је са мо још је дан 

до каз да свр ше ни сред њо школ

ци има ју од ли чан про лаз на кон 

ове сред ње шко ле, би ло да су у 

пи та њу сту ди је или за по сле ње.

„На ши ђа ци има ју про лаз на 

ви со ке шко ле, тро го ди шње, а 

на рав но и  про лаз на фа кул те

те. Та ко ту ри стич ки тех ни ча ри 

углав ном упи су ју стра не је зи ке, 

сту ди је пра ва и ту ри змо ло ги ју, 

док уче ни ци са под руч ја еко но

ми је углав ном упи су ју еко ном

ски фа кул тет. А мно го ле пе при

ме ре има мо где ти уче ни ци са 

по 100 бо до ва упи шу фа кул тет 

и од лич ни су сту ден ти. Та ко ђе, 

ку ли нар ски тех ни ча ри и ку ва

ри углав ном упи су ју га стро но

ми ју“, до да је Ви шња Сми ља нић.

Ди рек тор ка са по но сом ис ти че 

да до ста де це ко ја за вр ше сред њу 

уго сти тељ ско ту ри стич ку шко лу, 

већ ра де по свим ве ћим гра до ви

ма, а на ро чи то у Бе о гра ду, али и 

ши ром све та, чак и у Аме ри ци. 

По ред до бре прак тич не на ста ве, 

уче ни ци пр вог раз ре да сме ра ку

вар има ју и до бре ути ске.

„Ов де је мно го ле по, учи мо 

пу но то га и ми слим да де ца, ако 

во ле да ра де са хра ном, тре ба да 

упи шу ову шко лу. У овој стру ци 

има увек по сла, ве ли ке су пла те 

и мно го је ле по то ра ди ти“, при

ча нам де вој чи ца ко ја учи пр

ву го ди ну.

„Пре по ру чу јем да се упи ше 

ова шко ла, јер је ов де мно го ле

по и смер ни је те жак ,ла ко мо же 

да се на ђе по сао“, ка же уче ни ца 

пр ве го ди не смер ку вар.

Тре ба ис та ћи да су уче ни ци 

ове шко ле уче ство ва ли у апри

лу на ре пу блич ком так ми че

њу уго сти тељ ских шко ла, где је 

Сте ван Мар ко вић са Зла ти бо ра  

осво јио че твр то ме сто.

 На да Џе леб џић

Уго сти тељ ско-ту ри стич ка 
шко ла упи су је 120 ђа ка

По сто ји по тре ба за до мом уче ни ка ко ји би ову, ме ђу ђа ци ма из на ше  
и окол них оп шти на већ по пу лар ну шко лу, учи нио још број ни јом.  

– По сло ви на Зла ти бо ру за ку ва ре и ко но ба ре  Ви шња Сми ља нић

Ново јело из кухиње „Зрачка”
У Дневном боравку за децу са сметњама у развоју „Зрачак“ у Чајетини 

корисници се на различите начине оспособљавају за самостални живот. 
Једно од омиљених места корисника ‘’Зрачка›› је  кухињица, у којој   ско
ро сами спремају разна јела. Њима омиљене посластице:  палачинке, 
бакин колач, торту већ су савладали, а ових дана кромпир чорба била 
је на реду за припрему. Деца су са задовољством прихватила овај иза
зов, а у позитиван исход тих куварских активности и ми смо се уверили.

 Сваке седмице овде се спрема ново јело – слано или слатко. Од царске 
пите, преко грашка, до торте и палачинака. Ова деца заиста дају све од 
себе да науче, како би била спремна да преживе без ичије помоћи. Корак 
по корак, уз помоћ својих наставница, савладававају и компликованија 
јела. Ево како су нам описали спремање кромпир чорбе:

„Кромпир чорбу правимо тако што прво ставимо уље, па онда лук и 
шаргарепу. Када се то упржи, исецкамо кромпир на коцкице па га ста

вимо у шерпу. Долијемо воде. Када се све скува, запржимо, и наравно, 
ставимо со“, прича нам Далибор Милекић.

Њих тројица – Далибор, Мирко и Мишо – скували су кромпир чорбу за 
непун сат времена, а након тога, уз још два другара, у сласт су је појели. 
Предстоје и нове авантуре и нове победе деце из ‘’Зрачка’’.

 Н. Џелебџић
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Златибор је дестинација за 

коју се многи одлучују да 

је посете и упознају. Раз

лози су бројни, пре свега при

родне лепоте, чист ваздух, до

бра храна, бројни и разноврсни 

садржаји, као и могућност да 

се у објектима угоститељскоту

ристичке привреде стекну нова 

знања и усаврше практичне веш

тине. Због наведених предности, 

наставници и ученици Трговин

скоугоститељске школе из Ле

сковца одлучили су да стручну 

екскурзију реализују на Златибо

ру у сарадњи са Угоситељскоту

ристичком школом из Чајетине. 

Програм стручног дела екскур

зије су креирали, припремили и 

огранизовали  ученици и настав

ници из наше школе и тако омо

гућили друговима и колегама из 

Лесковца да демонстрирају прак

тичне вежбе на један нов и дру

гачији начин.

Овај део програма је реали

зован 14. маја 2017. године. Око 

10:00 часова дочекали смо уче

нике Трговинскоугоститељске 

школе из Лесковца испред хоте

ла  „Зеленкада“. Наши ученици 

су имали улогу туристичког во

дича. Испричали су о географс

ким карактеристикама Златибо

ра, легенде о имену Златибора, 

развоју туризма на Златибору, 

Краљевој чесми, смештајним 

капацитетима, гастрономским 

специјалитетима, туристичким 

манифестацијама и другим ту

ристичким вредностима Злати

бора. Затим су испричали о раз

воју, активностима и образовним 

профилима наше школе.

Ученици образовног профи

ла туристички техничар и угос

титљски техничар практичне 

вежбе су реализовали у ХТП АД 

«Палисад» Златибор. Обишли 

су хотелски  лоби, рецепцију хо

тела, неколико соба, конгресну 

салу, ресторан, кухињу и спа цен

тар. Имали су краће предавање 

на тему ‘’Рецепцијско пословање 

и сарадња рецепцијске службе 

са службом исхране и пића’’. Уче

ници обрзовног профила комер

цијалисти, обишли су Специјал

ну болницу ‘’Чигота“  и упознали 

се са развојем здравственог тури

зма на Златибору. Имали су струч

но предавање на тему ‘’Хотелске 

службе, са посебним акцентом на 

комерцијалну службу и финан

сијскорачуноводствену службу’’. 

Ученици обрзовног профила ку

линарски техничар своја кули

нарска умећа су показали у школ

ком ресторану. Ученици из наше 

школе припремали су  златибор

ску комплет лепињу, док су гости 

припремали лесковачки роштиљ. 

Након реализације стручног про

грама, наставили смо дружење у 

ресторану Угоститељскотурис

тичке школе, уз дегустацију зла

тиборских и лесковачких специја

литета. Том приликом размењени 

су пригодни поклони.

 Уследио је договор о уна

пређењу и развоју даље сарадње, 

као и позив да ми будемо њихови 

гости за време познате туристич

ке манифестације, лесковачке  

‘’Роштиљијаде’’.  Није изостало ни 

фотографисање, о чему сведоче 

бројне заједничке фотографије.

Ево шта су рекли по повратку 

у Лесковац: „Стижемо у Лесковац 

пуни лепих успомена са Злати

бора. Хвала још једном на про

граму, гостопримству и дружењу. 

Поздрав целој екипи.  Братислав 

Пејић“.

А укупна оцена је да је овај 

програм успешно реализован 

на обострано задовољство. Да 

ученици буду богатији за нова 

практична знања и вештине, ве

лику стручну помоћ и подршку 

дали су запослени из предузећа 

локалне туристичке привреде, 

пре свега особље школског рес

торана, ТО „Златибор“, Специјал

не болнице „Чигота“, хотела „Па

лисад“ и фотографске радње 

„Фото Никић“. Што још једном по

тврђује да су стручни и образова

ни кадрови кључ успеха у турзму.

 Неранџа Јовичић

Ђаци из Лесковца спремали 
роштиљ, наши комплет лепињу

Наставници и ученици лесковачке Трговинскоугоститељске школе стручну екскурзију 
реализовали на Златибору у сарадњи са Угоститељскотуристичком школом из Чајетине

Срдачна добродошлица Обилазак болнице „Чигота”

Демонстрација кулинарских вештина
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У зла ти бор ској Спе ци јал ној 

бол ни ци „Чи го та“ на про

гра му „Чи го ти ца“ у ме се

цу ма ју се на ла зи ло 39то ро де це 

уз ра ста од 12 до 18 го ди на, чи

ји је, ка ко струч ња ци ка жу, ин

декс те ле сне ма се ве ћи од 95тог 

пер цен ти ла. Де ца су упу ће на од 

стра не пе ди ја та ра и о тро шку 

Здрав стве ног фон да бо ра ве у 

„Чи го ти“ 21 дан на трет ма ну по 

ко јем је ова здрав стве на уста но

ва по зна та и ван гра ни ца Ср би је. 

Го ја зност је нај че шће хро нич но 

обо ље ње код де це и ја вља се у све 

ра ни јем уз ра сту са све ве ћим ин

дек сом те ле сне ма се, што по вла

чи са со бом број не здрав стве не и 

пси хич ке ком пли ка ци је. 

‘’Про грам ‘Чи го ти ца’ вр ши еду

ка ци ју де це о зна ча ју пра вил не 

ис хра не и фи зич ких ак тив но сти 

у пре вен ци ји у ле че њу го ја зно

сти. За хва љу ју ћи тим ском ра ду и 

мул ти ди сци пли нар ном при сту

пу у ле че њу ре зул та ти су из у зет

ни, би ло да је реч о крат ко роч ним 

или ду го роч ним’’, ка же др Сне жа

на Ле шо вић, на чел ни ца Оде ље ња 

за пре вен ци ју, ле че ње го ја зно сти 

и ре ха би ли та ци ју де це и адо ле

сце на та. „Крат ко роч ни ефек ти се 

од но се на ре дук ци ју те ле сне ма

се, по пра вља ње ме та бо лич ких 

фак то ра ри зи ка, нор ма ли зо ва ње 

по ви ше ног крв ног при ти ска… 

Ре зул та ти на ше сту ди је, ана ли

за јед ног ве ли ког узор ка де це ко

ја су ле че на у на шем цен тру, по

сле три и пет го ди на ја сно ука зу је 

на из у зет но до бре ефек те. Го то во 

75 од сто адо ле сце на та је ре ду ко

ва ло те жи ну. Са мо че твр ти на ни

је би ла успе шна у ре ша ва њу овог 

про бле ма“. 

У гру па ма ко ја до ла зе на ла

зе се че сто и де ца са ин ва ли ди

те том, што зах те ва са свим дру га

чи ји при ступ и трет ман од стра не 

„Чи го ти ца“ ти ма, али и то се успе

шно ре ша ва. „Ин ди ви ду ал но пла

ни ра мо сва ку ак тив ност. Пр во ис

хра ну ко ја је при ла го ђе на уз ра сту, 

по лу и фи зич ким спо соб но сти ма 

на ше де це, а по ред то га се пла ни

ра и фи зич ка ак тив ност. Кон сул

ту је се спе ци ја ли ста фи зи кал не 

ме ди ци не и та де ца су за и ста под 

ин тен зив ним над зо ром.“

До ла зак у „Чи го ту“ и бо ра вак 

од ско ро ме сец да на у не по зна

тој сре ди ни, ме ђу но вим ли ци

ма, ни је увек лак. Али ова де ца се 

вр ло бр зо спри ја те љу ју и по ста

ју по др шка јед ни дру ги ма у за

јед нич ком на сто ја њу да по бе де 

про блем са ви шком ки ло гра ма. 

Нај ви ше им с по чет ка, ка жу ови 

мла ди љу ди, те шко па да одво је

ност од ро ди те ља. Да љи про блем 

је про ме на на чи на ис хра не и на

ви ка. Са тим се су сре ћу пси хо ло

зи „Чи го ти ца“ ти ма ко ји на сто је 

да на нај бо љи на чин, кроз ин

ди ви ду ал ни и груп ни рад, ре ше 

про бле ме де це и пру же им до дат

ну мо ти ва ци ју.

„Раз ли чи те ме то де и тех ни ке 

по сто је ка ко се осве шћу је про

блем го ја зно сти, на ста нак тог 

про бле ма и ка ко ра ди ти на ње

го вом ре ша ва њу,“  до да је Је ле

на Сми ља нић, пси хо лог СБ „Чи

го та“. „За тим, има мо ин те зи ван 

кон такт са ро ди те љи ма . Ја ко је 

ва жно да ро ди те љи пре по зна ју 

и схва те озбиљ ност тог про бле

ма, јер де ца су да ље у њи хо вим 

ру ка ма, а ма ме су те ко је ку ва ју 

или не ку ва ју – па је то про блем“.

На ле стви ци тзв. бо ле сти мо

дер ног до ба про блем го ја зно сти 

се све ви ше пе ње. Због то га је, ка

ко ка же Је ле на Сми ља нић, нео п

ход но о ње му ви ше го во ри ти ка

ко у по ро ди ци, та ко и у шко ли, а 

ве о ма је ва жна и уло га ме ди ја.                     

М. Р. Лу ко вић

Из у зет ни ефек ти „Чи го ти ца” 
про гра ма за мла де

„Ана ли за јед ног ве ли ког узор ка де це ко ја су ле че на у на шем цен тру по сле три 
и пет го ди на ја сно ука зу је на из у зет но до бре ефек те, го то во 75 од сто  

адо ле сце на та је ре ду ко ва ло те жи ну”, ка же др Сне жа на Ле шо вић

Шта је наш из го вор да не из дво ји мо вре ме за ма ле 
ства ри ко ји ма хен ди ке пи ра ним осо ба ма жи вот мо
же мо учи ни ти лак шим? Ак ци ја „Чеп у џеп“ је јед на од 
та квих и ње су се се ти ла де ца „Чи го ти ца’’ про гра ма 
ко ја ових да на бо ра ве на Зла ти бо ру. Пред сед ни ку УГ 
„Ин клу зи ја осо ба са ин ва ли ди те том Ча је ти на“ и ча је
тин ском па ра о лим пиј цу Алек сан дру Ра ди ши ћу па кет 
че по ва за ре ци кла жу уру чи ла је Ива на ко ја до ла зи из 
Ва ље ва и јед на је од де це са ин ва ли ди те том. Она је 
овим пу тем апе ло ва ла на сво је дру га ре да се слич ним 
ак ци ја ма при дру же де ци из „Чи го ти це“ и по мог ну да 
се ку пе по треб на по ма га ла удру же њу осо ба са ин ва
ли ди те том. Ра ди шић се за хва лио на по кло ну, ре кав ши:

„На рав но да пу но зна чи ка да по др шка до ђе од јед
ног ова квог про гра ма, али мо рам да се за хва лим и 
оста лим љу ди ма ко ји су уче ство ва ли у овој ак ци ји. 

Пр во мо рам да по хва лим ОШ „Ди ми три је Ту цо вић“, 
и вр тић ов де на Зла ти бо ру, и све оста ле ко ји су да ли 
свој до при нос и ску пља ли че по ве за Удру же ње. Та ко
ђе мо рам да на по ме нем да је основ ни циљ ове ак ци
је по ди за ње све сти да су и осо бе са ин ва ли ди те том 
део сва ко днев ног на шег жи во та.“

Ак ци ја „Чеп у џеп“ по кре ну та је про шле го ди не, од ре
ђе ни број ку ти ја је по ста вљен на Зла ти бо ру и у Ча је ти ни 
са ци љем да се од ре ци кла же че по ва при ку пе сред ства 
за на ста вак про јек та „Зла ти бор без ба ри је ра“, као и за 
на бав ку ор то пед ских по ма га ла за чла но ве Удру же ња. 
Под се ћа мо гра ђа не на по сто ја ње пле ме ни те ак ци је „Чеп 
у џеп“ за ко ју им је по треб на са мо до бра во ља, па и ако 
у бли зи ни не ма по ста вље них ку ти ја за при ку пља ње че
по ва, увек их мо гу од не ти у шко лу или вр тић где нам 
на ши нај мла ђи све тла ју образ. М. Р. Л.

Де ца „Чи го ти ца” про гра ма у ак ци ји „Чеп у џеп”
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Од 15. до 20. ма ја Ча је ти на 

је би ла у зна ку фе сти ва

ла „Де ца ме ђу нар ци си

ма“. Ово је јед на од ма ло број них 

смо три за мла де ко ја успе ва да 

оп ста не 25 го ди на, пре све га за

хва љу ју ћи тру ду ор га ни за то ра, 

Спорт ског цен тра Ча је ти на, уз 

са рад њу са уста но ва ма и ор га

ни за ци ја ма ча је тин ске оп шти

не. Они су се по ста ра ли да ове 

го ди не про грам фе сти ва ла бу де 

још са др жај ни ји и за ни мљи ви ји 

де ци и су гра ђа ни ма.

Овај 25. фе сти вал „Де ца ме ђу 

нар ци си ма“ је по чео из ле том у 

при ро ду и ак тив но сти ма де це 

из деч јег вр ти ћа „Ра дост“ ко

је су би ле део ак ци је не го ва

ња здра вих жи вот них на ви ка 

и по ве ћа ња без бед но сти де це 

у са о бра ћа ју. Де ца су има ла при

ли ку да по гле да ју цр та ни филм 

„Ма га ре ћа по сла“, али и ужи ва

ју у из ло жби деч јих ра до ва Кре

а тив не ра ди о ни це. Ле по вре ме 

до пу сти ло је ма ли ша ни ма да цр

та њем на ас фал ту ис пред До ма 

кул ту ре из ра зе сво ју ма што ви

тост. И ове го ди не рас пи сан је ли

ков ни кон курс на ко ји је при сти

гао ве ли ки број ра до ва. Од лу ку о 

по бед ни ци ма до не ла је на став

ни ца ли ков не кул ту ре Ана ста

си ја Бог да но вић, на гра див ши 

16 по је ди нач них и је дан груп ни 

рад. Ма ли ша ни су има ли при ли

ку да у да ни ма фе сти ва ла по гле

да ју деч је пред ста ве: „Зма је во но

во оде ло“ и „Цар ство дру гар ства“ 

по зо ри шта „По ле та рац“ из Бе о

гра да и „Би стрич ко ву“ пред ста ву 

„Про кле та мо да ја ко је овла да ла“.

Ово го ди шњи фе сти вал је за

вр шен про гла ше њем нај бо љих 

деч јих ра до ва са ли те рар ног 

кон кур са и дру же њем са ку мом 

ма ни фе ста ци је Не дељ ком По

па ди ћем, пе сни ки ња ма Рај ком 

Ми ли шић и Мир ја ном Ран ко

вић Лу ко вић, као и афо ри сти ча

рем Ра дом Ђер го ви ћем. Од лу ку о 

по бед ни ци ма ли ков ног кон кур

са ни је би ло ни ма ло ла ко до не

ти, а Не дељ ку По па ди ћу по мо гао 

је Ра де Ђер го вић. Он ка же да је 

ове го ди не при сти гло пре ко 170 

ра до ва из ра зних гра до ва и се ла 

Ср би је што је за сва ку по хва лу а 

ујед но ра ду је и чи ње ни ца да су 

де ца за ин те ре со ва на ка ко за чи

та ње та ко и за пи са ње.

„Мо гу да по хва лим да су сјај

ни ра до ви сти гли из овог кра ја: 

из Кри ве Ре ке, Мач ка та, Шљи во

ви це, Зла ти бо ра…’’, ка же Ђер го

вић. „Ми слим да ма ња ме ста 

има ју ви ше ду ше и да се ви ше 

ба ве ти ме не го ве ли ки гра до ви, 

по пут Бе о гра да, Ни ша, Но вог Са

да, Кра гу јев ца и оста лих. То је и 

знак да про свет ни рад ни ци до ста 

ра де на то ме“, до да је Ђер го вић.

Не дељ ко По па дић из ра зио је 

за до вољ ство што су га ор га ни за

то ри по зва ли да бу де кум ово го

ди шњег фе сти ва ла. На до ве зу ју

ћи се на Ђер го ви ће ву по хва лу о 

та лен то ва но сти де це ре као је да 

му је жао што ни су мо гли да на

гра де и ви ше ра до ва јер су де ца 

ма што ви та и то за слу жу ју.

„Ни је тач но да де ца не чи та ју, 

ни је тач но да не пи шу, ни је тач но 

да је ком пју тер по бе дио књи гу! 

Упра во смо ових да на, жи ри ра ју

ћи ове ра до ве, има ли при ли ку да 

се  уве ри мо да ће мо ми има ти и 

сво је на след ни ке ме ђу њи ма. Бу

ду ћи пе сни ци, бу ду ћи пи сци, већ 

по ла ко ста са ју“, са осме хом твр ди 

ово го ди шњи кум.

Го шће ве че ри би ле су и пе сни

ки ње Рај ка Ми ли шић из Ба ња лу ке 

и Мир ја на Ран ко вић Лу ко вић ко

је су се мла ди ма обра ти ле нај леп

шим сти хо ви ма. А они, због ко јих 

је и на стао овај фе сти вал – де ца – 

о свом уче шћу и на гра да ма ре кли 

су да су за до вољ ни што су ода бра

ни њи хо ви ра до ви и да ће на ста

ви ти да пи шу и да ље. Ме ђу њи ма 

би ло је и оних ко ји су већ на гра

ђи ва ни, или су по зва ни да на ред

них да на при ме на гра де у не ком 

дру гом гра ду. Ипак, за вр шни дан 

фе сти ва ла с про гла ше њем нај бо

љих де чи јих ра до ва био је, на жа

лост, нај ма ње по се ћен што је па ра

докс бу ду ћи да је то цен трал ни део 

ма ни фе ста ци је. Са мим тим на ме

ће се пи та ње шта ор га ни за то ри и 

уче сни ци фе сти ва ла још тре ба да 

учи не ка ко би при ву кли па жњу 

сво јих су гра ђа на, ка ко овај ва жан 

фе сти вал ко ји је про сла вио 25. ро

ђен дан не би био уга шен? 

Дра га на Ро сић

Че тврт ве ка фе сти ва ла  
„Де ца ме ђу нар ци си ма”
„Бу ду ћи пе сни ци и пи сци већ ста са ва ју, ни је тач но да је ком пју тер  

по бе дио књи гу”, ре као кум овог фе сти ва ла Не дељ ко По па дић
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Се ку ла Кне же вић Ћал до вић, ин же њер, ро ђен 
је 1889. го ди не у Си ро гој ну, у по ро ди ци си
ро ма шних ро ди те ља Та на си ја и Са ве, ко ји су 

са де ча ко вим стри цем Па ном жи ве ли у по ро дич ној 
за дру зи де де Ра до ва на. Ка ко стриц ни је имао де це 
пре у зи ма ста ра ње о Се ку ли, ша ље га у По же гу где 
за вр ша ва основ ну шко лу. По сле сти ца ња основ ног 
обра зо ва ња упи су је га у ужич ку гим на зи ју и да је на 
ста но ва ње код Осто је Кне же ви ћа, бо га тог мар ве ног 
тр гов ца ро дом из До бро се ли це, ко ји је по ред ве ли
ког бо гат ства у Ужи цу по се до вао и су ват Са ра че ви ну 
на Кра ље вој Во ди. Ин те ли ген тан, вре дан и ра дан де
чак успе шно је за по чео шко ло ва ње, али стриц убр зо 
уви ђа да фи нан сиј ски ни је спре ман да га да ље шко
лу је и на ме ра ва да га ис пи ше из гим на зи је и вра ти 
на има ње у По же гу. 

Стри на Ива на се не сла же са од лу ком сво га су пру
га и ре ша ва да се убу ду ће она ста ра о суд би ни си нов
ца. Од ла зи у Ужи це код га зда Осто је са ко шу љом на 
дар, па да пред њим на ко ле на, љу би зе мљу и мо ли га 
да ишко лу је Се ку лу, а кад бу де уз мо гла она ће му пла
ти ти. Ду го је у овим кра је ви ма пре при ча ва на из ре ка 
ове му дре Зла ти бор ке, ко јом је по ку ша ла да при во ли 
тр гов ца да јој усли ши мол бу, ре кав ши: Га зда Осто ја, 
Се ку ла је са да ни тор ни, ни лов ни. Ти ме је же ле ла да 
об ја сни да он са то ма ло шко ле ни је сти гао да по ста
не ни ин те лек ту а лац, ни зе мљо рад ник.

  Осто ја је усли шио Ива ни не мол бе, па Се ку ла на
ста вља да по ха ђа гим на зи ју, али кад је ста но да вац 
спо знао ко ли ко је де чак би стар, вре дан и по све ћен 
шко ли, усва ја га јер ни је имао де це. По сле по ло же не 
ма ту ре 1908. го ди не ша ље га у Бе о град где упи су је 
Гра ђе вин ски од сек на Тех нич ком фа кул те ту. У знак 
за хвал но сти и по што ва ња он на да ље но си пре зи ме 
сво га по о чи ма, али ка сни је до да је и пре зи ме би о ло
шког оца. Та ко је Се ку ла имао две по ро ди це, јед на 
му је по да ри ла жи вот, дру га обра зо ва ње и бо гат ство.

 
  Из у зет но мар љив, Се ку ла 1912. го ди не за вр ша

ва фа кул тет и пр во за по сле ње до би ја код Окру жне 
тех нич ке сек ци је, од се ку за пу те ве у Ужи цу где ра ди 
на про јек то ва њу и тра си ра њу пу те ва и пут них обје
ка та у скла ду са но вим За ко ном о јав ним пу те ви ма 
из 1910. го ди не. 

Ак тив но је уче ство вао у Бал кан ским и Ве ли ком 
ра ту ра де ћи сво ју стру ку, по себ но је био ан га жо ван 
на Со лун ском фрон ту, где је срп ској вој сци пру жао 
дра го це ну по моћ тра си ра ју ћи са о бра ћај ни це са со
лун ског ра ти шта пре ма Кај мак ча ла ну и дру гим прав
ци ма про бо ја. Ту је имао сре ће да упо зна мно ге зна

чај не лич но сти из вој них кру го ва и вла сти, 
пре све га пу ков ни ка Кр сту Сми ља ни ћа и 
пре сто ло на след ни ка Алек сан дра, што ће 
му би ти од ко ри сти у да љој ка ри је ри. 

Из ра та се вра ћа у чи ну ре зер вног 
пот пу ков ни ка и са мно штвом ме да ља, спо
ме ни ца и дру гих при зна ња. По но во се 
за по шља ва у Тех нич ком одељ
ку за пу те ве Окру га ужич ког, 
али по сле др жав них ор га ни
за ци о них тран сфор ма ци ја 
и пре стан ка ра да ове пу
тар ске ор га ни за ци је 1921. 
го ди не, по чи ње да ра ди 
код но во фор ми ра не 
Окру жне гра ђе вин ске 
сек ци је у Ужи цу чи ји 
је за да так био обез
бе ђи ва ње кре ди та 
за град њу и оправ
ку др жав них и окру
жих пу те ва и пут них 
обје ка та. 

                                 
Ин же њер уве зан  

у ко ноп це
У пе ри о ду из ме ђу ра то

ва, др жав ним сред стви ма 
и ку лу ком у ужич ком кра
ју из гра ђе ни су но ви пу те
ви и из вр ше на ре кон струк
ци ја и по прав ка ста рих. Од 
по себ ног еко ном ског и ту
ри стич ког зна ча ја за чи тав 
ужич ки крај би ла је из град
ња пу та Ужи це – Кра ље ва 
Во да, у ду жи ни 27,2 км. То је 
би ла пр ва де о ни ца са вре ме
не са о бра ћај ни це ко ја је тре
ба ло да по ве же ужич ки крај са 
Но во па зар ским сан џа ком. Про је кат је ура
дио инж. Кне же вић, а ра до ве из во ди ло Гра ђе вин
ско пред у зе ће Ограп из Бе о гра да.

Об зи ром да ће пут нај ви ше ко ри сти ти коњ ске и 
во лов ске за пре ге, оба ве зно се мо рао по што ва ти ва
же ћи про пис да пут ниг де ни је смео има ти ве ћи ус
пон од 5 сте пе ни јер би у про тив ном би ла ума ње на 
њи хо ва но си вост. Ве ли ком не и ма ру су у нај све жи
јем се ћа њу оста ли про бле ми око обе ле жа ва ња тра
се. Се ћао се: “Због тог про пи са ни сам мо гао да на
ста вим про би ја ње кли су ре до По по ве Во де, мо рао 
сам ко ри сти ти Га ле ри ју, опа сну ка ме ну ли ти цу са 
де сне стра не, ко ја је ско ро 200 ме та ра вер ти кал но 

па да ла до пла хо ви те Ђе ти ње. Тра си ра ње и из
град ња пу та на тој де о ни ци би ло је скоп ча но 

са из у зет ним те шко ћа ма и опа сно сти
ма. Ме не су уве за ног у ко ноп це мо ра

ли спу шта ти низ ли ти це ода кле је зја пио 
ам бис, јер је то био је ди ни при ступ за обе

ле жа ва ње тра се“. 
Сви ко ри сни ци овог ре мек 

де ла пу тар ства оста ја ли су за
ди вље ни, оду ше вљен је био и 

до пи сник Прав де ко ји пи
ше: “Ва ља да чо век пре ва
ли тај пут, ко ји до Ужи ца 

спа да ме ђу од лич не, а 
од Ужи ца до Зла ти бо ра 
ме ђу нај бо ље у Евро пи. 
Уз Ђе ти њу, по крај гра да 
не ка да шње тур ске си ле, 
ко ји ру ше ви на ма све до
чи вре ме: Ој Ужи це ма ли 
Ца ри гра де, ви ју га нај бо
љи пут ко ји се за ми сли ти 
мо же, пут ко ји но си све

тло ци ви и за ци је. Част Пр
вом Пре га о цу и сви ма труд бе ни

ци ма то га по сла. На ви си ни ко ја се зо ве 
Га ле ри ја, пут ни ка за у ста вља чу де сан 

ути сак. Ве ли чан стве ност при род не ле
по те до и ма ду шу чо ве ка до дна. То је до

и ста пра ви, истин ски ту ри стич ки мо тив”. 

Ин же њер Ћал до вић је ов де, на пра гу 
сво га за ви ча ја по ка зао сву ге ни јал ност сво

га уме ћа, јер је кроз бес пу ће, по ред пре те ћих 
ка ме них ли ти ца, ство рио де ло за ко је се го

во ри ло и пи са ло да пред ста вља све тло та да
шње ци ви ли за ци је. Омо гу ћио је сво јим си ро

ма шним Зла ти бор ци ма да ка ра ва ни ма што бр же 
и лак ше стиг ну до пи ја ца Шу ма ди је, а број ним ту
ри сти ма ши ром отво рио вра та до зла ти бор ских 
при род них дра гу ља и оаза здра вља. По том од ла

зи на Це ти ње. Бан Зет ске ба но ви не Кр ста Сми ља
нић по ста вља му не мо гућ за да так, да ко му ни ка ци јом 
по ве же Ник шић, Шав ник и Жа бљак. Сјај но из ве ден 
по сао би ла је пре по ру ка за од ла зак у Са ра је во, на 
ду жност на чел ни ка Гра ђе вин ске слу жбе Дрин ске ба
но ви не. Из Ше хер гра да пет го ди на из да шно по ма же 
свом за ви ча ју, по се ли ма се по ди жу че сме за снаб де
ва ња ста нов ни штва здра вом во дом, а на Кра ље вој 
Во ди и Па ли са ду пре ко по треб ни пра те ћи објек ти. 
По тре бе ме шта на хит но су ре ша ва не што све до чи и 
из ја ва учи те ља Ђор ђа Кер ко ви ћа: “Школ ски од бор је 
до нео од лу ку о до во ђе њу во де, па је упу тио мол бу 

Ћал до у бес пу ћу ства рао де ла за не за бо рав
Суд би на се по и гра ва ла са Се ку лом Ћал до ви ћем Кне же ви ћем, зна ме ни

тим чо ве ком, кроз жи вот га уз ди за ла од тр ња до зве зда и вра ћа ла на траг. 
Си ро ма шни ро ди те љи ни су има ли мо гућ но сти да га шко лу ју па ту бри гу 
пре у зи ма ју стриц и бо га ти тр го вац, ко ји га усва ја и омо гу ћу је да за вр ши 

ви со ке шко ле. Сво јим ра дом, на след ством и ми ра зом сти че бо га ство ко је 
га свр ста ва ме ђу нај и мућ ни је љу де у ужич ком кра ју, али пр вих по сле рат
них го ди на ко му ни стич ки ре жим кон фи ску је чи та ву имо ви ну и оста вља 
му са мо ко ли бу у ко јој ће про ве сти ста рост. 

ПИ ШЕ: МИ ЛИ САВ Р. ЂЕ НИЋ  
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Бан ској упра ви у Са ра је ву, на име Се ку ле Кне же ви ћа, 
а се на тор Че до За ха рић упу тио ур ген ци ју. Пи сма су 
по сла та у че твр так, а већ у по не де љак у Ко тро ман је 
сти гао хи дро ин же њер да сни ми из вор, ура ди тра су 
во до во да и од ре ди че сми ме сто ”. 

Да ле ко вод, во до вод,  
па ви љо ни...

Из град њом са вре ме ног пу та, по го то во по сле за вр
шет ка еко ном ске кри зе, ту ри стич ки раз вој Кра ље ве 
Во де и Па ли са да до би ја уз лет, ко ји ло кал на за јед ни
ца ни је успе ва ла да пра ти ин фра струк тур ним објек
ти ма. Би ла је при мо ра на да се обра ћа Бан ској упра
ви у Са ра је ву, где је, за слу гом инж. Кне же ви ћа увек 
на и ла зи ла на раз у ме ва ње. 

Бан ска упра ва је на Кра ље вој Во ди, уме сто агре га
та на др ва, 1936. го ди не по ста ви ла ди зел мо тор и та
ко мо дер ни зо ва ла овај из вор елек трич не енер ги је. За
јед но са Дру штвом за уна пре ђе ње ту ри зма Зла ти бор, 
1937. го ди не елек трич ним во дом по ве зу је Па ли сад и 
Ча је ти ну па су и у овим ме сти ма за си ја ле си ја ли це. 
Ме ђу тим, ка ко се елек трич на енер ги ја мо гла ко ри сти
ти са мо у вре ме ну од 19 – 23 са та, Кне же вић успе ва да 
по стиг не до го вор са Ткач ком ра ди о ни цом из Ужи ца, 
па је 1938. го ди не од ње не хи дро цен тра ле на Ђе ти њи 
из гра ђен да ле ко вод до Кра ље ве Во де. Од та да се стру
ја мо гла ко ри сти ти без огра ни че ња у сва три на се ља. 

Дру ги про блем би ла је во да. По слу га уго сти тељ
ских обје ка та би ла је при мо ра на да во ду са че сме до
но си у ко фа ма, а та ко су се снаб де ва ли и вла сни ци 
ви ла на Кра ље вој Во ди. Упра ва Дрин ске ба но ви не 
фи нан си ра ла је и из град њу во до во да на Кра ље вој 
Во ди. Кап ти ра на је кра ље ва че сма, по мо ћу мо то ра 
во да из ба ци ва на у ре зер вар на нај ви шој ко ти бр да 
ода кле је при род ним па дом раз ве де на у хо тел, ре
сто ра не, и ви ле, а по ста вље не су и јав не че сме по ред 
ста за. Ка да је 1937. го ди не ко ли чи на во де по ста ла 
не до вољ на, у си стем је укљу чен и из вор Ђур ко вац. 

Мо дер на са о бра ћај ни ца про сто је пре по ро ди
ла ту ри стич ка на се ља, под ста кла при ват ну град њу 
лет њи ко ва ца и уго сти тељ ских рад њи, ње них не из о
став них пра ти ла ца. У ове ак тив но сти укљу чу је се и 
Кне же вић, на сво јој су ва ти Са ра че ви ни по ди же сим
па ти чан ре сто ран од бо ро вих бр ва на сим би лич ног 
на зи ва Здра вље. До ра та је два пу та до гра ђи ван и 
адап ти ран и оба пу та ме њао име, го сти ма је пр во 
по ну ђе на го сти о ни ца Па риз, а по том ре сто ран звуч
ног име на, Швај ца ри ја. У не по сред ној бли зи ни убр зо 
по ди же два на ест па ви љо на са за ста кље ним те ра са
ма што је ство ри ло мо гућ ност из да ва ња ком плет ног 
пан си о на. Овај уго сти тељ ски ком плекс чи та во вре ме 
из да ван је под за куп.

У лу че вим ко ли ба ма мир и спо кој су на ла зи ли љу
би те љи при ро де и ру рал не ро ман ти ке, ко ји ће на 
тра ви ис под бо ра на ру чи ти па стир ски обед, про ју и 
ма сни ов чји сир или пи ту гу жва ру ис под са ча са ов
чјим ки се лим мле ком, а ру ча ти ја ре ће или јаг ње ће 
пе че ње са ра жња или пр жу ље. 

Сва ког ле та, по ред не из о став них на род них по
сла ни ка Ан дра Ста ни ћа и Ми ша Три фу но ви ћа, код 

Ћал да су се мо гли сре сти пред став ни ци ужич ке и бе
о град ске ин те лек ту ал не и тр го вач ке ели те и не из о
став не бо е ми је. Ћал до вић је за по чео из град њу ле
пог пла нин ског хо те ла и тек што је укро вљен ра до ве 
пре ки де рат. За вр шен је пр вих по сле рат них го ди на 
и пре дат на ко ри шће ње Сту дент ском од ма ра ли шту 
у чи јем се вла сни штву и да нас на ла зи.

Из Са ра је ва 1941. го ди не пре ла зи у Бе о град, у 
Ми ни страр ство гра ђе ви на, али но ва ду жност би ла 
је крат ког ве ка. Рат не го ди не про во ди у Ужи цу, као 
ин же њер Тех нич ке сек ци је за пу те ве где ра ди на по
прав ци пу те ва, мо сто ва и дру гих пра те ћих обје ка та. 
Овај ан га жман ко му ни стич ки ре жим сма тра из дај
нич ким и про гла ша ва га са рад ни ком оку па то ра, то
бо же те са о бра ћај ни це ко ри сти ле су и не мач ке фор
ма ци је!? До бро је и про шао, јер су у то вре ме мно ги 
не ви ни љу ди гу би ли гла ве. 

Ко ле ге има ју дру га чи је ми шље ње. Љу би ша Је ре
мић из Чач ка, био је им пре си о ни ран пр вим су сре том 
са Ћал дом: “Та кав го ро стас чо век и струч њак, страх 
и тре пет за не рад ни ке и не по ште не, мај ка за до бре 
рад ни ке и по ште не за слу жио је мо је, и од мно гих љу
ди, до жи вот но по што ва ње и не за бо рав”. 

Ћал дов дух пу тар ског  
са вр шен ства

Ин же њер Бо жи дар Јо ва но вић из Ужи ца, у нео
бја вље ном се па ра ту, о ве ли ком не и ма ру пи ше: ‘’Ин
же њер Се ку ла Кне же вић Ћал до вић при па дао је 
нај у глед ни јим и нај це ње ни јим ин же ње ри ма за са о
бра ћај ни це из ме ђу два свет ска ра та и по рат ним го
ди на ма. И да нас, по сле че тр де сет го ди на, ја ко се осе
ћа тај Ћал дов дух, ен ту зи ја зам на пу те ви ма ужич ког 
под руч ја, ко ји под ра зу ме ва да се ра ди ква ли тет но, 
до са вр шен ства, она ко ка ко на ла жу нор ме, да се бу
де у све му нај бо љи, ка ко је же лео и чи нио Ћал до...’’ 

Ма да га је до ве ла до про сјач ког шта па, Ћал до вић 
је ра дио за но ву власт јер је и ду шом и ср цем био 
ве зан за пу тар ство, осим то га сма трао је да ра ди за 
до бро бит сво га кра ја и сво га на ро да. Ан га жо ван је у 
Ди рек ци ји за пу те ве као ор га ни за тор ра до ва на ре
кон струк ци ји пу та Ва ље во – Обре но вац – Ум ка – Бе
о град, а као од ли чан по зна ва лац сво је стру ке, 1954. 
го ди не по ста вљен је за ше фа но во фор ми ра не Тех нич
ке сек ци је за пу те ве у Ти то вом Ужи цу. На кон ве о ма 

пло до но сног рад ног ве ка, ве ли ки ви зи о нар, про јек
тант и гра ди тељ са вре ме них са о бра ћај ни ца, успе шан 
тво рац ве ли ких де ла, 1961. го ди не од ла зи у пен зи ју.

Чу дан је жи вот ни пут ин же ње ра Се ку ле Ћал до ви
ћа, од си ро ма ха за ве о ма крат ко вре ме, за хва љу ју ћи 
срећ ним окол но сти ма, по ста је је дан од нај бо га ти јих 
љу ди у ужич ком кра ју. Осто ја му оста вља у на сле ђе 
су ват Са ра че ви ну од 76 хек та ра на Кра ље вој Во ди и 
има ње у Кр ча го ву, стриц по кла ња има ње у По же ги, 
су пру га у ми раз до но си хо тел Им пе ри јал у Ужи цу, а 
он на Кра ље вој Во ди по ди же ре сто ран Швај ца ри ју 
са два на ест па ви љо на од бо ро ви не и хо тел Ср би ју, 
јед но ту ри стич ко на се ље ко је је слу жи ло за углед. 
Суд би на се са њим по но во по и гра ла 1945. го ди не. 
Сву имо ви ну, ко ју су де це ни ја ма број не ге не ра ци је 
сти ца ле по ште ним ра дом, ко му ни сти су од у зе ли то
ком пр вих го ди на сво је вла да ви не. Оста ла му је са

мо ко ли ба, пред рат до би је на на по клон од др вар ског 
ин ду стри јал ца Гво зде на По по ви ћа из Мо кре Го ре, у 
ко јој је про вео пен зи о нер ске да не.

  При ја те љи, ко ле ге, са рад ни ци... са по што ва њем 
и не скри ве ним ди вље њем го во ре о Се ку ли ној из у
зет но сти и ори ги нал но сти, твр де ћи да је овај ве ли ки 
чо век још за жи во та по стао ле ген да ужич ких пу та ра. 
Је дан од на чи на да се оду же и ода ју по част сво ме 
ди рек то ру, би ло је обе ле жа ва ње то по ни ми ма но вог 
пу та Ужи це – Зла ти бор из гра ђе ног се дам де се тих го
ди на про шлог ве ка, као: Ћал до ва сер пен ти на, Ћал
дов мост, Ћал дов ви ја дукт, Ћал дов врт. Ипак нај бо љи 
на чин да се по ка же за хвал ност, да се ода при зна ње 
и обез бе ди веч на сла ва ње го вим из у зет ним про јек
ти ма, де лу и ха ри зми ко јом је све тле ла ње го ва лич
ност је сте ква ли те тан, по се бан и из у зе тан, Ћал дов
ски на чин ра да ужич ких пу та ра ко ји су при сут ни на 
свим ме ри ди ја ни ма све та.

 Се ку ла је био оже њен Бра ном, кћер ком чу ве ног 
ужич ког ле ка ра Ми ха и ла Шај ко ви ћа, са ко јом је имао 
три си на Па вла, Вла да и Ми ло ша, у дру гом бра ку са 
Ани цом ни је имао де це. Умро је 1970. го ди не и са хра
њен у Ужи цу. Зла ти бор се на до сто јан на чин оду жио 
свом ве ли ка ну, при ли ком про сла ве сто два де сет го
ди на зла ти бор ског ту ри зма, 20. ав гу ста 2013. го ди
не, пост хум но му је до де ље но при зна ње за трај ни 
до при нос раз во ју сво га кра ја а у нај ве ћем ту ри стич
ком на се љу јед на ули ца но си ње го во име.  
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Основ на шко ла „Ми ли во је Бо
ро вић“ из Мач ка та би ла је 
20. и 21. ма ја до ма ћин Ме

ђу на род не смо тре чи та ла штва „Чи
та ли ћи 2017.“ У овом про јек ту, ко ји 
је по др жа ло Ми ни стар ство про све
те, уче ство ва ло је 56 шко ла са 121 
уче ни ком. Да би ор га ни за ци ја так
ми че ња би ла на ви со ком ни воу, што 
су мно ги од уче сни ка и по твр ди ли, 
ОШ „Ми ли во је Бо ро вић“ при пре ма
ла се то ком це ле го ди не. Ди рек тор 
ове шко ле Иван Ива но вић ка же да 
су ис ку ство у овом по ду хва ту на став
ни ци и ђа ци сте кли за хва љу ју ћи ак
тив ном уче шћу на ре пу блич ким смо
тра ма ко је су ор га ни зо ва не у дру гим 
шко ла ма у Ср би ји. 

Ор га ни за тор је до де лио на гра
де нај бо љи ма у пет так ми чар ских 
ка те го ри ја – Кли ке ра ши ма, Кре а
тив ци ма, Слов ци ма, Гла сни ци ма и 
Ве сни ци ма.  Што се ти че уче ни ка 
са те ри то ри је оп шти не Ча је ти на, у 
ка те го ри ји Кли ке ра ши пр во ме сто 
при па ло је Ву ка ши ну Ви ло ти је ви ћу, 
уче ни ку пр вог раз ре да ОШ „Ди ми

три је Ту цо вић“ Ча је ти на. Пр во ме
сто осво ји ла је и Ан ђе ла Гој ко вић, 
уче ни ца сед мог раз ре да ОШ „Ми
ли во је Бо ро вић“ из Мач ка та. У ис тој 
ка те го ри ји тре ће ме сто де ле Јо ва
на Гу ду рић и Јо ва на Ра до ји чић, уче
ни це че твр тог раз ре да из Мач ка та. 
Тре ће ме сто при па ло је и На та ли
ји Лон чар, уче ни ци ше стог раз ре да 
ОШ „Ми ли во је Бо ро вић“. По хва ле 
су до би ли: Јо ва на Кре јо вић (дру ги 
раз ред) из Мач ка та, Да ни је ла Де до
вић (ше сти раз ред) и Бо шко Бо јо вић 
(дру ги раз ред) из Си ро гој на.

Шко ле ко је су уче ство ва ле у овој 
ма ни фе ста ци ји има ле су мо гућ ност 
да на за ни мљив и кре а ти ван на чин 
пред ста ве (не)за бо ра вље не ве ли ка
не сво га кра ја. Кон ку рен ци ја је би ла 
ја ка, а ти ту лу по бед ни ка по не ли су 
до ма ћи ни. Они су на свом штан ду 
пред ста ви ли не ке од по зна тих пе
сни ка: Љу би во ја Ршу мо ви ћа, Ми
ха и ла Ћу по ви ћа, Бу дим ку То шић, 
као и ва жне исто риј ске лич но сти 
са ових про сто ра.

Уче сни ци смо тре чи та ла штва би

ли су и про шло го ди шњи до ма ћи ни 
из оп шти не Ра жањ. Ди рек тор ка ОШ 
„Иван Ву ко вић“ из Ра жња Дра га на 
Ми лен ко вић по хва ли ла је це ло куп
ну ор га ни за ци ју овог так ми че ња 
ко ме се, ка ко ка же, јед на ко ра ду ју 
ђа ци, на став ни ци и учи те љи. „До
ма ћин ски смо до че ка ни. Ор га ни
за ци ја је на вр хун ском ни воу. Пу но 
штан до ва,пу но уче сни ка, пу но шко
ла ко је су се ода зва ле,а на да мо се 
да ће их убу ду ће би ти још ви ше. Ова 
смо тра и са ма ини ци ја ти ва чи та ња, 

при ка зи ва ња про чи та ног, умет ност 
ка зи ва ња, раз у ме ва ња, је нео пи си
во ле па. Во ле ла бих да ова ма ни фе
ста ци ја жи ви још мно го го ди на“, до
да је ди рек тор ка шко ле из Ра жња. 

Уче сни ци ма је да та мо гућ ност да 
бу ду сме ште ни у до мо ви ма уче ни ка 
шко ле што су и го сти и до ма ћи ни са 
за до вољ ством при хва ти ли. „Сви ро
ди те љи де це из Шљи во ви це, Кри
ве Ре ке и Мач ка та су ја ко ра до сно 
при ми ли ту вест и је два су че ка ли да 
уго сте де цу. То има не ку но ту дру же
ња, упо зна ва ња ра зних кра је ва. Де ца 
су раз ме ни ла бро је ве те ле фо на, ис
при ча ла не што о свом кра ју, та ко да 
мо жда и на ши уче ни ци бу ду не ка да 
њи хо ви го сти“, ка же учи те љи ца ОШ 
„Ми ли во је Бо ро вић“ Ана Ри ста но вић.

До бра ат мос фе ра ко ја је пра ти ла 
дво днев не ак тив но сти ‘’Чи та ли ћа’’ 
кру ни са на је дру же њем на смо три, 
ко је иако так ми чар ског ка рак те ра 
ни је оме ло уче сни ке да се осе ћа ју 
де лом јед не за јед нич ке пле ме ни те 
при че у ко јој чи та ње тре ба да по
бе ди. Дра га на Ро сић

Шко ла у Мач ка ту успе шан  
до ма ћин смо тре „Чи та ли ћи 2017”

У овом про јек ту, ко ји је по др жа ло Ми ни стар ство про све те, уче ство ва ло је 56 шко ла са 121 уче ни ком

Ву ка ши н Ви ло ти је ви ћ



23МАЈ, 2017. ГОДИНЕКУЛТУРА

Дра ган Јо ва но вић Да ни лов 
је срп ски пе сник, есе ји
ста, про зни пи сац и ли ков

ни кри ти чар. Био је ди рек тор Град
ске би бли о те ке и Град ске га ле ри је 
у род ној По же ги. Че сто на ре ла ци ји 
По же гаБе о град (а за хва љу ју ћи по
ет ским пу те ше стви ја ма – и ши ре), 
ство рио је на ви ку да ли ко ве из во
зо ва и њи хо ве при че скла ди шти, пу
сти да пре ви ру, а он да се ро де на бе
лим ли сто ви ма из ме ђу уко ри че них 
књи га на ко ји ма сто ји ње го во име.

Да ни лов је об ја вио  се дам на ест 
збир ки пе са ма, пет ро ма на и књи
гу ауто по е тич ких есе ја. Нај но ви је, 
збир ку по е зи је „Го во ри ти с во до
па ди ма“ и ро ман „Шта снег при ча“, 
про мо ви сао је 9. ма ја у би бли о те
ци „Љу би ша Р.Ђе нић“ – нај леп шој у 
Ср би ји, ка ко он ка же.

  Про шло је де се так го ди на 
ка ко сам има ла при ли ку да 
Вас по здра вим и ин тер вју и-
шем у на шој би бли о те ци. За 
то вре ме сте жи во те сво јих 
чи та ла ца обо га ти ли но вим 
при ча ма. Оно што се ни је 
про ме ни ло је сте упра во чи-
ње ни ца да су Вам са пут ни ци 
са пу то ва ња, из во за, и да ље 
ин спи ра ци ја и иза зов.

Ја сам при ну ђен да пу ту јем, јер 
жи вим на ре ла ци ји Бе о град – По же
га и воз ми нај бо ље од го ва ра. Зна
чи, по ла жи во та сам про вео у во зу и 
нај ве ћи део пе са ма и при ча сам на
пи сао у во зу. То је не ко мо је при род
но биопо ље, та ко да сам већ сро ђен 
са тим. Већ сам ша љи во на пи сао у 
овом ро ма ну да знам ви ше о во зо
ви ма не го што Бал зак зна о Па ри зу. 
Чо век, на про сто, пи ше оно што жи
ви… Чак и кад сам „ва ни“ би рам да 
пу ту јем во зом. На рав но, то је дру
га вр ста во за! Ре ци мо,  у Швед ској 
кад пу ту је те во зом уђе те у ку пе и за 
че ти ри са та љу ди не про го во ре ни 

пет ре чи, а ов де код нас – го во ре, 
го во ре, го во ре… То је је дан дру га чи
ји пси хоко смоло гос људ ски.  Још 
увек, зна чи, по сто је не ке спо не ме
ђу на шим љу ди ма…Све док љу ди го
во ре по сто ји не ка то пли на и по сто ји 
мо гућ ност да они ре ше не ка пи та
ња. Чим за ћу те – он да је то опа сно.

   Шта је лајт-мо тив овог ро-
ма на ?

Ово је при ча о ди ја ло гу. Ја сам 
ов де дао чи тав ма ли есеј… Љу ди го
во ре да би им би ло лак ше, да би ис
те ра ли из се бе не ке зле де мо не. За
што? За то што ни ко не мо же са мог 
се бе да са мо а на ли зи ра; то је не мо
гу ће. То чак ни је ус пе ло ни Фрој ду. 
Ствар је у то ме да љу ди при ча ју јед
ни дру ги ма при че, то је те ма ко ја је 
по зна та у на шој књи жев но сти код 
Раст ка Пе тро ви ћа у  „Љу ди го во ре“. 
Љу ди го во ре, ја за пи су јем.

  У књи зи има и де ло ва фан-
та сти ке...

То сва ка ко опле ме њу је и да је 

при ли ку пи сцу за за ни мљи во ма
не ври са ње. Ме ђу ли ко ви ма ко ји 
су „за ро бље ни“ у том во зу, у сне гу, 
на сам дан Но ве го ди не, на ла зе се 
и ствар ни, по зна ти ли ко ви ко ји су 
жи ве ли не ка да дав но… Ли ко ви као 
што је био Кар ло Штај нер ко ји је 
на пи сао  чу ве ну књи гу „Се дам хи
ља да да на у Си би ру“, та ко да су и 
те при че ве за не за во зо ве, за град
њу пру ге, на тем пе ра ту ри од  45 
сте пе ни итд… То је тај еле мент фан
та сти ке ко ји сам укло пио у ро ман 
што, по ме ни, ја ко ле по сто ји.

  На пре по ру ку Ар се на Де-
ди ћа, а за по тре бе про јек та 
„Кар ми на Бал ка на” ко ју је 
на ру чио „Мит тел фест’’ и ко-
ји је одр жан  у Ћи ви да леу , 
2015.го ди не по че ла је Ва ша 
са рад ња са по зна тим  ита ли-
јан ским ком по зи то ром Вал-
те ром Си ви ло ти јем. На и ме, 
на Ва ше сти хо ве овај по зна-
ти ком по зи тор на пи сао је 
му зи ку ко ја је та да јав но из-

ве де на и то на срп ском је зи-
ку. Кон цер ту су при су ство-
ва ли пе сни ци и кан та у то ри 
свих бал кан ских зе ма ља, 
а фил хар мо ниј ским ор ке-
стром ди ри го вао је Си ви ло-
ти.  Да ли је ова ква част мо-
жда и кру на Ва шег ра да?

То је сва ка ко ра дост, али не и 
вр ху нац ства ра ња јер на на гра де у 
би ло ком сми слу не гле дам та ко. Не 
освр ћем се, већ идем да ље. Имам 
сво ју, про бра ну пу бли ку и то ми је 
са свим до вољ но. .. Да, са рад њу са 
Си ви ло ти јем на ста вљам, а но ви 
мо тив на ко ји тре ба да пи шем је 
зе мља (про шли је био во да).

  Ов де сте нам го во ри ли и о 
сво јим на сту пи ма у све ту 
ко је пам ти те по не ким нео-

бич но сти ма и ма што ви то сти 
и о то ме ко ли ко се по ла же 
на кул ту ру. Ка ква је си ту а-
ци ја код нас у Ср би ји, а ка-
ква у на шем кра ју?

Нај ма ње пу бли ке на кул тур ним 
де ша ва њи ма  има у Бе о гра ду. Че
сто се до го ди да 56 љу ди до ђе нпр. 
у Срп ско књи жев но дру штво или у 
Удру же ње књи жев ни ка Ср би је. Не
ка да до ђе и ви ше, на рав но. Али, ми
слим да то ни је ни бит но. Ето, ре ци
мо, ов де на овој про мо ци ји. Мо жда 
је то, ап стракт но по сма тра но, ма ли 
број љу ди али је кон крет но то од
ре ђе ни број ду ша ко ји су ме чу ли 
и ме ни је то бит но. У Фран цу ској 
сам го во рио по е зи ју пред 1.000 љу
ди. Чи тао 30 ми ну та по е зи ју на срп
ском, и љу ди слу ша ју… На Зла ти бо ру 
ни сам ни кад на сту пао. Што се ти че 
Ужи ца, ту одав но ни сам на сту пао. 
Ко ли ко ви дим, они углав ном зо ву 
пи сце из Хр ват ске и Бо сне , нај ви
ше, та ко да ми не ма мо ту при сту па. 
Ов де (у Ча је ти ни) ми је нај леп ше...

Мир ја на Ран ко вић Лу ко вић

НАШ ИН ТЕР ВЈУ: ДРА ГАН ЈО ВА НО ВИЋ ДА НИ ЛОВ

Пи сцу из во за нај леп ше у Ча је ти ни
„У Швед ској кад пу ту је те во зом за че ти ри са та љу ди не про го во ре ни пет ре чи, а ов де код нас  

го во ре, го во ре… Све док љу ди го во ре по сто ји не ка то пли на и мо гућ ност да они ре ше  
не ка пи та ња. Чим за ћу те – он да је то опа сно’’, ка же Да ни лов 
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Кадрови нове ТВ серије „Не
мањићи – рађање краљеви
не“ снимани су у Сирогојну 

од 10. до 16. маја. Музеј „Старо 
село“ тиме је укључен у један од 
највећих пројеката Радио телеви
зије Србије.

Тих дана посетиоци Сирогојна 
затекли су другачији амбијент од 
препознатљивог. На једном месту 
спој 12. и 21. века. Статисти који 
дочаравају изглед села из доба 
Стефана Немање и техничка еки
па са модерном опремом заједно 
раде на екранизацији дешавања у 
најпознатијој српској средњове

ковној династији.

Један од главних глумаца у се
рији од 12 епизода Војин Ћетковић 
завршио је више од пола снимања 
своје улоге Стефана Првовенчаног  
за коју је имао посебне припреме.

„Оно што ме водило је сцена
рио Гордана Михића, тако да је то 
нешто основно за шта сам могао 

да се вежем. Друго је што сам про
читао оно што може да се нађе по 
нашим историјама о Немањићи
ма. Био сам у ризници Студени
це, разговарао са монасима и Хи

ландарцима. Ретко који глумац је 
имао ту част да одигра неког од 
Немањића, а мени се указала да 
играм тог првог“,поручује један од 
најпопуларнијих српских глума
ца и успут се распитује о добрим 
местима за риболов на Златибору 
у периоду одмора од физички на
порне улоге:„Незгодно је, цео кос

тим, оружје, коњ, јахање, битке, 
све је поприлично захтевно. Међу
тим, нисам се плашио и некако ус
певам да све то пребродим.“

Ћетковић је у серији ‘’Мој рођак 
са села’’ већ сарађивао са реди

тељем ‘’Немањића›› 

Марком Ма
ринковићем, који је у Сирогојну 
снимао филм ‘’Црни Груја и камен 
мудрости’’. У паузи између сцена 
Дубравка Мијатовић, која тума
чи жену Стефана Немање Анаста
сију, после два сата шминкања и 
облачења костима са редитељем 
до детаља увежбава текст како би 
се кадрови снимили из што мање 
понављања. На сету у Сирогојну 

били су и Небојша Глоговац, Мла
ден Нелевић, Горан Султановић и 
Мики Крстовић.

Чланови екипе од 130 људи ис
тичу да су веома задовољни ус
ловима за рад у Сирогојну најпре 
због лепоте и аутентичности, али 
и сарадње са људима. Поред од
личних костима, пажњу привлачи 
и дрвена реплика првог двора Не
мањића која се одлично уклопила 
са осталим објектима у Сирогојну. 
Значај пројекта био је довољан мо
тив да се једна од напознатијих 
златиборских атракција укључи у 
‹›Немањиће››, а директорка Му
зеја „Старо село“ Светлана Ћалдо
вић поручује да ће се повећати и 
број посетилаца: 

‘’Ово је један од највећих и 
најзначајнијих пројеката Радио 

телевизије Србије с обзиром 
да је у питању једна 

овако вели

ка исто
ријска тема и лич

ности као што су Немањићи. Ми 
смо од свег срца ушли заједно са 
њима у овај пројекат’’.

Екипа серије у Сирогојну је за
вршила 44. од укупно 100 дана 
снимања које ће трајати до авгус
та. Почетак емитовања планиран 
је за крај године када се обележа
ва осам векова од крунисања Сте
фана Првовенчаног, а серија већ 
сада поставља велика очекивања.

М. Јевремовић

Серију о 
Немањићима 

снимали у 
„Старом селу”

Војин Ћетковић 
у улози Стефана 
Првовенчаног, 

серија од 12 
епизода емитује  
се крајем године
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Екипа Планинарског клуба ‘’Торник’’, 
у саставу: Марко Луковић, Вели

сав Јездимировић и Петар Весовић 
освојила је прво место у другом колу 
планинарске оријентације Лиге Ср
бије у сениорској конкуренцији. Так
мичење је одржано на Авали у окви
ру манифестације “ Мајски спортски 
дани “ у организацији ПСК ‘’Авала’’ и 
Планинарског савеза Србије.

Ово било 2. коло Лиге Србије, ус
пели смо да пронађемо све контролне 
тачке, иако је стаза била веома тешка. 
Победили смо и неке екипе које су у 
својим саставима имале припаднике 
Војске Србије или  Специјалних снага, 
што наш успех чини још значајнијим. 
Следеће коло је на Голији 10. јуна – 
каже члан клуба Петар Весовић.

Клуб је недавно на Караули на Зла
тибору организовао такмичење шко
лараца у оријентирингу.

Рад са децом започели смо прошле 
године.  На Караули је било 37 екипа, 
из свих осам разреда, укупно око 100 
деце. Потрудићемо се да овај спорт 
додатно омасовимо како бисмо могли 
да формирамо и пионирске селекције 

за такмичења, можда већ за 4. коло 
Лиге, када ћемо бити домаћини. Пла
нирано је да се то такмичење одржи 
у оквиру „Хилс Ап“ фестивала 15. јула, 
али ће највероватније доћи до поме
рања, јер се нека такмичења прекла
пају. Још не знамо хоће ли бити пре 15. 
јула или после.

Од предстојећих активности, клуб 

издваја Првенство Србије у Прибоју (1. 
јула), као и могуће учешће на Првен
ству Балкана у Рајцу. Такође, у плану је 
освајање Маглића, Суве планине и по
ново неки од врхова Дурмитора. Клуб 
истиче и да ће активно радити на мар
кирању стаза и изради топографских 
карата за туристе.

И.Јанковић

Представници Стреличарског савеза Ср
бије одржали су у Чајетини презентацију 
стреличарства и помогли оснивање новог 

стреличарског клуба ‘’Златиборац’’, у чијем почет
ном раду ће учествовати чланови и тренери Клу
ба борилачких вештина ‘’Шогун’’ и Планинарског 
друштва ‘’Александар Џавовић’’.

Та ратничка вештина, која је некада обезбеђи
вала опстанак људима, сада је озбиљан олим

пијски спорт. Деца и млади у чајетинској дворани 
пажљиво су слушали о основама технике стрели
чарства и деловима лука једва чекајући да одап
ну по коју стрелу на презентацији спорта који је 
у Србији у трећој категорији. Председник стрели
чарског савеза Србије Драган Свилановић овим 
јавним часом подржао је оснивање стреличарс
ког клуба ‘’Златиборац’’ у Чајетини: 

„Ово је један изузетан дан за српско стреличар

ство, зато што смо дошли у један од најлепших 
предела, на Златибор, који је велики туристички 
центар. Између осталог, идеја нам је да спојимо 
туризам и стреличарство. У Италији, рецимо, сва
ки хотел има неколико мета и аниматора који се 
бави стреличарством. Ово је брдскопланински 
крај, овде су људи ратници, а ово је спорт ратни
ка. Идеја нам је да у малим центрима пронађемо  
таленте, односно проширимо базу“. 

Први стреличарски клуб у Чајетини покре
нули су Радиша Спасојевић из Клуба борилач
ких вештина ‘’Шогун’’ и Драган Жунић и Ђорђе 
Марјановић из Планинарског друштва ‘’Алексан
дар Џавовић’’. 

„Ми већ неко време радимо као секција ис
пред Стреличарског савеза Србије и имамо неке 
људе у клубу ‘Шогун’ који пуцају из лука и стреле, 
па смо зато одлучили да оснујемо стреличарски 
клуб“, изјавио је  Радиша Спасојевић. 

А Ђорђе Марјановић је додао: „Ако ово може 
бити неки параметар, очекујемо велики одзив, 
поготово деце, јер њима је најзанимљивије, а и 
младих јер они ће имати прилику да се остваре 
у овом спорту“.

Најбољем српском стреличару Луки Попо
вићу за само једну стрелу измакао је пласман на 
Олимпијске игре у Рију, где би се такмичио и са 
представницима светске велесиле Јужне Кореје. 
План Стреличарског савеза Србије је да проши
ри базу како би дошао до квалификанта за Олим
пијске игре. Клуб ‘’Златиборац’’ ће најпре сарађи
вати са Срђаном Илићем из стреличарског клуба 
‘’Кнез Лазар’’ из Петровца на Млави док се не ос
пособе локални тренери. Из новог клуба у Чаје
тини позивају да се јаве сви заинтересовани за 
овај вид спортске активности.

М. Јевремовић

Основан први стреличарски 
клуб у Чајетини

Покренули су га Радиша Спасојевић из Клуба борилачких вештина 
„Шогун” и Драган Жунић и Ђорђе Марјановић из Планинарског 

друштва „Александар Џавовић”

Злато за планинаре клуба „Торник’’ на Авали



26МАЈ, 2017. ГОДИНЕСПОРТ

Сретен Божовић  
вицешампион Србије

Сретен Божовић освојио је друго ме
сто на Првенству Србије у миксованим 
борилачким вештинама (ММА), одржа
ном у београдској дворани „Шумице“. 
Наступајући за КБК ‘’Ере’’, дошао је до 
сребрне медаље у А класи, у сениорској 
конкуренцији до 70 килограма.

Такмичење, које је организовао ММА 
Савез Србије уз покровитељство „Мо
царт спорта“ , било је четврто по реду, а 
окупило је 120 такмичара из 35 клубова, 
који су били подељени у А класу, Б кла
су и дебитанте. Подсећамо, Божовић је 
претходне године у миксованим бори
лачким вештинама дошао до бронзе на 
Светском првенству у Љвиву (ММА лајт, 
до 77 килограма). И.Ј.

Два одличја 
за младе 

фудбалере 
„Чајетине”

После веома добрих резултата остварених на 
такмичењу Лиге будућих шампиона у Ужицу, 
млађе селекције ФК ‘’Чајетина’’ оствариле су за
пажене резултате и на петом издању „Првомајс
ког турнира“, одиграном крајем априла на Злати
бору. Генерација 2010. је на свом дебитантском 
учешћу на турнирима освојила најсјајније од
личје, а Лука Ћалдовић проглашен је најбољим 
играчем турнира. Годину дана старија селекција 
(2009.), која је играла финале Лиге будућих шам
пиона, на Златибору је дошла до полуфинала, а 
потом до трећег места. Такође, пласман у елими
национу фазу турнира изборила је и селекција 

2005, која је поражена у четвртфиналу од кас
нијег освајача пехара у овом годишту, пожеш
ке ‘’Слоге’’.

Размишљали смо да ли да пријавимо 2010. 
годиште или не, испоставило се да нисмо по
грешили. Посебно нам је драго што је до тог 
резултата дошло наше најмлађе годиште, што 
показује да смо на време кренули да радимо 
с њима. Годину дана старија екипа је настави

ла са успесима, после веома доброг резултата 
у СОС лиги будућих шампиона. Резултат добија 
на значају када се зна да смо претходних годи
на учешће на овом турниру завршавали у првој 
фази. Морам напоменути да је „Првомајски тур
нир“ међународног карактера, где осим тимо
ва из Србије учествују и састави из Босне, Црне 
Горе, Хрватске и Македоније – каже тренер обе 
селекције Оливер Лазаревић. И. Ј.

Фудбалери ‘’Златибора’’ сав
ладали су у Ковачима домаћи 
ОФК ‘’Раднички’’ после бољег из
вођења пенала (32) и тиме из
борили пласман у финале Купа 
Западне Србије. Меч је у регу
ларном делу завршен без голова.

Утакмица је због невреме
на прекинута у другом полу
времену, настављена је игра по 
прилично наквашеном терену 
и управо је то условило да шут 
Љубомира Арсића у самој за
вршници меча не заврши у мре
жи, пошто је вода амортизова
ла кретање лопте и омогућила 
одбрани домаћих да је избаци 

практично с гол линије.  Ово је 
била и најбоља прилика гостију 
у овој утакмици.

У пенал серији за ‘’Златибор’’ су 
погађали Арсић, Ђаковац и Лазо
вић, док су за домаће прецизни 
били Трнавац и Радосављевић.

За ‘’Златибор’’ су наступили:  Ди
вац, Марјановић, Ђоновић, Ма
тић, Станић, Лазовић, Лакићевић, 
Павловић, Томашевић, Младено
вић, Цветковић. Играли су још: 
Арсић, Ђаковац и Милосавље
вић. Тренер: Владимир Мудринић

У финалу ‘’Златибор’’ ће игра
ти са ФК ‘’Шапине’’, који је био 
успешнији од екипе ‘’Рађевца’’.

‘’Златибор’’ је одличним резул
татима у пролећном делу такми
чења дошао до борбе за 5. место 
у Српској лиги Запад. Изабра
ници Владимира Мудринића у 
досадашњем делу полусезоне 
имају само један пораз.

Фудбалери ‘’Чајетине’’ нала
зе се у серији слабих резултата 
у Окружној лиги. Они већ седам 
утакмица у лиги нису остварили 
победу. Поражени су од ‘’Црноко
се’’ (04), ‘’Будућности’’ (12), ‘’Зла
тара’’ (23), ‘’Перућца’’ (15) и ‘’Је
жевице’’ (04), а ремизирали су 
са ‘’Јединством’’ (33) и ‘’Јасеном’’ 
(22). И.Јанковић

ФК „Златибор’’ после пенала  
до финала Купа Западне Србије
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Медаља у бацању чуња  
за Александра Радишића

Александар Радишић освојио 
је бронзану медаљу на атлетском 
Првенству Србије за особе са ин
валидитетом, одржаном у Београ
ду. Чајетинац који се  такмичи у 
дисциплини бацање чуња (Ф51) 
дошао је до прве медаље ове го
дине, а укупно друге од када се са 
стоног тениса преоријентисао на 
атлетику. Претходне године до
шао је до бронзе на Светском купу 
у Швајцарској.

Остварио сам хитац од 25.5 
метара.  С једне стране сам задо
вољан, медаља је потврда доброг 
рада на припремама, али са друге нисам, јер дужина хица није задовољавајућа, пошто је мој лични 
рекорд 27.93 метара. Доста фактора је утицало,имао сам здравствених проблема, вожња је била 
исцрпљујућа, а понајвише је сметао јак пљусак. Киша је за мене била нови моменат, нисам се при
премао за то, тако да ме лепак који користим за чуњ није добро служио – каже Радишић. И. Ј.
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Билтен финансира општина Чајетина

У од бра ну европ ског зла та жен
ска ко шар ка шка ре пре зен
та ци ја Ср би је кре ну ла је са 

Зла ти бо ра, где се и овог пу та при
пре ма ла за зна чај но так ми че ње. Ра
ни је су на ше нај бо ље ко шар ка ши це 
ов де до ла зи ле пред во ђе не Ма ри ном 
Маљ ко вић, а ту прак су по шту је и но
ви се лек тор Сте ван Ка ра џић, ко ји се 
вра ћа жен ској ко шар ци по сле го ди
на ра да у Ру си ји. Он ће во ди ти еки пу 
на Европ ском пр вен ству у Че шкој од 
16. до 25. ју на.  

„Ових се дам  да на ов де смо ис ко
ри сти ли да по ста ви мо на шу игру у 
од бра ни и у на па ду за пр
вен ство, што је не што 
но во. По на вља ће
мо то и ја се на
дам да има мо 
до вољ но вре
ме на до по чет
ка пр вен ства да 
ф у н к  ц и  о  н и  ш е 
она ко ка ко тре ба“. 

У од но су на Олим
пиј ске игре у Ри ју на ко ји
ма је Ср би ја про шле го ди не осво ји ла 
брон за ну ме да љу у са ста ву не ма Ми
ли це Да бо вић и Аме ри кан ке Да ни јел 
Пејџ. Ме ђу нај и ску сни ји ма су но ва 
ка пи тен ка Је ле на Ми ло ва но вић, као 
и тан дем са лак шим по вре да ма Со
ња Пе тро вић и Ана Да бо вић, ко јој је 
те шко да се на вик не да на при пре ма

ма не ма ње не ста ри је се
стре: „Она и ја смо са чи ња ва ле 

јед но, ни ко нас ни ка да ни је раз два
јао. Ево и са да, да је она ту, ста ја ла 
би по ред ме не. Би ла је ових пет се зо
на мо ја ци мер ка са ко јом сам има ла 
исти би о ри там. Би ло је те шко на по
чет ку, а би ће и да ље, јер ре пре зен та
ци ја и дру ге љу де под се ћа на се стре 
Да бо вић, па за ми сли те ка ко је ме ни“. 

На дру же њу са но ви на ри ма ко
шар ка ши це су би ле до бро рас по
ло же не, а пре по зна тљи во до бру 
ат мос фе ру ства ра ле су и по се та ма 
зла ти бор ским ло ка ли те ти ма у сло
бод ном вре ме ну. „Ов де се осе ћам 
као код ку ће. Кад бу дем има ла ви
ше вре ме на, мо жда кад за вр шим ка
ри је ру, си гур но ћу че сто до ла зи ти на 
Зла ти бор“, до да ла је Ана Да бо вић. 

Ре пре зен та ци ја је на Зла ти бо ру 
од и гра ла јед ну утак ми цу за тво ре
ног ти па са Цр ном Го ром и по бе ди
ла са 72:40. До Еуро ба ске та, где је у 
гру пи са Грч ком, Фран цу ском и Сло
ве ни јом, при пре ма ће се у Бе о гра ду. 
Пр ви циљ на пр вен ству је пла сман у 
пр вих пет и од ла зак на Свет ски куп, а 
ни ме да ља, па и она нај сјај ни ја, ни је 
не ре ал на же ља.  М.Је вре мо вић 

Ко шар ка ши це са Зла ти бо ра  
кре ну ле по но во зла то

Жен ска  
ко шар ка шка  

ре пре зен та ци ја Ср би је  
спро ве ла је на Зла ти бо ру  

пр ви део при пре ма за 
Европ ско пр вен ство  
на ко ме ће бра ни ти 

ти ту лу



28МАЈ, 2017. ГОДИНЕСПОРТ

Председник општине Чајетина 
Милан Стаматовић, угостио 
је уочи првомајских праз

ника руководство и кошаркаше КК 
„Златибор“ Чајетина, поводом ис
торијског успеха који су постигли. 
Пласманом у најјачи ранг српске ко
шарке, КК ‹›Златибор›› остварио је 
највећи успех у скоро четири деце
није дугој клупској историји, а Чаје
тина је тиме први пут добила прво
лигаша у колективном спорту.

Историјски резултат осигуран је 
победом у гостима у Бољевцу, у 24. 
колу Друге мушке лиге Србије, а по
тврђен и прослављен у Чајетини, када 
је на опроштају од своје публике за 
ову сезону савладана „Јагодина”.

Председник Стаматовић се захва
лио спортистима и руководству клу

ба и том приликом капитену екипе 
уручио захвалницу у име општине 
Чајетина.

 Улазак у Кошаркашку  лигу Ср
бије је историјски успех за КК „Зла
тибор“. Желео бих да честитам игра
чима, стручном штабу, спонзорима, 
навијачима и свим људима који су 
подржали вашу борбу на путу ка ус
пеху. Ово је резултат вредан пажње, 
не само за кошарку у Чајетини, већ 
и за Србију. Верујем да ово предста
вља само први у низу успеха који су 
пред вама. У име Општинске упра
ве желим вам пуно успеха и среће 
у будућем раду и такмичењима ре
као је Стаматовић у свом обраћању 
кошаркашима.

Кошаркашки клуб „Златибор“ уз
вратио је пригодним поклоном, па 
је тако Милану Стаматовићу уру
чена златна медаља и дрес са ње
говим именом. Председник КК 
“Златибор“ Рајко Пелверовић, зах
валио се председнику општине и 
њеном руководству на подршци. 
Захваљујем се локалној заједници 
јер је подржавала и помагала нашу 
намеру како ове тако и претходних 
година, као и свима који су препо
знали и подржали ову нашу бор
бу у историјском успеху кошарке у 
Чајетини – истакао је Пелверовић. 
Након пријема у општини Чајетина, 
одржана је и Свечана седница клу
ба на којој су додељене захвалнице 
колективима и појединцима који су 
дали свој допринос у остваривању 
резултата КК „Златибор“. Потом 
је славље настављено на свечаној 
прослави. М. Ј.

Захвалница клубу „Златибор” за исписивање 
историје чајетинске кошарке

После великог и заслуженог 
славља у КК ‹›Златибор’’ вредно 

се ради и припрема за старт у Кошар
кашкој лиги Србије. У тај ранг клуб 
улази с новим тренером. О томе је на
кон последњег састанка Управни од
бор клуба издао следеће саопштење: 

„Анализирајући шта је све потреб
но за успешно такмичење у највишем 
рангу и у жељи да клуб настави са ус
песима и у јачој конкуренцији , чла
нови руководства клуба су једногла
сно за тренера првог тима изабрали 
Зорана Тодоровића, селектора уни
верзитетске селекције Србије и до
садашњег тренера КК ‹Смедерево›. 

Разговори око формирања тима са но
вим тренером биће обављени чим се 
Тодоровић врати из Денвера, где води 
камп који је Кошаркашки савез Србије 
организовао за најталентованије игра
че српског порекла који играју у Аме
рици. Управни одбор Кошаркашког 
клуба ‘Златибор’ из Чајетине још јед
ном се захвалио Душану Радовићу на 
великом доприносу историјском успе
ху овог клуба .“

Навијачи и љубитељи кошарке са 
великим нестрпљењем очекују у на
редном периоду и информације о 
евентуалним појачањима и саставу 
тима у новој сезони. И. Ј.

Зоран Тодоровић нови тренер КК „Златибор’’

Тодоровић је селектор  
универзитетске  

селекције Србије,  
о формирању тима  

кад се нови тренер врати  
из Денвера где води  
кошаркашки камп  


