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Го во ре ћи у свој ству до ма ћи на на 

отва ра њу кон фе рен ци је „Аеро дром 

По ни кве – стра те шки циљ за пад

не Ср би је’’, пред сед ник оп шти не Ча је

ти на Ми лан Ста ма то вић по ру чио је да 

овај аеро дром пред ста вља јед ну од нај

ва жни јих ин ве сти ци ја, ко ју тре ба што 

пре ста ви ти у функ ци ју. Он се за хва лио 

свим при сут ним уче сни ци ма и го сти ма, 

а по себ но оним из др жа ва ре ги о на, ко ји 

су сво јим при су ством по др жа ли зна чај 

овог аеро дро ма и до шли да по де ле сво

ја ис ку ства. 

Циљ ове кон фе рен ци је, по ње го вим 

ре чи ма, је сте да по ша ље ја сну по ру ку о 

фор ми ра њу ре ги о нал ног јав ног пред у зе

ћа, јер је ди но на тај на чин аеро дром По

ни кве мо же да ожи ви и на ње му от поч не 

ре до ван авиоса о бра ћај.

 „До са да смо, у по след њих де се так го

ди на, би ли све до ци да се ви ше при ча ло, 

Оп шти на Ча је ти на је ре ши ла 
да вра ти у жи вот аеро дром По
ни кве и што пре отво ри вра та 
све та це лом на шем кра ју. Не же ле ћи 
рав но ду шно да гле да ка ко ме се ци ма 
сто је за по че ти по сло ви на овом аеро
дро му ко ји је на ша ве ли ка раз вој на шан са, на пра ви ла је 
за па жен ис ко рак ор га ни зо ва њем ре ги о нал не кон фе рен ци
је ‘’Аеро дром По ни кве – стра те шки циљ за пад не Ср би је’’. 
Оку пи ла је ова ло кал на са мо у пра ва струч ња ке и за ин те
ре со ва не из на ше др жа ве и окру же ња, по ну ди ла ини ци
ја ти ву за осни ва ње ре ги о нал ног аеро дром ског пред у зе ћа 
и сво је нај ве ће уче шће у ње му, ука за ла на по тре бу хит
не об но ве по сло ва за по че так ре дов ног авиоса о бра ћа ја 
и не до пу сти вост да љег оду го вла че ња.

   Кон фе рен ци ја је одр жа на 20. ок то бра у хо те лу ‘’Мо
на’’ на Зла ти бо ру. У ње ном ра ду уче ство ва ли су пред
став ни ци аеро дро ма из су сед них др жа ва, ту ри стич ке 
при вре де за пад не Ср би је, Ми ни стар ства ту ри зма Ре
пу бли ке Срп ске, Сек то ра за ван ред не си ту а ци је МУПа 

Ср би је, пи ло ти, по зна ва о ци ове обла сти, 
углед ни еко но ми сти, ана ли ти ча ри... Али 

не ки од на ја вље них уче сни ка ни су се 
по ја ви ли. Ни ко од пред став ни ка 
др жав не вла сти Ср би је, ко ја је 

кључ ни фак тор у об но ви аеро дро
ма, ни је се ода звао по зи ву. Ни чел ни ци Ужи ца, гра да ко
је га зду је јав ним пред у зе ћем ‘’Аеро дром По ни кве’’, ни су 
до шли на кон фе рен ци ју(на су прот њи ма, зна чај тог ску
па схва тио је и ак тив но уче ство вао ди рек тор тог јав
ног пред у зе ћа Са ша Са вић). Ма да на ја вљен као увод ни
чар кон фе рен ци је, из о стао је и Емир Ку сту ри ца, вр ло 
за слу жан за град њу аеро дром ске згра де и дру ге оба вље
не по сло ве на аеро дро му По ни кве. Ни су до шли ни пред
став ни ци оста лих оп шти на Зла ти бор ског окру га, ко
је би тре ба ло да бу ду жи вот но за ин те ре со ва не за ову 
ва зду шну лу ку.

Упр кос све му то ме, кон фе рен ци ја је про те кла на ви
со ком ни воу и по ка за ла сми сао. У овој ‘’Те ми бро ја’’ пре
но си мо нај ва жни ја из ла га ња и по ру ке са тог ску па.     

Ле то ви са По ни ка ва ни су по ли ти ка, 
не го ин те рес це лог кра ја

Пред сед ник оп шти не Ча је ти на Ми лан Ста ма то вић 
ис та као да ин фра струк ту ра аеро дро ма тре ба да 

оста не у др жав ном вла сни штву, а оп шти не са овог 
под руч ја, ту ри стич ка при вре да и дру ги  

за ин те ре со ва ни по ста ну парт не ри са др жа вом  
у упра вља њу аеро дро мом

ТЕМА БРОЈА
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а ма ње ра ди ло на отва ра њу овог аеро

дро ма. Сма трам да тре ба да ко ри сти мо 

ис ку ства из окру же ња. И то на на чин ка

ко смо ми пред ло жи ли, јер је ди но та ко 

овај аеро дром мо же вр ло бр зо да се ста

ви у функ ци ју. А ако се по ста вља пи та

ње због че га смо овај скуп ор га ни зо ва ли 

баш са да, са да је пра во вре ме за то, јер 

се пла ни ра ју бу џе ти и ло кал них са мо у

пра ва и бу џет Ре пу бли ке Ср би је. Па ако 

по сто ји искре на и ја сна на ме ра, ми слим 

да је пра во вре ме да сви пред сед ни ци 

оп шти на и пред став ни ци ми ни стар ста

ва ка жу да ли су пла ни ра ли сред ства и 

да ли ће их пла ни ра ти за ста вља ње овог 

аеро дро ма у функ ци ју“, ре као је на кон

фе рен ци ји Ми лан Ста ма то вић.

Он од др жа ве оче ку је да и она бу де 

парт нер у овом про јек ту, и то пре све га 

због аеро дром ске ин фра струк ту ре. 

„Аеро дром је ре сурс др жа ве Ср би је и 

ње го ва ин фра струк ту ра тре ба да оста не 

у др жав ном вла сни штву. Од др жа ве овај 

крај оче ку је 2,3 ми ли о на евра за за вр ше

так пре о ста лих ра до ва на аеро дро му. Јер 

кад пре ми јер обе ћа ва 35 ми ли о на стра

ним фир ма ма за ин ве сти ци је у ју жној 

Ср би ји, на ма је до вољ но и тих 2,3 ми ли

о на, а оста ло ће мо са ми. Оп шти не са овог 

под руч ја, ту ри стич ка при вре да и дру ги 

за ин те ре со ва ни тре ба да бу ду парт не ри 

са др жа вом у упра вља њу аеро дро мом. 

За то је ва жно да фор ми ра мо ре ги о нал

но пред у зе ће, јер град Ужи це не ма сна ге 

ни сред ста ва сам да упра вља. Оп шти на 

Ча је ти на је, на осно ву про це не ра ђе не о 

бро ју по се ти ла ца и уда ље но сти од аеро

дро ма, спрем на да уче ству је у том пред

у зе ћу ви ше од дру гих, са 30 од сто ула

га ња. Пред ла же мо да Ужи це уче ству је 

са 20, а Ба ји на Ба шта са 15 од сто, док би 

оста ли да ва ли ма ње’’, обе ло да нио је Ста

ма то вић.

По ње го вој оце ни ре дов ни авиоле то

ви на По ни ква ма по ди гли би ква ли тет 

ту ри стич ких и дру гих услу га, по себ но за 

стра не ту ри сте ко ји и ви ше тро ше. Ти ме 

се, та ко ђе, мо же оче ки ва ти да до би је мо 

и ве ли ке ме ђу на род не кон гре се са ви

ше уче сни ка. 

 „Ми већ го ди на ма ра ди мо на то ме да 

обез бе ди мо све што је по треб но за кон

гре сни ту ри зам. Са аеро дро мом мо же мо 

то при ву ћи, ни ка ко дру га чи је. Раз вој ни 

пла но ви оп шти не Ча је ти на усме ре ни су 

на то да ми раз ви ја мо овај вид ту ри зма и 

еду ку је мо при ват не из да ва о це сме шта

ја да сво је објек те при ла го де та квој кли

јен те ли. Са мо са аеро дро мом, аутопу тем 

кроз наш крај и оста лом ин фра струк ту

ром Зла ти бор мо же да до стиг не же ље ну 

ци фру од ми ли он по се ти ла ца го ди шње 

и 10 ми ли о на но ће ња. А све ово је про

фит за це лу Ср би ју, не са мо за оп шти

ну Ча је ти на и наш округ. За све те ка пи

тал не про јек те на ма тре ба  ви ше по мо ћи 

од ре пу блич ких ин сти ту ци је, ко је тре ба 

да схва те да је чи тав наш крај је дан ве

ли ки ре сурс. Ово је бренд и мо ра се по

што ва ти чи ње ни ца да је зла ти бор ски ре

ги он је ди ни ко ји има спољ но тро вин ски 

су фи цит. Же ли мо да од нас кре не по ру

ка ка ре пу блич ком ни воу, да зна ју да ми 

ствар но же ли мо да аеро дром По ни кве 

бу де ста вљен у функ ци ју и да ми мо же

мо, уз њи хо ву ма лу по моћ, то и да оства

ри мо’’, на по ме нуо је пред сед ник оп шти

не Ча је ти на.

Пр ви ко рак за ове на ме ре, ка ко је пред

ло жио, је сте да град ска скуп шти на Ужи ца 

на сво јој сед ни ци усво ји од лу ку о ста ту

сној про ме ни са да шњег јав ног пред у зе ћа 

„Аеро дром По ни кве’’ и ње го во пре ра ста

ње из град ског у ре ги о нал но, као и да се 

та ква од лу ка упу ти Вла ди Ср би је.

Упи тан за ми шље ње за што на ову кон

фе рен ци ју ни су до шли по зва ни пред

став ни ци др жа ве и гра да Ужи ца, Ми лан 

Ста ма то вић је од го во рио:

„Ви ше пу та сам ре као да ће они мо ра

ти то да об ја шња ва ју сво јим би ра чи ма, 

јер не ма ово ве зе са по ли ти ком. Ов де су 

у пи та њу ин те ре си чи та вог овог кра ја, 

раз вој це ле за пад не Ср би је, по кре та ње 

нај ва жни је ин ве сти ци је. На кон фе рен

ци ји су при сут ни и при вред ни ци це лог 

ре ги о на, као и пред став ни ци бив ших ју

го сло вен ских ре пу бли ка, да пре не су сво

ја ис ку ства. Ако то они ко ји су по зва ни а 

ни су до шли не же ле да чу ју из пр ве ру

ке, са те ре на, он да су мно го по гре ши ли“, 

ре као је пред сед ник оп шти не Ча је ти на.

Н. Џе леб џић

Oвај аеро дром 
пред ста вља јед ну  
од нај ва жни јих  

ин ве сти ци ја, ко ју 
тре ба што пре  

ста ви ти у функ ци ју

Конференција  
о аеродрому Поникве  

на Златибору



4ОКТОБАР, 2016. ГОДИНЕТЕМА БРОЈА

Економски оправдано да са 
Поникава лете авиони

Професор Љубодраг Савић сматра да, осим Ужица, треба поштовати и интересе осталих 
општина округа које препознају аеродром Поникве као мотор развоја западне Србије

Уводни део конферен

ције ‹›Аеродром По

никве – стратешки циљ 

западне Србије››  обележило 

је излагање проф, др Љубод

рага Савића, професора Еко

номског факултета у Београ

ду. Савић је наш цењени еко

номиста, редовни члан Науч

ног друштва економиста, не

кадашњи руководилац Цен

тра за израду инвестиционих 

пројеката. Изучава питања 

везана за индустрију и техно

лошки развој, савремене тен

денције у светској привреди, 

транзиције и приватизације 

српске привреде. Родом је из 

нашег краја, из села Трипкова 

у општини Чајетина, доктор 

наука је од 1992. године, а на 

Економском факултету ради 

три и по деценије.

Он је у излагању о аеродро

му Поникве најпре истакао да 

је та ваздушна лука прави дар 

са неба, преостао овом крају 

из времена бивше Југосла

вије. На добром положају, с 

дугом пистом, на надморској 

висини погодној за мали тро

шак летова карго авијације. 

– Али дужи низ година овај 

аеродром, који нам је дар са 

неба, из неких разлога или не 

знамо или нећемо да стави

мо у функцију. Чак и једина 

студија о њему из 2008. годи

не, „мршава” и с оскудним по

дацима,  потврђује да постоји 

потреба и економска оправ

даност да одавде лете авиони 

– напоменуо је професор Са

вић и наставио: 

– Од Поникава се може 

очекивати корист за развој 

туризма, за карго намену, на 

овом аеродрому би се отво

рило око 200 радних места. 

Авиосаобраћај би донео раз

вој целом крају и спречио да 

се овај регион демографски 

празни, што је последњих го

дина случај. Зашто на овом 

скупу нема градоначелни

ка Ужица кад је „Аеродром 

Поникве„ ужичко јавно пре

дузеће? Хајде да заборави

мо наше сујете и политичке 

партије, па да што пре реши

мо застој око аеродрома По

никве. Од нашег премијера, 

који ових дана обилази Ср

бију, очекујемо да мало свра

ти и до Златибора – поручио 

је са ове конференције Љубо

драг Савић.

По мишљењу овог еконо

мисте, прво треба дефиниса

ти власничка права и начин 

управљања аеродромом. Да се 

тачно зна ко је газда овој ваз

душној луци како би се даље 

радило на власничкој струк

тури. Он додаје да су искуства 

у свету веома различита. Са 

једне стране, постоје аерод

роми чија је инфраструкту

ра у државном власништву, 

док је управљање авиосао

браћајем у јавноприватном 

партнерству.

 Мени се чини, из више 

разлога, да је веома важно 

да овај објекат буде и даље 

у државним рукама, а да уп

рављање авиосаобраћајем, 

као другом важном каомпо

нентом за развој овог краја, 

буде у рукама заинтересо

ваних општина. Неколико 

разлога постоји за ово моје 

мишљење. Прво, не треба оп

терећивати државу трошко

вима, а са друге стране, држа

ва може доста ту да помогне. 

Пре свега имајући у виду да 

је организовање саобраћаја 

нешто што захтева низ про

цедура и поштовање пропи

са, па је зато држава веома 

важан партнер. Мислим да је 

овај модел с комбинованом 

поделом власништва између 

државе и општина најбољи у 

овом тренутку за аеродром 

Поникве – објаснио је профе

сор Савић.

Реално сагледавајући акту

елно стање у овом проблему, 

Љубодраг Савић је нагласио 

да интерес људи да покре

ну функционисање аеродро

ма Поникве значајно прева

зилази могућност и интерес 

само једне градске општине, 

па макар то био и град Ужице. 

Он додаје да треба испошто

вати интересе осталих девет 

општина, које, по његовим ре

чима, очигледно препознају 

овај аеродром као нешто што 

може бити мотор развоја За

падне Србије. Н. Џ. – М. Ј.

Хајде да заборавимо наше сујете  
и политичке партије, па да што пре 

решимо застој око аеродрома  
Поникве. Од нашег премијера, који 

ових дана обилази Србију, очекујемо 
да мало сврати и до Златибора
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Зна чај аеро дро ма По ни кве  
и за Ре пу бли ку Срп ску

Ме ђу уче сни ци ма 

кон фе рен ци је о 

аеро дро му По ни кве 

у хо те лу ‘’Мо на’’ на Зла ти бо ру 

био је и др Алек сан дар Ђу рић, 

са вет ник ми ни стра тр го ви не 

и ту ри зма у Вла ди Ре пу бли ке 

Срп ске. По здра вља ју ћи у свом 

из ла га њу ини ци ја ти ву да се 

одр жи ова кав скуп и оку пе за

ин те ре со ва ни, он је ука зао да 

ожи вља ва ње ре дов ног авио

са о бра ћа ја на По ни ква ма мо

же има ти ви ше стру ки зна чај 

не са мо за ју го за пад ни део 

Ср би је, већ и за ис точ ни део 

Ре пу бли ке Срп ске.

  Вла да Ре пу бли ке Срп

ске ће по др жа ти про јек те од 

ре ги о нал ног зна ча ја, по пут 

аеро дро ма По ни кве, јер би 

ко ри шће ње овог не ка да шњег 

вој ног аеро дро ма у ци вил не 

свр хе би ло од огром ног ди

рект ног зна ча ја за под рињ ску 

ре ги ју, Ви ше град са Ан дрић

гра дом и дру га на ша под руч

ја. Авиоса о бра ћај на овом 

аеро дро му имао би по себ но 

ве ли ки зна чај за ту ри зам це

ле под рињ ске ре ги је РС. А Ре

пу бли ка Срп ска и Ср би ја увек 

су има ле за јед нич ке ин те ре

се у свим обла сти ма при вре

ђи ва ња, на ро чи то у ту ри зму 

– на по ме нуо је на отва ра њу 

кон фе рен ци је Ђу рић и пре

ци зи рао да би Вла да РС мо

гла да по др жи про је кат аеро

дро ма По ни кве кроз је дан од 

сво јих раз вој них про гра ма.

 Же ли мо ак тив но да уче

ству је мо у јед ном ова квом 

ве ли ком ин фра струк тур ном 

про јек ту, ко ји ће омо гу ћи ти 

да де сти на ци је ко је су на ма 

нај а трак тив ни је у ис точ ном 

де лу Срп ске, а пре све га ми

слим на Ан дрић град, бањ ске 

ком плек се и Под ри ње, по ста

ну до ступ ни је – ре као је Алек

сан дар Ђу рић.

 Под се ћа ња ра ди, аеро дром 

По ни кве са гра ђен је осам де

се тих го ди на као вој ни, са 

нај ду жом пи стом на Бал ка

ну од 3.195 ме та ра. Још сре

ди ном де ве де се тих са ње га 

су, осим вој них, ле те ли пр ви 

ци вил ни ави о ни пре ма Тив

ту, али је 1999. озбиљ но оште

ћен у НА ТО бом бар до ва њу. То

ком про те кле де це ни је у ви ше 

на вра та оба вља ни су по сло

ви раз ми ни ра ња ње го ве пи

сте, што је по след њих го ди на 

за вр ше но, ка да је и др жа ва 

пра во ко ри шће ња аеро дро ма 

с Ми ни стар ства од бра не пре

ба ци ла на град Ужи це. Не ки 

при прем ни ра до ви за ци вил

ни авиоса о бра ћај ов де су већ 

ура ђе ни, по нај ви ше за слу гом 

и ен ту зи ја змом Еми ра Ку сту

ри це и ди рек то ра ЈП ‘’Аеро

дром По ни кве’’ Са ше Са ви ћа. 

По че ли су ле то ви ма њих ва

зду хо пло ва, по слов не ави ја

ци је, а про ле тос је на пра вље

на но ва аеро дром ска згра да. 

Иако су пред став ни ци др жав

не вла сти та да по здра вља ли 

тај по ду хват, ра до ви су по том 

на јед ном за у ста вље ни и на 

По ни ква ма се већ по ла го ди

не не ра ди ни шта. А пре о ста

ли тро шко ви ни су ве ли ки: ва

ља још ас фал ти ра ти око 800 

ме та ра по лет нослет не ста зе, 

огра ди ти пи сту и по ста ви ти 

све тло сне уре ђа је да би ов де 

мо гли да сле ћу и ве ћи ави

о ни, од но сно да за жи ви ре

до ван авиоса о бра ћај, Упра

во због тог за сто ја, у же љи да 

по мог не, оп шти на Ча је ти на је 

ор га ни зо ва ла ову кон фе рен

ци ју. М. Ј.

Вла да Ре пу бли ке Срп ске ће по др жа ти 
про јек те од ре ги о нал ног зна ча ја, по пут 
аеро дро ма По ни кве, јер би ко ри шће ње 
овог не ка да шњег вој ног аеро дро ма у 

ци вил не свр хе би ло од огром ног  
ди рект ног зна ча ја за под рињ ску  

ре ги ју, Ви ше град са Ан дрић гра дом  
и дру га на ша под руч ја
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Аеро дром за ви ше од 100.000  
пут ни ка го ди шње

Ана ли ти чар Ален Шћу риц из За гре ба на кон фе рен ци ји на по ме нуо да су сви аеро дро ми  
у Хр ват ској про фи та бил ни, па пред ви део да то мо же би ти и аеро дром По ни кве

Струч ња ци ко ји су уче

ство ва ли у ра ду зла ти

бор ске кон фе рен ци је о 

аеро дро му По ни кве сла жу се 

у ста ву да тре ба што пре ожи

ве ти ову ва зду шну лу ку ко ја 

ће, не ма сум ње, ра ди ти про

фи та бил но. О то ме су то ком 

кон фе рен циј ских па нел ди

ску си ја го во ри ли чел ни љу ди 

аеро дро ма и ва зду хо плов ни 

ана ли ти ча ри из окру же ња.

По ре чи ма Са ше Са ви ћа, 

ди рек то ра  ЈП ‘’Аеро дром По

ни кве’’, за пр ву фа зу пре о

ста лих ра до ва на овом аеро

дро му по треб но је око 2,4 

ми ли о на евра. – Пре ма про

јект ној до ку мен та ци ји ко ја је 

ура ђе на и има све по треб не 

са гла сно сти, то је из нос око 

3,5 ми ли о на евра за све ра

до ве. Али, то су про јек тант

ске це не. Сма трам, на осно ву 

ис ку ста ва дру гих аеро дро

ма ко ји су успе шно спро ве ли 

тен дер ске про це ду ре, да су 

уго во ре не це не обич но ни же 

за 30 од сто – из ја вио је Са вић, 

до да ју ћи да би ва жан ко рак у 

ожи вља ва њу авиоса о бра ћа ја 

био до во ђе ње „лоу кост“ ком

па ни ја по пут „Ра јан ера“ и 

„Виз ера“ да ус по ста ве ли ни је.

 О хр ват ским ис ку стви ма са 

ра дом ре ги о нал них аеро дро

ма го во рио је Ален Шћу риц, 

ва зду хо по лов ни ана ли ти

чар из За гре ба. Он је ис та као 

да су сви аеро дро ми у су сед

ној Хр ват ској про фи та бил ни, 

па пред ви део да то мо гу би

ти и По ни кве. Шћу риц је уве

рен да по да так ка ко ће пре ко 

овог аеро дро ма го ди шње про

ћи око 100.000 пут ни ка ни је 

та чан, те да ће ова ци фра би

ти мно го ве ћа.

  Не мој мо се за ва ра ва ти, 

ја ко пу но исе ље ни ка има из 

овог под руч ја, а би ће их и још 

ви ше на кон отва ра ња пре ма 

Европ ској уни ји. Ви же ли те те 

љу де, да они бр зо до ла зе код 

вас и до но се свој но вац. Та ди

ја спо ра тре ба ов де да до ла зи 

бар јед ном ме сеч но, чак и че

шће, а то не ће те има ти ако не 

бу де те има ли аеро дром – по

ру чио је струч њак из Хр ват ске.

  По ње го вим ре чи ма, у вла

снич кој струк ту ри  аеро дро

ма тре ба да бу ду љу ди из по

је ди них оп шти на, ре ги о на и 

др жа ве, па да они по ста вља

ју и кон тро ли шу упра вљач ку 

струк ту ру. – Ако су до вољ но 

па мет ни, он да тре ба да до ве

ду љу де из ино стран ства или 

до ма ће струч ња ке ко ји су до

вољ но спо соб ни и по ста ве 

их да са мо стал но упра вља

ју. Ди рек тор аеро дро ма По

ни кве не мо же би ти пар тиј

ски функ ци о нер ни ти не ко из 

ло кал них за је ни ца, већ про

фе си о на лац ко ји је до ве ден 

да од ра ди тај по сао и за то је 

пла ћен. Ка да се та ко по ста ви, 

он да ће те има ти ква ли те тан 

аеро дром по пут Ни ша, Ту зле 

и слич них – ре као је на кон

фе рен ци ји Ален Шћу риц из 

За гре ба. 

О шан са ма ожи вља ва ња 

аеро дро ма По ни кве за до ла

зак ту ри ста го во рио је Ран ко 

Бо шко вић, са вет ник из вр шног 

ди рек то ра АД „Аеро дро ми Цр

не Го ре’’.  – Са мо ни ском це ном 

аеро дро ми мо гу да кон ку ри

шу јед ни дру ги ма. Ме ђу тим, 

основ на ствар је да ов де по

сто ји и тај ту ри стич ки по тен

ци јал ко ји ће ући у спи ра лу са 

аеро дро мом и авио ком па ни

ја ма, ко је тра же где ће да за

по сле сво је ави о не и они су ти 

ко ји отва ра ју но ва тр жи шта – 

ис та као је цр но гор ски пред

став ник на кон фе рен ци ји.

А на зна чај аеро дро ма По

ни кве за бр зо де ло ва ње при

ли ком по жа ра и дру гих не же

ље них де ша ва ња на на шем 

под руч ју ука зао је Го ран Ни

ко лић, по моћ ник на чел ни ка 

Сек то ра за ван ред не си ту а ци

је МУПа Ср би је. – Зла ти бор

ски округ је под руч је бо га тих 

при род них ре сур са ко је зна че 

и по тен ци јал не опа сно сти по 

пут шум ских по жа ра и по пла

ва. А По ни кве мо гу да по слу

же у су зби ја њу ових по ја ва. За 

ван ред не си ту а ци је овај аеро

дром зна чи баш због бр зи не 

ре а го ва ња и од го во ра, јер нам 

се омо гу ћу је да има мо опе

ра тив ни део ефи ка сни ји, а и 

онај ло ги стич ки ка да се ра ди 

о при ма њу и сла њу по мо ћи, 

ка ко код нас у зе мљи та ко и 

у ино стран ству – на по ме нуо 

је Ни ко лић. 

  М.Је вре мо вић

Саша Савић:

За пр ву фа зу пре о ста лих 
ра до ва на овом  

аеро дро му по треб но је 
око 2,4 ми ли о на евра

Ален Шћу риц:

Ди ја спо ра тре ба ов де  
да до ла зи бар јед ном  
ме сеч но, а то не ће те  
има ти ако не бу де те 

има ли аеро дром
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Пилоти желе да помогну да 
аеродром Поникве стане на ноге

Аеродром који је направљен 

током осамдесетих и разру

шен у бомбардовању 1999. 

године на само два сата лета је до 

Берлина, Париза или Лондона, па би 

била лудост не искористити потен

цијал Поникава››. То је на златибор

ској конференцији о овој ваздушној 

луци рекао Владимир Милићевић, 

потпредседник Удружења српских 

ваздухопловних професионалаца и 

пилот ирске „лоу кост“ компаније 

„Рајан ер”.

  Као представник Удружења срп

ских ваздухопловних професионала

ца хоћу да пренесем жељу да помог

немо аеродрому Поникве да стане на 

ноге. Јако је битан аеродром за један 

регион, па и целу државу. Овде имамо 

могућност да у кратком року аерод

ром поставимо на оперативни ниво за 

редован и ванредан саобраћај –иста

као је Милићевић и наставио:   

  Хтео бих да нагласим да се на Зла

тибору оствари једна трећина ноћења 

државе Србије. И то са оваквом путном 

мрежом, са тренутним начином путо

вања где су 89 одсто домаћи гости. Са једним 

аеродромом, који скраћује време доласка, тре

бало би другачије да се оријентишемо. Имаће

мо могућност да привучемо путнике из оних 

дестинација које до сада нису биле интере

сантне туристичким радницима . То су земље 

попут Малте, Кипра, Израела које немају зеле

нило, планину и оно што ми овде имамо. Ави

окомпаније су данас размазиле путнике, који 

не желе да размишљају о неким маргинал

ним стварима, већ да полете тачно на време, 

да се зна како ће да путују и када да се врате. 

У тренутним условима, страном туристи који 

би дошао на викенд треба бар осам сати да 

би дошао до Златибора, па ту туризма нема. 

Имамо примере градова који су направили 

бум са краткотрајним излетима и туристич

ким викендима попут Риге и Каунаса, а многи 

су спремни да плате да дођу за викенд на до

бру забаву уз приступачне цене и да се враћају 

пар пута месечно.

  Овај пилот је нагласио да је боравећи на 

страни видео како настају нека тржишта. Она 

се стварају, не може доћи нека авиокомпа

нија, агенција или хотел тек тако. Треба ани

мирати људе да дођу, проведу дан, два или 

три, па и да живе овде. Људи ће да живе тамо 

где је њиховом џепу и њиховом животном 

стилу најбоље. Боље је, сматра он, живети у 

неисквареној природи Златибора и околине 

него у неком великом граду.

 Што се тиче привреде, малина коју гаје 

у овом крају може се свежа доставити на 

тржишта Европе. Када се рано убере, она је 

за три сата на авиону, а у року од два сата у 

неком европском граду, у следећа два три 

сата у продавници. Таква малина је 

скупља од оне која се превози ками

оном, јер такав транспорт траје много 

дуже и зависи од друмских фактора. 

Ми из Удружења ваздухопловних про

фесионалаца Србије смо све то узели 

у обзир и желимо да подржимо идеју. 

Аеродром Поникве не мора да буде 

финансирајући фактор, јер је то пре

велики залогај за један аеродром на 

почетку, али ако не почнемо да ради

мо онда то сигурно неће ни бити. У 

противном, аеродром ће остати једна 

ливада где ће људи напасати овце – 

објаснио је Милићевић.

 Он је већ 19 година у авиокомпа

нији која ствара тржиште и видео је 

како се од тржишта које не постоји 

направи милионски обрт. – Питам 

се зашто ми у Србији то не можемо. 

А имамо пример да је то могуће и 

код нас у случају аеродрома у Нишу. 

Зашто не бисмо имали аеродроме 

‹›Serbia East’’ и ‘’Serbia West’’. Зашто 

бисмо само размишљали о Београду 

када знамо колико је теже онима који 

треба да лете, а долазе из Пријепоља, 

Прибоја или са обе стране Дрине. Имамо ог

роман потенцијал и сваки евро који се уложи 

у аеродром вратиће се бар пет или шест пута 

у регион. Рецимо, ако упоредимо Ниш и По

никве, нишки аеродром има пуно транзитних 

путника, док ће у овом случају бити обрнуто, 

јер ће Поникве имати више путника који ће 

остајати на дестинацијама попут Златибора 

–додао је овај пилот и закључио: 

  Код нас у пилотској струци се каже: гра

де се путеви да би људе спајали, а нама је до

вољно три километра писте са једне и три са 

друге стране света. Поставити питање да ли 

је аеродром битан за развој региона, то је као 

питање да ли је детету потребна мајка. Ако 

аеродром не буде заживео, бојим се да реги

он неће моћи да напредује.        

 Мирослав Јевремовић

Владимир Милићевић:

Имамо могућност да у кратком 
року аеродром поставимо  

на оперативни ниво за редован  
и ванредан саобраћај
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Центар Златибора, уз 

радове који крећу 

ових дана, добиће 

до пролећа следеће године 

сасвим нови изглед.  Заменик 

председника општина Чајетина 

Арсен Ђурић најављује почетак ре

конструкција улице од Краљевог тр

га до тениских терена и од поште до 

хотела  „Дунав’’. Извешће се радови на 

уређењу локације за смештај фијакера и 

коња, а планирана  је и изградња нових 

пешачких и бициклистичких стаза. За ове, 

али и многе  друге пројекте, средства су обе

збеђена ребалансом буџета општине Чајетина 

који је усвојен на последњој седници општин

ске скупштине.

Износ буџета остао је исти као и претходним ре

балансом – 2,15 милијарди динара, с тим што је до

шло до измена одређених позиција. Конкретно, због 

кашњења радова на изградњи гондоле део сред

става са те позиције у износу од око 200 ми

лиона динара преусмерен је на друге ин

фраструктурне пројекте. Један од њих је 

и почетак радова на уређењу улице од 

летње позорнице на Краљевом тргу до 

тениских терена. Радови крећу ових 

дана и биће завршени на пролеће. Та 

такозвана трговачка улица добиће 

сасвим нови изглед. У току је израда 

пројекта за њено детаљно уређење, као 

и улице од поште до хотела „Дунав’’. Ове 

године планирано је проширење трговачке 

улице, где ће бити урађена комплетна потреб

на инфраструктура: струја, вода и канализација.

„Следеће године биће уклоњен тротоар са друге 

стране и извршено поплочавање целе  улице, изградиће 

се фонтана и све друго што пројекат буде предвидео. Када поме

нути радови буду готови, очекујемо да ће у тој улици бити места за 

25 до 30 објеката, док ће их са друге стране бити још око 20”, каже 

Арсен Ђурић.

Општина финансира изградњу тих објеката који ће бити типски, 

истог изгледа и величине. Корисници ће их изнајмљивати, са свим 

потребним прикључцима, а  имаће боље услове него до сада, док ће 

сам изглед  те будуће трговачкопешачке улице бити репрезентативан. 

У плану је и уређење 

простора за смештај фија

кера и коња, који се налази 

на локацији изнад  почетне 

станице гондоле. Пројектом 

је предвиђена изградња чети

ри надстрешнице са јаслама са 

укупно 22 места за јахаћа грла, 

биће доведена вода и избетонира

ни платои са решеткама за одвод ка

нализације. Изградиће се и неколи

ко летњиковаца, као и посебан део за 

фијакере. Биће постављен и мобилијар са 

клацкалицама и љуљашкама за децу. Уз све 

то овај простор, по речима Арсена Ђурића, 

постаће један заиста лепо уређен парк који 

није далеко од центра и који ће бити видно оз

начен, са много бољим условима него до сада за 

све што је потребно.

„Општина финансира и изградњу нове пешач

ке и бициклистичке стазе од магистралног 

пута, преко аутокампа до скретања за Гаје

ве, а у плану је и проширење те улице 

са пет на шест метара. Следеће годи

не планирано је проширење пешач

ке и бициклистичке стазе ка насељу 

Гајеви, односно до Споменика, као и 

њено спајање са постојећом која иде 

од кружног тока до насеља „Јелена 

Анжујска’’. Тако ћемо имати кружне и 

бициклистичке и пешачке стазе, што 

је једна значајна новина у понуди на 

Златибору од следеће године. Завршена 

је и изградња видиковца са телескопом на 

Градини, коју смо реализовали у сарадњи са 

Туристичком организацијом регије Западна Ср

бија“, напомиње за „Златиборске вести“ Арсен Ђурић.

Кад је реч о спортским теренима,  средствима Министар

ства трговине, туризма и телекомуникација у износу од 10 милиона 

динара биће завршени радови на изградњи фудбалског стадиона на 

простору између „Швајцарије’’ и помоћног игралишта. Ђурић верује 

да ће и ова инвестиција бити завршена до краја године те да је Зла

тибору, поред постојећих седам, потребно још неколико фудбалских 

терена, јер спортске екипе из земље и иностранства у све већем броју 

бирају ову планину за своје припреме. Нада Џелебџић

Трговачка улица 
нови понос 
Златибора

Од пролећа нови изглед центра најпо
сећеније планине захваљујући реба
лансу општинског буџета за низ 

улагања у уређење златибор
ских улица, стаза и терена, 

најављује заменик пред
седника општине Чајети

на Арсен Ђурић

Предвиђена изградња четири надстрешнице  
са јаслама са укупно 22 места за јахаћа грла

Улица од тениских терена ка Краљевом тргу  
– и она ће бити део будуће трговачке улице
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Пред сед ник оп шти не 

Ча је ти на Ми лан Ста

ма то вић уче ство вао је 

у ра ду Ре ги о нал не кон фе рен

ци је о пред у зет ни штву мла дих 

у Ср би ји, Цр ној Го ри и Бо сни и 

Хер це го ви ни, ко ја је 25.ок то бра 

одр жа на у Бе о гра ду. Ста ма то

вић је на овом ску пу, ко ме је уз 

пред став ни ке др жав них ми ни

стар ста ва, НВО сек то ра и ре ле

вант них ин сти ту ци ја зе ма ља 

уче сни ца при су ство ва ло пре

ко 100 мла дих пред у зет ни ка из 

три др жа ве, одр жао при год но 

из ла га ње. Го во рио је на па нел 

ди ску си ји по све ће ној уна пре

ђе њу по сло ва ња ма лих и сред

њих пред у зе ћа у вла сни штву 

мла дих и том при ли ком ре као:

 Оп шти на Ча је ти на је још 

2009. го ди не до не ла че тво ро

го ди шњи Ло кал ни ак ци о ни 

план за мла де, на со но ву ко га 

су пред у зе ти кон крет ни ко ра ци 

у ци љу спре ча ва ња не га тив не 

ми гра ци је мла дих са про сто ра 

ове оп шти не. Про цес за у

ста вља ња не га тив не ми

гра ци је тра јао је 10 го

ди на, а са да има мо 

слу чај да се све ве ћи 

број мла дих вра ћа 

на се ло, све је ве ћи 

број де во ја ка ко

је се уда ју и оста ју 

на се лу. Раз лог то

ме је сте што им је 

обез бе ђе но да оне на 

се лу има ју све усло ве 

као и же не у гра ду: осно

ва ни су вр ти ћи, а шко ле ис

под 15 ђа ка ни су за тва ра не – 

ис та као је Ста ма то вић.

Ча је тин ска оп шти на је, по 

ње го вим ре чи ма, пре по зна

ла зна чај да се мла ди што ви

ше укљу че у пред у зет ни штво, 

али ка ко би се то и по сти гло 

нео п ход но је да се ство ре по

вољ ни ји усло ви и за жи вот и 

за за по сле ње мла дих. – Нај пре 

је нео п ход но обез бе ди ти ин

фра струк ту ру, а за тим и дру ге 

усло ве. По треб но је да др жа ва 

ви ше ра ди на де цен тра ли за

ци ји, а тре ба уве сти прин цип 

при ват ног сек то ра у јав ни сек

тор, да ти мла ди ма шан су да 

на у че и пре у зму во де ћу уло гу 

у кре и ра њу по ли ти ке. Оп шти

на Ча је ти на има јед но од нај

мла ђих ру ко вод ста ва у Ср би ји 

и упра во у то ме ле жи кључ ње

ног успе ха – ре као је на кон фе

рен ци ји пред сед ник оп шти не, 

па до при нос не вла ди ног сек

то ра оце нио дра го це ним:

  По др шка у са зна њи ма ко ју 

мо же мо до би ти од њих је вр ло 

зна чај на. Упра во у са рад њи са 

не вла ди ним сек то ром на у чи

ли смо, а за тим и при ме ни ли 

нор ве шки кон цепт упра вља ња 

ло кал ном са мо у пра вом. Кон

цепт се за сни ва на по др жа ва

њу ве ли ких си сте ма и раз во

ју ма лих пред у зе ћа, што ми 

и при ме њу је мо. При мер то ме 

је су ‘’Зла ти бо рац’’, ги гант ко ји 

оку пља пре ко 50 ма лих про из

во ђа ча, као и хо тел ‘’Па ли сад’’ 

ко ји оку пља пре ко 100 ма лих 

пред у зе ћа – на по ме нуо је Ста

ма то вић.

На овом ску пу је, по ред пред

сед ни ка оп шти не Ча је ти на, 

го во рио и Мла ден Гру ји чић, 

зва нич но но ви на чел ник 

оп шти не Сре бре ни ца. 

Ба ве ћи се ве ли ким 

по тен ци ја ли ма ко

ји су пот пу но не

и с  к о  р и  ш ћ е  н и , 

Гру ји чић је из

ра зио уве ре ње 

да до бра ло кал на 

упра ва мо же вра

ти ти Сре бре ни цу, 

ко ја је да нас јед на 

од нај не ра зви је ни јих 

ло кал них са мо у пра ва у 

БиХ. – Мла ди у Сре бре ни

ци не ма ју основ не усло ве за 

жи вот и оста нак, а то је не што 

што се мо ра ме ња ти и на че

му тре ба ин тен зив но ра ди ти – 

ка зао је но ви на чел ник те оп

шти не.

Ова ре ги о нал на кон фе рен

ци ја има ла је за циљ да мла де 

охра бри на са мо за по шља ва ње 

и осни ва ње соп стве них пред

у зе ћа. Та ко ђе, и да под стак не 

ди ја лог ре ле вант них су бје ка

та у дру штву о кре и ра њу по

вољ ног по слов ног ам би јен та 

за осни ва ње и раз вој пред у зе

ћа чи ји су осни ва чи мла ди, за

тим уво ђе ње зна ња из пред у

зет ни штва у обра зов ни си стем, 

ве ће уче шће мла дих у про це

си ма еко ном ског од лу чи ва ња, 

да по мог не умре жа ва њу мла

дих из три др жа ве. 

Од за кљу ча ка кон фе рен ци је 

тре ба по ме ну ти да је нео п ход

но кре и ра ње бо љег по слов ног 

окру же ња за осни ва ње фир

ми, на ро чи те за мла де, ко је би 

укљу чи ло и по ре ске олак ши

це. Пред лог Удру же ња мла дих 

при вред ни ка из Ср би је је да се 

уки ну по ре зи и до при но си за 

мла де пред у зет ни ке у пр ве че

ти ри го ди не. Нео п ход но је да 

др жа ва ре ви ди ра ка зне ну по

ли ти ку у скла ду са ве ли чи ном 

пред у зе ћа. Уво ђе ње обра зо ва

ња из обла сти пред у зет ни штва 

од пред школ ских про гра ма па 

до ви со ког обра зо ва ња, уво ђе

ње ду ал ног обра зо ва ња, кре и

ра ње по вољ не по слов не ат мос

фе ре ко јом би се за у ста ви ла 

не га тив на ми гра ци ја обра зо

ва них ка др о ва, ја ча по др шка 

ло кал них са мо у пра ва у раз во

ју ре ал ног би зни са и ства ра ње 

по вољ них усло ва за оста нак 

и по вра так ка др о ва у уну тра

шњост (не за тва ра ње школ ских 

оде ље ња у ма њим се о ским 

шко ла ма, обез бе ђи ва ње услу

ге пред школ ске уста но ве у сва

кој сре ди ни и дру го)... М. Ј.

Оп шти на Ча је ти на под сти че  
пред у зет ни штво мла дих

„Код нас се све ве ћи број де во ја-
ка уда је на се ло и ту оста је, а раз лог 

то ме је сте што им је обез бе ђе но да оне 
на се лу има ју све усло ве као и же не у 
гра ду: осно ва ни су вр ти ћи, шко ле ис-

под 15 ђа ка ни су за тва ра не’’, ре као 
на ре ги о нал ној кон фе рен ци ји о 

пред у зет ни штву мла дих  
Ми лан Ста ма то вић
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Председник општине Чајетина Милан 

Стаматовић најавио је у изјави за 

‘’Златиборске вести’’ брз почетак ра

дова на реализацији пројекта Сушичко врело 

намењеног водоснабдевању. 

  У складу са нашим дугорочним плано

вима око пројекта Сушичко врело, ове године 

смо ушли у озбиљну инвестицију са намером 

да, ако нас време буде послужило, до краја го

дине воду са Сушичког врела ‘’избацимо“ до 

Златибора. У поступку је набавка опреме, а 

ових дана би Јавно комунално предузеће тре

бало да крене са извођењем радова. Радиће се 

од црпне станице до резервоара Жигалски вис 

и како буде стизала опрема фазно ћемо је уг

рађивати – истиче Стаматовић и објашњава: 

 За резервоар који треба да се гради на 

Жигалском вису урађен је пројекат. Очекује 

се расписивање набавке са циљем да се кас

није настави изградња према Шљивовици, 

Јевремовићима, Чајетини и на крају до Ка

рауле. Имамо могућност да користимо по

стојеће резервоаре у Јевремовићима и у Чаје

тини. Важно је да поставимо цеви како бисмо 

могли у зимском периоду довољну количину 

воде да избацимо до Златибора, а касније у 

другој фази градили би резвоар у Јевремо

вићима и још један на потезу Влаовине. Тиме 

би Златибор решио водоснабдевање у потпу

ности. Имали бисмо довољну количину ре

зерве на Златибору, јер је сада ситуација да 

имамо два резервоара у Рибници, па када се 

на примарном цевоводу деси неки квар, ос

тају велике количине заробљене воде у Риб

ници коју не можемо да допремимо до Злати

бора. Поменутим радовима тај преблем биће 

решен. Имаћемо два резервоара на Златибо

ру и ако би се на цевоводима десио неки квар, 

имали бисмо могућност да то решимо са при

марном мрежом. На тај начин избећи ћемо 

ситуацију да имамо дуже прекиде у водос

набдевању.

   Говорећи о планираној динамици радова, 

председник општине каже да је у плану да до 

зимске сезоне вода са Сушице стигне до рез

воара Караула: – Истина не у максималном 

капацитету, али нам је важно да имамо ре

зерве воде и будемо обезбеђени, како за наше 

становништво тако и за туристе. Вредност ове 

инвестиције, која подразумева радове на цр

пној станици, цевоводу и на резервоарима је 

око три милиона евра. М. Ј.

Креће водовод од Сушичког врела 
према Златибору

„Намера нам је, ако нас време буде послужило, да до краја године воду са Сушичког врела 
’избацимо’ до Златибора. У поступку је набавка опреме, а ових дана би Јавно комунално 

предузеће требало да крене са извођењем радова”, најављује Милан Стаматовић

На пролеће радови на путу кроз Трипкову 

С обзиром да је оштећени пут кроз Трипкову уз трасу будућег водовода Сушичко врело, 
питали смо председника општине када ће бити обновљен тај пут. – Имали смо намеру да у 
овој години радимо пут у Трипкови, али је план да на пролеће почне комплетна реконструк-
ција ове саобраћајнице. Конкурисали смо и за средства код невладиних организација и код 
министарстава, јер је добрим делом пут оштећен због реконструкције водовода Сушица, 
када нам је и обећан одређен износ средстава за његову реконструкцију. Имајући у виду и 
наша залагања да се аеродром Поникве стави у функцију, свакако ћемо радити тај пут, бу-
дући да је он најкраћа веза од Златибора до аеродрома. У току је израда пројекта, ширина 
пута кроз Трипкову биће 5,5 метара. Добар део трасе цевовода пролазио би деоницом овог 
пута, што нам је намера да урадимо у исто време како касније не бисмо били у ситуацији 
да га више пута пресвлачимо или крпимо – одговорио је Милан Стаматовић. 

И Доброселичка река 
улази у водосистем 

У планове за водоснабдевање општине 
уклапа се и израда пројекта и инвести-
ција на довођењу воде са извора Добро-
селичка река до резервоара у Рибници. 
Председник општине о томе каже: – Са 
овим водосистемом у потпуности би за-
окружили нашу намеру да целу тери-
торију општине Чајетина умрежимо са 
градским водоводима. Завршетком овог 
посла, вода би са сваког од поменутих из-
воришта могла да се пребаци на другу ло-
кацију, све са циљем да немамо проблем 
у водоснабдевању. Поменути послови за-
ступљени су у нашим стратегијама о во-
доснабдевању и о алтернативним изво-
рима енергије које смо радили у сарадњи 
са норвешким институтом „Нива“ и Рудар-
ско-геолошким факултетом.

  У току је снимање трасе и израда идеј-
ног пројекта за извор Доброселичка река, 
док ће главни пројекат показати колика је 
заправо вредност те инвестиција. С обзи-
ром на дужину цевовода, очекивања су 
да ће и ова инвестиција коштати око три 
милиона евра.
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Уку си зла ти бор ског 
кра ја на свет ском  
сај му спо ре хра не

У То ри ну ме ђу 143 др жа ве пред ста ви ли се и на ши 
про из во ђа чи тра ди ци о нал них про из во да

При вред ни ци из на шег кра
ја са сво јим про из во ди ма 
уче ство ва ли су од 22. до 

26. сеп тем бра на 11. ме ђу на род
ној ма ни фе ста ци ји ‘’Ter ra Ma dre 
Sa lo ne del Gu sto’’ у Ита ли ји у гра
ду То ри ну. Тај ре но ми ра ни са јам 
спо ре хра не, ‘’slow foodа’’, оку пио 
је пре ко 7.000 уче сни ка из 143 др
жа ве, 300 ‘’slow food’’ пре си ди ју ма 
и пре ко 1.000 ‘’slow food’’ за јед ни
ца са свих пет кон ти не на та. 

Це ре мо ни ји зва нич ног отва
ра ња сај ма, ко јим се обе ле жа ва 
и 30 го ди на од осни ва ња ‘’slow 
food’’ по кре та, при су ство вао је и 
пред сед ник Ре пу бли ке Ита ли је 
Сер ђо Ма та ре ла. Ма ни фе ста ци
ја је одр жа на је на ви ше ло ка ци
ја у са мом цен тру То ри на, али је 
сва ка ко њен цен трал ни део би ла 
из ло жба тра ди ци о нал них про из
во да у пар ку Ва лен ти но на оба
ли ре ке По. 

На ‘’Ter ra Ma dre Sa lo ne del 
Gu sto’’ уче сто ва ла је и 
Ре ги о нал на раз вој на 
аген ци ја „Зла ти бор“ 
ко ја је на свом штан
ду пре ко пред став ни
ка Ту ри стич ке ор га ни
за ци је Ужи ца, Пред у зе ћа за 
раз вој по љо при вре де “Еко аграр“ 
из Ча је ти не, хо те ла ‘’Мо на’’ са 
Зла ти бо ра, пред став ни ка оп шти
не Ча је ти на и ком па ни је „Дре но
вац“ из Ари ља пред ста ви ла про
из во де и ру ко тво ри не из ре ги је 
За пад на Ср би ја.

   На штан ду из ла га ча из Ср
би је су, уз оста ло, из ло же ни тра

ди ци о нал ни про из во ди: го ве
ђа пр шу та „Зла ти бо рац“, ра ки ја 
де сти ле ри је „За рић“, про из во ди 
ком па ни је „Си ро гој но ком па ни“ 
(су ше но во ће), ли о фи ли зо ва но 
во ће хлад ња че „Дре но вац“ из 
Ари ља, раз не вр сте бра шна про
из во ђа ча „Во де ни чар ка“ , шљи
во во сир ће про из во ђа ча „Ри стић“ 
из Ужи ца, ра ки ја од шљи ве „Цр

ве на ран ка“ из Кра ље ва, ле ско
вач ки ај вар, фу то шки ку пус, 
фру шко гор ски ли пов мед, гор
ски ко зји сир, зла тар ски сир и 
не из о став ни су ве ни ри са тра ди
ци о нал ним мо ти ви ма. Из ло же
ни про из во ди при ву кли су па
жњу ве ли ког бро ја по се ти ла ца 

из свих зе ма ља, а по себ но до ма
ћи на. 

За ни мљи во је да је на том 
штан ду то ком тра ја ња сај ма ор
га ни зо ва на де гу ста ци ја “Срп ског 
сен дви ча“, на пра вље ног од ин те
грал ног хле ба, ле ско вач ког ај ва
ра, зла ти бор ске го ве ђе пр шу те и 
зла тар ског си ра. Сен двич се слу
жио уз ра ки ју, што је иза зва ло 
оду ше вље ње по се ти ла ца штан да. 

По себ ну па жњу иза зва ла је по
се та Си ни ше Ми хај ло ви ћа, на

шег про сла вље ног фу ба ле ра, 
а са да тре не ра фуд бал ског 
клу ба „То ри но“ из То ри на. 
Про сла вље ни срп ски ас и 

сам је про бао из ло же не про
из во де, па и по звао мно го број не 
по се ти о це да обра те па жњу на те 
вред но сти из Ср би је.

У окви ру ‘’Ter ra Ma dre’’ фе сти
ва ла одр жан  је и ‘’Ter ra Ma dre’’ 
фо рум као и број не кон фе рен ци
је, ра ди о ни це и пре зен та ци је. Ту 
се раз го ва ра ло о го ру ћим пи та
њи ма очу ва ња би о ди вер зи те та, 
прет њи не ста ја ња ма лих по љо

при вред них про из во ђа ча и бор
би про тив агро ма фи је. Екога
стро ном ски по крет  ‘’slow food’’ 
на стао је у Ита ли ји 1986. го ди не, 
а са да оку пља око 150 зе ма ља  и 
не гу је спе ци фич ну фи ло зо фи ју 
спо рог ужи ва ња у хра ни, али и 
чу ва ња тра ди ци је у ис хра ни и 
не го ва ња еко ло шке све сти ко
ја под ра зу ме ва из у зет ну бри гу о 
на чи ну про из вод ње хра не.

  По крет је, на рав но, на стао као 
од го вор на ‘’fast food’’, као ре волт 
про тив бр зог и не здра вог кон зу
ми ра ња хра не и бр зог жи во та са
вре ме ног све та, не стан ка ин те ре са 
љу ди за хра ну ко ју је ду и не стан
ка ло кал них тра ди ци ја у ис хра ни. 
По крет ‘’slow food’’ под сти че спо
ро и ду го ужи ва ње у хра ни, али и 
свест о стал ној од го вор но сти пре
ма хра ни и ње ном по ре клу, на тра
ди ци ју и кул ту ру из ко је од ре ђе
на хра на по ти че. Осим што тре ба 
да бу де до брог уку са, спо ра хра
на мо ра да бу де про из ве де на да 
не угро жа ва жи вот ну сре ди ну и 
здра вље љу ди. Од свог осни ва ња 
по крет је ра стао и гра нао се, нај
пре по Евро пи, а за тим по це лом 
све ту. Са да се ску по ви, се ми на ри 
и раз не ма ни фе ста ци је одр жа ва
ју од Бра зи ла и Ке ни је до Ја па на и 
САД. По крет има 80.000 при ста ли
ца у це лом све ту.                                                            

У окви ру ‘’Ter ra Ma dre’’ фе сти
ва ла одр жа на је и све ча на па ра
да ко јом је на ја вље но отва ра ње 
сај ма хра не, а при су ство ва ли су 
јој сви уче сни ци са сво јим на ци
о нал ним обе леж ји ма.  З. В. 

„Срп ски 
сен двич” од ин те грал ног 

хле ба, ле ско вач ког а јва ра,  
зла ти бор ске го ве ђе пр шу те  

и зла тар ског си ра
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Ту ри стич ка ор га ни за ци

ја Зла ти бор већ тра ди

ци о нал но на сту па на 

број ним сај мо ви ма у зе мљи 

и ино стран ству, пре зен ту ју

ћи по тен ци ја ле Зла ти бо ра. 

Не дав но су уче ство ва ли на 

сај мо ви ма ту ри зма у Ба ња

лу ци и Но вом Са ду, на ко ји

ма су пред ста ви ли по ну ду за 

пред сто је ћу зим ску ту ри стич

ку се зо ну. По се ти о ци ма сај ма 

у Ба ња лу ци пред став ни ци ТО 

Зла ти бор при ка за ли  су па кет 

аран жма не за на ред ну се зо ну 

и на ја ви ли но ве атрак тив не 

са др жа је. Пре ма ре чи ма в.д. 

ди рек то ра Вла ди ми ра Жи ва

но ви ћа, са јам у Ба ња лу ци био 

је до бро по се ћен. Број ту ри ста 

из Ре пу бли ке Срп ске је у кон

стант ном по ра сту, што по твр

ђу је ста ти сти ка. 

Ту ри стич ка ор га ни за ци ја 

Зла ти бор би ла је уче сник и 49. 

Ме ђу на род ног сај ма ту ри зма у 

Но вом Са ду. „Низ ма ни фе ста

ци ја ко је су ор га ни за то ри ове 

го ди не при пре ми ли упот пу

ни ли су ком пле тан са јам ски 

на ступ. Пре зен то ва ли смо но

ве по тен ци ја ле, на ја ви ли но ве 

па кет аран жма не, про мо ви са

ли хо те ле и раз ли чи те са др жа

је ко ји у њи ма ту ри сте оче ку ју 

за пред сто је ћу зим ску се зо ну. 

У скло пу сај ма хо тел „Ирис“ је 

до био на гра ду за ква ли тет пру

же них услу га у хо те ли јер ству, 

што нас по себ но ра ду је. То су 

до бри сиг на ли и си гур ни по ка

за те љи да се Зла ти бор раз ви ја 

у пра вом сме ру, да ту ри стич ка 

по ну да из да на у дан ра сте и 

кон стант но се обо га ћу је“, ка же 

Жи ва но вић. 

ТО Зла ти бор већ две го ди не 

вр ши ак тив ну про мо ци ју на

ше пла ни не на ино стра ном 

тр жи шту. За хва љу ју ћи то ме 

бе ле жи се тен ден ци ја по ра ста 

бро ја стра них го сти ју, по себ но 

из зе ма ља у окру же њу (Ре пу

бли ка Срп ска, Цр на Го ра, Ма

ке до ни ја и Ру му ни ја). Про мо

ци ја Зла ти бо ра на овим, али 

и дру гим ту ри стич ким тр жи

шти ма на ста ви ће се и у на

ред ном пе ри о ду. „Кра јем но

вем бра има мо са јам ту ри зма 

и здра вља у Љу бља ни. Од 24. 

до 27. ок то бра на сту па ли смо 

на сај му ту ри зма у Кра гу јев цу. 

Из ме ђу ова два до га ђа ја 

оче ку је нас сту диј ска по се та 

пред став ни ка ме ди ја из Ре пу

бли ке Срп ске, као и про мо ци

ја у Ту зли“, до да је в.д ди рек то

ра ТО Зла ти бор.

Зим ска ту ри стич ка се зо на 

се при бли жа ва, а из ове ту

ри стич ке ор га ни за ци је ка жу 

да је спрем но до че ку ју. Го

сте ко ји ће по се ти ти Зла ти

бор оче ку је низ за ни мљи вих 

са др жа ја. На ја вље но је отва

ра ње „Ди но пар ка” и уре ђе

ње ски ја ли шта Обу до је ви ца. 

Не за о би ла зан је и Ски цен

тар „Тор ник” ко ји ће ове го

ди не ра ди ти пу ним ка па ци

те том. У по ну ди су и од ла сци 

ка обли жњим ту ри стич ким 

ло ка ли те ти ма као што су: Сто

пи ћа пе ћи на, Му зеј на отво

ре ном „Ста ро се ло“ Си ро гој

но, Др вен град, Ан дрић град и 

дру ги. Оче ку је се да ће на по

раст бро ја го сти ју ути ца ти и 

ускла ђи ва ње зим ског рас пу

ста са зим ском ту ри стич ком 

се зо ном. Д. Ро сић

До бри сиг на ли за Зла ти бор  
са сај мо ва ту ри зма

Стал не про мо ци је на ше пла ни не до во де све ви ше го сти ју, а в.д. ди рек то ра ТО Зла ти бор  
Вла ди мир Жи ва но вић ис ти че да се зла ти бор ска по ну да раз ви ја у пра вом сме ру 

Ски цен тар „Тор ник’’ Си ро гој но

Вла ди мир Жи ва но вић:  
Пре зен тујемо но ве по тен ци ја ле,  

про мо ви шемо хо те ле и раз ли чи те  
са др жа је за предсојећу зимску  

сезону сезону



13ОКТОБАР, 2016. ГОДИНЕТУРИЗАМ

У овој години постићи се 
нови рекорди када су 

у питању број туриста и 
ноћења, кажу у Туристичкој 
организацији Златибор на-
водећи податке о одличној 
летњој посети и најављују да ће 
ова планина бити пуна и наред-
них месеци кроз здравствени, 
спортски и конгресни туризам. 
Поред раста укупног броја гос-
тију, порастао је и број страних 
туриста који посећују Златибор. 
Ове године их је више за пре-
ко 30 одсто, не само туриста из 

бивших југословенских републи-
ка, већ и из Руске Федерације, 
Немачке, Холандије, Румуније. 

„Имамо много разлога да 
будемо задовољни протеклом 
летњом сезоном, која је до ав-
густа била рекордна. Били смо 
много изнад српског просека и 
за 25 одсто бољи у односу на 
прошлу годину’’, каже Јован 
Павловић, стручни сарадник 
ТО Златибор.

Примера ради, Стопића 
пећина, која је до сада бележи-
ла између 27 и 29 хиљада по-
сета, овога лета је остварила 
рекорд са око 40.000 посета. 
И Ски центар ‘’Торник’’ ове го-
дине бележи рекорну посеће-
ност. У 2015. продато је 15,5 
хиљада паркинг карата, док ће 
то ове године, када се урачуна 

и предстојећа зимска сезона, 
бити много више.

„На предлог ТО Златибор ми 
ћемо сада, на првом управном 
одбору, направити предлог 
мера које ће бити предложе-
не општинској управи Чајети-
на како би заједничким снага-
ма туристичке организације, 

хотелијера, агенција и при-
ватних издавалаца  унапреди-
ли и креирали наш производ, 
да задовољимо захтеве оних 
који живе од туризма“, истиче 
Павловић.

Велики број ноћења на Зла-
тибору остварен је и у септем-
бру , а одржани су и бројни се-

минари, саветовања и скупови.  
До зимске сезоне, као и ново-
годишњих празника Златибор 
ће угостити многе посетиоце, 
тако да ниједан хотел у овом 
периоду неће бити затворен, 
поручују из Туристичке органи-
зације Златибор.

Н. Џелебџић

Јован Павловић

Стопића 
пећина, која је до 

сада бележила између 
27 и 29 хиљада посета, 
овога лета је оствари-

ла рекорд са око 
40.000

Златибор с највећом посетом,  
Стопића пећина рекордно
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На 49. Ме ђу на род

ном сај му ту ри

зма одр жа ном у 

Но вом Са ду зла ти бор ски 

хо тел „Ирис“, на кон са мо 

не ко ли ко ме се ци ра да, до

био је пр во при зна ње – ве

ли ку злат ну ме да љу за ви сок 

ква ли тет сме шта ја и уре ђе ње 

хо те ла. До би је но при зна ње је 

ве о ма бит но, ка жу у „Ири су“, 

али нај ве ћа на гра да за хо тел 

ипак је та што је то ком лет њег 

пе ри о да по пу ње ност ка па ци

те та би ла пре ко 90 од сто.

Вла сник хо те ла Вељ ко Кне

же вић у из ја ви за ‘’Зла ти бор

ске ве сти’’ ис ти че да су мно ги 

стра ни го сти већ бо ра ви ли у 

‘’Ири су’’ те да је овај хо тел на

и шао на за па же ну па жњу на

ших во де ћих ме ди ја. 

‘’У ју лу је у на шем хо те лу 

од се ла фуд бал ска еки па ФК 

‘’Ти ра на’’ из Ал ба ни је, ко ја је 

укуп но три сед ми це про ве ла 

на при пре ма ма на Зла ти бо ру. 

Гост ‘’Ири са’’ био је и Че ди Ос

ман, по зна ти ко шар каш тур

ског ‘’Ефес Пил се на’’ и ре пре

зен та ти вац те зе мље. До ста 

го сти ју до ла зи нам из Шпа

ни је пре ко аген ци је ‘’Глоб ме

тр о по ли тен’’, ве ли ка гру па из 

Ли тва ни је до шла нам је пре

ко аген ци је ‘’Адри а тик За

греб’’, док смо го сте из Ру си је 

ко ји се ба ве гра ђе ви нар ством 

уго сти ли пре ко фир ме ‘’Ду га

лак’’. Има ли смо и при ли чан 

број ту ри ста пре ко ту ри стич

ких аген ци ја ‘’Лу на тра вел’’ и 

‘’Р турс’’ – на бра ја Кне же вић.

Што се ти че до ма ћих го сти

ју, они у ‘’Ирис’’ нај ви ше до

ла зе пре ко аген ци ја ‘’Ком пас’’ 

и ‘’Има го тра вел’’.  – О на ма се 

ин фор ми шу и пре ко во де ћих 

ме ди ја, с об зи ром да је 30.ју

ла из хо те ла ‘’Ирис’’ сни ма

на ‘’Жи ки на ша ре ни ца’’, а и 

Мир ко Ал ви ро вић и ТВ ‘’Сат’’ 

та ко ђе су у скло пу сво је еми

си је при ка за ли ре пор та жу о 

по ну ди на шег хо те ла. Са да 

ве ли ко ин те ре со ва ње го

сти ју вла да за пред сто је ћу 

зим ску се зо ну. Стал но ра

ди мо на про мо ци ја ма на ше 

по ну де. Са Ту ри стич ком ор

га ни за ци јом Зла ти бор има мо 

ве о ма до бру са рад њу, за јед

но на сту па мо на сај мо ви ма 

и пре зен та ци ја ма у зе мљи 

и ино стран ству – до да је вла

сник ‘’Ири са’’.  

По ред са јам ског зла та за 

ви сок ква ли тет сме шта ја и 

уре ђе ност хо те ла, ‘’Ирис“ је 

до био и ви со ке оце не за бу

кинг, вел нес и спа услу ге, за

па же но уче шће на ру ским 

сај то ви ма, а као нај дра жу на

гра ду из два ја ју по зи тив не ко

мен та ре го сти ју на сај то ви ма 

и у књи га ма ути са ка.

Гости су препознали хотел, а 

ми смо им кроз садржаје, по

себно спа & велнес центра (ба

зен, финска сауна, масажа и 

теретана) омогућили да ужи

вају у нашим услугама. Та

кође, гостима организујемо 

и излете у непосредној око

лини Златибора (Сирогојно, 

Стопића пећина у Рожанству, 

Мокра Гора – посета Дрвен

граду и вожња Шарганском 

осмицом, Вишеград – посета 

Андрићграду...)  Д. Ро сић

Ве ли ка  
злат на ме да ља  

но во сад ског сај ма  
за но ви хо тел 

„Ирис”

Вељко Кнежевић
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Не ма зи ме за зим ско одр жа ва ње пу те ва

Иако се зо на зим ског одр

жа ва ња зва нич но по чи

ње 15. но вем бра, КЈП „Зла ти

бор“ је већ спрем но да, уко ли ко 

вре мен ски усло ви то бу ду зах

те ва ли, кре не са чи шће њем и 

по да си па њем пу те ва. По ред 

одр жа ва ња већ уста ље них пут

них пра ва ца, у над ле жно сти 

овог пред у зе ћа су и три но ва 

пу та: Ђу ро ви ћа гро бљеСту бло, 

Ло кваЗа ри ћа ку ће у Шљи во

ви ци, ОкоНин чи ћи, као и све 

но во ас фал ти ра не ули це и тро

то а ри на Зла ти бо ру. 

  На пи та ње да ли ће КЈП 

„Зла ти бор“ то ком зи ме ус пе

ти да све пу те ве одр жи про

ход ним, ди рек тор Ср ђан Пан

то вић од го ва ра:

  „По ли ти ка фир ме је да 

се без не ке пре ке по тре бе не 

узи ма ју по ди зво ђа чи, та ко 

да ће мо све по сло ве од ра ди

ти са ми. Је ди но ће Ча је ти ну 

и не ка се ла у око ли ни одр жа

ва ти ЈКП „Во до вод Зла ти бор“, 

та ко да ће мо са њи ма има ти 

са рад њу по што не ке по сло

ве оба вља мо за јед но. Во зни 

парк је ре мон то ван на вре ме, 

има мо два но ва во зи ла ко ја 

ће би ти у функ ци ји од ове се

зо не. То су ка ми он ки пер 4Х4 

и ком би но ва на гра ђе вин ска 

ма ши на“. 

  То ком зим ске се зо не на 

по сло ви ма зим ског одр жа

ва ња пу те ва укуп но је ан га

жо ва но пет ка ми о на, че ти

ри ком би но ва не гра ђе вин ске 

ма ши не и три трак то ра. За по

тре бе ове зи ме пред у зе ће ће 

рас по ла га ти са 3.900 то на ка

ме ног агре га та, 350 то на на

три јум хло ри да и 15 то на кал

ци јум хло ри да, што је са свим 

до вољ но и за екс трем но хлад

не и ду ге зи ме. У зим ској слу

жби би ће ан га жо ва но три де

се так љу ди. Пан то вић на во ди 

да због по ве ћа ног оби ма по

сла по тре ба за при је мом  но

вих рад ни ка  по сто ји, али ће 

због за бра не за по шља ва ња 

број оста ти на ни воу про шло

го ди шњег. Одр жа ва ње пу те ва 

ће се и ове го ди не вр ши ти по 

при о ри те ти ма. 

„Пр ви при о ри тет су ули це у 

цен тру Зла ти бо ра, дру ги при

о ри тет су окол не ули це и, на

рав но, пу те ви ка цен три ма се

ла. То је не што што мо ра би ти 

стал но про ход но. Ме ђи тим, 

већ са да има мо зах те ве да се 

не ке ули це ко је су ра ни је би

ле дру гог при о ри те та, чи сте 

ре дов но и бу ду увек про ход

не. Ми се тру ди мо да гра ђа

ни ма увек иза ђе мо у су срет“, 

ис ти че Пан то вић.

КЈП „Зла ти бор“ тре нут но ра

ди на по сло ви ма на си па ња и 

про би ја ња пу те ва, а од 1.но

вем бра кре ће се са укла ња

њем ле же ћих по ли ца ја ца. 

 Д. Ро сић

У Бранешцима је асфалтирано игралиште, чију је изградњу финанси-
рала општина Чајетина са око два милиона динара. Сада се и ово 

село, које има сву потребну инфраструктуру, може  похвалити да има 
простор за своје најмлађе.

„Игралиште је величине  40 са 20 метара, то су стандардне мере. Сада 
треба да га исцртамо и означимо, а на њему ће се играти мали фудбал, 
кошарка, тенис. Замолићемо директора Културно-спортског центра и 

остале да нам помогну да набавимо реквизите 
потребне за овај терен“, каже Милован Нинчић, 
председник месне заједнице Бранешци.

Ове године Бранешчани су добили и нови пут 
преко Ока, који их сада спаја са Златибором. 
Вредност ових радова је око пет милиона ди-
нара.

„Сада је спојена ова цела траса – Сушица – 
Бранешци – Око – Златибор. Асфалтиран је пут 
целом дужином и његовим коришћењем до Зла-
тибора имамо само 7,5 километара, што нам је 
много ближе него до сада преко Чајетине. Овај 
пут нам много значи“, наглашава Нинчић.

У месној заједници Бранешци углавном су изведени сви планирани ра-
дови, с тим што ће се до краја године радити на асфалтирању неколико 
краћих засеочких путева, попут Николиног брда. Већ је извршена рекон-
струкција нисконапонске мреже и уз довођење градске воде становници 
Бранежаца имају готово све услове за квалитетан живот на селу. Н. Џ.

Асфалт на игралишту и нови пут у Бранешцима

Милован  
Нинчић
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“Две ствари ме испуњавају све већим 
страхопоштовањем и дивљењем што их 
више промишљам - звездано небо нада мном 
и морални закон у мени». То је вероватно 
најцитиранија мисао чувеног немачког 
филозофа Имануела Канта. Прича о Горану 
Савићу је инкарнација те мисли, прича о 
човеку чији је дом било небо, а морални 
закон водич кроз цео живот.

   Постоји једна фотографија на којој сам 
још беба, цела породица је на њој, а Горан 
изгледа поносно што има млађег брата. 
Наравно да никад нисам знао о чему је 
размишљао док је позирао за њу, али сам 
увек волео да мислим да сам баш ја разлог 
његовог осмеха. Оно што знам је да смо ми, 
његови најближи, одувек били поносни на 
њега. Имали смо и разлога за то!

Љубав према авионима  
од детињства

Мало пре Горановог рођења,  породица је 
кренула на пут пратећи оца и његов посао. 
Тако се десило да је 5. децембра 1973. Горан 
рођен у Зеници, а ја три године и три месеца 
касније, како је то мајка увек истицала, 

у Земуну. Моја сећања на тај период су, 
природно, бледа, понека слика коју сам 
можда и измаштао слушајући приче о том 
времену. Тај период, показало се, за Горана 
је био судбоносан јер смо живели у Новој 
Пазови, месту које је одредило његов живот. 
Наиме, у близини се налазио аеродром на 
ком је први пут из близине могао да види 
авионе и већ тада се заљуби у њих.

Завичај је родитеље позивао на повратак, 
па смо се вратили у Чајетину и почели 
градњу куће. Отац је отишао у Ирак, како би 
зарадио неопходан новац, а ми смо највише 
времена проводили у Трипкови одакле су нам 
родитељи.  Ту смо радили оно што деца иначе 
раде. Смуцали смо се по ливадама, шумама, 
реци, јурећи за дечјим пустоловинама, 
упознавајући свет и удишући радост коју је са 
собом носио тај безбрижни живот. У продаји 
се тада појавио албум са сличицама авиона, 
а Горан их је неуморно скупљао, учио њихова 
имена, карактеристике, било да се радило о 
борбеним или теретним моделима.  

У кућу се усељавамо у августу 1980., 
неколико дана пре него што ће Горан поћи 
у школу. Ја сам наставио да будем дете, а 
он је, бар мени, већ тада изгледао прилично 
озбиљно и зрело. 

Било је лако веровати у Горана
Очева смрт је била велики ударац, дошла 

је ниоткуда, прерано за њега и нас који 
смо били  још деца. Горан је имао непуних 
дванаест година, ја тек осам. То је вероватно 
утицало да обојица постанемо затворенији, 
често озбиљнији од другова из своје 
генерације. Имали смо срећу да нам је мајка 
била јака жена, до фанатичности посвећена 
деци, спремна на сваку врсту жртве како би 
нас извела на оно што је сматрала правим 
путем. Сећам се да нам је у том периоду 
купила комплет књига међу којима је Горан 
открио роман «Два капетана» Венијамина 
Каверина, чији је главни јунак пилот, и чи-
тао га изнова и изнова. Мало после тога се 
појавио филм ‘’Топ Ган’’ који смо, на његово 
инсистирање,  гледали до изнемоглости. Већ 
тада је јасно знао пут којим жели да иде и 
мислим да је већ тада свој живот посветио 
том циљу.

Одлазак у Војну гимназију  био је први 
велики растанак. У то време су нас раздвајале 
и године, он је постајао момак пред којим се 
отварао велики град и један нови свет. Поред 
тога, никада није заборављао мајку и мене, 
свог млађег брата.   Гимназију је завршио 
као одличан ђак, а циљ је био јасан, давно 
зацртан, можда већ у Новој Пазови. Хтео је 
да буде пилот и то је постао, некако лако, бар 
је мени тако изгледало.  

Резултате, последњег, најтежег  теста за 

СЕЋАЊЕ НА НЕЗАБОРАВНОГ ПИЛОТА, ХЕРОЈА НАШЕГ КРАЈА

Горан Савић, човек из небеских  
и моралних висина

ПИШЕ: БОЈАН САВИЋ

  „Долазимо на овај свет и неумитно, када куцне час, са њега одлазимо. Између 
та два момента стоји линија која представља људски живот, наш јединствени траг у 
вечности. Избори које притом правимо су само наши, а наслеђе и наук које остављамо 
поколењима слика нашег постојања на овом чудесном свету”... 

Горан Савић
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ваздухопловну академију, није нам ни јавио. 
Појавио се изнебуха кући, пробудио ме када 
је ушао у собу и онако буновном ми рекао 
да је примљен.  Мој једини одговор је био 
„Знао сам!“, после чега сам се окренуо на 
другу страну и наставио да спавам. Заиста, 
ни једног јединог момента нисам посумњао 
да неће остварити тај, за њега, тако чудесни 
циљ. Било је тако лако веровати у Горана!.

Рођен да би био пилот
Ваздухопловну академију је завршио 

као трећи у класи. По сведочењу његових 
колега из класе, и то је постигао прилично 
лако, без јурења успеха. Дипломирао је 
1997. док сам био на одслужењу војног 
рока. Часопис «Војска», који смо добијали у 
касарни објавио је текст у којем је поменут 
Горанов успех, а ја, увек склон сукобу са 
ауторитетима, нисам пропустио прилику 
да то натрљам својим официрима на нос. 
Стварно смо били поносни на њега, не 
само породица већ и моји другови који су 
обожавали да гледају фотографије које је 
правио из авиона. Чини ми се да су и они 
волели да се похвале чињеницом да имају 
друга чији је брат пилот. 

После академије, као потпоручника, 
дужност га је одвела у Подгорицу где је 
дочекао и бомбардовање 1999. године.  Било 
је то време брига, свакодневне стрепње, а он 
нас је умиривао својом чувеном  реченицом 
«Што, бре, паничите?». Он стварно није 
паничио. Један викенд током рата провео 
сам код њега и лично наоружање које му је 
припадало по дужности затекао у прљавом 
вешу. Било је то тако типично за његов 
однос према опасности. После рата   цела 
ескадрила је прешла у Ковин, он се доселио 

у Београд где је опет почео наш заједнички 
живот. Становали смо код чика Радета и тета 
Смиљке, дивних људи пореклом из нашег 
краја. Ја сам се одселио после три године, 
а Горан је остао у истом стану, овај пут са 
супругом Горданом и новим животом испред 
себе. Стигла су и деца, Андреј и Стефан, а он 
је постао истински, поносни отац. Каријера 
у војсци била је више него успешна. Нуђене 
су му разне важне позиције, али их је упорно 
одбијао јер би га одвојиле од летења. Из ове 
перспективе гледано, чини се да није имао 
избора. Просто речено, рођен је да би био 
пилот!

Поред летења, имао је још једну велику 
љубав, радио аматеризам, са којим се сусрео 
у Чајетини још у време своје основне школе. 

Умео је тада да остане по целу ноћ у Радио 
клубу који се налазио у згради садашње 
полиције, остварујући везе са људима широм 
света. Мајку је то понекад излуђивало, јер 
се бринула где је и шта ради. Колико је био 
цењен у том свету показује и чињеница да 
се, у спомен на Горана, 26. септембар, дан 
његовог одласка, обележава као Дан српске 
флоре и фауне.

  Из Чајетине је отишао рано, као 
петнаестогодишњак, а увек ју је волео. 
Стално је говорио да жели да се врати овде и 
ту проведе пензионерске дане. Када је добио 
прилику да сам себи пројектује руту лета, 
одмах је ставио Чајетину у план. И надлетао 
ју је, јако ниско, како би нас све поздравио 
моћном буком авионских мотора... Вратио 
нам се прерано! 

Страдао у авиону никог  
не повредивши

Тог 26. септембра 2012. у судбоносној 
Новој Пазови, пилот мајор Горан Савић је 
завршио свој лет на који је, са истог места, 
кренуо као дете. Команде на школском 
авиону «Ласта»  су, услед фабричке грешке, 
отказале и неким чудом приземљен је у 
двориште једне куће, при том никога не 
повредивши. 

Остаје записано да је једина жртва те 
грешке у конструкцији авиона био управо 
– Горан Савић. Сви који су га познавали 
знају да није постојала могућност да буде 
другачије. Он није рођен да би икада, игде, 
икога повредио. Постоје такви људи, ретки и 
драгоцени, чији живот и дело заувек остају 
чисти без обзира на страшне околности у 
којима се могу наћи...Људи који никад не 
умиру.  Са породичним љубимцем Алексом



18ОКТОБАР, 2016. ГОДИНЕПРЕДСТАВЉАМО НАША СЕЛА

Село Семегњево, северозападно 

од туристичког центра Златибо

ра,  недавно је уз помоћ општине 

Чајетина добило дуго очекиван асфалт

ни пут. Њиме ће се боље повезати са Мо

кром Гором, такође развијеним тури

стичким местом. Био је то важан догађај 

за становнике Семегњева, обрадовали су 

се новом асфалту. Дужина асфалтираног 

дела је 1.590 метара, а средства, у виси

ни од око пет милиона динара, обезбе

дили су општина Чајетина, мештани и 

‘’Србијашуме’’.

  ‘’Овај пут нам значи много. Хвала 

свима који су нам помогли. Ове године 

било је планирано 800 метара пута да 

се асфалтира, али како је пут био вео

ма лош, решили смо да урадимо још 800 

метара. У томе нам је највише помогла 

општина Чајетина, а допринели смо и 

ми мештани и ‘’Србијашуме’’. Апеловао 

бих, ако је икако могуће, да се овај пут 

уради до Мокре Горе, јер нам је она уку

пно удаљена само 12 километара. Тако 

би се најкраћим путем спојили Злати

бор и Мокра Гора, два врло посећена ту

ристичка места“, каже Милорад Тошић, 

заменик председника месне заједнице 

Семегњево.

  Да би се асфалтним путем повезало 

златиборско Семегњево са Мокром Го

С новим асфалтом још ближи 
шарганској прузи

  

Семегњево има  потенцијале за развој сеоског туризма, који зависе од добре 
инфраструктуре, а недавно је, на велику срећу житеља, асфалтирана значајна  

деоница пута која село приближава Мокрој Гори

Панорама села
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ром која припада ужичком подручју, ос

тало је још девет километара – три са се

мегњевске, а шест са моркогорске стране. 

Мештани кажу да им је ово повезивање 

много битно, и то из неколико разлога. 

Први је близина ова два места. Други је 

сентиментални, јер су многи Семегње

вци ишли у мокрогорску школу. Трећи 

разлог, можда и најважнији, свакако је 

економске природе. Мокра Гора је са 

својом ‹›Шарганском осмицом›› нада

леко позната и ову музејску железницу 

посећују гости из целог света, а са друге 

стране Семегњево већ има уређене пла

нинску пешачку и бициклистичку стазу, 

које су веома посећене. Многобројни ту

ристи и са једне и са друге стране прођу 

овуда, а има и оних који би возилима до

лазили. То мештанима Семегњева отва

ра и могућност трговине. Кажу, тако би 

могли да продају своје производе – сир, 

кајмак, ракију, воће и тако себи обезбе

де бољи живот.

  „Пут нам много значи, и због туризма 

и због наших потреба, да можемо нор

мално да приђемо својим кућама. Зах

ваљујем се председнику Милану Стама

товићу и његовим сарадницима што су 

на помогли. Надам се да ће се пут сас

тавити до краја са Мокром Гором, како 

би наше село оживело. Све је већ урађе

но: поравнано је, урадили смо пропусте, 

само нам још фали асфалт’’, каже Радо

ван Тошић из Семегњева.

  Село сада има и путеве и воду, али 

и добар потенцијал за развој туризма. 

Иако броји око 110 становника, има ко 

и да ради и да производи. Већ су напра

вили план за наредну годину, а то је ас

фалтирање пута у дужини од 800 мета

ра од цркве до Обарка.  И у Семегњево је 

општина Чајетина до сада уложила ве

лика средства. Урађени  су путеви  Цен

тар – Божовићи, Трчинога, Луке – Џам

баси, Црни Рзав – Скакавци, а у засеоку 

Костићи сокак Вратанов. За поменуте 

радове издвојено је око 11 милиона ди

нара, а за набавку цистерне за воду још 

милион.

  Семегњево се, иначе, налази на за

падној граници Златибора, у подножју 

Семегњевске горе и њеног највишег 

врха Вијогора (1.281 метар надморске 

висине). Празник села су Прве Тројице, 

а празник сеоске цркве је Ивањдан. По

стоји прастаро предање о имену села: да 

су у доба Проклете Јерине сејали неко

лико година неко семе које није ницало 

те су говорили да је то семе гњево, оту

да име Семегњево. Записано је да су пре 

три века из Пиве овде досељене фами

лије Пековићи, Костићи и Пишчевићи. 

Почетком 19. столећа дошли су Црепуља

ри из Штрбаца, Јањићи из околине Ужи

ца, Маричићи из Мокре Горе и Тошићи 

из Ојковице. Пре око век и по досељени 

су Џамбаси и Виторовићи из Беле Реке 

као и Маричићи из Херцеговине...

  Нада Џелебџић

На дедовини засадио шљиве и рибизле

На земљи свог деде у засеоку 
Џамбаси у Семегњеву Мар-

ко Џамбасовић је посадио 150 
стабала шљиве, сорта чачанска 
родна. На парцели на којој је 
постојао стари засад маџарке, 
нови пољопривредник је до 
сада уложио око шест-седам 
хиљада евра и планира проши-
рење засада рибизлом. 

‘’Још је мој деда садио шљи-
ву ту на том истом земљишту 
где сам сада ја. Те шљиве су 
биле маџарке и оне су одради-
ле своје, па смо одлучили да 
то све повадимо. Узорали смо 
целу парцелу, анализирали 
земљиште, видели шта треба 
да се дода на основу анализе, 
односно колико треба стајњака 
а колико вештачког ђубрива. 
Тако смо кренули у припрему 
земљишта и у априлу је до-
шла садња››, каже овај млади 
учитељ из Чајетине. Он је пре 
садње анализирао земљиште уз 
помоћ Института за воћарство 
у Чачку,чија је екипа на челу 
са директором  Миланом Лу-
кићем извршила нову анализу 
земљишта за 40 произвођача 
међу којима је и Џамбасовић, 

а резултати ће бити познати до 
25. новембра.    

‘’Подаци из нове анализе 
ће значити пуно да видимо 
шта смо урадили са прошлим 
ђубрењем, да ли смо погодили и 
какво је сада стање. И онда ћемо 
видети да ли треба још нешто да 
се додаје. Поставио сам систем 
за наводњавање ‹кап по кап›. 
Углавном људи за шљиву и не 
стављају то, али у договору са 
Миланом сам закључио да би 
ово била добра ствар, поготово 

за ту висину и тип земљишта. И 
већ је тај систем био користан, 
иако је ове године било кише››, 
додаје Марко.

Идеја Џамбасовића добар је 
пример како се може искори-
стити земљиште које већина 
младих има у својим селима.

 ‘’Очекивања су позитивна и 
да тако не мислимо не бисмо у 
то ни улазили. Што се тиче шљи-
ве, увек има потребе тржишта: 
што за производњу ракије, што 
за сушење. А на другој парцели 

планирам од ове године садњу 
рибизле, већ је узорано и извр-
шена припрема, чекамо само 
повољне временске услове. Не 
знам колико сам у ситуацији да 
другима нешто препоручујем, 
јер сам и ја тек на почетку, али 
видећемо после неког времена 
колико ће се то исплатити, да 
ли ће бити уносно. Наравно, 
надам се да ће заживети››, по-
ручује у изјави ‹›Златиборским 
вестима›› Марко Џамбасовић.

Мирослав Јевремовић

Млади учитељ Марко Џамбасовић сади у Семегњеву шљиве  
где их је и његов деда садио, али ради савремено:  

уз анализе земљишта и систем „кап по кап” 



20ОКТОБАР, 2016. ГОДИНЕПРЕДСТАВЉАМО НАША СЕЛА

Бла го је по ма же ком ши ја ма и у 86. го ди ни
„Углав ном су љу ди у Се мег ње ву ста ри, па им по ма жем кад се те ле кра ве, а и кад зов ну  
ве те ри на ре за ин јек ци је они им ка жу: „Зов ни те Бла шка’’, при ча нам Бла го је Бо жо вић

Док при ла зи мо ку ћи у за се о ку 
Бо жо ви ћи, до ма ћин Бла го је, 

иако има 86 го ди на, при тр ча ва 
да нам отво ри ка пи ју. По зи ва нас 
да уђе мо, да нам са сво јом Ра дом 
при ча о њи хо вом жи во ту и Се мег-
ње ву.
 Се ћа ју се ра та и Бу га ра, пар тиј-
ских са ста на ка и рад них ак ци ја, 
пу не се о ске шко ле, мла дих љу ди 
ко ји су из Се мег ње ва пу то ва ли и 
ра ди ли у фа бри ка ма и ‘’Маг не зи-
ту’’, пам те хи ља де ова ца на овим 
про план ци ма... Пре при ча ва ју нам 
ка ко се игра ло и пе ва ло за Ивањ-
дан ски ва шар, ко ли ко је љу ди до-
ла зи ло и за што се по себ но се ћа ју 
јед ног ва ша ра из 1951. го ди не: 
  ‘’Ра да и ја смо се упо зна ли за 
Ивањ дан, а по сле за јед но ра ди ли 
на по шу мља ва њу. Тад сам на у мио 
да се же ним и пред ло жих Ра ди да 
она по ђе са мном. Би ла је мла да, 
пр во се дво у ми ла: ‘Не знам, дру ги 
ће мо пут’, али је при ста ла  и уве-
че смо за јед но до шли у Бо жо ви ће. 
Она је би ла од ја чег до ма ћин ства, 
њен отац је био при лич но си ту и-
ран...’’
  ‘’Е јој, Бла го је, не мој о то ме при ча-
ти’’, пре ки да га по на ви ци ње го ва 
Ра да. У бра ку су 63 го ди не и на у-
чи ли су јед но дру го да до пу њу ју. 
По ка зу ју нам сли ке си на и две ћер-
ке. Ипак, нај ви ше при ча ју о че ти ри 
уну ка и уну ци: бри не их ко ће кад 
за вр ши ти фа кул те те, ко ће се пр ви 
оже ни ти и уда ти. Ра да се се ћа ко-
ли ко им је не кад би ло те шко, али 
да су уз за јед нич ки све по сти гли:
 ‘’Код ку ће сам све ра ди ла са ма, и 
тро је де це под га ји ла. Те шки су би-
ли усло ви, ни са ма не знам ка ко 
смо та ко жи ве ли’’.

  Бла го је по твр ђу је да је ве ћи на те-
ре та би ла на Ра ди, пет го ди на мла-
ђој од ње га, док је он ве ћи ну вре-
ме на про во дио на те ре ну. По чео 
је да ра ди као рад ник у Шум ској 
упра ви, а ка сни је је по стао шу мар 
и то ра дио до кра ја рад ног ве ка. 
Нај бо ље по зна је шу ме у Мур те-
ни ци и Се мег ње ву, а 20 го ди на је 
про вео у Шљи во ви ци. 
 ‘’Шти тио сам Шум ску упра ву као 
не што сво је. Шу мар мо ра да бу де 
‘ај дук, да по зна је се ло и свој по-
сао, да бу де опре зан и стро го 
слу жбен, а да не оште ти на-
род. Та ко сам и ра дио. Сад 
да оде те у Шљи во ви цу, 
ни ко не ма да ка же не што 
ло ше о ме ни. Мно го сам те-
ре на по шу мио, си гур но 1.000 
хек та ра чи сте го ле ти. На род је 
во лео са мном да ра ди, а фор си-
рао сам да се све оба ви згод но и 
тач но. Чо век тре ба да во ли и це-
ни оно што ра ди, да бу де ве зан за 
свој по сао. У шу ми сам од ра стао, 
по зна вао сам те рен. Во лим при-
ро ду и шу му, а сва ко га бих са ве то-
вао да не се че мно го. Во лео бих да 
одем опет та мо где сам по шу мља-

вао, да ви дим ка ко са да из гле да. И 
сед нем са љу ди ма из се ла ко ји су 
са мном ра ди ли, они ма ко ји су још 
жи ви, по пут Ђор ђа Шу ки ло ви ћа’’, 
ка зу је оста ре ли Бла го је.
  У пен зи ју је оти шао 1988. го ди не, 
али је на ста вио са по слом. И да ље 
је ак ти ван. Др жао је сто ку, про ши-
рио шта лу, ре но ви рао ку ћу, био у 
про тив град ној за шти ти. Јед но од 

ве ћих ула га ња би ла му је ку по ви-
на мли на, ко ји и да ље ра ди, а је-
ди ни је у Се мег ње ву.  
 ‘’Кад сам до шао у пен зи ју, ми слио 
сам чи ме ћу да се ба вим, шта ћу да 
ра дим. Био сам же љан да ра дим 
код ку ће, хтео сам да др жим сто ку. 
Отво рио сам про дав ни цу жи та ри-
ца, па за тво рио по сле две го ди не. 
Млин сам на ру чио из Тр сте ни ка 
кад сам оти шао у пен зи ју 1988. Он-
да, на по чет ку, би ло је мно го ви ше 
сто ке, млео сам и да њу и но ћу, по 
се дам или осам то ва ра днев но. 
Сад је ма ло љу ди, али им и да-
ље ко ри сти што услу жно ме љем, 

а ов де сам при цен тру па је ла ко 
до ме не до ћи. Ме љем ов де на шим 
љу ди ма и сточ ну хра ну, и бе ло и 
цр но бра шно, па же не пра ве пи ту. 
А кад не ко до те ра жи то, то нам је 
и при ли ка да се ви ди мо, по пи је мо 
по ра ки ју...’’
  Бо жо ви ћи, ма да у по зним го-
ди на ма, о све му нам при ча ју са 
осме хом. Бла го је, као да за ње га 
не ма бо ле сти, и оста ли ма у се лу 
по ма же, чак и за вер те ри нар ске 
по сло ве.
  ‘’Жи вот је нор ма лан за то што 
обо је има мо пен зи ју, а на у чио сам 
да ра дим. Сад има мо 20 ова ца и 
јед ну кра ву, ра ни је смо др жа ли 
и ви ше, али не ма мо ра чу на. Што 
мо же мо, ми ће мо де ци по мо ћи, 
а што не мо же мо, по мо ћи ће они 
на ма. Не мо рам да за ви сим од по-
мо ћи оп шти не. Мно го је љу ди у 
се лу ко ји су оста ли са ми, да су им 
умр ли муж или же на. Углав ном су 
љу ди ста ри, па им по ма жем кад се 
те ле кра ве, а и кад зов ну ве те ри-
на ре за ин јек ци је, они им ка жу: 

‘Зов ни те Бла шка’. Још се не 
пре да јем’’, при ча нам он. 
  Бла го је је све док ка ко се 
Се мег ње во про ме ни ло и ис-
пра зни ло, по пут ве ћи не зла-

ти бор ских се ла. Иза фра зе 
‘’дру га су вре ме на би ла’’ кри ју 

се го ди не од ла за ка мла ђих ге не-
ра ци ја због бо љих при ли ка на Зла-
ти бо ру, у Ча је ти ни, Ужи цу... Ипак, 
Бла го је ис ти че и при ме ре љу ди 
ко ји су оста ли или до шли у Се мег-
ње во да се ба ве ма сов ни јом по љо-
при вре дом, по пут Вла да на Јо ки ћа 
из Фран цу ске ко ји је ку пио зе мљу 
и га ји око 100 ко за и око 50 ова ца, 
или Се мег њев ца Обре на Бо жо ви-
ћа са 14 го ве да и око 70 ова ца. 
 ‘’Омла ди на ће мо ра ти да се вра ти, 
са мо да се ство ре усло ви. Да им 
бу де за га ран то ва но оно што ра де, 
ре ци мо ако се ба ве сто чар ством 
да има ју ко ме да про да ју то што 
пра ве’’, по ру чу ју за ‘’Зла ти бор ске 
ве сти’’ Бла го је и Ра да Бо жо вић.

Ми ро слав Је вре мо вић
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На новој златиборској пијаци 
пространије и прегледније

Нова златиборска пија

ца, која од 1. јула ради 

на новој локацији, 

пружа знатно боље услове 

како закупцима тезги тако и 

туристима. На златиборској 

пијаци и почетком јесени је 

веома добра понуда, поготово 

традиционалних производа 

нашег краја. Пијачари кажу 

да се јењавањем туристичке 

сезоне смањује и обим посла, 

али истичу да је поред добре 

понуде и нови амбијент при

вукао многобројне туристе.

На новоформираном делу 

пијаце постављено је 89 тип

ских кућица, богато снабде

вених аутентичним произво

дима, почев од златиборског 

сира, кајмака и пршуте, меда, 

па до рукотворина од дрвета, 

злакуске грнчарије и ручно 

рађених џемпера. Пијаца је 

сада опремљена са два сани

тарна чвора и канцеларијом 

за инспекцију. Локација старе 

пијаце је рашчишћена и сада 

се ту налази паркинг простор. 

Целу ову инвестицију, вредну 

више од 12 милиона динара, 

извело је КЈП „Златибор“. 

Услови су сада много бољи, 

кажу закупци тезги. „Већа је 

и хигијена на пијаци, лепше 

нам је, баш савремено. Пија

ца је сада много лепша, а то 

кажу и купци. Сезона је про

шла, сада има много мање ку

паца. У сезони је било пуно 

људи, али није се много купо

вало, ваљда народ нема паре“, 

прича нам продавачица мес

них и млечних прерађевина.

Има и оних закупаца који 

нису задовољни садашњим 

условима. Реч је о власници

ма тезги на којима се продаје 

воће и поврће. Кажу, на старој 

пијаци им је било боље.

„Наравно да су доле боље 

пролази јер су били први на 

удару како се уђе на пијацу. 

И овде су на добром месту и 

нема разлога за њихово не

задовољство. КЈП „Златибор“ 

одржава пијацу и тако ће 

бити и зими када падне снег. 

Све ће бити очишћено пре по

четка рада пијаце“, каже Ми

лорад Костић, контролор на 

пијаци, и додаје: ‘’Свакако 

да је закупцима сада много 

боље. Свако има своју тезгу, 

сада им не прокишњава као 

некад. Купци, па и сами ту

ристи задовољни су датим ус

ловима, јер им је сада све пре

гледније и већи је простор“.

На златиборској пијаци за

иста има свега. Цене, кажу 

продавци, нису мењане већ 

три године. Сланина је 900, го

веђа пршута 1.700, а свињска 

1.500 динара. Цена чварака 

креће се од 1.000 до 1.200, док 

је кобасица 900 динара. Зла

тиборски сир кошта 300,а кај

мак 1.000. Разне врсте чајева 

крећу се од 200 до 250, а слат

ко од шумских јагода у малој 

украсној тегли је 300 дина

ра. Мед је 800, купиново вино 

600, док се цена воћних лике

ра креће од 300 до 500 дина

ра.Џемпер се на златиборској 

пијаци може купити за 6.000, 

мантил од вуне за 10.000 ди

нара, капе су 400, а папе 250 

динара. Н. Џелебџић

Услови су сада много бољи,  
лепше је, већа је хигијена,  

баш савремено
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Градња планинарског дома 
„Александар Џавовић“

Минулог лета у италијанс

ким Алпима, на Високом 

Канину, трагично је настрадао 

наш суграђанин Александар Џа

вовић. Млади планинар отишао 

је у Италију ради прибављања 

лиценце за планинарског води

ча. Покушавајући да спасе друге 

дао је свој живот.  Александров 

отац Деспота иницијатор је осни

вања планинарског друштва које 

носи име његовог сина. С тим у 

вези, Деспота ће градити плани

нарски дом као задужбину сину. 

На свом имању на Орлићу, у мес

ној заједници Стубло, започео је 

припреме за изградњу овог дома.

„Да би кренули са изградњом 

прво смо морали да адаптирамо 

пут, а све то не би се могло уради

ти да није било помоћи општи

не Чајетине на челу са председ

ником Миланом Стаматовићем. 

Да не заборавим и Бојану Божа

нић која је помогла око проши

ривања и поправке прилазног 

пута“, каже Деспота.

Одмах након поправке пута 

кренуло се у допремање грађевин

ског материјала, блокова и каме

на за темеље. ЈП „Водовод Злати

бор“ донирало је два пропуста који 

ће бити уграђени на подбарним 

местима. Део радова на поправци 

пута, као и израду платоа, о свом 

трошку урадио је Жарко Јанковић.

Реља Џавовић, Александров 

стриц, истакао је да ће се настоја

ти да планинарски дом буде из

грађен према Ацовој замисли 

и скици. Једино осдступање од 

идејног решења које је Ацо изра

дио пре неколико година је заме

на дрвета за чвршће материјале 

са циљем да се објекат што боље 

обезбеди од од временских непо

года, које су на овом подручју не

избежне. Објекат ће бити у обли

ку слова ‘’Т’’, а у основи имати 50 

квадратних метара.  У приземном 

делу налазиће се сала за припре

му хране и обедовање као и не

колико соба, а на спрату собе. До 

краја године планирано је да се 

допреми што више материјала, 

а већ на пролеће да се крене са 

изградњом. За све то потребна су 

одређена новчана средства, па је 

свака помоћ у новцу и материјалу 

добро дошла. М.  Весовић

Осма ‘’Тр ка пре жи вља ва ња’’ у ор га ни за ци ји 
„Вајлд Ср би ја“ одр жа на је од 7. до 9. ок то-

бра у Хо мо љу. Јед на од  31 при ја вље не  еки-
пе у ка те го ри ји „Оп ста нак“ би ла је ча је тин ска 
„Ло ко мо ти ва ци ја“ у ко јој су би ли Пе тар Ве со-
вић, Мар ко Лу ко вић и Алек сан дар Џам ба со-
вић. Они су ста зу ду гу око 65 км пре шли до 
кра ја, за у зев ши пе то ме сто.

На ‘’Тр ци  пре жи вља ва ња’’ ста зу је по треб но 
пре ћи за два да на у ти мо ви ма од два до че-
ти ри чла на, ко ји ма је до зво ље но да ко ри сте 
са мо ма пу те ре на, кре си во за па ље ње ва тре, 
нож и оде ћу ко ју има ју на се би. Про ла зе ћи 
не по зна тим те ре ном са ра зним пре пре ка ма 
и опа сно сти ма так ми ча ри мо ра ју да са ми на-
пра ве скло ни ште, за па ле ва тру, про на ђу или 
уло ве хра ну, а све то се бо ду је при укуп ној 
оце ни по бед ни ка тр ке.

„Ор га ни за тор се и ово га пу та по тру дио да 
нам при ре ди пра ву ди вљи ну, са мно го успо на, 
си ла за ка низ ли ти це, пе ћи на, ка њо на, по то ка. 
Наш тим је, на жа лост, от по чет ка имао низ пе-

хо ва“, ка же је дан од чла но ва „Ло ко мо ти ва ци је“ 
Пе тар Ве со вић. „На са мом стар ту, на пре тре су, 
про на шли су јед ну ви зит кар ти цу ко ја је слу чај-
но оста ла у ран цу од не ког од прет ход них пла-
ни на ре ња. То се оце њу је као по ку шај но ше ња 
па пи ра да би се лак ше за па ли ла ва тра и ту се 
до би ја ју ка зне ни по е ни. Без об зи ра на то, има-
ли смо тре ће про ла зно вре ме до тре нут ка ка да 

смо схва ти ли да смо из гу би ли фо то а па рат, ко ји 
је је ди ни по ка за тељ да сте са ку пи ли по е не, јер  
се њи ме сли ка ју кон трол не тач ке и сви за да ци 
ко је ор га ни за тор да је.“

Без об зи ра на пе хо ве, ча је тин ску еки пу ни је 
ла ко де мо ра ли са ти па су за у зе ли пе то ме сто 
ме ђу осам еки па ко је су до шле до ци ља. Због 
че га се од у ста ја ло?

„Не ки због то га што ни су уме ли да се сна-
ђу на кар ти, не ки због фи зич ког на по ра, а 
не ки ма је пре су ди ла и хлад но ћа, спа ва ње на 
отво ре ном“, ка же но ви члан ча је тин ског ти ма 
Алек сан дар Џам ба со вић. „Ме ни је пр ви пут да 
спа вам без ша то ра, на по љу. У не ким мо мен-
ти ма кад су стиг не фи зич ки на пор и то што не 
знаш до сле де ће тач ке где идеш да ље, он да се 
за ми слиш и за пи таш: куд и кре нух? Али по-
сле све про ђе до бро“. По ме ну та дво ји ца ода ју 
при зна ње тре ћем чла ну Мар ку Лу ко ви ћу ко ји 
се и овог пу та по ка зао као вр хун ски по зна ва-
лац ори јен та ци је, чи та ња кар те и сна ла же ња 
на те ре ну.  М.Р.Лу ко вић

Ча је тин ска „Ло ко мо ти ва ци ја” у „Тр ци пре жи вља ва ња”

Александар Џавовић Деспота ЏавовићИзглед будућег планинарског дома
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Деч ја пи ја ца у шко ли у Си ро гој ну

То ком ‘’Деч је не де ље’’ уче ни ци ОШ 

„Са во Јо ва но вић Си ро гој но’’ и из

дво је них оде ље ња за јед но са сво

јим ро ди те љи ма и на став ни ци ма пра

ви ли су пред ме те од ре ци кли ра ног ма

те ри ја ла. Ови, као и дру ге вр сте пр о из

во да на шли су се на Деч јој пи ја ци ко ја 

је ор га ни зо ва на у про сто ри ја ма шко ле.

 „Деч ја не де ља“ се ове го ди не обе ле жа

ва ла уз мо то „Не ћу да бри гам, хо ћу да се 

играм“, а на Деч јој пи ја ци уче ни ци су се 

опро ба ли у уло зи про да ва ца, док су куп

ци би ли њи хо ви дру га ри из оста лих раз

ре да и дру ги за ин те ре со ва ни по се ти о ци.

 „Деч ја пи ја ца, као што по сто ји кућ ни 

ред, има сво ја пра ви ла. Та ко је ов де би

ла до зво ље на са мо про да ја по лов не ро

бе, оно га што су уче ни ци са ми из ра ди ли. 

Иде ја је да де ца за ра ђе ни но вац ис ко ри

сте за џе па рац или да упот пу не кућ ни бу

џет. По сто ја ла је за ми сао да се но вац ис

ко ри сти у ху ма ни тар не свр хе, али ће то 

би ти ре а ли зо ва но на ред не го ди не“, ка же 

Сне жа на Ми ћо вић, ди рек тор ка шко ле.

Ма ли ша ни су про да ва ли играч ке, су

ве ни ре, на кит, до ма ће во ће и по вр ће, де

ко ра тив не пред ме те… Це не про из во да 

би ле су сим бо лич не, а Деч ја пи ја ца би

ла је при ли ка да ма што ви ти ђа ци се би 

обез бе де  џе па рац. То ком ‘’Деч је не де ље’’ 

ор га ни зо ва на је и из ло жба ли ков них и 

ли те рар них ра до ва, као и пре да ва ње на 

те му ‘’За ви сност од ин тер не та, ви део 

игри ца и коц ке’’. У са рад њи са ро ди те

љи ма ре а ли зо ва на је ра ди о ни ца на ко јој 

су из ра ђе ни укра сни пред ме ти и играч

ке од ре ци кли ра них и при род них ма те

ри ја ла, као и игре без гра ни ца где су се 

де ца так ми чи ла у игра ма спрет но сти и 

бр зи не.  Д. Р.
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Након Трнаве и Златибо-
ра  изложба уметничких 
дела насталих на једно-

дневној ликовној колонији „Тр-
нава 2016“ уприличена је и у 
чајетинском Дому културе. Из-
ложба слика и скулптура орга-
низована је у знак сећања на 
недавно преминулог истакну-
тог уметника, сликара и вајара  
Владимира Митровића. 

Обележавању ове уметничке 
традиције, поред организато-
ра ‘’Културно-спортског центра 
Чајетина’’, ТО Златибор и општи-
не Чајетина, свој допринос дали 
су сликари и скулптори, одајући 
почаст свом пријатељу и више од 
двадесет година домаћину овог 
ликовног дешавања. Отварајући 
изложбу уметничких дела наста-
лих у Трнави сликар Обрад Јова-
новић је рекао:

„Смрт није оно најгоре што 
може да нас снађе. Она ће снаћи 
једног човека али неће све. Ми 
смо ти који дајемо храброст себи 
да даље наставимо да се боримо 
и као уметници, као и у другим 

делатностима. Породица треба 
да схвати да та њихова жртва 
није била узалуд. Зато све ове 
наше речи, сва ова наша сећања 
су један корак навише од онога 
шта нас задеси“.

Говорећи о својим искуствима 
са ових надасве надахњујућих 
дружења, уметници су се са се-
том и поштовањем сећали свог 
домаћина:

„Мислим да бих могао да се 
сетим сваке када бих почео да 
се враћам унатраг, пошто имам 
доста година и доста колонија у 
Трнави. Свака та изложба је за-
служила посебну пажњу. Сам ам-
бијент у коме смо  радили, у том 
његовом атељеу, а некада је то 
било и вани, оставили су на мене 
диван утисак“, каже вајар Никола 
Петронијевић.

Организатори су најавили да 
ће колонија наставити са радом 
и то под именом „Ликовна коло-
нија Трнава – Владимир Митро-
вић“. Та вест обрадовала је све, а 
посебно уметнике и чланове по-
родице Митровић. 

„Надам се да ће то стварно 
тако и бити. Била би велика 
штета и велики губитак, најви-
ше због тога што се он толико 
трудио. Сви знамо, а породица 
највише, колико се борио и ко-
лико се жртвовао. Због тога не 
желимо да се прекине, већ да 
се настави тамо где је он стао. 
То сигурно неће бити као што је 
било до сада, али ћемо се тру-
дити“, рекла је Љубинка Митро-
вић Милић, ћерка преминулог 
уметника. 

Сликар Зоран Богдановић по-
родици Митровић пожелео је 
свако добро уз жељу да коло-
нија траје, да је наследе унуци 
причајући како је овакво ликов-
но дружење започео њихов деда 
још давне 1993. године. 

Д. Росић

Колонија у Трнави опстаје под именом 
Влада Митровића   

„Не желимо да се колонија прекине, већ настави тамо где је он стао. Сви знамо, а породица највише, 
колико се борио и колико се жртвовао”, рекла Љубинка Митровић Милић,  

ћерка преминулог уметника Владимира Митровића

Овако је стварао Владе Митровић
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Ре тро спек тив на из ло жба сли ка и цр те жа пре ми ну лог умет ни ка Зо ра-
на Ма ти ћа, у ор га ни за ци ји би бли о те ке „Љу би ша Р. Ђе нић“ и Град ске 

га ле ри је Ужи це, пред ста вље на је у ча је тин ској би бли о те ци.
Ака дем ски сли кар Зо ран Ма тић ро ђен је 1960. го ди не. Шко лу за при-

ме ње ну умет ност за вр шио је 1979. у Но вом Са ду, а ма ги стри рао је на но-
во сад ској Ака де ми ји умет но сти, смер цр та ње, у кла си про фе со ра 
Ми ла на Бла ну ше. Био је члан УЛУС-а од 1986. Ра дио је као 
про фе сор у Умет нич кој шко ли у Ужи цу и био иза бра ни аси-
стент-при прав ник на Учи тељ ском фа кул те ту у Ужи цу. Ње-
гов жи вот ни и сли кар ски пут пре ки нут је 2004. го ди не.

На кон ци клу са „Они ко ји до ла зе“ по све ће ног сли ка-
ри ма ко ји ста са ва ју и тек гра де свој пут у све ту ли ков-
не умет но сти, Град ска га ле ри ја из Ужи ца је пре че ти ри 
го ди не осми сли ла још је дан про грам кроз ко ји нас под-
се ћа на вр сне сли ка ре на шег кра ја, оне ко ји не про ла зе. 
Зо ран Цве тић, ди рек тор ужич ке га ле ри је, ка же да тре-
ба ура ди ти не што за умет ни ке ко ји су ства ра ли на овим 
про сто ри ма. 

 „У јед ном тре нут ку сам до шао на иде ју да тре ба на пра ви-
ти из ло жбу „Они ко је не за бо ра вља мо“, ко ја ће би ти јед но го ди-
шњег ка рак те ра и да ти мо гућ ност да се на пра ви ре тро спек ти ва ра до ва 
умет ни ка ко ји, на жа лост, ни су ме ђу на ма, а за пра во су нео дво ји ви део 

га ле ри је и тог про сто ра. У јед ном тре нут ку се осе ћа ла ова пра зни на и 
же ља да се на пра ви јед на ова ква при ча.“

Град ска га ле ри ја из Ужи ца има ду ги низ го ди на од лич ну са рад њу са 
би бли о те ком „Љу би ша Р. Ђе нић“ из Ча је ти не, што је на ста вље но и овим 
про јек том, на за до вољ ство и ор га ни за то ра и пу бли ке. Пр ви ова кав омаж 

при ре ђен је у знак се ћа ња на сли кар ског бар да Бо жи да ра Ко ва-
че ви ћа, а усле ди ле су ре тро спек ти ве ра до ва ака дем ског ва ја ра 

Ми лу на Ви ди ћа, сли ка ра Ми лу ти на Ко ра ћа и, че твр та по ре-
ду, Зо ра на Ма ти ћа.

Овом при ли ком ре че но је да је Ма тић ро ђен у Сре бре-
ни ци и де тињ ство је про вео у Ба ји ној Ба шти, а ра дио је 
и ства рао у Ужи цу. Био је не за бо рав на фи гу ра не са мо у 
на шој га ле ри ји не го и свим уста но ва ма кул ту ре. Ужи це 
ко је има Умет нич ку шко лу има при ли ку да упо зна ка кав 
је Зо ран био цр тач, а де ца из Умет нич ке шко ле мо гу да 

ви де шта зна чи пра ва сту ди ја фи гу ре. Ка да се ра ди ре тро-
спек ти ва ра до ва ауто ра ко ји ни су ви ше ме ђу на ма, нај те-

жи део је, уства ри, до ћи до са мих ра до ва, ка же Цве тић. За 
ову из ло жбу ужич ка га ле ри ја се по себ но за хва љу је по ро ди ци 

Ма тић ко ја их је упу ти ла где све мо гу про на ћи Зо ра но ве сли ке, 
а са ма им је по зај ми ла део ко лек ци је из Зо ра но ве га ле ри је. Отва ра њу 
је при су ство ва ла и мај ка пре ми ну лог сли ка ра. М. Р. Лу ко вић

У ита ли јан ском гра ду Тр сту 
24.сеп тем бра у са ли срп ске 

пра во слав не цр кве Све тог Спи-
ри до на отво ре на је из ло жба из 
на шег кра ја, по све ће на ђе не ра-
лу Кр сти Сми ља ни ћу. Аутор ка 
те по став ке Сне жа на Ђе нић, ди-
рек тор ка ча је тин ске би бли о те ке, 
овим ре чи ма се обра ти ла по се-
ти о ци ма:

„Ве ли ку при ви ле ги ју, част и 
за до вољ ство пред ста вља мо гућ-
ност да у овом ве ле леп ном хра-
му, ко ји све до чи о исто риј ском 
зна ча ју срп ске ко ло ни је у Тр сту, 
пре зен ту је мо део бо га те кул-
тур но-исто риј ске ба шти не зла-
ти бор ске ре ги је, кроз кул ту ру 
се ћа ња на про сла вље ног и зна-
ме ни тог ђе не ра ла из Пр вог свет-
ског ра та Кр сту Сми ља ни ћа.

 Ти ме обе ле жа ва мо и стра да-
ња у Ве ли ком ра ту, пр вом и нај-
ве ћем гло бал ном вој ном су ко бу 
два са ве за др жа ва у до та да шњој 
исто ри ји чо ве чан ства, у ко ме је и 
срп ски и ита ли јан ски на род под-
нео до та да не за пам ће не жр тве. 
Ср би ја је пре жи вља ва ју ћи сво ју 
гол го ту из гу би ла ми ли он и две-
ста ше зде сет хи ља да љу ди, што 

пред ста вља 28 од сто це ло куп ног 
бро ја ста нов ни штва.

 Због то га на овом ме сту, ме сту 
се ћа ња, имам по тре бу да по ме-
нем и при ме ре ве ли ке со ли дар-
но сти и при ја тељ ства срп ског и 
ита ли јан ског на ро да ка да је ита-
ли јан ска мор на ри ца спа ша ва-
ла срп ске вој ни ке и ци ви ле ко ји 
су се по вла чи ли пре ко Ал ба ни је.
Све до чан ство о то ме и да нас сто-
ји ис пи са но на та бли у лу ци Брин-
ди зи. На ша за хвал ност је ду бо ка.

  Ме ни лич но као ауто ру ове 
из ло жбе су срет са овим ра том, 
као и ис тра жи ва ње рат ног и жи-

вот ног пу та ђе не ра ла Сми ља ни-
ћа, би ло је по тре сно ис ку ство и 
ве ли ка част“, ка за ла је Сне жа на.

 Пу бли ка у ко јој су би ли Ср би, 
Ита ли ја ни, Сло вен ци емо тив но 
је дир ну та ова квим су сре том са 
исто ри јом, као и жи во том и де-
лом ђе не ра ла Сми ља ни ћа, што 
су за ин те ре со ва не стра не са ла-
ко ћом пра ти ле, јер су го во ри 
аутор ке и пред сед ни ка  СО Ча је-
ти на, као и це ло куп на по став ка, 
би ли пре зен то ва ни на срп ском 
и ита ли јан ском је зи ку. Од ре ђе-
ни тон овој из ло жби да ло је при-
су ство де ле га ци је оп шти не Ча је-

ти на, као и ге не рал ног кон зу ла 
Ре пу бли ке Ср би је у Тр сту. Ви ђе-
них 39 екс по на та, са мо део бо-
га те из ло жбе, би ло је ви ше не го 
до вољ но да до ма ћи ни по же ле да 
је ви де и у дру гим ита ли јан ским 
гра до ви ма, о че му је би ло го во-
ра то ком тра ја ња из ло жбе. Овим 
је отво рен пут са рад ње ко ја ће 
се на ред ног про ле ћа на ста ви ти 
из ло жбом „Све тло пис кроз пр ву 
ва зду шну ба њу“, ре а ли зо ва ном 
уз по моћ ТО Зла ти бор као сво је-
вр сна про мо ци ја Зла ти бо ра не-
кад и сад. 

  У пет да на, ко ли ко је из ло-
жба тра ја ла, по се ти ло ју је мно-
штво љу ди ме ђу ко ји ма су би ли 
ту ри сти из ви ше зе ма ља, и свих 
ге не ра ци ја. Оно што ће аутор ка 
пам ти ти је су емо ци је Ср ба ван 
гра ни ца отаџ би не ко ји ма је про-
пра ћен жи во то пис срп ског ђе не-
ра ла и за до вољ ство што је ус пе-
ла да са чи ни сво је вр стан омаж 
ве ли ком рат ни ку као је дан „ма ли 
дуг за ње го ва ве ли ка де ла, за све 
оно што је он у сво јој бли ста вој 
ка ри је ри ура дио и за свој на род 
и за сво ју зе мљу“.

М. Р. Лу ко вић 

Омаж сли ка ру Зо ра ну Ма ти ћу у ча је тин ској би бли о те ци

Емо ти ван су срет у Тр сту са исто ри јом
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Ко шар ка ши ‘’Зла ти бо ра’’ има ју по зи ти ван скор 
по сле три ко ла Дру ге му шке ли ге Ср би је. По-

ред ан га жо ва них по ја ча ња, је дан од нај ве ћих аду-
та ти ма је и цен тар Пе тар Ма рић ко јем је ово дру-
га се зо на у ча је тин ском клу бу. Скор од две по бе де 
и јед ног по ра за др жи ‘’Зла ти бор’’ у гру пи ти мо ва 
ко је де ле дру го ме сто у по чет ној фа зи пр вен ства.

 - Еки па има до ста ква ли тет них игра ча, на пр ве 
две утак ми це је би ло ви ше њих са дво ци фре ним 
бро јем по е на, што го во ри да има мо ко шар ка ше ко-
ји мо гу да из не су утак ми цу. Про тив ‘’Вој во ди не’’ сам 
то био ја, сле де ћи пут не ко дру ги, али нај бит ни је 
је да игра мо до бро и да по бе ђу је мо. Ме ни од го ва-
ра што има мо ква ли тет не игра че ко ји су до бри са 
лоп том и у сва ком тре нут ку су опа сни по кош. Сва-
ки од њих при вла чи од бра ну што ме ни отва ра про-
стор у на па ду. Са свим ми је све јед но да ли играм 
на че твор ци или пе ти ци, мо гу да се сна ђем и у ре-
ке ту, а мо гу да уба цим и спо ља – ка же Ма рић ко-
ји је у дру гом ко лу био нај ко ри сни ји играч у ли ги 
са 29 по е на уз де вет ско ко ва, за уку пан ин декс 41.   

 За ни мљи во да је и про шле го ди не та ко ђе про-
тив ‘’Вој во ди не’’ имао 41 ин дек сни по ен. – То сам 
и ја при ме тио по сле утак ми це, чак је и број по е-
на био иден ти чан. То је слу чај ност, али из гле да да 
ми од го ва ра ју.

  По сле две по чет не по бе де ‘’Зла ти бор’’ је до жи вео 
пр ви по раз: на го сто ва њу ‘’На прет ку’’ у Алек син цу 
ко ји има све три по бе де. При ли ку за по пра вља ње 
ути ска Ма рић и са и гра чи има ће у че твр том ко лу 
ка да до че ку ју ње гов ма тич ни клуб ‘’Сло бо ду’’, ко ју 
во ди бив ши играч и тре нер ‘’Зла ти бо ра’’ Мла ден 

Ше ку ла рац. – ‘’Сло бо да’’ је и ове го ди не на пра ви-
ла до бру мла ду еки пу. По бе ди ли су у го сти ма Пла-
ну, ко ја је ве о ма не згод на. Ипак, на да мо се по бе ди 
пред на шим на ви ја чи ма – ис ти че два де сет де ве то-
го ди шњи Ужи ча нин ко ји је од лич но при мљен од ча-
је тин ске пу бли ке и во лео би да се у КК ‘’Зла ти бор’’ 
за др жи, јер ће те шко опет од ла зи ти у ино стран ство:

-За до во љан сам, ов де се већ осе ћам као до ма ћи 
играч, на ви ја чи су ме при хва ти ли на сја јан на чин. 
Су пер ми је ов де, сви пла но ви су ми ве за ни са мо за 
Зла ти бор, ту сам и не мр дам. Ако ме здра вље по-
слу жи, још ко ју го ди ну си гур но. Ни сам још раз ми-
шљао о кра ју ка ри је ре, али за што да не, ле по ми је 
ов де. Имам не ких пла но ва ов де што се по сла ти че 
и ако се све ис пу ни ве ро ват но ћу би ти ту до кле год 

бу дем мо гао да играм, па и, што да не, да за вр шим 
ка ри је ру ов де. 

  Не ка да шњи играч ‘’Сло бо де’’, мла ђих ка те го ри ја 
‘’Цр ве не зве зде’’, ко ле џа Или о нис, шпан ског ‘’То ре-
ло до не са’’ и че шког ‘’Бр на’’ на ја вљу је бор бу за пла-
сман у Ко шар ка шку ли гу Ср би је.

- За и ста су сви у клу бу ам би ци о зни, та кав је и 
про фил игра ча до ве ден ове го ди не та ко да мо ра-
мо да на пад не мо ви ши ранг. До ста игра ча је зва-
ло и рас пи ту ју се. Ве ћи на ко шар ка ша у Ср би ји би 
во ле ла да игра на Зла ти бо ру, јер су чу ли да има мо 
од лич не усло ве. За хва љу ју ћи упра ви, за и ста је та-
ко и тру ди ће мо се да то вра ти мо на те ре ну – по ру-
чу је Пе тар Ма рић, ко шар каш Зла ти бо ра. 

Ми ро слав Је вре мо вић

Пе тар Ма рић, узда ни ца  
ко шар ка шког клу ба „Зла ти бор”
„Су пер ми је ов де, сви пла но ви су ми ве за ни са мо за Зла ти бор, ту сам  
и не мр дам’’, ка же нај ко ри сни ји играч дру гог ко ла Дру ге  ли ге Ср би је

Пораз кошаркаша  
у Алексинцу

Кошаркаши Златибора забележили 
су први пораз у сезони, изгубивши на 
гостовању у Алексинцу од ‹›Напредак 
Босфоруса›› са 82-67 (17-19, 28-19, 22-11, 15-
18), у оквиру трећег кола Друге мушке лиге. 
Заостатак са полувремена (45-38) Чајетинци 
су стигли за свега пар минута у наставку 
(45-45), али је домаћин казнио њихов пад 
у игри који је уследио, серијом 22-4 до 
краја периода, створивши ненадокнадиву 
предност. У редовима домаћих, чак пет 
играча било је двоцифрено ( Даниловић 23 
п. 8 ск, Шикман 16 п. 6 ск, Миладиновић 
14, Раичевић 11 п. 11 ас, Траиловић 10). 
Код Чајетинаца Мукановић је имао 14 
поена и осам додавања, Вулић и Јевђић 
убацили су по девет кошева, Марић је уз 
осам поена имао девет ухваћених лопти, 
док је дебитант у редовима ‹›Златибора›› 
Стевовић постигао осам поена, уз шест 
скокова. И. Ј.

Кадети КК „Златибор” у Квалитетној лиги
Кадетска селекција КК ‘’Златибор’’ успела је да обезбеди пласман у Квали-

тетну лигу западне и централне Србије. Они су заузели прво место на квали-
фикационом турниру чији су били домаћин, савладавши убедљиво ривале 
ОКК ‘’Ужице мега’’ (78-49) и ужички ‘’Плеј оф’’ (79-63).

 У првој утакмици дана са ОКК ‘’Ужице мега’’, Златибор је од почетка до краја 
водио, постепено увећавајући предност која је у другом полувремену износила 
и изнад 30 поена. Домаћи су остварили чак 55 скокова, а тројица играча има-
ла су двоцифрен учинак у броју поена и скокова (Никола Сапун по 12 поена и 
скокова, Матеј Гавовић 17 п. 10 ск, Лазар Јоксимовић 13 п. 12 ск). Најефикаснији 
играч сусрета био је Матија Милекић са 24 поена и седам ухваћених лопти.

У дуелу ужичких клубова ‘’Плеј оф’’ је савладао ОКК ‘’Ужице мега’’ са 91-82. 
Зато је дуел између ‘’Златибора’’ и ‘’Плеј офа’’ био скоро ревијалног карактера, 
пошто су обе екипе већ обезбедиле пласман у Квалитетну лигу, тако да су оба 
тренера комбиновала саставе током меча. Изабраници Владана Калоперовића 
су ипак и на овој утакмици били бољи, а поново су били надмоћни и у скоку 

(укупно 47). Никола Јанковић је убацио 18 поена, уз 10 скокова, Немања Бјели-
чић и Лазар Јоксимовић (8 скокова) имали су по 13 поена, а Стефан Бјеличић 
је додао девет поена и осам скокова. И.Ј.

Фото В. Марковић
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Билтен финансира општина Чајетина

Чланови чајетинског Клуба борилачких вештина 
‘’Шогун’’ освојили су осам медаља на два такмичења 
током септембра. У ММА дуелу репрезентација 
Србије и Бугарске, одржаном у Димитровграду, 
сребрне медаље у „лајт“ верзији припале су: Снежани 
Миловановић, Тамари Тоскић, Милици Ћоровић, 
Јелени Марјановић и Вукману Божовићу.

На „Теогенес купу“ одржаном у Београду, такође 
у „лајт“ верзији комбинованих борилачких вештина, 
Тамара Тоскић освојила је злато, Јелена Марјановић 
сребро, а Милица Ћоровић бронзу. ‘’Шогун’’ је 
однедавно појачан и новим тренерима – у клуб се 
вратио Горан Гавовић, који је пре непуне деценије 
заједно са Радишом Спасојевићем основао клуб. Он 

ће у наредном периоду бити задужен за ударачке 
спортове (бокс, кик бокс), а прикључили су се још 
Бранко Благојевић и Гвозден Гавовић. Према речима 
Горана Гавовића, један од приоритета клуба у 

наредном периоду биће квалификације за планетарна 
ММА такмичења, која ће се одржати у децембру у 
Украјини и догодине у Турској.

Половином октобра клуб је учествовао  на десетом 
издању Меморијалног турнира „Слободан Сарић 
Сара“ у џу џици, одржаном у Пожаревцу, у оквиру 
којег је одржано и Првенство Србије, а остварени су 
следећи резултати:

 Вукман Божовић - 3. место (-90 кг, сениори),  
1. место јуниори
 Марко Арсенијевић – 3. место (-73 кг, сениори)
Петар Марјановић – 1. место (-51 кг)
Лидија Станић – 2. место (-43 кг)
Давид Ојданић –  2. место (-43 кг)
Милица Ћоровић – 2. место (-56 кг)
Јелена Марјановић – 3. место (-60 кг)
Милица Јеремић - 2. место (-51 кг)
Николина Радојевић - 2. место (-60 кг)

И.Јанковић

Завршено је такмичење Лиге централне Србије 
група Запад у шаху, у коме су учествовали и шахисти 
чајетинске „Чиготе”.  Њихов наступ у 11 одиграних 
кола није био успешан, освојили су само један 
меч бод (нерешено без игре против „Младости” из 
Сјенице у последњем колу), али су ипак опстали у 
овом рангу такмичења будући да су лигу на почетку 
првенства напустила два клуба (новопазарски 
„Својбор” и ужичка  „Слануша”).  

Срећа је, дакле, послужила наше 
шахисте који нису показали ниво 
игре достојан овог такмичења. Са 
само једним рејтингованим играчем (док су други 
имали и по десетак таквих), без искуства играња у 
овом рангу, губили су редом мечеве од уигранијих 
и квалитетнијих екипа. Шампиони ове лиге постали 
су шахисти ШК „Бајина Башта” испред „Гоча” из 
Врњачке Бање. 

За „Чиготу” су на сениорским таблама наступили 
Славко Стојић (девет одиграних партија: без победе, 
четири ремија и пет пораза), Милован Вилотијевић 
(осам одиграних: две победе, два ремија, четири 
пораза), Радован Рајевац (четири одигране: без победе, 
три ремија, један пораз), Миланко Лазовић (девет 

одиграних: једна победа, пет ремија и три пораза), 
Мирослав Дабић (девет одиграних: три победе, два 
ремија, четири пораза), Александар Драгутиновић 
(седам одиграних: две победе, два ремија, три 
пораза), Предраг Вученовић (једна одиграна: једна 
победа), Теодор Ђенић (пет одиграних: без победе, три 

ремија, два пораза), а на омладинским 
таблама Срећко Туцовић (осам одиграних, 
без победе, два ремија, шест пораза) и 
Михаило Ђорђевић (девет одиграних: 

без победе, два ремија, седам пораза).
Подсећамо да је ранијих година 

чајетински шаховски клуб имао квалитетан састав 
који се борио за врх табеле у овој лиги, али да је 
последњих сезона, одласком бољих играча и 
неодговарајућим вођењем, наступила криза у 
резултатима овог клуба. С обзиром да општина 
Чајетина значајно улаже у спорт и своје такмичарске 
екипе, па очекује и запажене лигашке наступе као 
што је код наших фудбалера, кошаркаша и других 
који достојно представљају ову најразвијенију 
локалну самоуправу, јасно је да и у шаховском клубу 
треба нешто предузети како се лоши резултати из 
ове сезоне не би убудуће понављали. З. В.

Шахисти c једним бодом опстали у лиги

Милош Пендић у репрезентацији 
за Првенство Балкана у кросу

Атлетичар „Чајетине“ Милош Пендић ушао је у састав 
репрезентације Србије који ће 5. новембра у Ћуприји учествовати 
на Првенству Балкана у кросу. Он је на изборној „Крос серији 
РТС-а“ у Шапцу заузео шесто место у поретку сениора (10 км). 
Победник ове трке био је Мађар Бене Барнабаш, испред Елзана 
Бибића, Османа Јунузовића, Милана Митровића и Стенлија 
Киботса. Код сениорки поново је најуспешнија била Амела 
Терзић, испред Оливере Јевтић и Биљане Цвијановић. И. Ј.

Нови тренери  
у клубу „Шогун”
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Фудбалери „Златибора’’ освојили Куп ОФС Ужице

После две године паузе, фудбалери „Златибора’’ освојили су Куп ОФС Ужице победом на гостовању екипи Перућца.  
Чајетински тим је славио у финалу резултатом 3-1, головима Александра Божовића (2) и Љубомира Арсића.

Реми фудбалера 
„Златибора”, победа 

„Чајетине”
Још један меч између Златибора и 

ФАП-а завршен је без победника. Дуел 
11. кола Српске лиге Запад у Прибоју 
између домаћина и клуба из Чајетине 
окончан је реултатом 1-1. Домаћи тим 
повео је у 73. минуту, а Александар Бо-
жовић је у судијској надокнади (90+5) 
успео да сачува свој тим од пораза и 
обезбеди освајање једног бода.

  ФК ‘’Чајетина’’ је у 12 . колу Злати-
борске окружне лиге савладао на свом 
терену екипу ‘’Ариљске рампе’’ са 1-0, 
голом Дејана Удовичића. И. Ј.

Јавном предузећу „Културно 
спортски центар Чајетина“ одо-
брена су средства у износу од 
10 милиона динара за изградњу 
новог фудбалског терена, у бли-
зини постојећег на спортском 
објекту „Швајцарија’’. КСЦ је 
конкурисао за ова средства код 
Министарства трговине, тури-
зма и телекомуникација, а ре-
сорни министар Расим Љајић 
током недавне посете Златибо-

ру најавио је ово улагање. Нови 
терен налазиће се на простору 
према магистралном путу.

Према речима директора 
КСЦ-а Николе Смиљанића, ово 
предузеће и општина Чајетина 
у претходном периоду  улага-
ли су средства за дорађивање 
спортског објекта „Швајцарија“. 
Урађен је кишни колектор, а из-

вршено је и насипање терена на 
којем ће бити изграђено ново 
фудбалско игралиште, у виду 
одлагања вишка грађевинског 
материјала са простора на-
сељеног места Златибор.

Очекује се да ће најављени 
радови бити завршени до по-
четка наредне фудбалске сезо-
не. И. Ј.

Одбојкашице опет 
максимално

Одбојкашице ‘’Златибора’’ задржале су мак-
сималан учинак после два одиграна кола Друге 
лиге Запад. На гостовању у Пријепољу славиле су 
против домаће екипе ‘’Путеви Трендекса’’ са 3-0 
(25-21, 25-21,25-15), остваривши и другу победу 
максималним резултатом. И кадетска селекција 
ОК ‹›Златибор›› остварила је две победе, у исто 
толико одиграних утакмица у лиги. И. Ј.

Догодине нови 
фудбалски 
терен код 

„Швајцарије” 


