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Председник општине Чаје-
тина Милан Стаматовић 
у изјави за „Златибор-

ске вести’’ поводом општинског 
празника са задовољством ис-
тиче да се сада сасвим приво-

де крају капиталне инвестиције 
ове локалне самоуправе, подух-
вати које је општина пажљиво 
планирала и у њих велика сред-
ства улагала. 

Он подсећа да је завршетак 

градње и почетак рада злати-
борске гондоле већ сасвим из-
вестан, прве пробне вожње мо-
гуће су до краја лета. Постројење 
за пречишћавање отпадних вода 
на Златибору, прво такве врсте у 

овом делу Србије, такође ће уско-
ро бити завршено. За Дан општи-
не отвара се савремена мулти-
функционална зграда Културног 
центра, а у минулом периоду 
општина је уложила значајна 
средства и да постане власник 
СТЦ „Златибор’’ са спортском ха-
лом.

– Ми смо у претходним годи-
нама као наше капиталне инвес-
тиције, пројекте века, најављи-
вали гондолу, Постројење за 
пречишћавање отпадних вода, 
а у овој години нас је сачекала и 
куповина хале на Златибору, што 
можемо да кажемо да су то заис-
та велики и значајни пројекти. 
Ту су, наравно, и милионска ула-
гања у градњу објекта Култур-
ног центра који смо завршили. 
Тако да ове капиталне пројекте 
нећемо имати у наредној годи-

Завршетак капиталних 
пројеката круна нашег рада
„Све су то одрживе и профитабилне инвестиције, које дају гаранцију да ова општина 

никада неће ући у проблем. А за развој и будућност општине битни су опсежни послови 
на стављању у функцију Агроиндустријског центра, као и научно-образовна установа са 

манастиром  Хиландар’’, истиче председник Стаматовић 

Поштовани грађани, честитам вам општински празник са жељом да вас добро здравље, 
срећа и успеси прате у будућем раду. Ми у нашој локалној самоуправи, једној од најраз-
вијених у Србији, имамо у овом периоду пуно разлога за задовољство: завршавамо нашу 
најзначајнију инвестицију гондолу, приводимо крају градњу савременог Постројења за пре-
чишћавање отпадних вода, општина је постала власник златиборске спортске двора-
не, а управо отварамо новосаграђену зграду модерног Културног центра. Најважнији 
планови, велика општинска улагања и наш домаћински однос дају резултате, претва-
рају се у дело, на добробит становника наше општине и многих туриста.  Пред нама су 
нови крупни подухвати и улагања, као што је Агроиндустријски центар у пољопривреди. 
Завршавамо неке започете пројекте, али не стајемо на путу развоја, веће производње, 
бољег стандарда становника наше општине, вредних инвестиција, рекордне туристичке 
посете...Општина Чајетина се прочула као пример за углед у Србији, то ће бити и убудуће. 

С најбољим жељама, председник Милан Стаматовић 

      ПредСедник МилАн СтАМАтовић ПоводоМ дАнА оПштине ЧАјетинА 

Прва кабина гондоле, за потребе теста, инсталирана je на почетној станици
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ни. Али рекао сам да су за раз-
вој и будућност општине битни 
опсежни послови на стављању 
у функцију Агроиндустријског 
центра, као и научно-образовна 
установа са манастиром  Хилан-
дар. Све ово је круна нашег рада 
и будућност општине Чајетина, 
нешто што даје гаранцију да ова 
општина никада неће ући у про-
блем. Јер ово су одрживе и про-
фитабилне инвестиције које ће, 
поред онога што су била приват-
на улагања у пратеће садржаје (у 
хотеле, забавне паркове и друго), 
обележити године пред нама – 
каже председник Стаматовић и 
напомиње:

Одричемо се малих  
ствари у корист великих 

– Ми смо били рационални и 
скромни у својим обећањима, 
а све оно што је обећано и пла-
нирано је и реализовано. Мимо 
тога и неки послови који нису 
били планирани, а наметнули 
су нам се током године, ми смо 
и њих успели успешно да ре-
ализујемо и ставимо у функ-
цију општег интереса. Све ово 
што радимо ми радимо у инте-
ресу народа који нас је бирао, у 
интересу развоја,  инвеститора. 
Одричемо се неких малих ства-
ри у корист великих, али ни оне 
ситнице које живот значе нисмо 
занемарили, већ упоредо и њих 
правимо.

На седници Скупштине 
општине Чајетина која је прет-
ходила општинском празнику 
усвојен је завршни рачун општи-
не за 2018. и евидентирано извр-
шење буџета од 101 одсто. Шта то 
значи за ову локалну самоупра-
ву, питамо председника. 

– Чињеница је да смо реал-

но планирали наше приходе 
и расходе, па је резултат тога 
буџет који је усвојен у плани-
раним оквирима, што нам си-
гурно и у наредној години даје 
могућност и шансу да комот-
но уђемо у реализацију свих 
пројеката. Тачно знамо шта су 
нам обавезе, шта су дугорочни 
пројекти који се не завршавају 
у једној години, и тако планира-
мо буџете. Не бих да испадне да 
критикујем остале локалне са-
моуправе, али поуздано знам 
да своје обавезе прикривају и 
преносе их у наредне године. 
Ми тако не можемо да радимо, 
све инвестиције водимо преко 
Општинске управе и наравно 
да надлежне институције пре-
ко наших инвестиција, преко 
трезора то могу да контролишу. 
Тако да нема шансе да можемо 
да радимо нешто у овој години, 
а да одлажемо плаћање у не-

ким наредним, што је пракса у 
оним локалним самоуправама 
које имају дирекције, управе – 
објашњава Стаматовић.

Неразумевање за број 
запослених

По његовим речима, оно што 
нам је основни проблем и по-
тешкоћа то је неразумевање од 
стране надлежних институција 
за број запослених према реа-
лизацији буџета, према посло-
вима, обавезама, броју предмета 
који се одраде овде. – То је нама 
велика сметња у функциони-
сању, тако да се надам да ће неко 
напокон схватити да оне локал-
не самоуправе које могу саме да 
функционишу треба пустити да 
раде, да их макар не спутавају 
лошим законским решењима.

Председник општине, поред 
осталог, најављује и убрзавање 
послова на уређењу туристич-

ког центра Златибора у наред-
ном периоду. 

– Ми смо туристичко место у 
експанзији и сигурно да понекад 
има притужби грађана и туриста 
што се граде поједини објекти. Али 
морамо их замолити за стрпљење 
и бити свесни да некад мора бити 
проблема и буке док се урбани део 
Златибора реконструише и раз-
вија. С тим што ћемо ми својом 
одлуком дати рокове према који-
ма се то мора потпуно завршити 
у периоду од пет година, како не 
бисмо долазили у ситуацију да 
сам центар буде градилиште у 
неких наредних 10 година. Наш 
план је да нам у предстојећем пе-
риоду, кад се послови на гондоли, 
постројењу и уређењу центра Зла-
тибора буду привели крају, пред-
стоји измештање речног тока ис-
под центра Златибора који нам 
је правио проблем кад су обил-
не кише. Изливао се, ту количину 
воде из језера колектор није могао 
да прими. Зато смо урадили проје-
кат, па ове године на јесен треба 
да кренемо са измештањем тог 
колектора за кишну канализацију 
испод Тржног центра, како не бис-
мо долазили у ситуацију да влас-
ници објеката имају проблеме с 
тим нижим етажама – најављује 
председник Стаматовић и додаје: 

– До краја ове године интензив-
но ће се на Златибору радити на 
уређењу Тржног центра, трга, ули-
це према тениским теренима и до 
хотела „Торник’’. Надам се да ћемо 
у наредној години до туристичке 
сезоне све то завршити.   М. Ј.На седници Скупштине општине Чајетина усвојен је завршни рачун општине за 2018.

Постројење за пречишћавање отпадних вода на Златибору
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Много тога вредног и потребног 
урађено је код нас од прошлог 
до овог Дана општине Чајети-

на. Великим улагањима из општинског 
буџета приводи се крају неколико капи-
талних инвестиција, каже за „Златибор-
ске вести” заменик председника општи-
не Чајетина Арсен Ђурић и образлаже: 

– Ми ћемо ове године реализовати 
крупне капиталне инвестиције за које 
је у овогодишњем буџету опредељено 
800 милиона динара. Пре 
свега мислим на изградњу 
гондоле, као и на куповину 
спортске дворане на Зла-
тибору коју је општина ку-
пила крајем прошле и ис-
платила у овој години. Ту је 
и завршетак зграде Култур-
ног центра кога отварамо 
за Дан општине, затим По-
стројења за прераду отпад-
них вода и реконструкције 
Спортске хале у Чајетини. 
Сви ти пројекти биће реали-
зовани у овој години, тако 
да за 2020. немамо тако ве-
ликих инвестиција. Тада ће 
више средстава моћи да се 
одвоји за путну инфраструк-
туру, као и за изградњу расвете у Чаје-
тини, на Златибору и у сеоским месним 
заједницама - истиче Ђурић. 

По његовим речима, општина Чајети-
на је ребалансом буџета повећала сред-
ства за путну инфраструктуру. Првобит-
ном пројекцијом буџета та средства су 

била нешто мања него претходних годи-
на, због завршетка капиталних инвести-
ција,  с тим што се буџет за 2019. годину 
пуни боље него што је првобитно плани-
рано, тако да је након ребаланса увећан 
за око 250 милиона динара. 

– Самим тим увећана су и сред-
ства за путну инфраструктуру. Али се, 
и поред све добре воље, неће заврши-
ти асфалтирања у свим засеоцима.Ових 
дана биће расписан тендер од око 75 

милиона динара за изградњу нових пу-
тева и улица, као и тендер од 30 мили-
она динара за реконструкцију постојеће 
путне инфраструктуре. Ове године све 
неће моћи да буде завршено, али на-
редне хоће сасвим сигурно – додаје за-
меник председника општине, уз напо-

мену да захтева има и за изградњу јавне 
расвете, уређење неких локалитета, за 
изградњу купалишта, а све у циљу по-
прављања квалитета живота на селу. 

Говорећи о изградњи Постројења 
за пречишћавање отпадних вода, која 
се налази у завршној фази, Ђурић 
најављује да ће грађевински радови 
бити завршени наредних дана, након 
чега следи монтажа опреме и пуштање 
у пробни рад. 

– Мислим да ће до краја лета или с 
почетка јесени постројење бити у функ-
цији. То је једна од значајнијих инвести-
ција, јер на тај начин заиста решавамо 
један еколошки проблем. Ово по-
стројење ће прерађивати отпадну воду 
са читавог Златибора. У плану нам је и 

изградња постројења за прераду отпад-
них вода у Чајетини, с тим што радимо 
и на пројектима постројења за прераду 
отпадних вода у Мачкату и Сирогојну. 
То су веће месне заједнице у којима 
има много корисника градског водо-
вода, због чега је то заиста неопходно. 
Ту ћемо конкурисати код Министар-
ства за заштиту животне средине, али 
и код разних фондова, ЕУ, владиних и 
невладиних организација које дају до-

нације за еколошке пројекте – 
каже Арсен Ђурић и подсећа 
да се изградња златиборског 
постројења са две трећине 
финансира из буџета општи-
не Чајетина, а једна трећина је 
донација Владе Словеније. Реа-
лизација подухвата иде по пла-
ну, при чему Ђурић са сигурно-
шћу тврди да ће то бити веома 
значајна референца када се 
буде конкурисало за средства 
намењена градњи других по-
стројења. То је уједно пут да 
Чајетина стекне звање прве 
еколошке општине у Србији.  

– Ми смо близу тога. Као 
што знате, сувласници смо Ре-
гионалне депоније „Дубоко“ 

на коју иде сво смеће. Санирали смо 
претходну привремену депонију Бре-
гови, очистили смо све дивље депо-
није и имамо организовано одвожење 
смећа са територије читаве општине – 
закључује заменик председника општи-
не Чајетина. З.В.

од прошлог до овог дана општине: арсен Ђурић, заменик председника општине Чајетина

За капиталне инвестиције  
800 милиона из буџета

Ове године се завршавају гондола, Културни центар, златиборско постројење  
и реконструкција чајетинске хале, па ће наредне године више средстава моћи  

да се одвоји за путну инфраструктуру и расвету, најављује Ђурић

Реновирање хале у Чајетини

Културни центар на Златибору
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Осврћући се на период од про-
шлог до овог Дана општине, 
председник Скупштине општи-

не Чајетина Милоје Рајовић каже да је 
задовољан радом скупштине, посебно 
зато што je имаo прилику да види како се 
то ради у осталим општинама у Србији. 

„Скупштинске седнице се у многим 
местима у Србији најчешће одуже на два 
или три дана, а велики проблем пред-
ставља и промена већине. Изборни за-
кон је дозволио да одборник носи свој 
мандат па често долази до прелазака из 
једне политичке опције у другу. Са задо-
вољством могу констатовати да код нас 
није било прелазака из једне политич-
ке опције у другу, већ како смо на по-
следњим изборима освојили мандате 
они су и до данас остали. Надам се да 
ће тако остати до краја нашег мандата“, 
истиче Рајовић.

Председник општинског парламента 
напомиње да се у просеку годишње одр-
жи 12 седница, односно једна седница 

месечно. У овом сазиву до сада је одр-
жано укупно 37 седница на којима је до-
нет велики број одлука које се односе на 
функционисање локалне самоуправе. 

„Пре свега мислим на буџет општи-
не Чајетина који се из године у годину 
увећава. Он ове године, по последњем 
ребалансу, износи близу 20 милиона 
евра. Последњи буџет СО Чајетина који 
је усвојен је 2 милијарде и 220 милиона 
динара, и у односу на број становника 
један је од највећих буџета у Србији. То 
нам дозвољава да реализујемо све пла-
ниране пројекте, те да немамо проблема 
са њиховим финансирањем“.

Рајовић додаје да су дуго најављива-
ни велики пројекти ове године у заврш-
ној фази. Ту пре свега мисли на гондо-
лу која ће бити пуштена у рад до краја 
године, као и на Постројење за пре-
чишћавање отпадних вода. Са поно-
сом истиче да је општина Чајетина по-
стала власник хале на Златибору (која 
је плаћена 1,6 милиона евра), али и за-

вршила изградњу Културног центра, за 
који су издвојена значајна средства.Ве-
ликих улагања било је и у дечје вртиће 
као и у спортску халу у Чајетини. Радило 
се и по сеоским месним заједницама, у 
складу са могућностима, све у циљу по-
бољшања услова за живот становника 
златиборских села.

 „Поред свега наведеног мени остаје 
задовољство да кажем да смо у овој го-
дини усвојили и велики број планова. 
На претпоследњој седници СО усвојили 
смо План генералне регулације насеље-
ног места Златибор и Чајетина, којим је 
обухваћена површина од преко 10.000 
хектара. Његовим усвајањем подстаћи ће 
се развој не само урбаног дела Златибо-
ра, већ читавог простора до Борове Гла-
ве, Рибнице, Чајетине и неколико злати-
борских села. Искрено се надам да ће тај 
план дати један нови печат развоју наше 
општине. Усвојен је и велики број детаљ-
них планова за појединачне локације“, 
истиче председник СО Чајетина. Додаје 

да је у наредном периоду у плану из-
градња новог водосистема „Сушичка 
врела”, док ће постојећи водосистем на 
Рибници бити у потпуности реконструи-
сан. У плану је изградња новог, савреме-
нијег система како би се концентрација 
никла смањила на најмању могућу меру.

Председник скупштине подсећа да је 
на основу Закона о локалној самоуправи 
недавно усвојен нови статут СО Чајети-
на који је незнатно измењен у односу на 
претходни. Број одборника је остао исти 
(31), смањен је број чланова Општин-
ског већа, с тим што Рајовић сматра да 
то неће утицати на рад већа него да ће, 
напротив, оно бити још ефикасније.

Драгана Росић

од прошлог до овог дана општине: милоје рајовић, председник скупштине општине Чајетина

Највећи буџет омогућава да 
реализујемо планиране пројекте

На основу члана 10. Статута Општине Чаје-
тина („Службени лист општине Чајетина „број 
2/2019 ) и члана 2. Одлуке о установљењу на-
града и признања Општине Чајетина ( „Општин-
ски службени гласник” број 10/95), Скупштина 
општине Чајетина на седници одржаној 20. јуна 
2019. године донела је

ОДЛУКУ О ДОДЕЉИВАЊУ НАГРАДА  
И ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА  

У 2019. ГОДИНИ

Члан 1.
Овом одлуком додељују се награде поједин-

цима и организацијама за изузетне резултате  и 
достигнућа у привреди, друштвеним делатнос-
тима и другим областима јавног живота, који су 
значајни за Општину Чајетина и њене грађане.

Члан 2.
Општинска награда „Златиборска повеља” 

додељује се:

Проф.др Петар Грбовић из Чајетине

Члан 3.
Плакета  „Димитрије Туцовић” додељује се:
Млекара „Лазар Блаце“ из Блаца ,
Богдан Планић са Златибора,
Драган Росић из Чајетине,
др Јела Трнавчевић из Чајетине,
др Драган Терзић из Крушевца,

Радомир Раковић-Ракац са Златибора и
Радован Танасијевић-Чава из Трипкове

Члан 4.
Похвалнице се додељују свим свршеним уче-

ницима основних и средње школе на територији 
Општине Чајетина, као и свршеним ученицима 
средњих школа на територији Републике који 
имају пребивалиште на територији Општи-
не Чајетина, добитницима дипломе „Вук Ка-
раџић” и то:

1.  Станић Вељко из Шљивовице,  
ОШ „Миливоје Боровић“ Мачкат,  
ђак генерације;

2.  Дедовић Данијела из Трнаве, 
 ОШ „Саво Јовановић“ Сирогојно,  
ђак генерације;

3.  Пећинар Алекса са Златибора,  
ОШ „Димитрије Туцовић“,  
вуковац и ђак генерације;

4.  Дробњак Зорана са Златибора,  
ОШ „Димитрије Туцовић“, вуковац;

5.  Јанковић Никола из Чајетине, 
 Угоститељско-туристичка школа,  
ђак генерације, и

6.  Терзић Јасмина из Љубиша, 
 Економска школа, вуковац  
и ђак генерације.

Добитницима похвалнице припада  
и златник.

Члан 5.
Председник општине додељује захвалнице 

следећим лицима и то:

1. Милан Радивојчевић Кићан из Чајетине;
2. Милорад Смиљанић из Чајетине;
3. Радосав Јелисијевић са Златибора;
4. Дејан Церовић из Криве Реке;
5. Јована Михајловић из Чајетине и
6. Крста Станић из Бранежаца

Добитницима захвалница припада и новчана 
награда у износу од 30.000 динара.

Члан 6.
Признање „Зоран Тмушић – за људскост и ху-

маност у тешким временима“ додељује се Јеле-
ни Божовић из Ужица.

Добитнику овог признања припада и новчана 
награда у износу од  30.000 динара.

Члан7.
Награде додељене по овој одлуци уручиће 

добитницима председник општине на свечаној 
седници која се одржава 30. јуна 2019. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА
Број: 02-58/2019-01 од 20. јуна 2019. године

Председник Скупштине општине  
Милоје Рајовић

ОДЛУКА О ДОДЕЉИВАЊУ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА У 2019. ГОДИНИ
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Златиборски туризам је од прошлог 
до овог Дана општине бележио раст 
посећеностиј добио нове модерне 

смештајне капацитете, обележио 125-го-
дишњи јубилеј, остварио снажне промо-
тивне, сајамске и маркетиншке активности, 
представио вредне културно-забавне програ-
ме и манифестације ...То за „Златиборске ве-
сти” издваја директор Туристичке организа-
ције Златибор Владимир Живановић, за кога 
је посебно значајно повећање броја страних 
посетилаца.  

– Златибор је последњих година све по-
сећенија планина, у прошлој години број 
туриста овде је повећан за значајних 12 од-
сто. Страни гости све чешће откривају лепо-
те и атракције најпосећеније српске планине, 
њихов број је већи за 14 одсто. Предњаче Ки-
нези, око 10.500 регистрованих било их је у 
2018. години, а своје масовније присуство ис-
казују и током ове сезоне. Долазе нам редов-
но и Немци, Холанђани, Румуни, Руси, Сло-
венци и други, уз домаће наравно предњаче 
туристи из Црне Горе, Републике Српске и Ма-
кедоније.  Ауто-камп је целе сезоне био пун 
страних кампера, а рекордну годишњу посе-
ту имала је Стопића пећина, којом управља 
ТО Златибор, са око 80.000 посетилаца што 

је повећање за 31 одсто – подсећа директор 
ТО Златибор, додајући да сада годишње око 
300.000 људи посети ову планину, на којој се 
оствари око милион и по туристичких ноћења. 

Минула зимска сезона била је такође врло 
успешна. Попуњеност капацитета током јануа-
ра и фебруара износила је око 90 одсто у хоте-
лима, а 80 одсто у приватном смештају. Памти 
се изузетна навала гостију у време нового-
дишњих празника, када се тражило слободно 
место. Ни у вансезонском пролећном перио-
ду туристи нису заборавили Златибор, кога су 
сасвим испунили у дане око првомајских праз-
ника. А многобројне резервације долазака за 
предстојећу главну сезону најављују нам бе-
рићетно туристичко лето. 

– Памтићемо период од прошлог до овог 
Дана општине и по отварању првог златибор-
ског хотела са пет звездица, луксузног „Гранд 
хотела Торник” који је унапредио туристичку 
понуду Златибора.  Грађени су овде у минулом 
периоду и други хотели високе категорије који-
ма ускоро предстоји отварање. Планина тим 
новим капацитетима учвршћује своју лидерску 
позицију у региону и прилагођава се захтеви-
ма савременог госта. Обележили смо прошле 
године и јубилеј 125 година организованог ту-
ризма на Златибору, традицију која је за пошто-

вање. Од свега, ипак, за наш туризам најважније 
је то што је упорно грађена и ускоро ће почети 
да превози туристе златиборска „Голд гондола”, 
пројекат  новог доба најпосећеније планине.

Да поменемо и инвестиције Туристичке 
организације у корисне пројекте: проширене 
су и уређене пешачке стазе код језера у центру 
Златибора, постављена плутајућа фонтана, на-
прављен мокри чвор уз паркиралиште, уређен 
ауто-камп који је сада један од најуређенијих 
у Србији и задовољава услове за категорију 
три звездице... 

А мноштво културно-забавних програма и 
манифестација представио је гостима Злати-
бор у минулих годину дана. Најпознатији из-
вођачи наступали су овде током „Културног 
лета”, новогодишњих и првомајских празника, 
многе посетиоце привукла су разноврсна зла-
тиборска привредна, народна, спортска деша-
вања. То ће бити настављено и овог лета, које 
ће бити богатије, јер за програме нуди и прос-
торе новоотвореног савременог здања Култур-
ног центра.

Све ове садржаје и целокупну понуду ус-
пешно су пред јавношћу и на многим сајам-
ским наступима уобличиле промотивне и 
маркетиншке активности Туристичке орга-
низације Златибор широм региона и Европе. 

Запажене промоције одржане су у великим 
европским центрима, али и у градовима ре-
гиона. Упорно се радило на представљањи-
ма и маркетингу, искорак је направљен, гото-
во да није било значајне телевизије, портала, 
новине, друштвене мреже, блога где се о по-
нуди лидера српског туризма није говорило.  
Унапређен је сајт ТО Златибор, професио-
нално се сада на њему прате сва златибор-
ска дешавања. На промоцијама је понегде 
организован и „Златиборски доручак”, да 
речи уз наше специјалитете гостима буду 
упечатљивије... 

Тако је свим овим и другим активностима, 
закључује Владимир Живановић, свуда проши-
рен добар глас о нашем туристичком центру, 
поносу општине Чајетина. А  то је, наравно, до-
нело и већу заинтересованост агенција и туро-
ператора, довело нове госте и допринело ост-
варењу значајних прихода.  З. В.

од прошлог до овог дана општине: владимир Живановић, директор туристиЧке организације златибор

Туризам у успону,  
странци све бројнији 

Нај ду жа па но рам ска гон до ла на све ту, ду-
жи не де вет ки ло ме та ра, ко ја ће по ве за-
ти цен тар Зла ти бо ра са Ски-цен тром 

„Тор ник’’, пред ста вља про је кат од на ци о нал ног 
зна ча ја ко ји ће до дат но под ста ћи раз вој ту ри-
зма, али и при вред ни раз вој не са мо Ча је ти не 
и За пад не Ср би је, већ и це ло куп не Ср би је. Ових 
да на оп шти на Ча је ти на до би ла је и по след њу 
гра ђе вин ску до зво лу за ње ну из град њу, ко ја се 
од но си на из во ђе ње ра до ва на ме ђу ста ни ци 
по ред Риб нич ког је зе ра. Ова фа за под ра зу ме ва 
и из град њу га ра же за сме штај ка би на, про сто-
ра за при ступ гон до ли, при ступ не рам пе и нат-
кри ве ног пла тоа, а пред ра чун ска вред ност тих 
ра до ва про це ње на је на 250 ми ли о на ди на ра. 

– Овај Дан оп шти не упам ти ће мо по то ме 
што са сво јим при ја те љи ма, са рад ни ци ма, по-
слов ним парт не ри ма мо же мо да про сла ви мо 
до би ја ње по след ње до зво ле за из град њу гон-
до ле и на ста вак ра до ва, што је ујед но и кру на 
на шег пред у зе ћа. Оно што при жељ ку је мо да ће 
нам  2019. нај зад до не ти је сте то да са овом гон-

до лом и не ко ли ко дру гих зна чај них про је ка та 
оства ри мо ци ље ве ко је смо за цр та ли: по ве ћа ње 
бро ја ту ри ста и бро ја но ће ња (што би би ло око 
ми ли он го сти ју и де сет ми ли о на но ће ња), као и 
по ве ћа ње бро ја да на бо рав ка ту ри ста на Зла-
ти бо ру. Циљ нам је да се сви ко ји по се те на шу 
пла ни ну про ве зу гон до лом и да ти ме ис пи ше-
мо но ве стра ни це зла ти бор ског ту ри зма – са по-
но сом за „Зла ти бор ске ве сти’’ го во ри ди рек тор-
ка ЈП „Голд гон до ла Зла ти бор“ Бо ја на Бо жа нић.

Из во ђа чи су спрем ни да се кре не са ра дом 
на ме ђу ста ни ци чим се за вр ше ад ми ни стра-
тив не про це ду ре. Ти ра до ви ће по че ти при-
пре мом те ре на и бе то ни ра њем те ме ља, а све 
у до го во ру са пред став ни ци ма фир ме „По ма-
гал ски“ ко ји се тре нут но и на ла зе у Ча је ти ни. 
– Ових да на су њи хо ве по се те уче ста ле, с об-
зи ром да уго вор де фи ни ше и тех нич ку по моћ 
ко ју пру жа ју при ли ком ра да на сва кој фа зи. 
Овом при ли ком мо рам да ис так нем да нас 
они у пот пу но сти пра те. Раз го ва ра ће мо о по-
чет ку ра до ва на ме ђу ста ни ци, о то ме ка ко да 

за вр ши мо ра до ве на на па ја њу елек трич ном 
енер ги јом, као и о дру гим те ку ћим пи та њи ма 
од зна ча ја за из во ђа че ра до ва, а у ко ји ма им 
мо гу по мо ћи упра во про из во ђа чи опре ме – 
на по ми ње Бо ја на.

Од по ло ви не ју ла се оче ку је до пре ма ње 
че ти ри на во ја ка бла те жи не 45 то на. Тран-
спорт ће се од ви ја ти етап но, а ис то вар оба ви-
ти на ло ка ци ја ма где ће се вр ши ти раз вла че ње 
и упли та ње сај ле ко ја ће но си ти ка би не. Ре а-
ли за ци ју овог по сла оба вља ће „Ами га“, члан 
кон зор ци ју ма за ду жен за ма шин ске ра до ве. 

– Све се до бро од ви ја – ка же Бо жа ни ће ва. 
– Не ће мо раз ми шља ти о оно ме што је би ло и 
про шло; иде мо да ље. До кра ја го ди не гон до ла 
ће би ти пу ште на у рад, што пред ста вља ве ли ки 
успех, а оста је нам да пла ни ра мо ка ко ће мо 
да раз ви ја мо са др жа је на по чет ној ста ни ци, 
као и на вр ху Тор ни ка. У не по сред ној бли зи-
ни по ла зне ста ни це у пла ну је из град ња под-
зем не га ра же. 

Сва план ска до ку мен та ци ја за уре ђе ње дуж 

тра се гон до ле је при пре мље на. Са свим је си-
гур но да ће гон до ла по зи ци о ни ра ти Зла ти бор 
на ту ри стич кој ма пи Евро пе и све та на мно го 
ви шем ме сту, у са свим дру га чи јем све тлу. – А 
на на ма је да се по тру ди мо да пра те ћи са др-
жа ји бу ду још ква ли тет ни ји на Зла ти бо ру, али 
и у око ли ни, јер ће на ша пла ни на по ста ти ба за 
где ће љу ди од се да ти у же љи да оби ђу чи тав 
крај. Уз ква ли тет ну на ци о нал ну ин фра струк ту-
ру у сми слу ауто-пу та и, на да мо се, ста вља ња 
у пра ву функ ци ју аеро дро ма По ни кве, Зла ти-
бор ће мо ћи да ис пу ни сва оче ки ва ња го сти ју 
ко ји нам до ла зе, али и гра ђа на ове оп шти не –  
до да је ди рек тор ка ЈП „Голд гон до ла Зла ти бор“.    

Мир ја на Ран ко вић Лу ко вић

од прошлог до овог дана општине: бо ја на бо Жа нић, ди рек тор ка јп „голд гон до ла зла ти бор”

Гон до лом до ци ља, по след ња 
до зво ла у на шим ру ка ма
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Спорт ски цен тар Ча је ти на сво јим де лат-
но сти ма по ма же ак тив но сти у ло кал ној 
за јед ни ци, а по ред сва ко днев них ра до-

ва пе ри од од прет ход них го ди ну да на обе ле-
жи ла је ре кон струк ци ја спорт ске дво ра не у Ча-
је ти ни ко ја се при во ди кра ју.  

Спорт ска ха ла у Ча је ти ни до би ја обри-
се но вог из гле да, а отва ра ње је про је ко ва но 
за ок то бар. Пре ма ре чи ма ди рек то ра Спорт-
ског цен тра Ча је ти на Ни ко ле Сми ља ни ћа, ре-
кон струк ци ја је тра ја ла ду же од пла ни ра ног 
због би ро крат ских по те шко ћа и про бле ма са 
из во ђа чи ма, али и ин си сти ра ња на ква ли те-
ном из во ђе њу ра до ва. Ре но ви ра на дво ра на 
има ће три пу та ве ћи ка па ци тет, функ ци о нал-
не  свла чи о ни це, ме ди цин ску со бу и оста ве 
пре ма стан дар ди ма, про стор за ме ди је, ло-
жу, као и ка фић, а ис пу ња ва ће све без бед но-
сне про пи се. 

– Из у зет но зах тев на ре кон струк ци ја иде 
сво јим то ком. Кре ну ли смо у мо мен ту ка да 
спорт ска дво ра на ни је би ла ни ле га ли зо ва на, 
фор мал но-прав но ни је ни по сто ја ла. Ре кон-
струк ци ја је мо ра ла да се ра ди, јер убр зо би-
смо мо ра ли да за тво ри мо ста ру дво ра ну да 
ни смо ра ди ли ре кон струк ци ју. Про ши ре ње 
ка па ци те та је зна чај но, три пу та ве ћи је број 
ме ста, а нај зна чај ни ја је ор га ни за ци ја спорт-
ске дво ра не, спор ти сти су одво је ни од пу бли-
ке, као и су ди је и де ле га ти. По сто ји про стор за 
пу бли ку у ви ду ка фи ћа, до ступ ни су ко му ни-
ка ци ја и то а ле ти, ме ди цин ска со ба је на од-
го ва ра ју ћем ме сту, за до во ље ни су стан дар ди 

што се ти че за јед нич ких про сто ри ја, ве ли чи не 
оста ва и оно га што је по треб но за функ ци о ни-
са ње спорт ске дво ра не. Нај зна чај ни је од све га 
је да су про тив по жар ни и без бед но сни кри те-
ри ју ми ис пу ње ни до мак си му ма. Зах те ви су 
ри го ро зни, та ко да је ту уло жен огро ман на-
пор и ве ли ки но вац да то бу де на вр хун ском 
ни воу –  ка же Сми ља нић и до да је: 

– Ква ли тет сто ли ца, опре ме је на из у зет-
но ви со ком ни воу. Ми слим да смо на пра ви-
ли је дан ис ко рак и по ста ви ли до ма ћи за да-
так сви ма у Ср би ји, а по но сни смо што ов де 
КК „Зла ти бор’’ игра Пр ву ли гу, ОК „Зла ти бор’’ 
Дру гу ли гу и што ће мно штво клу бо ва из Ср-
би је има ти при ли ку то да ви ди. На рав но, ту су 
и при пре ме еки па ко је до ла зе на Зла ти бор.

Из нос ин ве сти ци је је 107 ми ли о на ди на ра 
у три фа зе, с тим што ће се на ста ви ти са опре-
ма њем дво ра не. При ме ри дру гих спорт ских 
обје ка та ко ри шће ни су као ис ку ство и по ка-
за тељ у ре кон струк ци ји дво ра не у Ча је ти ни. 

– Има мо сре ћу што у са мој уста но ви има-
мо за по сле не љу де из спор та, из ко шар ка шког 
и од бој ка шког све та, по зна ва о це свих вр ста 
спор то ва ко ји ко ри сте дво ра ну. Те мељ но смо 
при шли при пре ми за ре кон струк ци ју.  Би ли 
смо го сти „Ела на’’ у Сло ве ни ји, пре ко Асо ци-
ја ци је спорт ских цен та ра смо об и шли ве ћи ну 
спорт ских дво ра на у Ср би ји, ви де ли њи хо ва 
ис ку ства, про бле ме са ко ји ма се они су сре ћу.      

Пе ри од то ком ре но ви ра ња ха ле у Ча је ти-
ни по ка зао је ко ли ка је по тре ба за спорт ским 
објек том у ло кал ној за јед ни ци. По ред то га, 

но ва дво ра на за јед но са ха лом на Зла ти бо ру 
мо же кон ку ри са ти за ор га ни за ци ју ве ћих так-
ми че ња и на ме ђу на род ном ни воу. Осим ре-
кон струк ци је ха ле, по сао Спорт ског цен тра је 
због мно гих де ша ва ња зах те ван и не пре ки дан. 
Пре ма ре чи ма Сми ља ни ћа, прет ход на го ди на 
је би ла из у зет но ди на мич на што се ти че ор га-
ни за ци је по сла. 

– На Зла ти бо ру смо пу сти ли тре ћи фуд-
бал ски те рен у рад и већ се по ка зао као пре-
ка по тре ба, не са мо Спорт ског цен тра не го и 
Зла ти бо ра као де сти на ци је за при пре ме спор-
ти ста. По ди гли смо мно го ква ли тет те ре на и 
са тре ћим те ре ном за тре нин ге свих се лек ци-
ја Зла ти бо ра, Ча је ти не и Кри ве Ре ке има мо 
мо гућ ност да са чу ва мо ова дру га два – ка же 
ди рек тор Спорт ског цен тра и до да је да је са 
тре ћим те ре ном по стиг нут же ље ни циљ, али 
да ле ко од то га да ће се ту ста ти. На Зла ти бо ру 
су хо те ли на вр хун ском ни воу,  те ре ни та ко ђе, 
а и са ма ло ка ци ја је за ни мљи ва.  

– Тре нут но за јед но са оп шти ном и оста-
лим јав ним пред у зе ћи ма пра ви мо план где 
је нај бо ље ло ци ра ти но ве спорт ске те ре не, 
пре све га са при род ном тра вом и је дан ве-
штач ки те рен ко ји би био ал тер на ти ва у слу-
ча ју ло ших вре мен ских усло ва. На дам се да 
ће мо у то ку ове го ди не кре ну ти у ре а ли за ци ју 
те иде је и кроз на ред них го ди ну- две мо ћи да 
се по хва ли мо но вим фуд бал ским те ре ни ма  
на Зла ти бо ру. Ви ше не ма ди ле ме да ли је то 
по треб но или ни је, јер се го ди на ма по ка зу-
је да је из у зет но по треб но. По ве ћа њем бро-

ја те ре на по ве ћа ће се број еки па ко је до ла зе 
на Зла ти бор, ти ме и број но ће ња, при хо ди, 
атрак тив ност са ме ло ка ци је. До ста смо уло-
жи ли у уре ђе ње „Швај ца ри је’’, на пра ви ли смо 
про стор за но ви нар ску ло жу. Оно што је до 
нас је да ти те ре ни бу ду спрем ни и да ми бу-
де мо на рас по ла га њу тим еки па ма у сва ком 
мо гу ћем по гле ду.

По ред спорт ског сек то ра, у уста но ви се до-
ста ра ди и на по љу кул ту ре, а у Омла дин ском 
цен тру у Ча је ти ни се то ком це ле го ди не ра ди 
на про гра ми ма. – До ста је по ве ћан број филм-
ских про јек ци ја. Са глу ми цом На род ног по зо-
ри шта из Ужи ца Би ља ном Здрав ко вић ра ди-
мо већ ду ги низ го ди на на афир ма ци ји на ше 
де це, ста нов ни ка оп шти не Ча је ти на. Има мо 
че ти ри се лек ци је, глу мач ке гру пе ко је ра де 
пре ле пе пред ста ве, а глу ме ста нов ни ци на-
ше оп шти не. Ко ли ко смо мо гли по мо гли смо 
и ре а ли за ци ју фил ма „Иза за тво ре них вра та“. 
Тај про је кат је успе шан, као што се ви ди, јер је 
огро ман успех да пре ко 800 љу ди за два да на 
у Ча је ти ни по гле да филм – за кљу чу је ди рек-
тор Спорт ског цен тра Ча је ти на Ни ко ла Сми-
ља нић. З. В.

од прошлог до овог дана општине: ни ко ла сми ља нић, ди рек тор спорт ског цен тра Ча је ти на

ре но ви ра на дво ра на у Ча је ти ни 
на вр хун ском ни воу 

У прет ход них 365 да на „Зла ти бор ски еко 
аграр“ се пре вас ход но ба вио по зи ци о-
ни ра њем брен да „На ша Злат ка“ на тр-

жи шту, као и уна пре ђе њем ква ли те та про-
из во да. На сту пом на број ним сај мо ви ма и 
ма ни фе ста ци ја ма на сто ја ло се да се по тро-
ша чи ма пре зен ту је сир и кај мак из мле ка ре 
чи ме је и на ја вљен пла сман на но ва тр жи шта 
у окви ру ве ли ких град ских цен та ра. На кон 
не пу не две го ди не ра да, за хва љу ју ћи до брим 
ре зул та ти ма, ушло се у пла ни ра ње про ши ре-
ња мле ка ре, а по че так ра до ва на овој ин ве-
сти ци ји оче ку је се већ пред крај ово га ле та.

„Оно што по себ но ра ду је је и стра те шки 
про је кат оп шти не Ча је ти на ко ји се од но си на 

из град њу Агро ин ду стриј ског цен тра, чи ји ће 
те мељ пред ста вља ти упра во мле ка ра „На ша 
Злат ка“, као и по сто је ћа су ша ра у окви ру ком-
плек са у Кри вој Ре ци“, ка же ди рек тор „Еко 
агра ра“ Вла ди мир Бо јо вић. „Кроз про је кат 
„ОПИС“ се дам по љо при вред ни ка је до би ло 
бес по врат на сред ства у из но су од две хи ља-
де евра чи ме су сте кли мо гућ ност за от по чи-
ња ње соп стве не про из вод ње у окви ру свог 
по љо при вред ног га здин ства, као и пр ви део 
гран та швај цар ске вла де за ја ча ње ка па ци те-
та се о ских же на“.

С по но сом Бо јо вић ис ти че да је уз по др-
шку Фон да за ино ва ци о не де лат но сти спро-
ве ден про је кат утвр ђи ва ња афла ток си на у 

кра вљем и ко зјем мле ку и су рут ки, где је 
утвр ђе но да су ап со лут но без бед ни за упо-
тре бу. Од стра не истог фон да от по че та је и 
ре а ли за ци ја про јек та за шти те ге о граф ског 
по ре кла за зла ти бор ски сир и кај мак. 

Па ра лел но са про мо ци јом тра ди ци о-
нал них зла ти бор ских про из во да „Зла ти-
бор ски еко аграр“ је у прет ход ној го ди ни 
ушао у по сту пак уста но вља ва ња жи га га-
ран ци је „До бро  са Зла ти бо ра“, ко ји ће об-
у хва ти ти све тра ди ци о нал не про из во де на-
шег кра ја (пр шу та, сир, кај мак, мед, тка ње..). 
То има за циљ за шти ту по тро ша ча и про-
из во ђа ча ових про из во да са те ри то ри је оп-
шти не Ча је ти на.

Одр жа на је и дру га по ре ду Кон фе рен ци ја 
о по љо при вре ди „Агро дан’’, ко ја је оку пи ла 
број не стуч ња ке из обла сти по љо при вре де, 
али и ве ли ки број за ин те ре со ва них по љо-
при вред них про из во ђа ча, што је још је дан 
вид по твр де до брог ра да овог оп штин ског 
при вред ног дру штва. 

Мир ја на Ран ко вић Лу ко вић

од прошлог до овог дана општине: вла ди мир бо јо вић, ди рек тор „зла ти бор ског еко агра ра”

Успе шно по зи ци о ни ра ње 
брен да „На ша Злат ка”
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Од почетка  2019. године ЈКП „Во-
довод Златибор“ изградио је 
око два километра водоводне 

мреже, и то у насељима Око и Потоци, 
у Крфској улици на Златибору и у на-
сељу Ћетен у Чајетини. Реконструисане 
су стари цевоводи у Рујанској улици на 
Златибору, у насељима Калдрма и Ће-
тен у Чајетини и у засеоку Дужанићи у 
Мачкату. Изграђено је и око 650 метара 
канализационе мреже у улицама Беле 
воде, Црвени глог, Крфској и у насељу 
Потоци на Златибору. До сада, у овој 
години, уграђено је око 250 водомера. 

– У претходном периоду су заврше-
ни земљани и бетонски радови на из-
градњи Постројења за пречишћавање 
отпадних вода на Златибору и набавље-
на је комплетна опрема. До јесени је 
планиран завршетак грађевинских радо-
ва, монтажа опреме као и пуштање по-
стројења у пробни рад. У текућој години 
планиран је наставак радова на проши-
рењу капацитета водоводне и канализа-

ционе мреже на Златибору и у сеоским 
месним заједницама – каже директор 
ЈКП „Водовод Златибор“ Раде Јовановић. 

Додаје да је општина Чајетина са ЈКП 
„Водовод Златибор“ конкурисала за фи-
нансијска средства код Канцеларије за 
јавна улагања за радове на водоводној 
мрежи. Од ове донације планирана је 
реконструкција дела магистралног цево-
вода, изградња резервоара Врањевина и 
аутоматизација водоводног система која 
обухвата SCADA систем за резервоаре, 
мерна места са континуалним мерењем 
протока и даљинским очитавањем. Реа-
лизацијом ових пројеката значајно ће се 
смањити губици у мрежи, а повећаће се 
капацитет система. 

– Такође, планирана је реконструк-
ција постојења за пречишћавање воде за 
пиће у Рибници. На основу низа анализа 
и тестирања уз помоћ пилот постројења 
за унапређење технолошког процеса вр-
шених у претходном периоду, урађен је 
Генерални пројекат повећања капаци-

тета и допунског пречишћавања воде 
на постројењу, све у циљу побољшања 
квалитета пијаће воде на Златибору и у 
Чајетини. У плану за наредни период је и 
почетак радова на изградњи водоводног 
система Сушичка врела, као и припре-
ма пројектне документације за изградњу 
постројења за пречишћавање отпадних 
вода Чајетине, Мачката и Сирогојна – ис-
тиче Јовановић.

ЈКП „Водовод Златибор’’ континуира-
но ради на унапређењу начина рада и 
пословања. У ту сврху набављене су две 
нове радне машине (комбинована ма-
шина – крамер и трактор), две нове пум-
пе за питку воду на постројењу у Рибни-
ци у циљу уштеде електричне енергије, 
уведени су системи за детекцију прели-
ва на резервоарима и цурења на водо-
водној мрежи. Такође, имплементиран 
је нови софтвер за електронску писарни-
цу и евиденцију радних и путних налога, 
као и систем 48 сати за пријаву квара.

Осим радова из основне делатности 

предузећа, ЈКП „Водовод Златибор“ је 
учествовао у разним спортским, хума-
нитарним и верским активностима и 
манифестацијама, чиме се доказао као 
друштвено одговорно предузеће, што 
доказује и плакета „Широко срце’’ Цр-
веног крста Србије уручена „Водоводу’’ 
као предузећу са највише добровољних 
давалаца крви у општини.

Почетком јуна „Водовод’’ је са Срп-
ским друштвом за заштиту вода  и во-
допривредним институтом „Јарослав 
Черни’’ организовао конференцију 
„Вода 2019’’, посвећену актуелној про-
блематици коришћења вода и заштити 
водних ресурса од загађења са циљем 
промоције и публиковања резултата 
научног рада, истраживања и студијс-
ког рада, као и размене идеја и искус-
тава стручњака из области коришћења 
и заштите вода. Д. Росић

од прошлог до овог дана општине: раде јовановић, директор јкп „водовод златибор”

Два километра водоводне 
мреже изграђено у овој години
Радиће се, уз остало, реконструкција постојења за пречишћавање воде за пиће у Рибници 

и изградња водоводног система Сушичка врела, најављује Раде Јовановић

Ко му нал но јав но пред у зе ће „Зла ти-
бор” и у овој го ди ни на ста вља са 
уна пре ђе њем пру жа ња ко му нал-

них услу га, исто вре ме но бе ле же ћи уве-
ћа ње при хо да и по зи ти ван по слов ни би-
ланс. По ре чи ма ди рек то ра пред у зе ћа 
Ср ђа на Пан то ви ћа, ква ли тет на услу га и 
од го вор но ис пу ње ње оба ве за је ре зул тат 
кон стант ног ула га ња у ме ха ни за ци ју, ка-
дров ску оспо со бље ност и спрем ност да 
се ухва ти у ко штац са свим за да ци ма ко-
ји су ста вље ни пред пред у зе ће. 

КЈП „Зла ти бор” оба вља се дам ко му-
нал них де лат но сти ко је укљу чу ју упра-
вља ње ко му нал ним от па дом, одр жа-
ва ње чи сто ће на по вр ши на ма јав не 
на ме не, одр жа ва ње јав них зе ле них 
по вр ши на, одр жа ва ње пу те ва и ули ца 
и упра вља ње гро бљем, пи ја цом и пар-
кин гом.

 – При су тан је и по раст бро ја ко ри-
сни ка ко му нал них услу га, што уз све на-
ве де но, зах те ва ве ли ко рад но ан га жо ва-
ње тех нич ких и ка дров ских ка па ци те та 
пред у зе ћа. Иако се кон стант но су о ча ва 
са про бле мом мањ ка рад не сна ге, ово 
пред у зе ће не по су ста је у на ме ри да по-
ве ре не по сло ве оба вља од го вор но и 
ква ли тет но, те не до ста так рад не сна ге 
на до ме шћу је до бром ор га ни за ци јом и 
ан га жо ва њем ме ха ни за ци је, па је у свр-
хе на бав ке опре ме и ма ши на пред у зе ће 
у про те клој го ди ни уло жи ло чак 30 ми-
ли о на ди на ра – ис ти че Пан то вић.  

Не за по ста вља ју ћи сво је те ку ће од го-
вор но сти, а тру де ћи се да пра ти европ-
ске трен до ве у ко му нал ној де лат но сти, 
КЈП „Зла ти бор” за јед но са оп шти ном Ча-
је ти на узи ма уче шће у раз ли чи тим про-
јек ти ма, па та ко са по но сом мо же ис-

та ћи да је по че ла ре а ли за ци ја про јек та 
ко ји се од но си  на ус по ста вља ње при-
мар не се лек ци је ко му нал ног от па да на 
те ри то ри ји оп шти не Ча је ти на, а ко ји се 
од ви ја уз по моћ Кра ље ви не Швед ске у 
окви ру про јек та „По моћ ло кал ним са мо-
у пра ва ма на пу ту при дру жи ва ња Европ-
ској уни ји”. 

С об зи ром на циљ оп шти не Ча је ти-
на да до 2021. го ди не по ста не еко ло-
шка оп шти на, до не ти су и план ски до-
ку мен ти ко ји ма се де фи ни шу ло ка ци је 
ре ци кла жног дво ри шта као и гро бља на 
Зла ти бо ру, али и но ви ло кал ни план о 
упра вља њу от па дом са ци љем да се на-
пра ви са мо о др жив си тем ко ји ће успе-
шно да функ ци о ни ше на ду же ста зе. 

– У скла ду са пла но ви ма с по чет ка го-
ди не по че ла је и из рад ња но вог по слов-
ног објек та  пред у зе ћа. Тре нут но су у то-

ку зе мља ни ра до ви, а до кра ја го ди не се 
пла ни ра и за вр ше так ве ћег де ла објек та 
у ко ме ће би ти сме ште не по слов не про-
сто ри је упра ве, ра ди о ни ца, ма га цин, га-
ра же као и објек ти за скла ди ште ње агре-
га та – ка же ди рек тор.

Иако оба вља низ раз ли чи тих по сло ва 
из ко му нал них де лат но сти, КЈП „Зла ти-
бор” Ча је ти на све по сло ве при хва та као 
иза зов ко ји  да је при ли ку за на пре дак и 
уса вр ша ва ње, јер но ва зна ња омо гу ћа-
ва ју да се до бре иде је пре тва ра ју у успех.

М. Р. Л.

од прошлог до овог дана општине: ср Ђан пан то вић, ди рек тор кјп „зла ти бор’’

У на бав ку опре ме и ма ши на 
уло жи ли 30 ми ли о на ди на ра
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О раду чајетинске библиотеке „Љу-
биша Р. Ђенић” директорка ове 
установе Снежана Ђенић напи-

сала је за овај број „Златиборских вести” 
следећи текст: 

„Библиотека  „Љубиша Р. Ђенић“  је 
прва установа културе и средиште кул-
турног живота вароши, са традицијом 
дугом преко сто година. Настала је давне 
1904. године, оснивањем „Златиборске 
читаонице“ са седиштем у Чајетини.

 Први познати поклон библиотека је 
примила од проте Радосава Симића. Тих 
250 књига уз друге, нама непознатих да-
родаваца, биле су језгро данашње биб-
лиотеке, која између два светска рата 
постаје центар ширења опште културе 
и просвећивања у златиборском крају.

Током два светска рата библиотека 
није радила, да би након Другог поче-
ла интензивно и свестрано да се развија. 
Године 1949. библиотеку је стручно уре-
дио Љубиша Ђенић, чије име она данас 

носи, и одредио концепцију рада која 
ће бити присутна у наредних тридесе-
так година.

Данас наша библиотека поседује 
фонд од близу 50. 000 књига, а смеште-
на  је у једну од најстаријих и верујем 
најлепших зграда у вароши, која је по-
дигнута 1910. године за потребе основне 
школе и због својих споменичких вред-
ности стављена  под заштиту.

Важан део рада наше установе су 
програмске делатности и ми  се  заис-
та трудимо да обезбедимо  богат, раз-
новрстан и квалитетан културни живот 
у нашој вароши. И ако погледате кален-
дар културних дешавања видећете да су 
то  промоције књига, књижевне вечери, 
тематске изложбе, документарни фил-
мови, позоришне представе, музички 
концерти, разна предавања...

Неке од тих манифестација поста-
ле су већ традиционалне, а ми смо по 
њима постали чувени, не само у Србији 

већ и у суседним земљама. Једна од 
таквих манифестација је сигурно Летњи 
улични ерски кабаре, чији је основ наш 
специфични ерски хумор који је, на наш 
предлог, уписан у Национални регистар 
нематеријалног културног наслеђа, тако 
да је данас он препознат као део култур-
ног идентитета српског народа.

Ми смо били мишљења да оваквих 
манифестација треба да буде што више, 
тако да смо у мају организовали први 
Фестивал пољског цвећа на Златибору, 
којим се наша библиотека укључује у ре-
ализацију пројекта „Хортикултурне биб-
лиотеке Србије”.

Златибор је уистину право место за 
тo, jер је одувек изазивао интересовање 
особеним својствима која су га уобличи-
ла у данас најпосећеније место Србије. 
Његова  раскошна  лепота  заталасане 
обешумљене висоравни са травнатим 
хоризонтима, широким видицима и жи-
вописним пејзажима, по речима вред-

ног флористичара, Косте Тодоровића, 
подсећа на  Рубенсова платна...

На значај и тачност ових речи тре-
ба да подсети и укаже и наш Фестивал 
пољског цвећа. Мисија овог нашег мајс-
ког додира са природом јесте да утиче-
мо на сваког појединца, стварајући тако 
колективну свест о значају очувања при-
родног блага, како би се не само у мају 
већ сваког дана подсећали на важност 
наше одговорности према природи и 
њеним раскошним даровима, јер једи-
но тако моћи ћемо још дуго да користи-
мо њене благодети.

И надамо се да је то свеукупно било 
интересантно за нашу публику’’.

Општина Чајетина већ дуги низ 
година води активну и стратеш-
ки оријентисану политику у об-

ласти предшколског васпитања и обра-
зовања, којом обезбеђује систематичну 
и планску подршку деци раног узрас-
та. Активна политика унапређивања 
квалитета васпитно-образовне праксе 
и повећања обухвата деце у општини 
Чајетина усклађена је са националном 
стратегијом бриге о деци предшколс-
ког узраста и до сада је дала видљиве 
резултате, посебно у погледу обухвата 
деце из сеоских средина. Поред вртића у 
Чајетини, у који је тренутно уписано око 
250-оро деце, велики број малишана на-
лази се и у издвојеном одељењу на Зла-
тибору, као и у издвојеним одељењима 
у Кривој Реци, Мачкату, Шљивовици, Си-
рогојну и Рожанству које је Предшкол-
ска установа „Радост” уз помоћ локалне 
самоуправе адаптирала и прилагодила 
деци предшколског узраста. 

„То су адаптирани простори који ис-
пуњавају све прописане стандарде за 
боравак и реализацију програма са де-
цом предшколског узраста. На Злати-
бору смо прошле године адаптирали 
комплетан приземни простор вртића. 
Велика средства улажемо и у сеоске 
вртиће, тако да нема никакве разлике 
по питању амбијента и услова за рад”, 
истиче директорка ПУ „Радост” Јелена 
Митрашиновић Брашанац. 

За упис деце у сеоске вртиће вла-
да велико интересовање. Највише ма-
лишана тренутно борави у издвојеном 
одељењу у Мачкату где постоје три уз-
расне групе.

Ови резултати, како наводи дирек-
торка, подстакнути су чињеницом да је 
ова установа проширила мрежу предш-
колских установа у складу са потреба-
ма деце и родитеља, јер су ти програ-
ми доведени управо тамо где су деца. 
Истиче да је захтева за пријем деце у 

вртић све више, нарочито када је реч о 
јасленом узрасту. Како би се капаците-
ти повећали, а постојеће групе растере-
тиле, уређен је простор површине око 
500 квадрата, који се налази на спра-
ту ПУ „Радост” Чајетина. За ову сврху из 
општинског буџета ребалансом је из-
двојено 10 милиона динара.

„Идеја је била да простор, који је 
потпуно нов, направимо тако да буде 
достојан деце и реномеа ове установе.
Тако смо у овом делу добили три рад-
не собе, где смо преселили неке групе 
из старог дела вртића и поделили јас-
лену групу на две нове”, додаје дирек-
торка вртића.

У плану је уређење преосталог дела 
простора на спрату вртића у Чајетини, 
површине око 300 квадрата. Општина 
Чајетина је конкурисала за средства 
за завршетак грађевинских радова на 
објекту ПУ „Радост“ Чајетина код Ми-
нистарства без портфеља задуженог за 

демографију и популациону политику. 
Вредност радова процењена је на чети-
ри милиона динара, 85 одсто обезбеди-
ло је министарство, а 15 одсто општина 
Чајетина. Радови ће кренути почетком 
јула, а рок за њихов завршетак је 1. сеп-
тембар 2019. 

Што се тиче васпитно-образовног 
рада, уведене су нове праксе. Дирек-
торка ПУ „Радост” каже да је усвајањем 
нових Основа програма предшколског 
васпитања и образовања успостављен 
целовит развој и добробит детета кроз 
интегрисани приступ учењу и из-
грађен смислен однос са вршњаци-
ма и одраслима у простору који је ин-
спиративан.

Драгана Росић

од прошлог до овог дана општине: снеЖана Ђенић, директорка библиотеке

од прошлог до овог дана општине:  јелена митрашиновић брашанац, директорка пу „радост”

Чувари културног наслеђа  
и природног блага

вртић добио нови простор 
захваљујући улагању општине

На спрату ПУ „Радост” уређено 500 квадрата, у јулу креће уређење још 300 квадрата
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Министар трговине, тури-
зма и телекомуникација 
Расим Љајић и председ-

ник општине Чајетина Милан 
Стаматовић отворили су пресе-
цањем врпце нову зграду Култур-
ног центра на Златибору 26.јуна. 
На пригодној свечаности упри-
личеној поводом отварања објек-
та у чију градњу и опремање је 
уложено 227 милиона дина-
ра (182 милиона општина и ТО 
Златибор, а 45 милиона минис-
тарство) исказано је задовољство 
што је Златибор добио модеран 
Културни центар са позоришном 
и биоскопском двораном, гале-
ријом, библиотеком, конферен-
цијским салама, смештајним де-
лом. Такав простор је недостајао 
овој планини за организовање 
разноврсних културних деша-
вања и манифестација, посебно 
током зиме и јесени. 

– Ово је један од ретких проје-
ката у претходних пет година да 

је Влада уложила мање средста-
ва него што су за његову реали-
зацију дали локална самоуправа 
и локална туристичка организа-
ција. Никаквих дилема нисмо 
имали када је овај пројекат био 

у питању и верујем да ће њего-
ви садржаји привући нове ту-
ристе, како из земље тако и из 
иностранства. Златибор је мо-
дел туристичке дестинације који 
желимо да развијамо у целој 

земљи – рекао је министар тр-
говине, туризма и телекомуни-
кација Rасим Љајић отварајући 
ново здање Културног центра на 
Златибору.

Љајић је додао да је сигуран 

Отворен Културни центар  
на Златибору

‘Златибор је модел туристичке дестинације који желимо да развијамо у целој земљи››, 
рекао на отварању културног центра министар расим Љајић
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да ће министарство и у наред-
ним пројектима које намерава 
да реализује са општином Чаје-
тина и са локалном туристич-
ком организацијом, пре свега из 
области спортског туризма, ути-
цати на то да Златибор постане 
најбоље место у региону за при-
преме спортиста. 

– Златибор се изборио за по-
зицију коју има на туристичкој 
мапи. Поред Сокобање, Златибор 
је дестинација која је у Србији у 
претходних пет година имала 
највећи пораст броја туриста (тај 
раст је прошле године био већи 
за 94 одсто него што је био 2014. 
године). Све нам то даје за право 
да ови резултати нису случајни, 
а надам се да ће бити још бољи 
у годинама које су пред нама – 
закључио је министар.

Захваљујући се министру 
Љајићу, свим својим сарадници-
ма и извођачима радова, пред-
седник општине Чајетина Ми-

лан Стаматовић је нагласио да 
је објекат Културног центра на 
Златибору завршен за две и по 
године. 

– Наш највреднији пројекат 
панорамска гондола ће исто 
тако ове године угледати свет-

лост дана, а прву и несебичну 
подршку нам је дао управо Ра-
сим Љајић када је отварао боб 
на шинама на Торнику. Све што 
смо радили у сарадњи са ми-
нистарством дало је резултате 
у том кратком периоду од две и 

по до три године. Сви објекти су 
одрживи, сви су заживели и на-
дам се да је то дало једну нову 
туристичку димензију Златибо-
ра, јер он заслужује све оно што 
туристичка места у свету данас 
могу да понуде савременим ту-
ристима - закључио је на отва-
рању Стаматовић и поменуо да 
се одлична сарадња са минис-
тарством наставља које, према 
недавно потписаном уговору, 
издваја 20 милиона динара за 
изградњу свлачионица на ста-
диону „Швајцарија”.  

Подсећамо да је градња Кул-
турног центра почела 19. септем-
бра 2016. године када су, означа-
вајући почетак радова, бетон у 
темеље будућег објекта зајед-
но положили министар тргови-
не,туризма и телекомуникација 
Расим Љајић, председник општи-
не Чајетина Милан Стаматовић 
и заменик председника општине 
Арсен Ђурић.  М .Ј.

Позориште, 
биоскоп, галерија, 

библиотека...
Новоотворени Културни центар на Златибо

ру је савремени мултифункционални објекат 
површине од 1.925 метара квадратних. Налази 
се у центру планине, у близини зграде Турис
тичке организације Златибор. Направљен је по 
највишим европским стандардима, грађен је и 
опреман око две и по године. 

Како је могло да се види приликом разгле
дања зграде Културног центра на отварању, 
унутра је мноштво лепо уређених сала и садр
жаја. Пажњу привлачи велика дворана са сце
ном за позоришне представе и филмске пројек
ције, капацитета 300 места. Ту је и модерна 
галерија, где је већ отворена изложба уметнич
ких слика учесника златиборске колоније. Поред 
су конференцијске сале, медија центар и други 
корисни простори. А у приземљу је лепо уређе
на библиотека са великим  бројем књига и садр
жајима за кориснике, која ће радити као издвоје
но одељење чајетинске библиотеке. У објекти се 
налази и део смештајних капацитета, а здање је 
прилагођено и особама са инвалидитетом.

Министар расим Љајић је на отварању такође 
истакао да ће овде бити урађен и нови амфи
театар за манифестације током летњих месеци, 
те да ће ова планина имати све оно што имају 
велике туристичке дестинације.

објектом Културном центра се, практично, 
решава проблем Златибора с недостатком прос
тора за организовање манифестација и култур
них дешавања у зимским и јесењим месецима, 

када су неповољне временске прилике. А нови 
Културни центар већ је показао своје вредности 
првих дана по отварању, у њему су се одржава
ле манифестације поводом Дана општине Чаје
тина, међународни фестивал спортског филма 

и други програми. Сада ово здање отвара врата 
туристима и мештанима, постаје дом бројним 
културним дешавањима, уметничким колонија
ма, смотрама, фестивалима на најпосећенијој 
планини Србије. М. Ј.
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У ча је тин ској оп шти ни 
19.ју на одр жан је са ста-
нак пред став ни ка оп-

шти не Ча је ти на, ЈП „Голд  гон-
до ла Зла ти бор“, из во ђа ча 
ра до ва: „Је дин ство“ из Се вој на, 
„Ами га“ из Кра ље ва, „Хи дро-
мон та жа“ и „Ел комс“ из Бе о-
гра да, као и над зор них ор га на 
и пред став ни ка фир ме „По мо-
гал ски“ из Фран цу ске.

Те ма са стан ка пред став ни ка 
свих фир ми укљу че них у про-
је кат зла ти бор ске гон до ле са 
пред став ни ци ма оп шти не Ча-
је ти на би ла је ди на ми ка и план 
град ње у на став ку ра да на гон-
до ли. Овом при ли ком су го сти 
из Фран цу ске из ра зи ли за до-
вољ ство на до са да шњој са рад-
њи са оп шти ном Ча је ти на.

„За нас је за до вољ ство да ра-
ди мо на овом ве ли ком про јек-
ту гон до ле ко ја ће би ти нај ду-
жа на све ту. Парт не ри смо ду го 
го ди на и срећ ни смо што наш 
ко ри сник, оп шти на Ча је ти на, 
има све до зво ле да за вр ши про-

је кат. За ком па ни ју „По ма’’ је 
циљ да се про је кат за вр ши до 
кра ја го ди не. На да мо се да ће 
овај про је кат, ко ји мно го љу ди 
ов де иш че ку је, до не ти мно штво 
за до вољ ства ски ја ши ма и ту-
ри сти ма ко ји до ла зе у под руч је 
Зла ти бо ра”, ре као је Фи лип Вер-
ти, ме на џер про јек та и до дао:

“Зла ти бор је ве о ма ле па об-
ласт и при ме ти ли смо да га 
мно го љу ди це ни. За ме не је би-
ло за до вољ ство да ви дим но ве 

згра де, ре сто ра не, хо те ле, ак тив-
но сти. Ве ру јем да љу ди за и ста 
оче ку ју по че так ра да гон до ле и 
то је до бар про је кат за оп шти-
ну Ча је ти на и све ко ји ра де у 
ту ри зму”.

„Ја во дим тим на гра ди ли шту 
и ко ор ди ни шем рад са ком па-
ни јом „По ма’’. На Зла ти бо ру ће 
би ти нај ду жа гон до ла, та ко да 
је ово леп про је кат, ужи ва ње је 
ра ди ти на овом по слу. Иза зов је 
за вр ши ти га на вре ме, пре сле-

де ће зи ме, а глав ни иза ов је 
ускла ди ти све ти мо ве ко ји ра де 
ка ко би све би ло го то во. У до ла-
зе ћим ме се ци ма ви ше ћу би ти 
ов де због тех нич ке по мо ћи да се 
гон до ла пре гле да, те сти ра и да 
се по кре не. Мо жда на ђем и вре-
ме на да оста нем ма ло ду же”, из-
ра зио је сво је ми шље ње Ма тје 
Па ри зо, тех нич ко ли це фир ме 
„По ма гал ски”.

Мир ја на Ран ко вић  
Лу ко вић

Свечаност поводом доделе признања 
„Витез Србије“, у оквиру манифеста-
ције „Видовданске културне свеча-

ности“, одржана је 27. јуна 2019. године у 
холу хотела „Палисад’’ на Златибору.

„Видовданске културне свечаности’’ ор-
ганизоване су 11. пут заредом под покро-
витељством општине Чајетина, уз подршку 
Туристичке организације Златибор. 

Жири „Видовданских културних свеча-
ности’’ једногласно је одлучио да Плакету 
„Витез српске књижевности’’ додели ака-
демику  Матији Бећковићу. Плакета „Ви-
тез српске глуме’’ припала је Небојши Ду-

галићу, „Витез српске музике’’ je др Данка 
Лајић Михајловић, „Витез српског сликар-
ства’’ Михајло Ђоковић Тикало, док  je „Ви-
тез српског спорта’’ Зоран Терзић. „Витез 
српске медицине’’ је проф. др Светозар Пут-
ник . Признање „Витез предузетништва’’ за 
иновативност у производњи традиционал-
них производа добила је Татјана Милетић, 
власница бренда “Стара ракија“.

Овогодишњи награђени признања су до-
били као најистакнутији припадници својих 
професија, који захваљујући својим дос-
тигнућима годинама дају витешке допри-
носе областима којима се баве. M.J.

Витешка признања 
Бећковићу, 

Дугалићу, Тикалу...

Матијa Бећковић

Фран цу зи срећ ни што оп шти на 
има све до зво ле за гон до лу
„За ком па ни ју „По ма гал ски’’ циљ је да се про је кат за вр ши до кра ја го ди не’’,  

ре као на са стан ку у оп шти ни Ча је ти на Фи лип вер ти, ме на џер про јек та

Детаљ са састанка
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Свако је мајстор свога заната. Тако 
да ни ваљарицу није могао 
да направи свако. А шта је 

ваљарица?
„Шта да ти кажем“, пита се 

Милун Браловић из Дрено-
ве, иначе власник некадашње 
ваљарице. „То ти је један објекат 
направљен специјално за ваљање 
сукна. Некада је било тих ваљарица, 
а данас их, колико ја знам, овде више и 
нема“.

Ваљарицу у Браловићима у Дренови прави-
ли су мајстори 1948. године. Главни мајстор био 
је Драгојле Милић из Љубиша, а помагали су му 
Јовиша Браловић и син Миодраг. Све је рађено 
ручно. Од алата се користио кесер, скобла, тесте-
ре обично и дубеће, мацола и још понешто. Био 
је то мукотрпан посао. Ишли су мајстори и до пет 
километара тражећи шупљу букву за бадањ. Та-
кође су тражили старо бјелово храстово дрво које 
нема чворове, за маљеве. 

Сви делови за ваљарицу прављени су на лицу 
места. Она се састоји од бадња, вретена, кола, сту-
пе, напре, два маља и још неких делова. А како је 
радила ваљарица? 

„Ваљарица је радила тако што су маљеви наи-
зменично ударали у сукно, тако га омекшавали и 
добијали рудеж. Сећам се још док је мој деда Јови-
ша радио, а касније и мој отац Миодраг“.

Ваљали су сукно за ћебад, капуте и пантало-
не. Сукно је морало да се ушива са тежиновом 
кудељом, на свако пола метра због претресања 
(гужвања) сукна. Оно је могло да буде бојено и не-
бојено. Долазили су људи са свих страна: из Коки-
ног Брода, Радојине, Негбине, Кућана, Сјеништа, 
Јасенова и све до Равни, Никојевића и Рожанства. 
Народ је то носио на коњима. 

„Свако је морао да донесе и повјесму 
(тежинову кудељу) са којом је ваљар 

утезао сукно’’, наставља да нам 
објашњава Милун. „Потом се 
ваљало и поливало топлом во-
дом на свака два сата. А свака 
три до четири сата морало је су-

кно да се претреса да би се једнако 
уваљало. Од 1975. године ја сам по-

чео да радим у ваљарици, помажући 
оцу. Сећам се да смо радили и ноћу, по 15 

дана без прекидања. Можете замислити какав 
је то тежак посао био. Спавао сам и будио се на 
свака два до три сата да би пољевао сукно топлом 
водом. Петнаест дана нисам знао кад је дан, а кад 
је ноћ“.

Маљеви су били тешки око 150 килограма сва-
ки, тако да их није било лако ни зауставити. Кад 
се извади из ваљарице сукно се сушило углавном 
на огради, јер није могло другачије. Било је сукна 
дужине и по 60 метара. 

„Био је то добро плаћен посао. Ваљало се по 
дужном метру и тако се и наплаћивало. Упоредо 
је радила и воденица коју смо направили уз ваља-
рицу. Главни покретач била је река Катушница 
на којој су се објекти и налазили. Они су и данас 
на истом месту, али радни век је завршен. Пре 20 
дана питао ме човек из Чајетине шта да ради са 
20 метара сукна. На то сам му одговорио да ваља-
рица више не ради и да му ја помоћи не могу“.

Данас у домаћинству Браловића живи Ми-
лун са супругом Љубицом. Обоје су пензионери 
из радног односа, али се баве и пољопривредом. 
Имају два сина који са својим породицама живе 
у Чајетини. Редовно посећују родитеље, а највише 
им помажу унуци и унука који знају да пласте и 
раде друге пољопривредне послове. 

Мирослав Весовић

Браловића  
ваљарица  
у Дренови
„ваљарица је 
радила тако  
што су маљеви 
наизменично  
ударали у сукно, 
тако га омекшавали 
и добијали  
рудеж“, казује 
Милун Браловић

Милун са супругом Љубицом
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Јабланица је најраспрострање-
није и најшумовитије злати-
борско село, богато црним и 

белим бором. Управо је то опреде-
лило Јабланичане да се поред сто-
чарства и помало земљорадње баве 
и експлоатацијом шуме, која се ко-
ристила углавном за грађење кућа и 
окућница. Људи су са воловима из-
влачили трупце из теже приступач-
них предела и онда их обрађивали 
тестером кладаром, дубећом тесте-
ром и осталим алатом потребним за 
градњу једног објекта. Управо због 
таквог начина обраде грађе настале 
су и данашње спортске дисциплине 
на сеоском јабланичком вишебоју. А 
како је настао вишебој?

Почетком 2000. године група пре-
галаца из овог села састану се и на 
идеју Драгише Словића Техера дого-
воре да организују манифестацију 
која ће бити везана за делатности 
које су радили њихови преци и за 
игре које су се тада играле (скок у 
даљ, превлачење кличка, бацање ка-
мена с рамена...).

На Духове, прве Тројице 2006. го-
дине, одржан је у Јабланици први се-
оски вишебој „Јабланица 2006“. Било 
је присутно 300 гостију. Целокупну 
организацију преузима Вукомир Вујо 
Божанић, председник ТУ „Јабланица“ 
који дуго година успешно води орга-
низовање ове манифестације. 

Oчувати село
Ове године у Јабланици одржан је 

14. по реду сеоски вишебој „Јаблани-
ца 2019“ и важи за једну од најбоље 
организованих манифестација на-
шег краја.

Због чега је битно да се овакви 
сабори одржавају у нашим сеским 
срединама? На то питање одгово-
рио је Жарко Божанић, члан ТУ „Ја-
бланица“:

„Враћају се људи, воле да дођу који 
су одавде, као и из других наших села 

који су отишли у градове и у друга 
места, долазе туристи, ми се окупља-
мо. Понудимо им, поред забаве, и све 
оне основне ствари вишебоја: стру-
гање, вуча волова, трка коња, вуча 
коњском запрегом, двопрег, једноп-
рег. Значи, огроман је значај како 
са туристичког тако и са традицио-
налног аспекта и све оно што кра-
си и красило је ово подручје ми смо 
сада претворили у манифестацију са 
својим дисциплинама“.  

Село је живо ако у њему има људи. 
Управо овакве манифестације утичу 
да се људи враћају, што нам је и по-
тврдила Бојана Божанић, члан УО ТУ 
„Јабланица”: „Јако је важно и то што 
општина Чајетина учествује, што оп-
редељује средства како за овај догађај 
тако и за бројне друге догађаје и у 
Љубишу, Шљивовици, Гостиљу, Кри-
вој Реци... Стварно се трудимо да то 
буде равномерни развој целе општи-

не и мислим да су људи овде у Јабла-
ници препознали то и кроз ово ту-
ристичко удружење покренули неке 
ствари које већ саме годинама иду и 
то ми је веома драго”.

Све присутне госте је поздравио 
и манифестацију отворио председ-
ник општине Чајетина Милан Ста-
матовић. 

„Наш интерес и општине Чајетина 
јесте да помажемо ове традиционал-
не вредности и да очувамо село, да 
вратимо младе људе на село и сигур-
но је ово огроман допринос вас који 
живите овде у Јабланици, који пома-
жете да овакве манифестације трају, 
да се не забораве“, рекао је председ-
ник.

Било је на вишебоју много дисци-
плина. Једна од главних је вуча на 
влаци воловском запрегом. Најбржи 
су били волови Милорада Анџића. 
Велику пажњу су привукле и дисци-

плине стругање кладаром и дубећом 
тестером. 

„Ту је важна само брзина. Ко најбр-
же пресече тај је победник“, каже 
првак у  дисциплини стругање кла-
даром Љубе Бакић из Јабланице и 
додаје: „Зависи и од тестере како је 
наоштрена, а и од људи који познају 
тај пос›о“. 

Играли се и уживали 
Велико искуство у стругању 

дубећом тестером помогло је Ми-
ленку Петровићу из Шљивовице да 
освоји прво место у овој дисциплини: 
„Већ двадесетак година учествујем у 
овом такмичењу стругања. Мој отац 
је стругао и од тога живео. Десетак го-
дина је стругао и у Босни, шездесе-
тих, седамдесетих, док нису почели 
бансеци, после бренте и остало. Као 
мали сам са оцем стругао, чак нис-
мо имали трећег, тестеру смо вукли 
нас двојица. Битно је знати неке ст-
вари, наоштрити тестеру, заложити 
како треба, не може то само на снагу, 
не може да се издржи“. 

Домаћини су се потрудили да 
демонстрирају и печење катрана 
на традиционалан начин, како су 
то наши преци радили вековима. 
Славко Токовић, катранџија из Циг-
ле, потпалио је катраницу и две ноћи 
није спавао, дежурајући и набаци-
вајући земљу да не би луч сагорео. 
На дан вишебоја катраницу је отво-
рио председник Милан Стаматовић и 
том приликом изјавио: „Људи су ово 
сачували и то је изузетно значајно и 
добро за будућност овог села“.

Било како било, апсолутни побед-
ник овог такмичења била је игра. Она 
иста игра коју филозофи описују као 
припрему за живот у детињству или 
као вишак животне енергије у зре-
лости. И ми смо се играли и ужива-
ли на обронцима Златибора у Јабла-
ници лета Господњег 2019. 

Мирослав Весовић

Играле се делије на 
вишебоју у Јабланици
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Некада се косило на мобама. 
Домаћин сазове људе, искупи 
се њих десетак и покосе целу 

ливаду уз песме и шале. Прође им дан 
као да нису били на раду него на ве-
сељу. Домаћица спреми гибаницу и 
кисело млеко, сир, кајмак, а ко има 
закоље јагње. 

У косидбу се креће изјутра рано, 
изa росе, док је мекша трава, јер се 
лакше коси. Људи на паузи попију 
по ракију и откују косе, а и чешће их 
оштре да би боље и лакше косили. Кад 
заврше косидбу, запевају арију и ни-
кад им није било тешко. Они су се ра-
довали и распитивали кад ће негде 
бити моба. 

Како се гледа да ли је коса добра? 
– Прво је чукнеш о бетон – прича 

нам Радоје Церовић: – Ако „звони“, 
добра је. После тога је насадимо на 
косиште. Онда следи откивање косе. 
Узме се баквица и пободе у земљу. А 
са чаканцем се чука и тако се отки-
ва коса и извлачи жица. Онда сле-
ди водијер у који стаје брус и наспе 
се вода. Коса се оштри и онда се коси 
док може. Кад не може, опет се отки-
ва, па опет коси. Косац баци капут на 
земљу, легне на њега, па чука и отки-
ва косу. Најбољи брусеви за косе су тр-
стенички.  

Кошење се учи од старијих људи, 
а Радоје је почео да коси у десетој го-
дини. Ишао је у наднице и на мобе. 
Увек је био први у косидби и био је 
добар косац. 

– До прошле године цело двориште 
сам ја косила – казује нам Радојева 
супруга Иванка, која је 1939. годиште. 
– Кад покосим, сено стрпам у колица 
и отерам стоци. И тако сваке године 
последњих 30 година.

Данас су машине преузеле примат 
у кошењу и силирању. А што се тиче 
ручних коса, њихово време је прошло. 
Тек понеко опкоси око врта или неки 
мањи простор. Да би се људи присе-
тили некадашњих моба и косидби, 
у засеоку Церовићи у Кривој Реци, 
уз песму изворних певачких група, 
организована је „Криворечка косид-
ба“, друга по реду. Домаћин и глав-
ни организатор ове, друге косидбе 

је Љубисав Бато Церовић, који је на 
свом имању угостио 23 косца и 15 пе-
вачких група. 

– Имали смо такмичење косаца и 
певача. Догодине ћемо да прошири-
мо манифестацију. Ово сам организо-
вао у корист села и општине Чајети-
не. Да се види ова манифестација и 
да људи виде да још постоји ова „ма-
шина“. Позивам све учеснике и пева-
че, косце и вашарнике да и догодине 
поново дођу на косидбу, која ће опет 
бити 2. јуна. 

Један од покретача ове манифе-
стације је Милован Мићо Ристановић 
који нам је рекао следеће: – Пуно ми је 
срце што је ова идеја прихваћена про-

шле године од стране господина Бата 
Церовића као организатора. Захвалио 
бих се Туристичком удружењу Криве 
Реке, Туристичкој организацији Зла-
тибор, општини Чајетина, Спортском 
центру Чајетина. Овакву манифеста-
цију треба да има свако село.

Што се тиче певачких група, орга-
низатор каже да су овде сви победи-
ли. Међутим, ипак се издвојила муш-
ка певачка група „Стапарци“ који су 
освојили прву награду. 

А што се тиче косаца, и поред јаке 
конкуренције прва награда је отишла 
у Драгачево, у руке Милоша Панте-
лића. – Овде се тражила брзина, ши-
рина откоса и добра зарубљеност при 
кошењу. По оцени жирија ја сам то 
најбоље показао –  прича нам Милош.  

Поред 22 мушкарца нашла се и јед-
на жена-косац. Дошла је из Ивањице 
и показала своје умеће. То је Снежана 
Живановић, која је освојила награду 
„најбољи косац и најлепши глас“. – Од 
малих ногу сам се бавила кошењем. 
Учили су ме деда и отац, тако да во-
лим то да радим. Поред тога радим и 
остале послове: шнајдер сам, фризер, 
зидам, малтеришем...

Било је ту још награда, да нам не 
замере они које нисмо поменули. До-
маћин се захвалио свим гостима и 
онима који су помогли ову манифе-
стацију, са жељом да се догодине виде 
на истом месту у исто време. 

Мирослав Весовић

На Криворечкој косидби 
најбољи Милош из Драгачева

косу прво чукнеш о бетон. Ако „звони”, добра је, каже радоје Церовић

Победници

Међу 22 мушкарца нашла се и једна жена-косац



Регионална конференција о 
Агроиндустријском центру

О
пштина Чајетина ће у септембру ове го-
дине отворити први Агроиндустријски 
центар на Златибору који ће удружи-
ти мале пољопривредне произвођаче и 
омогућити им да лакше пласирају про-
изводе на тржиште, заштите бренд и ге-
ографско порекло месних прерађевина, 

сира, меда и других производа тог краја. Тим поводом 
је у хотелу „Торник“ 3. јуна одржана Регионална кон-
ференција „Агроиндустријски центар – темељ привреде 
Златиборског округа“ која је, осим произвођача, окупи-
ла представнике локалних и републичких институција и 
стручњаке из региона и Европе.

Председник општине Чајетина, Милан Стаматовић 
истакао је на конференцији да пројекат представља 
кључне кораке на путу модернизације пољопривред-
не производње. 

-Представљамо нову организацију модерне са-
моуправе и модеран и савремен приступ  развоју 
пољопривреде на територији читавог Златиборског ок-
руга. Ово су пионирски кораци. Ми смо пре неколико 
година кренули у организацију предузећа „Еко аграр’’ 
као модела будућег Агроиндустријског центра. Његово 
позитивно пословање дало нам је за право да не стане-
мо на томе већ да радимо, развијамо и модернизујемо 
пољопривредну производњу у циљу заштите од моно-
пола целокупног географског подручја и брендова који 
се на њему налазе. У туризму смо постигли добре ре-
зултате али сада морамо даље да развијамо пољоприв-
реду и помогнемо нашим произвођачима да на савре-
мен начин производе своје органске производе. Ово је 
нешто ново, настаје један агроиндустријски центар на 

месту настанка производа – казао је Стаматовић, ис-
тичући да ће овај пројекат, уз све остале који се реа-
лизују на територији општине, пружити нови поглед на 
развој локалне заједнице, привреде целе Србије, али и 
економије региона.

Агроиндустријски центар биће утемељен на ев-
ропским искуствима, па су на конференцији приме-
ре добре праксе приказали стручњаци Кристос Андреа 
са Кипра и Катарина Гилбалд из Шведске. Шведска је 
као земља са мноштвом искуства у овој области преко 
своје амбасаде у Београду пружила кључну подршку 
целом пројекту.

-Агроиндустријски центар на Златибору предста-
вља добар пример јавно-приватног партнерства у аг-

роиндустрији и пољопривреди. Ми у Шведској радимо 
сличне ствари, не само у пољопривреди већ и у другим 
секторима где је кључно некада имати јавну или др-
жавну подршку за иновације у одређеној индустрији. 
Мала предузећа су кључно питање за српску пољоприв-
реду, па је важно развити модел како да сва та преду-
зећа опстану и развијају своју продукцију на тржишту 
на коме доминирају велики играчи – рекао је на кон-
ференцији Јан Лундин, амбасадор Шведске у Београду. 

На отварању је у име Министарства трговине, тури-
зма и телекомуникација Младен Радовић рекао да је 
министарство спремно да помогне, јер Србија и Злати-
бор могу да постану важан фактор у производњи здраве 
хране за шта имају огроман потенцијал. З. В. 

Закључци
  Удруживање малих пољо- 

привредника показало се 
као неопходан елемент за 
постављање темеља даљег 
економског напретка Зла-
тиборског округа и шире;

  Агроиндустријски центар као 
модел удруживања гаран-
товаће произвођачима си-
гурност опстанка на конку-
рентном тржишту, пласман и 
продају и финансијска сред-
ства која ће улагати општи-
на у све неопходне ресурсе;

  Предузеће ће бити утемеље-
но на европским искуст-
вима, односно искуствима 
сличних центара у развије-
ним земљама ЕУ, са посеб-
ним акцентом на Кипар и 
скандинавске земље;

  Биће утемељен на добром 
искуству млекаре „Наша 
Златка“ на чијем проши-
рењу капацитета се ради, 
потом на сушари, а радиће 
се и на унапређењу у дру-
гим, различитим областима 
за које произвођачи искажу 
интересовање – од узгоја 
лековитог биља и произ-
водње органских производа 
до производње меса. Списак 
делатности је отворен;

  Власништво ће бити рас-
поређено тако да 51 одсто 
припада општини, а 49 од-
сто имају удружени акцио-
нари, односно пољопривред-
ни произвођачи;

  Да би се стигло од квалитет-
не идеје до успешне реали-
зације, нужно је и едуковати 
и организовати низ тренин-
га за мале произвођаче, по-
себно у области менаџмента, 
како би што боље и ефикас-
није водили своја газдинства 
која ће се потом удруживати 
у Агроиндустријски центар;

  Агроиндустријски центар ће 
бити формиран 01.09.2019. 
до када се сви заинтересовани 
могу јавити општини и преду-
зећу „Еко аграр’’. Све инфор-
мације биће истакнуте и на 
посебној страници веб сајта 
општине www.cajetina.org.rs



У раду првог дела конференције 
„Агроиндустријски центар – те-

мељ привреде Златиборског ок-
руга“ учествовали су професори 
Пољопривредног факултета у Бео-
граду проф. др Зорица Васиљевић и 
проф. др Миладин Шеварлић, пред-
седник општине Чајетина Милан Ста-
матовић, представница малих про-
извођача општине Лакташи из РС 
Драгана Вучетић и представник ма-
лих произвођача општине Чајетина 
Драган Цикић. 

Учесници су се усагласили да ве-

лике компаније нису толико заинте-
ресоване за мале произвођаче и да 
они често имају проблема да приба-
ве неопходна финансијска средства. 
Закључци су да је неопходно едуко-
вати пољопривреднике да прате своје 
трошкове, а да је локална самоупра-
ва ту да их подржи у развијању њихо-
вих бизнис идеја, као и да их укључи 
у заједничко доношење одлука. Ос-
нивање Агроиндустријског центра 
помоћи ће да се заштите произво-
ди који долазе са овог географског 
подручја. 

– Сматрам да су овакве ствари 
нешто што треба аграрној привреди 
Србије. Уколико не постоје видови уд-
руживања пољопривредника, било да 
су то центри, задруге, организације 
или кластери. ми не можемо да ра-
чунамо да ће пољопривреда Србије 
заједно са прерадом бити конкурент-
на. Морамо да припремамо и нашег 
пољопривредника и наше прерађи-
ваче да сутра, када уђемо у Европ-
ску унију, буду конкурентни европс-
ким произвођачима. Ово што ради 
општина Чајетина и њени партнери 

је нешто веома добро и ми из науке 
и струке смо увек спремни да дођемо, 
помогнемо и разменимо искуства – 
изјавила је проф. др Зорица Васиље-
вић, редовни професор Пољоприв-
редног факултета.

И локални произвођачи много 
очекују од Агроиндустријског центра. 
– Очекујемо да нас удружи, да нас 
оснажи и помогне да будемо само-
одрживи. Ми већ јесмо самоодрживи, 
али много више сеоских домаћинста-
ва може да се укључи, да укрупнимо 
производњу и будемо конкурентнији 

на тржишту. Такође, очекујемо по-
моћ што се тиче маркетинга, продаје, 
дистрибуције – изјавио је Радивоје 
Мишовић, произвођач сира „Златне 
Рудине“.

По речима Јасмине Костић, пред-
седнице удружења „Савез сеоских 
жена”, прописи су такви да су по-
требна велика улагања. – Мала до-
маћинства немају ту снагу и не могу 
то да поднесу тако да ће један ова-
кав агро центар доста помоћи у тим 
производним капацитетима – сматра 
она. З. В.

Заштита 
производа са 

нашег географског 
подручја
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Туристички комплекс с ресто-
раном и коначиштем „Бошко-
ва вода” у Љубишу подухват је 

предузимљиве породице Дацовић. А 
увод у ту успешну пословну причу 
дешава се још пре рата. 

Тада су деда Веселин и баба Ра-
дојка 1936. године са својих пет си-
нова за бољим животом отишли са 
свог имања у Љубишу у Ужице, купи-
вши ново имање у ужичком насељу 
Пора. Одатле су школовали децу, да 
би се након четрдесетак година најс-
тарији син Бошко вратио на старо 
имање у Љубишу. Године 1991. Бош-

ко долази на идеју да од постојећег 
извора направи спомен-чесму да би 
га се људи сећали, а и користили ту 
воду за пиће. Ни слутио није коли-
ку ће популарност стећи чесма, зах-
ваљујући његовом сину Александру, 
који је одлучио да на очевом имању 
сагради викендицу за себе и своју по-
родицу. Ни он није слутио шта ће од 
свега тога испасти. Пошто поред тог 
места пролази главни пут за наше ту-
ристичке дестинације, народ је по-
чео да свраћа и да се распитује за 
смештај и храну. 

Тако су Александар и његова 
супруга Милена дошли на идеју о 
проширењу капацитета и комерција-
лизацији целе приче. У селу су на-
шли две старе брвнаре које су пресе-
лили на своје имање. Тако је почело 
са изградњом данашњег комплекса 
„Бошкова вода“. 

Касније се све дешавало само од 
себе. Од уставе која је већ постојала 
за воденицу направљен је базен. За-
тим долази до изградње терасе која 
је радила само лети. Потом почињу 
да праве кафаницу чија је градња 

ишла у етапама, све док објекат није 
добио данашњи изглед. Тако је на-
стао комплекс „Бошкова вода“, који је 
сада препознатљив и на мапи света, 
јер га посећује и велики број страних 
гостију, одушевљених првенствено 
гостопримством домаћина и квали-
тетом домаће хране. Они кажу да је 
домаћица Милена прави мађиони-
чар домаће кухиње. 

„Нaјвише се траже пите савија-
че, проја, качамак, сир и кајмак”, 
објашњава нам Милена. „Поред тога 
гости су заинтересовани и за зла-
тиборску пршуту, љубишку пастр-

мку, телетину и јагњетину испод сача 
и свадбарски купус. Помаже ми снаја 
Бобана која је добар ученик и одлич-
но се сналази у кухињи“, у шали нам 
прича Милена, док у исто време сти-
же да спремa гостима доручак и да 
их послужи. За то време Ацо прима 
госте и упознаје их са понудом ком-
плекса.

„Имамо  воденицу која је била у 
функцији од 1941.  до 1974. године. 
Када сам дошао на имање ја сам во-
деницу обновио. Она и сада ради. 
Меље се кукурузно брашно, хељда, 
пшеница, раж и спелта. Сво то браш-

но иде у ресторан и од њега се прави 
хлеб, проја итд. Лопатица коју корис-
тим за брашно је карактеристична 
по томе што се налазила у дединој и 
очевој кући, стара је преко 100 годи-
на. Ја сам је нашао код деде у кући 
и сачувао је. Поред саме воденице 
пролази Чиготски поток који изви-
ре испод саме Чиготе.  Та воденица 
најбоље ради кад има доста воде, у је-
сењем периоду. Кад нема воде, воде-
ница отприлике месец и по дана не 
може да ради. Када су велике кише ја 
морам да радим и увече”. 

„Сво жито које се меље у водени-
ци користимо за наш ресторан. Што 
остане вишка продајемо гостима 
који долазе са стране: хељду, куку-
рузно брашно, спелту, ражано. Зах-
ваљујући Златибору, захваљујући и 
помоћи општине Чајетина ми и даље 
гурамо нашу причу. Једини проблем 
је што смо припали зони Парка при-
роде, па смо стагнирали са грађевин-
ским радовима“. 

На ливади има играоница за децу, 
а можемо видети и домаће зечеве, 
голубове и патуљасте козе, које деца 
највише воле да хране сеном и ку-
курузом. 

У овој породици сви раде: два сина, 
две снаје, два унука. Свако има своје 
задужење. Тако дан за даном, а већ је 
прошло 12 година. Ова породица је 
пример да и на селу може лепо да се 
живи, али и да се заради. Ја одлазим и 
остављам ове вредне људе да уживају 
у свом малом рају у који су сви добро 
дошли.  Мирослав Весовић

Магија домаће кухиње  
у „Бошковој води”

комплекс „Бошкова вода“ посећује и велики број страних гостију, одушевљених 
првенствено гостопримством домаћина и квалитетом домаће хране
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Нови звоник, сала,  
стазе у цркви у Љубишу

„реновирамо цркву, стављамо малтер, около постављамо стазе од бехатона,  
ради се пуном паром“, каже старешина љубишке цркве јереј Михаило Ђокић 

Црква љубишка се налази 
на путу ка центру села 
поред предивне реке 

Љубишнице. Овај храм посвећен 
је цару Константину и царици 
Јелени. 

Историјски извори наводе да 
је цар Константин 313. године 
постао владар источног и запад-
ног Римског царства, па је напи-

сао Милански едикт о равноп-
равности свих вероисповести. 
Забранио је прогоне  хришћа-
на, као и народа било које друге 
вере. Касније је почео да гради 
цркве и помаже хришћански на-
род, да би четврти век хришћан-
ства, како историчари кажу,био 
златни период за цркву. 

Старешина цркве у Љубишу је 
јереј Михаило Ђокић, пореклом 
из Кремана. Свештеник је на 
овој парохији непуне две године.

„Народ је овде веома благоро-
дан. Иначе цела западна Србија 
је таква, благодарећи Богу“, при-
ча нам отац Михаило. 

Црква љубишка је на данашње 
место пренесена око 1920. годи-
не, изграђивана до 1926. годи-

не. Приликом изградње пута 
који пролази поред цркве, на 
Смиљанском брду, радници су 
нашли кандило за које се кас-
није установило да је старо чак 
преко 200 година. И с тим у вези 
дошло се до закључка да је црква 
била на Смиљанском брду, на та-
козваној Црквини, како је народ 
зове. Са тог Смиљанског брда на-

ново је сазидана црква на месту 
где се и данас налази. Освешта-
на је негде око 1924. године ма-
лим освећењем.

Изграђујући цркву народ из-
грађује и себе. И то траје до дана 
данашњег. 

 „Радови су велики, благо-
дарећи Богу, у току. Направи-
ли смо нови звоник, а у току је 
изградња сале. Реновирамо и 
цркву, стављамо малтер, около 
цркве постављамо стазе од беха-
тона, ради се пуном паром“,  ре-
као нам је јереј Михаило Ђокић. 

Срећко Терзић из Љубиша,  
члан црквеног одбора Љубиш-

ко-белоречке парохије рекао је:
„У ту нашу Љубишко-белореч-

ку парохију улазе и села Гостиље, 
део села Висока и део села Си-
рогојна. Члан сам црквеног од-
бора од 2002. године. Заједно са 
осталим члановима трудимо се 

да изградимо ову нашу цркву, 
да побољшамо услове живо-
та свештеника који овде долазе. 
Иначе у последње две деценије у 
нашу парохију долазе свештени-
ци којима је то прва парохија и 
ми се трудимо да им живот овде 
олакшамо, да их што боље прими-
мо како би се осећали комотније“.

Осим ове цркве, на Љубиш-

ко-белоречкој парохији нала-
зе се још две цркве. То је црк-
ва у Гостиљу, која је посвећена 

Трећим Тројицама, и црк-
ва од посебног значаја по 
својој старости која се на-

лази у Белој Реци, а посвеће-
на је Преображењу Господњем, 
која према предањима, датира 
око 12. века. 

„Драга браћо и сестре, да буде-
те Богом благословени, да чува-
те оно што имате, оно што вам је 
Господ Бог дао, и да чувамо сви 
заједно, да би наша деца имала 
коме да дају после њих. Да смо 
сви живи и здрави, Боже дај, на 
многаја љета. Амин“, поручује 
јереј Михаило Ђокић. 

Мирослав Весовић

Црква љубишка је на данашње место 
пренесена око 1920, изграђивана 
до 1926. године. Приликом 
изградње пута који пролази 
поред цркве, на Смиљанском 
брду, радници су нашли кандило  
за које се касније установило  
да је старо чак преко 200 година

Овај храм посвећен је цару Константину и царици Јелени
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Прослављена рукоме- 
ташица Светлана Це-
ца Китић, једна од 

најпознатијих спортисткиња 
Србије, била је недавно гошћа 
Златибора и „Чиготе’’ у оквиру 
програма „Олимпијско срце“. 
Угостила је најпосећенија 
српска планина ову званично 
најбољу рукометашицу све-
та свих времена, а она се, не 
крије, овде веома лепо осећа-
ла и уживала. Свет је Светлана 
захваљујући спорту пропуто-
вала, много тога видела, дож-
ивела и упознала, а Златибор 
јој изузетно прија, као једно од 
најлепших места за одмор.

„Овде је божанствено, ја сам 
овде поново пронашла себе, 
пронашла неки мир. Уживам 
у заиста предивном амбијенту. 
Особље, односно људи, чине да 
се моја саиграчица из репре-
зентације Љубинка Јанковић 
и ја осећамо предивно’’, изја-
вила је Цеца Китић и додала: 

„Људи на Златибору су то-
лико љубазни и добронамерни 
да просто плене. Спа центар 
је одличан, храна је одлична. 
Ово не говорим због реклами-
рања, заиста је све прелепо и 
надам се да ће све олимпијске 
колеге и колегинице који буду 
долазиле уживати као и ми“. 

Веома успешна  
рукометна каријера

Светлана је родом Тузланка, 
ту је и почела рукометну ка-
ријеру играјући за тузланско 
„Јединство’’, да би убрзо затим 
играчко име и славу стекла 
у београдском „Радничком’’.  
Одиграла је 202 утакмице за 
југословенску репрезента-
цију (прву са свега 15 година) 
и постигла рекордних 911 го-
лова, постала њен капитен. Са 
репрезентацијом је освојила 
сребро на Олимпијским игра-
ма у Москви (постигла 29 го-
лова), бронзу на Светском пр-
венству у Мађарској 1982. и 
злато на Олимпијским игра-
ма у Лос Анђелесу 1984.(по-
стигла 22 гола, а проглашена 
за најлепшу учесницу игара у 
конкуренцији 1.570 спортист-
киња). Била је и клупска пр-
вакиња Европе три пута у дре-
су београдског „Радничког’’, с 
којим је за 12 година освоји-
ла 11 титула првака Југосла-

вије и шест националних ку-
пова. У својој каријери стекла 
је многа признања. Прво је 
примила 1977. године када је 
проглашена за најбољу младу 
рукометашицу света, а дру-
го 1988. када је у првом из-
бору Светске рукометне фе-
дерације ИХФ проглашена за 
најбољу рукометашицу све-
та.  Затим је играла у Италији, 
Шпанији и Немачкој, све до 
2006. године, била тренер и 
директор репрезентације у 
БиХ, да би затим из Тузле по-
ново дошла у Београд.  Августа 

2010. на основу гласова у ан-
кети ИХФ, Цеца је проглашена 
за најбољу рукометашицу свих 
времена, убедљиво са чак 84 
одсто освојених гласова. На до-
дели „Оскара популарности’’ 
2010. постала је личност годи-
не у Србији. О њеној каријери 
објављена је и књига „Прича о 
Светлани Цеци Китић’’.

Признање кроз  
опоравак у „Чиготи”

Оно што је Цеца постигла, 
као важан део успешне ере 
женског рукомета у Југосла-

вији, Олимпијски комитет није 
заборавио. У оквиру пројекта 
„Олимпијско срце’’ на Злати-
бору је боравило више од 15 
истакнутих спортиста, а више 
од половине су биле рукоме-
ташице. Признање за своје ус-
пехе кроз опоравак у „Чиго-
ти’’, поред Светлане Китић и 
Љубинке Јанковић, добиле су 
и Ана Гојнић, Радмила Мар-
ковић, Мира Јасић, Лепосава 
Нинковић-Спасић, Милица 
Ђорђевић, Марица Дреновац, 
Миленка Сладић и Јадранка 
Вељковић. M. J.

Светлана Китић: 
На Златибору сам 

пронашла мир

Људи су овде толико љубазни и добронамерни да просто плене, 
изјавила је најбоља рукометашица свих времена
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У оквиру реализације Међународ-
ног пројекта „Еко школе’’, ОШ 

„Димитрије Туцовић“   одржала је 
традиционалну манифестацију „Еко 
вашар’’ која се већ седми пут заредом 
одржава последњег наставног дана 
школе.  Ученици свих разреда су са 
својим учитељима и наставницима 
поставили штандове у чајетинском 
парку, како би суграђанима предста-
вили своје радове.

 „ОШ „Димитрије Туцовић“ је од 
2013. године укључена у међународ-
ни програм „Еко школе” и традицио-
нално организујемо пројектни дан у 
виду „Еко вашара”. Циљ нам је да на-
учимо ученике, кроз различите ак-
тивности на часовима редовне на-
ставе и ваннаставних активности, 
да искористе већ употребљене ма-
теријале и направе нове предмете 
који ће се користити у домаћинству 
тако што ће тим већ употребљеним 
материјалима продужити век упо-
требе“, каже   Јагода Јеремић, члан 
Еко одбора ОШ „Димитрије Туцо-
вић“.

Радо су се на позив колега одазва-
ли и ученици и наставници ОШ „Ми-
ливоје Боровић“ Мачкат као и Днев-

ни боравак за децу са сметњама у 
развоју „Зрачак“.

„Деца врло радо учествују у актив-
ностима оваквог типа, што је и добро, 
јер на тај начин подстичемо њихову 
креативност, жељу и вољу да нешто 
направе својим рукама и да од тога 
остваре неку добит коју ће искори-

стити за неке своје потребе. Одлучи-
ли смо да новац од продаје употреби-
мо за набавку спортских реквизита, 
јер се у нашој школи негују здрави 
стилови живота и подстиче спортски 
дух“, каже Марија Спасенић, учитељи-
ца ОШ „Миливоје Боровић“ Мачкат.

Марина Кутлешић, координатор-
ка Дневног боравка „Зрачак“ каже 
да се за ову манифестацију тради-

ционално припремају сваке годи-
не: „Све производе које смо изложи-
ли су корисници сами направили, уз 
нашу малу помоћ. Ми тај материјал 
израђујемо током целе године, у по-
следњих месец дана нешто актив-
није.   Корисници се овом догађају 
увек радују’’, истакла је Кутлешићева.

„Еко вашар’’ је ове године до-
био значајно појачање.  У реализа-
цију овог програма укључила се  ОШ 
„Саво Јовановић Сирогојно’’зајед-
но са својим издвојеним одељењем 
„Љубиш“,  као и ПУ „Радост“ Чајетина.

  „Наша школа је од ове године 
учесник „Еко вашара”, позвани смо 
од стране ОШ „Димитрије Туцовић“ 
па смо решили да се одазовемо. У 

припремању радова су учествовали 
сви ученици од првог до осмог раз-
реда на часовима чувара природе, 
биолошко-еколошке секције, часова 
одељенског старешине, ликовне кул-
туре. На часовима пројектне наставе 
у првом разреду ученици су заједно 
са својим родитељима припремали 
одређене радове који су овде изложе-
ни: сушени чајеви, кифлице, сок од 
зове, тако да није само рециклажа у 
питању већ и природни материјали“,  
каже Љиљана Павловић, наставни-
ца биологије у школи из Сирогојна. 

Продајно место и овога пута било 
је у парку у Чајетини, где су поставље-
не тезге препуне различитих про-
извода   са симболичним ценама. 
Одушевљење свих учесника је било 
очигледно, нарочито деце која су 
крајње озбиљно схватила своју улогу, 
па су нам као прави трговци са задо-
вољством представили свој асортиман.

Претходних година је ова манифе-
стација имала хуманитарни карак-
тер, а ове ће средства добијена про-
дајом радова све образовно-васпитне 
установе са територије општине Чаје-
тина искористити за своје потребе.

Данка Миловановић

Тезге пуне ђачке креативности на „Еко вашару”

О Школа из Сирогојна  
најбоља у еко квизу

Учесници eко квиза
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Јована Крејовић, ученица ОШ „Мили-
воје Боровић“ Мачкат на Међународној 
олимпијади у менталном рачунању, која 

је недавно одржана у београдском Сава центру, 
освојила је прво место у Б категорији, коју чине 
деца узраста од 7 до 10 година. Ова једанаесто-
годишња девојчица једина је из унутрашњости 
која је освојила ову престижну награду, над-
мећући се у менталним вештинама са преко 
1.300 такмичара.  

Међународна олимпијада у менталном 
рачунању представља јединствени догађај и 

највеће такмичење овог типа у југоисточној 
Европи. Окупила је преко 1.300 такмичара уз-
раста од пет до 12 година из Србије, БиХ, Хрват-
ске, Македоније, Мађарске, Швајцарске, Русије, 
Украјине, Словачке и многих других земаља. Јо-
вана Крејовић је освојила прво место на писме-
ном, али и усменом делу, на такозваном Анзану 
који представља рачунање дугог низа бројева 
који се на екрану смењују брзином од три броја 
у секунди. 

Како каже, велику захвалност дугује својој 
наставници Јовани Божовић која јој је помо-

гла да постигне тако добре резултате. Ова је-
данаестогодишња девојчица школицу „Малац 
генијалац’’ у Ужицу похађа од децембра 2017.
године. Објашњава нам разлоге због којих се 
одлучила на то:

„Била сам на промоцији у Ужицу. Свидео 
ми се такав метод рачунања, није као у школи. 
Ми имамо абакус на коме рачунамо.Ту имају 
куглице и ми их померамо.Тачно се зна која 
куглица именује који број. Рачунамо дугачак 
низ бројева, чак до 80“.

Јована је одличан ђак, али нам открива да 
након похађања ове школе лакше савладава 
градиво, па је својим вршњацима дала препо-
руку:„Препоручујем им да дођу у ову школу, 
зато што се ту доста побољшава меморија, фо-
кус и пажња. Раније ми је градиво ишло доста 
теже, а сада, након похађања наставе,  доста 
ми лакше иде“.

Први и средњи ниво, захваљујући својим 
способностима али и марљивом вежбању, за-
вршила је са лакоћом. Наредне године креће на 
трећи, последњи ниво – суперум, односно мен-
талну математику, али и у поход на освајање 
нових медаља.  Драгана Росић

Након вишегодишње пау-
зе, Зелени савет општи-
не Чајетина поново је 

почео са радом. Првобитно је 
основан 2015. године, али се 
није могао похвалити учин-
ком, те је на седници Општин-
ског већа изгласан нови сазив. 
Убрзо је уследила прва седница 
на којој је за председницу овог 
тела изабрана Данка Николић 
која је од самог старта са својим 
сарадницима кренула са реа-
лизацијом бројних активности.

„Прва од активности било је 
предавање о одрживости биое-
нергије, коме су присуствовали 
чланови Зеленог савета. Друга 
активност реализована је у са-
радњи са ученицима Основне 
школе „ДимитријеТуцовић“ 
и Еко патролом, као и са Сек-
тором за ванредне ситуације. 
Чистили смо потез на Водица-
ма до Јокине ћуприје, баш из 
разлога да би се спречиле поп-
лаве које харају Србијом”, каже 
председница Зеленог савета.

У распоред својих деловања 
уврштено је и обележавање 
еколошких датума. Како би 
новоосновани савет пружио 
максимум у својим акцијама, 
и убудуће рачуна на помоћ јав-
них предузећа и институција.

„Чланови Зеленог савета су 
из свих јавних предузећа у на-
шој општини. Имамо добру са-
радњу са свима, али највећу 
пажњу нам пружа КЈП „Злати-
бор“, које има и механизацију и 
људство, џакове за смеће, рука-

вице… Одлична је сарадња и са 
чајетинском основном школом 
на челу са Зорицом Милосавље-
вић која предводи групу ђака 
Еко патролу који нам пружају 
неизмерну подршку у свакој 
акцији“, додаје Данка Николић 
и напомиње да је укључивање 
младих веома важно, јер ако 
се деца од малих ногу науче да 
поштују и брину о свету у коме 
живе, они ће допринети да се 
тај свет сачува и за будуће ге-
нерације. Д. Росић

Нови почетак Зеленог савета  
пун активности

Јована победница олимпијаде  
у менталном рачунању

Ученица школе из 
Мачката на међународном 

такмичењу у Београду 
победила и на такозваном 

Анзану, рачунању  
дугог низа бројева  

који се на екрану смењују 
брзином од три броја  

у секунди
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Одмах по уласку у Стопића 
пећину запажа се на левој 
страни насут природни ма-

теријал у облику широке купе, ви-
сине око осам метара земље, камена 
и грања. Кад се са највише тачке на-
сутог материјала погледа у свод, за-
пажају се у њему три снопа дневне 
светлости који су у оквиру исте ду-
гуре – провалије у каменитој земљи 
(неко их зове вигледи или локално и 
гудуре) кроз које је овај материјал са 
површине доспевао у пећину. 

Уколико изађемо на површину 
земље, за десетак минута хода утвр-
дићемо да дугура има седам, преч-
ника од једног до тридесетак мета-
ра, али директан контакт са пећином 
има само ова прва, дубока 66 метара. 
Остале дугуре повезане су међусоб-
но косим каналом на дубини од око 
15-20 метара, испод површине земље, 
широким пет до 10 и високи пет до 
осам метара (Ршумовић, 1957: 44, 45). 
Постоји могућност да је овај канал је-
дан од многобројних некадашњих то-
кова Понора (Лазаревић, 1994: 46). 

У овом, иначе непријатном окру-
жењу дању, а камоли ноћу кад се об-
ично из воденице и враћало, Трна-
вци и Рожањци су се потрудили да 
трасирају пешачку стазу према Сто-
пића воденици веома рискантним 
пределима: метар до два широким 
пролазом између дугура, а потом стр-
мом и клизавом ивицом литице која 
је високо изнад пећинског улаза. Не 
постоји ни један видљив утицај који 
је определио Трнавце да баш овом 
стазом носе џакове кукуруза у воде-
ницу, осим можда жеље или потребе 
да се увек живи на опрезу и нелагоди 
без опуштања. Ни у наставку приче о 
стази између дугура нема много раз-
боритости ни логике, будући да су у 
народу настале многе приче којима 
су сељаци плашили једни друге, а на-
рочито своју децу. 

Бела крпа око ногу
Приповедало се о гласовима из 

дугура, уверљивим позивима тачно 
по имену пролазника да приђе, да 
помогне... О падовима у дугуре које 
привлаче и увлаче, погибијама, о при-
виђењима која се спусте на невољни-
ка, навале свом тежином на њега и 
повуку ка дугурама. Говорило се да се 
многим људима у глуво доба око ногу 
замотала једна бела крпа платна коју 
невољници никако нису могли скину-
ти. Редовно се догађало да пролазни-

ци угледају у крошњи старих букава 
човека, или нешто што личи на чове-
ка, како седи на грани или се ухватио 
за стуб букве и пуже узањга; такође 
некада су те прикојасе, које су узима-
ле ликове људи, ишле у сусрет онима 
што су ишли поред дугура, пролазиле 
мимо њих гледајући их право у очи 
или се испречујући на путу. Тада је 
било правило да се њима никако не 
сме обратити, јер тешко оном ко им 
се обрати или их дохвати. Неки људи 
су скретали са стаза право на ивицу 
амбиса јер им се причињавало услед 
дејства неких сила да баш туда стаза 
води. Многа привиђења разрешена 
су тако што су у последњем тренутку 
у Поповини запјевали први пјевци. 
Тада би се људи тргли као из неког 
сна и видели да нигде нема стазе, већ 
да су на самој ивици провалије; терет 
са леђа би сишао или би се крпа одве-
зала и нестала у дугурама, привиђења 
са дрвећа изненада нестала, а понекад 
све било пропраћено и потмулим ре-
чима: „Моли се Богу и пјевцу у Попо-
вини, ал’ други пут нећеш се извући’’. 

Ове и многе друге приче имале 
су обавезну публику у виду малих 
Трнаваца и Рожањаца из Попови-
не и шире, којима су њихове бабе у 
дугим зимским ноћима казивале о 
приказама и тачним догађајима. И ја 
сам многе приче слушао раширених 
очију од мојих баба Миље (Стопић) 
Ђоковић и Кате (Митровић) Стопић, 
од којих је прва рођена у Поповини 
1898, тачно наспрам пећине, на пуш-
комет, а друга се на то место удала 
из Митровића из Сирогојна и у во-
деници под пећином провела већи 
део живота. Због тих прича ја и данас 
осећам нелагодност кад овом стазом 
идем усред дана.

Народно предање је продуковало 
и приче о познатом ајдуку Пану Сто-
пићу који је многим прогонитељима, 
војскама или властима затурио траг, 
кријући се у мрежи пећинских кана-

ла. Имао је обичај да се са њима игра, 
прикаже у једном делу пећине, позо-
ве их по имену да га виде, па да им 
опет каналима утекне и дође им иза 
леђа изнад њихових глава. Милун 
Стопић Трко причао је деци и уну-
цима да је Пане намерно успоравао 
како би они што га прогоне видели 
да улази у пећину. Па би онда скри-
веним каналима, само њему знаним, 
прошао на наспрамно осунчано брдо 
изнад Приштавице и одатле посма-
трао пећину као на длану, како га по 
пећини и око ње безуспешно траже, 
дозивају и прете. Напослетку би их 
позвао по имену и обавестио да је, 
ево, иза њихових леђа. У једној ситу-
ацији је са тог места опалио из пуш-
ке и од дрвета одвалио велики комад 
који је једног прогонитеља погодио 
у главу. Довикнуо му је да је то опо-
мена што му је злостављао укућане 
те да се други пут пази, јер може да 
промаши дрво. 

Пантелије Пане (Драгомиров) Сто-
пић (1882.-1966.) учесник је балкан-
ских и Првог светског рата, а његове 

груди красило је шест одликовања, 
мало мање него свим осталим Ро-
жањцима заједно. Свршетком Вели-
ког рата остао је непокоран и непо-
слушан свим властима и системима, 
који су, знајући његове изразите спо-
собности, настојали да га придобију 
као сарадника и савезника или да га, 
у супротном, уклоне. Ником није ус-
пело, смрзо се у Доловима у Рожан-
ству у дубокој старости.

У вези са пећинским дугурама по-
стоје и друге основане или неосно-
ване приче. Према једној, негде око 
преласка у 21. век у дугурама су непо-
знати људи копали у потрази за зла-
том. Неки мештани сматрају да је у 
питању злато Немањића, а други да је 
то злато које су закопали четници за 
време рата. Копачи, опремљени про-
фесионалном наменском опремом 
укључујући и уређаје за детектовање 

злата у дубини земље, имали су сусрет 
са непознатом светлошћу која се про-
бијала са оне стране зидова дугура, као 
и са митским чуварем злата – змијом 
са очима величине фарова, која се на 
крају помолила из подземних кана-
ла и суочила копаче са собом. Да ли 
је само страх био у питању или други 
ментални утицај змије није познато, 
али они су завршили по болницама, 
а после и по манастирима. О догађају 
сазнао сам од оца Милуна, мајке Ста-
нике и старијег брата Драгомира, али 
сам и лично ишао и видео велику ко-
личину љутог камена и земље ископа-
ног на изузетно тешком месту где тре-
ба озбиљна опрема и где лако може да 
се изгуби глава.

Потрага за благом
Приче о закопаном благу имају ре-

алну подлогу у чињеници да је поред 
дугура, са леве стране, била траса не-
када једног од три главна путна прав-
ца преко Златибора: тзв. Источни пут-
ни правац - турска калдрма која се са 
которског друма одвајала лево негде 
око Прибоја и којом се преко Кокиног 
брода и Рожанства путовало у Ужице и 
даље. Уколико се претпостави да су тр-
говци, порезници, групе или поједин-
ци били суочени са потером, најлогич-
није је било да се злато закопа управо 
међу дугурама, јер се најлакше и нај-
дуже памтило: дугура на целој траси 
пута више нема, а у мапе се лако уцр-
тавало. По неко закопано злато нико 
није дошао и временом је пало у за-
борав, али у наше време истраживачи 
налазе мапе у турским архивима или 
Италији, јер је Источни путни правац 
водио трговце према Дубровнику и на 
супротну страну. 

У Трнави, поред турске калдрме у 
близини Понора код извора Трнавци 
говоре да је у два наврата пронађено 
злато. Једно је пронашао шездесетих 
година прошлог века један путар, Ро-
жањац, а друго непознати људи по-
четком овог века. 

И у мојој породици живи предање 
да је баба Ружа (Јеремић, родом из 
Рудина, жена мога прадеде Божа 
Стопића), видевши старост и мањак 
реалног расуђивања Божовог, узела 
сво злато и благо своје некада радне 
и богате породице и закопала испред 
Стопића пећине да чека боље дане. 
Умрла је Ружа и однела тајну у гроб, 
и сва деца њихова и унуци, а злато 
нико није пронашао. Није ни тражио.

Мр Радоје Стопић

Гласови из дугура Стопића пећине
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Пише: Милисав Р. Ђенић

Првог дана по доласку на 
Краљеву Воду, Немци су 
стрељали само рањени-

ке који су тога јутра изашли из 
објеката, а нису имали снаге да 
се повуку или негде сакрију. Као 
да су од своје команде из Ужи-
ца чекали наређење за почетак 
стрељања, попут оних у Кремни-
ма. Већ наредног дана, 1. децем-
бра 1941, на Краљевој Води по-

чело је изношење рањеника из 
вила и стрељање. Неколико тала-
ца и мештана описују посао који 
им је душу и разум раздирао. 
Мада је од тих догађаја протекло 
неколико деценија, Весо Видић 
је са приметном тугом причао о 
тим болним тренуцима:

„Био сам у групи талаца коју 
су тог хладног јутра Немци из-
вели из собе и потерали испред 
себе. Под сталном стражом, ма-
шинке су читаво време биле упе-
рене у нас, улазимо у оближње 
виле где добијамо наређење да 
износимо рањенике. Непокрет-
не људе стављамо на ћебад или 
чаршаве, носимо уз брдо, а чим 
мало од умора застанемо на 
леђима осетимо  цеви оружја. 
Спуштамо  те несрећнике на 
ивицу канала, који се протеже 
од резервоара на врху Краљеве 

Воде до објеката Душана Стоја-
новића и Бобице Мојовића, а ис-
копани су ради постављања во-
доводне мреже. Неке рањенике 
носимо између себе, они кукају 
јер им ране повређујемо, неко-
лицину само придржавамо док 
скакућу на једној нози. Патро-
ле нас стално прате и пожурују. 
Друга група немачких војника 
чека код канала па кад се при-
купи пет-шест рањеника, гађају 
их из машинки у потиљак. Ако 

је неко давао знаке живота, нови 
хитац из пиштоља испаљивао је 
војник за то задужен. Мртва тела 
падала су у канал.

Тужни поглед 
и дрхтаве речи

Улазимо у једну собицу из које 
нас наједаред запахну јак смрад. 
Унутра затичемо мучан призор, 
зидови испрскани крвљу, а на 
кревету лежи човек размрскане 
главе. Ударац кундаком у леђа 
упозорава нас да идемо даље. 
Немци су врло строги, не доз-
вољавају да водимо било какав 
разговор са рањеницима. У дру-
гој соби прилазим кревету и по-
дижем једног младића, заправо 
дечака. На њему је само кошуља, 
десна нога је у гипсу и завоји-
ма због чега није могао да обуче 
доњи веш. Ни данас ми сећање 

не напушта дечји молећиви и 
тужни поглед и дрхтаве речи 
које једва стизаху са испуцалих 
усана:

-Јој, чико, куд ме носите?
Ни сам не знам како сам имао 

снаге да идем даље. Био сам под 
тешком депресијом гледајући 
овај свирепи злочин и тужне 
погледе младих људи који се 
опраштају од живота. Кад смо за 
тај дан завршили посао, поново 
нас одводе у исту вилу. Лежимо у 

смрдљивој и хладној соби у коју 
пристижу и остале групе. Дола-
зе Новица Ружић, Леко Јовано-
вић и Јосип Ходела, јутрос рано 
одведени у непознатом правцу. 
Питамо их где су били читавог 
дана, они одмахују рукама и 
тупо нас гледају. Тек кад се мало 
прибраше и одморише исприча-
ше да су током дана из Инвалид-
ског дома носили рањенике до 
оближњег потока где су их Нем-
ци стрељали. Значи радили су 
исти посао као и ми. Добро сам 
их разумео и питао се, како до-
сад нисмо сви излудели?”

Следећег јутра настављено је 
стрељање на Краљевој Води. То-
ком дана стрељани су сви рање-
ници, масакр нико није прежи-
вео, ни они који су претходног 
дана поштеђени због поседо-
вања разних докумената. Ми-

ладин Марјановић Ујко, доте-
ран претходне вечери са групом 
мештана из Доброселице, на-
ставља своје приповедање: 

„Следећег јутра изведоше нас 
из затвора, пребројаше и по чет-
ворицу издвојише у групе. Уз 
сваку четворку ишла је патрола 
са упереним машинкама. Моју 
групу дотераше пред вилу ге-
нерала Миливоја Јоксимовића, 
данашња вила „Јеље”, пред којом 
видесмо већи број носила, душе-

ка и кревета. Уводе нас у једну 
собу где леже два непомична 
рањеника. Једном је сва глава у 
завојима, други је имао опеко-
тине по лицу. Претпоставио сам 
да су оба страдала током експло-
зије у трезорима Народне банке.

Фолксдојчер нам наређује да 
износимо рањенике па се неко-
лико талаца враћа пред вилу да 
узму носила, мислећи да рање-
нике тако треба пренети на неко 
друго место. Један се сагао да их 
подигне, али га Немац удари но-
гом у груди. Почео је да виче, а 
затим журно ушао у собу, стао 
крај једног кревета и рукама 
ухватио крајеве чаршава, по-
казујући како треба да их носи-
мо. Два таоца стављају по једног 
рањеника на чаршав или ћебе и 
износе из објеката. Кад смо из-
носили прву групу, један мла-

Стрељање на Краљевој Води
Mасакр нико није преживео, ни они који су претходног дана поштеђени  

због поседовања разних докумената

Златибор уочи Другог светског рата
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дић се интересовао где их но-
симо. Ни ми нисмо знали где 
идемо, мислили смо да их пре-
носимо у другу зграду, па их тако 
и обавештавамо. Међутим, Не-
мац наређује да идемо на брдо. 
Доносимо их до једног канала и 
спуштамо на ивицу.

Пуцали су људима  
у потиљак

Када смо прву групу изнели 
на брдо јасна нам је била њи-
хова намера. Наређују нам да 
сваког рањеника спуштамо на 
ивицу канала и намештамо у 
седећи положај. Тринаест вој-
ника, који су ту чекали пуца-
ли су тим измученим људима 
у потиљак, који су падали у ка-
нал. Намештање је понекад тако 
дуго трајало да се претварало у 
лакрдију, помишљао сам да ови 
несрећници пре смрти морају 
проћи и кроз мучилиште. Јед-
ног младића, само у доњем вешу 
на великој студени, због ноге у 
гипсу намештали смо скоро де-
сетак минута. Доведен на иви-
цу стрпљења, као да из себе ис-
тресе сав презир и мржњу према 
убицама.

 -Удри, мајку ти је*ем швап-
ску, шта чекаш више! Прекрати 
живот!

Војници су слушали наређења 
официра који је командовао 
стрељањем. Пуцали су рањени-
цима у потиљак и то различитом 
муницијом. Од запаљивих мета-
ка некима је горела коса, од гла-
ве се стварала права буктиња. 
Стрељање су вршили и дум-дум 
мецима, тада су лобање прска-
ле и летеле на све стране. Стал-
но смо морали окретати главе 
на другу страну или затварати 
очи само да не гледамо те гроз-
не призоре. Тек што би се опо-
равили  од једног шока, долазио 
би други, још тежи. Чини се да 
су овог мучења једино били по-
штеђени рањеници у коми, они 
нису видели крај туђе и почетак 
своје трагедије”.

Мада је од тада протекло мно-
го година, неки дирљиви момен-
ти Марјановићу су  остали трај-
но урезани у сећање:

„Један средовечан човек кога 
сам носио шапће ми:

-Младићу, нисам ни парти-
зан ни четник. Кад сам секао 
дрва буква ми је пребила ногу 
па сам се затекао у болници. Зо-

вем се Светомир Вујовић, родом 
сам из Бјелотића, села близу Ри-
башевине.

Другом рањенику су обе ноге 
оштећене митраљезом. Читаво 
време је ћутао, своју патњу није 
желео ни са ким да подели, је-
дино је на груди ставио четнич-
ку објаву, која му, нажалост, није 
помогла. У сећању ми је остао и 
један леп младић, рече ми да се 
зове Миро Маринковић и да је 
студент агрономије из Крагује-
вца.

Дивио сам се већини тих мла-
дих људи који су, свесни ситуа-
ције у којој су се нашли, веома 
храбро одлазили у смрт. Кад смо 
припремали да изнесемо једног 
борца, чију старост нисам мо-

гао да одредим јер је био зарас-
тао у браду,  шапну ми да испод 
јастука има осамдесет хиљада 
динара и да их слободно може-
мо узети.  Помислих, џаба ти но-
вац, био би срећан кад би одавде 
извукао само читаву главу. Дру-
гар што је лежао поред њега кад 
угледа лоше обувеног Миленка 
Кораћевића, рече му:

-Друже, ти си скоро бос! Узми 
моје гојзерице, овде испод кре-
вета, мени више неће требати.

Ниједан рањеник није 
успео да преживи

Последњи кога сам износио 
из вилa, схватајући да су му то 
последњи тренуци, замоли ме:

-Друже, ако неко од вас оста-
не жив, нека каже мојој жени 
где сам остао. Ја сам пушкарски 
радник из Ужица, зовем се Дра-
ги Кец. Моја жена се зове Мили-
ца. Станује код основне школе.

Кад смо изнели све рањени-
ке из вила отерали су нас у хо-
тел „Краљева вода” и бановин-
ске виле  „Београд”  и  „Чигота”, 
где смо и даље саучесници овог 

свирепог злочина. Када смо из-
нели последње рањенике из по-
менутих објеката, Немци нам 
наређују да и ми станемо на 
ивицу канала. Значи, и ми смо 
били осуђени на смрт. Збуњено 
и неодлучно  смо се припремали 
за тај судњи час, немо зурећи у 
ове крвнике који ће за који трен 
окончати свој тродневни крва-
ви пир и оргијање над болесним 
и немоћним људима. Међутим, 
на видику се изненада појави 
трачак наде у спасење. Из групе 
немачких официра која нам се 
приближавала, један са шапком 
у руци, нагло се издвоји и потрча 
према нама вичући:

-Никс комунист! Никс кому-
нист!

Кратка расправа са команди-
ром стрељачког вода донесе нам 
спас, наређују нам да  кренемо 
према нашој затворској соби. 
Тајац, нико реч да проговори, 
сви се препуштамо размишљању 
шта се ово деси и шта се могло 
догодити. Ко нам спаси живо-
те? У соби смо такође дуго ћута-
ли, исцрпљени од физичких на-
пора и претрпљеног шока. Када 
се  мало прибрасмо мој отац и 
још неки мештани    исприча-
ше да нас је спасао фолкдојчер 
Хенрих Лаутнер алиас Милош 
Војиновић. Упознали су га још 
пре рата, када је као инструктор 
радио у једриличарској школи 
на Краљевој Води. Препознао је 
неке од мештана и појурио да 
нас спашава”.

Ниједан рањеник на Краље-
вој Води, од почетка немачке 
блокаде, није успео да прежи-
ви трагедију, једнако су страда-
ли партизани, четници, оболели 
и повређени цивили. Станис-
лав Пишчевић помиње четника 
коме је помагао да устане, али 
није успео јер му је нога била у 

гипсу, а Миладин Марјановић 
каже да је носио рањеника који 
је читаво време ћутао док му се 
на грудима налазила четничка 
објава. Mиодраг Студовић из Ко-
нарева код Краљева недавно је 
испричао судбину свога оца: 

„Мој отац Душан био је при-
падник III краљевачке четничке 
бригаде, која се заједно са пар-
тизанским јединицама бори-
ла против Немаца на Краљеву. 
Нову борбу водили су код Ратар-
ске школе где је тешко повређен. 
Метак му је толико оштетио вид 
да је једино могао разликовати 
ноћ и дан. Одвезен је у Чачак, 
потом у Горњу Горевницу, па у 
партизанску болницу у Севојни. 
Мајка је са братом пешице до-
шла да га води кући. Рекла му је:

-Душане, сарадња са партиза-
нима је прекинута, ми дођосмо 
да те водимо кући.

-Шта ћу кући кад не могу ви-
дети своју ђецу – одговорио је. 
Чули смо да је отеран на Злати-
бор и стрељан”.

Страх због неизвесности
Три дана Златибором су 

одјекивали смртоносни плоту-
ни. Сваки је гасио један људски 
живот, прекидао тек започе-
ту младост, уништавао идеале 
и снове. Убојице су читава три 
дана проводиле свој крвави 
пир, претварајући чувено лето-
валиште у аветињски град. Чи-
таво то време никог није било 
да непокретним и напуштеним 
људима подели лекове, превије 
ране, принесе кору хлеба и чашу 
воде, упути топле речи утехе. Ос-
тадоше сами да их сатиру боло-
ви и цича зима и да погледају 
према вратима кад ће угледати 
убице са машинкама. Смрт им је 
дошла као божија благодет, да их 
заувек ослободи мука. 

А кад стиже хладна децембар-
ска ноћ завлада нека мистична 
тишина. Оно мало мештана што 
није избегло у околна села већ 
остало да чува куће и имовину 
и тридесет талаца збијених у 
малену собу провело је дугу бе-
сану ноћ. У душе људи усели се 
страх због неизвесности шта ће 
им донети следеће јутро. Немач-
ка команда, преко општинских 
власти, строго упозорава грађан-
ство да нико не сме прилазити 
жртвама, за сваки прекршај сле-
ди смртна казна.  

Хотел „Краљева вода”
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Осми Међународни фестивал 
спортског филма на Злати-
бору одржава се од 29. јуна 

до 2. јула, први пут у дворани но-
воотвореног златиборског Култур-
ног центра. Оснивачи фестивала су 
општина Чајетина, Туристичка ор-
ганизација Златибор, ужички „Маја 
филм” и Спортски центар Чајети-
на. Ова филмска манифестација је, 
захваљујући општини Чајетина и уз 
помоћ Министарства туризма, отва-

рањем Културног центра добила свој 
дом: модерну дворану и одличне тех-
ничке услове. 

Домаћини фестивала, челни људи 
општине Чајетина Милан Стамато-
вић и Арсен Ђурић, у поздравној речи 
исказали су радост што Међународ-
ни фестивал спортског филма у свом 
осмом издању добија свој дом. – Уп-
раво смо отворили ново здање Кул-
турног центра на Златибору. Ретке су 
општине односно градови у Србији 
који се могу похвалити да су сагра-
дили и опремили ново позориште, 
биоскоп...А наш Културни центар ће 
бити права оаза културе. У његовом 
саставу су: сала за позоришне пред-

ставе и биоскопске пројекције, гале-
рија за све врсте изложби, простор 
за библиотеку и још две мање мул-
тифункционалне сале, канцеларије 
за удружења. Реч је о објекту који је 
урађен по највишим европским и 
светским стандардима и биће на по-
нос читавом Златибору – истакли су 
Стаматовић и Ђурић, честитајући до-
битницима фестивалских награда, уз 
посебне поздраве овогодишњем хе-
роју спорта и живота Горану Нико-

лићу коме су пожелели да у здрављу 
и весељу у далеком Чикагу постави 
несвакидашњи рекорд: 77 маратона 
за 77 дана.

У поруци упућеној златиборском 
фестивалу, председник Интернацио-
налне федерације спортског филма 
и телевизије (FICTS) проф. Франко 
Аскани у име 116 држава чланица 
шаље топле поздраве. – Ово је догађај 
који тежи побољшању универзалних 
и позитивних вредности спорта пре-
ко узбудљивих снимака великих ре-
дитеља и посвећених филмских и 
ТВ делатника. За сав уложени труд 
у припремању овог догађаја, који ће 
се одржати на Златибору, желео бих 

да изразим своју дубоку захвалност 
свим стручњацима задуженим за ор-
ганизацију, поготово Николају Паро-
ховнику и Владимиру Станковићу 
који су трансформисали фестивал 
у последње три године у успех који 
је већ традиција – написао је Аскани 
и позвао награђене на FICTS финале 
које се одржава у Милану од 25. до 
30. октобра.

На осмом златиборском фестива-
лу биће приказана 42 спортска фил-

ма, из држава са разних континена-
та. Кошарка је ове године у „главној 
улози’’, али ни други спортови нису 
запостављени. Тако ће овде публи-
ка имати прилику да види филмове: 
„Златни момци седамдесете” (светска 
премијера) о нашим златним кошар-
кашима коју су под вођством Ранка 
Жеравице отворили нову еру ко-
шаркашке историје, шпански „Сим-
фонија у жутом” о европским титу-
лама кошаркаша „Макабија”, затим 
„Богдан Богдановић” (светска пре-
мијера) у коме је Слободан Шаренац 
завирио у просторије „Сакрамента”, 
филм „Владе Дивац” о нашем слав-
ном кошаркашу и завршетку њего-

ве играчке каријере 2007. године, 
о славном српском тенисеру „Наш 
Ноле, шампион народа” у режији 
Владимира П. Петровића, филм о 
нашој атлетској шампионки „Ива-
на Шпановић: Мој пут’’, босански о 
КК „Босна” када је постала европски 
шампион, о Ивици Осиму „Швабо из 
Сарајева”, о Ћиру Блажевићу, руски о 
славном голману Лаву Јашину, хрват-
ски „Увик исто” о НБА кошаркашу Да-
рију Шарићу, затим филм о пливачу 
Мартину Стрелу који је победио Ама-
зон, немачки „Почетни ударац” о не-
мачкој женској фудбалској репрезен-
тацији, норвешки о скејтбордерима, 
амерички о најопаснији ауто-трка-
ма на свету, јапански о несаломивом 
спортском духу познатог џудисте, бу-
гарски о светској рекордерки у скоку 
увис, канадски о синхроном пливању, 
кинески „Скијашке авантуре” и низ 
других занимљивих.

Добитници награда за животно 
дело на овом фестивалу су дугого-
дишњи генерални секретар ФИБА и 
члан Куће славних Борислав Бора 
Станковић, затим спортиста, глу-
мац, бизнисмен, грађанин света До-
бривоје Танасијевић Ден Тана, олим-
пијски шампион Бранислав Симић, 
кошаркашки тренер и члан Куће 
славних Богдан Тањевић, као и глу-
мац који је направио европску ка-
ријеру Гојко Митић. А добитник по-
веље хероја спорта и живота „Наташа 
Ковачевић” је Горан Николић који 
трчи 77 маратона за 77 дана и глав-
ни је јунак филма „Отворених очију”. 

У међународном жирију осмог 
златиборског фестивала су Владимир 
Станковић (Србија, председник жи-
рија), Николај Пароховник(Русија) и 
Душан Вракела (Србија). Награђују се 
најбољи филм фестивала (гран при), 
најбољи дугометражни и кратко-
метражни документарни филм, 
најбољи играни филм, најбоља ре-
жија и фотографија, најбољи филм о 
личности у спорту, а посебну награду 
жирија добија град Зрењанин за изу-
зетан допринос развоју спорта. 

З. В. 

Светковина спортског филма у 
новом здању Културног центра

на осмом златиборском фестивалу биће приказана 42 остварења, међу којима  
и филмови о новаку Ђоковићу, Богдану Богдановићу, златним кошаркашима,  

ивани шпановић, осиму, Блажевићу, дивцу и многи други 
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Ју би ле ји су при ли ка да се под-
се ти мо ко ли ко не што тра је, 
за што нам је ва жно и ка ква 

је свр ха по сто ја ња од ре ђе них ин сти-
ту ци ја. Спе ци јал на бол ни ца „Чи го-
та” је упра во јед на та ква ин сти ту-
ци ја ко ја сво јим ра дом до при но си 
по бољ ша њу здра вља на ци је. 

По ред струч ног ка дра ко ји се ба-
ви пре вен ти вом,  ле че њем и пра ће-
њем бо ле сти из обла сти ен до кри-
но ло ги је и бо ле сти  ме та бо ли зма, 
на ро чи то го ја зно сти, ве ли ки зна-
чај се при да је и ин фор ми са но сти 
ко ри сни ка – би ло да су у пи та њу 
па ци јен ти или ле ка ри – о са вре ме-
ним де ша ва њи ма у овим обла сти-
ма. Због то га је пре 40 го ди на, као 
по себ на рад на је ди ни ца, осно ва на 
би бли о те ка „Чи го те” као не за мен-
љив део про це са ра да. 

Под сти цај и по др шка струч ном 
и на уч но-ис тра жи вач ком ра ду, сло-
бо дан при ступ свим ин фор ма ци ја-
ма као и оба ве зна ди ги та ли за ци ја 
по сто је ћих фон до ва, им пе ра тив је у 
по сло ва њу ове спе ци јал не би бли о-
те ке. Вре ме ном је фор ми ра на елек-
трон ска ба за на уч них ра до ва штам-
па них у „Ме ди цин ском гла сни ку’’ 
(из да вач је Спе ци јал на бол ни ца 
„Чи го та”) од 2000. го ди не до да нас на 
срп ском и ен гле ском је зи ку. „Ме ди-
цин ски гла сник’’ на осно ву им пак та 
и би бли о ме триј ског ква ли те та свр-
стан је у гру пу ча со пи са од на ци о-
нал ног зна ча ја у обла сти ме ди цин-
ских на у ка. Би бли о те ка по др жа ва, 

про мо ви ше и прак тич но при ме њу је 
отво ре ни при ступ (Open Ac cess, OA) 
са др жа ји ма у ди ги тал ном об ли ку, 
пр вен стве но члан ци ма об ја вље ним 
и ре цен зи ра ним у „Ме ди цин ском 
гла сни ку’’ и на тај на чин до при но-
си оп штем на уч ном и на ци о нал ном 
ин те ре су. 

„По ста ли смо мо де ран би бли о-
теч ко-ин фор ма ци о ни цен тар ко ји 

под сти че и по др жа ва про ток ин-
фор ма ци ја нео п ход них за на уч-
но-ис тра жи вач ки и струч ни рад и 
пру жа нај ква ли тет ни ју услу гу сво-
јим ко ри сни ци ма у фор ми књи ге, 
ча со пи са, елек трон ске ба зе по да та-
ка и кул тур но-обра зов них са др жа ја 
до ступ них ши рој дру штве ној за јед-
ни ци,“ ка же Мир ја на Црн че вић, ди-
пло ми ра ни би бли о те кар са вет ник 
СБ „Чи го та“. „Да нас би бли о те ка по-
се ду је фонд  ве ћи од 6.000 би ра них 
на сло ва из обла сти бе ле три сти ке, 
фи ло зо фи је, пси хо ло ги је, исто ри је...“

Већ дру гу де це ни ју Спе ци јал-
на би бли о те ка „Чи го те” у ци клу су 

„Кул ту ра, умет ност, ду хов ност, на-
у ка, здра вље’’ ор га ни зу је за па же-
не књи жев не ве че ри на ко ји ма су 
би ли го сти: Све тла на Вел мар Јан-
ко вић, Ви да Ог ње но вић, Ми хај ло 
Пан тић, Гој ко Бо жо вић, Алек сан-
дар Јер ков, Јо ван Ра ду ло вић, Ми-
ро Вук са но вић, Ми ли сав Са вић, 
Ја смин ка Пе тро вић, Дра ган Ве-
ли кић, Љу би во је Ршу мо вић, Урош 

Пе тро вић, Алек сан дар Га та ли ца, 
Са ња До ма зет, Ива на Ди мић, Не-
ма ња Ро тар, Вла ди мир Кец ма но-
вић, Го ран Ми ла ши но вић... Одр-
жа но је ви ше од  170 књи жев них 
ве че ри. 

Отво ре не су и број не из ло жбе 
по све ће не ве ли ка ни ма на ше књи-
жев но сти : Јо ва ну Јо ва но ви ћу Зма-
ју, Да ни лу Ки шу, Вла да ну Де сни ци, 
Јо ва ну Сте ри ји По по ви ћу, Бо ри са ву 
Стан ко ви ћу, Бо ри сла ву Пе ки ћу, Иву 
Ан дри ћу, Бран ку Ћо пи ћу, Ду шку Ра-
до ви ћу, Иси до ри Се ку лић, Бран ку 
Миљ ко ви ћу... У „Чи го ти’’ се на ла зи 
и стал на по став ка из ло жбе „50 го ди-

на од осни ва ња Спе ци јал не бол ни-
це „Чи го та”. Та ко ђе су ор га ни зо ва не 
мно го број не три би не, пре да ва ња, 
кон цер ти,  го сто ва ња глу ма ца и по-
зо ри шне пред ста ве.

„Из да вач ка де лат ност је та ко ђе 
део ак тив но сти би бли о те ке. По ред 
број них мо но гра фи ја ра до ва са на-
уч них ску по ва и кон гре са, об ја ви-
ли смо мо но гра фи је на ше уста но ве 
за 40 и 50 го ди на ра да, мо но гра фи-
ју „Чи го та про гра ма’’, исто ри о гра-
фи ју и би бли о гра фи ју  „Чи го ти ног’’ 
струч ног ча со пи са, као и мо но гра-
фи ју би бли о те ке за 30 го ди на ра да“.

Три де се то го ди шњи ца ра да Спе-
ци јал не би бли о те ке „Чи го те’’ про-
сла вље на је 2009. го ди не про мо ци-
јом мо но гра фи је ове би бли о те ке, 
отва ра њем из ло жбе по во дом 50. 
го ди шњи це смр ти Иси до ре Се ку-
лић; пре да ва њем проф. др Вла де те 
Је ро ти ћа; књи жев ном ве че ри Вла-
ди ми ра Пи шта ла. 

Че тр де се то го ди шњи ца ра да би-
бли о те ке про сла ви ће се ор га ни зо-
ва њем ра зно вр сног кул тур ног про-
гра ма то ком це ле го ди не.

Спе ци јал на би бли о те ка „Чи го те” 
спро во ди и да ље сво ју ми си ју „Кул-
ту ра је део здра вља’’, ка ко ис ти че го-
спо ђа Црн че вић, на сто је ћи да ис пу-
ни сво ју дру штве ну од го вор ност и  
спрем ност да ак тив но уче ству је у 
по бољ ша њу здра вља сво јих ко ри-
сни ка.  

Мир ја на Ран ко вић  
Лу ко вић

Кул ту ра у „Чи го ти’’  
као део здра вља

Би бли о те ка „Чи го те’’ обе ле жа ва 40 го ди на ра да кул тур ним  
про гра ми ма то ком це ле го ди не

Конкурс за „Афористичара године”
Библиотека „Љубиша Р. Ђенић” из Чајетине објавила је да савет традиционалног 

„Летњег уличног ерског кабареа”, који се одржава у Чајетини и на Златибору 3. и 4. 
августа 2019. године, организује конкурс за „Афористичара године”. Учесници на ад-
ресу или мејл библиотеке треба да пошаљу до 20 објављених или необјављених афо-
ризама који су написани током 2018/19. године, а који нису објављени у књигама 
аутора. Рок за приспеће радова је 7. јул. Комисија у саставу Слободан Симић, Нешко 
М.Илић, Зоран Богдановић и Љиљана Ракић одлучиће се за најбољег афористичара 
12. „Летњег уличног ерског кабареа”. Објављивање одлуке о награђеним радовима је 
26.јула, а додела награда првог дана манифестације. Прва награда добитнику доноси 
петодневни боравак за две особе у неком од хотела на Златибору, друга продужени 
викенд за две особе, а трећа награда је викенд за две особе. З. В.
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ПК „Торник” у част Милете Кутлешића

На овај начин желимо да покажемо млађим 
генерацијама да никад не треба заборавити 
оне који су били наши претходници,  
рекао члан ПК „Торник” Велиша Шуљагић

око 90 пла ни на ра из осам пла ни нар ских дру
шта ва уче ство ва ло је на ме мо ри јал ној шет
њи по све ће ној на шем су гра ђа ни ну пла ни

на ру Алек сан дру Џа во ви ћу. По ход ме ђу на род ног 
ка рак те ра „Пла ни не зо ву, пла ни не пам те’’ ор га ни
зо ва ло је Пла ни нар ско дру штво „Алек сан дар Џа во
вић” из Ча је ти не, у ду жи ни од 14,5 км. Кре ну ло се 
од шко ле у ја бла ни ци све до Сту бла, до бр да ор
лић где се гра ди пла ни нар ски дом по све ћен овом 
ал пи ни сти ко ји је 2016. го ди не стра дао при ли ком 
пла ни на ре ња у ју лиј ским Ал пи ма у бли зи ни сло
ве нач коита ли јан ске гра ни це. 

“Пре ко ове пла ни нар ске ак ци је на ста вља мо са
рад њу са ПД „Алек сан дар Џа во вић”. Ути сци су пре
ле пи, ста за је фе но ме нал на, као и ово ме сто где је 
пла ни нар ски дом. На да мо се да ће уско ро уго сти ти 
ве ли ки број пла ни на ра и да ће мо се у не ком на

ред ном пе ри о ду уве че дру жи ти уз ло гор ску ва тру, 
уз све ве ћи број уче сни ка”, ре као је Сло бо дан Сте
фа но вић, пла ни нар ски во дич ПК „Ера” из Ужи ца.

У пр вом де лу ста зе са вла да ли смо ве ли ку ви
син ску раз ли ку, по пе ли се на При се до и кре ну ли 
ка вр ху Љу љаш, ода кле смо ишли пла нин ским вен
цем ка ор ли ћу, па до крај њег од ре ди шта  вр ха За
ко пи на где се на ла зи пла ни нар ски дом.

“Уче ство ва ла су дру штва из ре пу бли ке Срп ске. 
ово ће пре ра сти у тра ди ци о нал ну ак ци ју ко ју ће мо 
одр жа ти и иду ће го ди не. Тру ди ли смо се и ми слим 
да смо успе шно до че ка ли го сте. За хва лио бих се 
уче сни ци ма свих дру шта ва и клу бо ва. Про гла ша
вам ову ак ци ју успе шном”, ис та као је Де спо та Џа
во вић, Алек сан дров отац.

“Пр ви пут смо на овој ак ци ји. Су пер је дру же ње, 
су пер ста за, пре леп дом”, ка же Ма ри ја на Ђо кић 

из ПК „Ћи ра” Лај ко вац. По ред уче сни ка из зла ти
бор ског кра ја и око ли не би ло је и го сти ју из Сје ди
ње них Аме рич ких Др жа ва. ово су њи хо ви ути сци: 

“ово ми је пр во пе ша че ње на Зла ти бо ру и пре
див но је. Љу ди су при јат ни и го сто љу би ви а пре део 
је јед но став но ди ван. ова шет ња је би ла иза зов на 
али не пре ви ше те шка. Чак сам и ја ус пе ла”, из ја
ви ла је Де би ро ко (САД).

“Те рен је у не ким де ло ви ма ру те био те жак и на
по ран, али све се то пре ва зи ђе. би ла је ле па ат мос
фе ра, ле по дру же ње, упо зна ли смо љу де из дру гих 
пла ни нар ских дру шта ва”, сво је им пре си је пре но си 
Ср ђа на ву кај ло вић.

Пре сти за ња на циљ, Стре љач ки клуб „Степ ски 
со ко” је из вео га ђа ње на отво ре ном  ме та гли не ни 
го лу бо ви, на тај на чин да ју ћи свој до пр нос одр жа
ва њу ове ак ци је. Да вид Ко ла ко вић
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oсам дру шта ва за се ћа ње на Џа во ви ћа
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Другу годину заредом на Златибо
ру је одржана аутослалом трка „Главом 
до циља“ у организацији Аутомобилско 
– спортског удружења „Златибор’’. И то 
на истом месту где и прошле године – 
на стази Потоци дугој 980 метара, која је 
била нешто технички захтевнија. Сунчан 
и топао дан омогућио је одличне услове 
за више од  70 возача из Србије и босне 
и Херцеговине.

„Имали смо један прелеп дан са пуно 
такмичара и пуно сунца. Честитам свим 
такмичарима на фер и коректној борби.
Трке су биле неизвесне до самог краја. 
По ономе што смо чули од такмича
ра, било је све феноменално и за сада 

је најбоље оцењена трка у шампионату 
Србије. Имали смо само једно мало из
летање, срећом ништа се није десило так
мичару, само мала штета на аутомобилу. 
Стаза је била веома динамична и технич
ки захтевна, али такмичари су били на 
висини задатка“, каже владимир Мирчић 
из АСУ „Златибор’’. 

Прво место у генералном пласма
ну освојио је Дејан Пејић возећи „рено 
клио’’.  Друго је заузео Андрија Живано
вић, трећи је био Горан Нешић, а исти по
редак остварили су у класи „шест“. Так
мичари су били подељени у 10 класа, а 
одвожен је и Куп фића.

„Трка је била много захтевнија него 

прошле године. Продужили смо стазу, 
убацили још неке елементе, чуњеве, ши
кане, додатне капије, тако да смо трку 
учинили интересантнијом“, каже Срђан 
Петров, који је освојио прво место у кла
си седам, и седмо у генералном пласма
ну. Домаћи такмичари Горан Мићић и 
Дејан јованетић заузели су друго и треће 
место у класи „осам“, а на прва два мес
та су били у бодовању за национални 
шампионат. И ове године су организа
цију помогли општина Чајетина, Турис
тичка организација Златибор, Спортски 
центар Чајетина, Савет за безбедност са
обраћаја Чајетина и спонзори.

З . В.

Радишић стигао дo петог 
резултата на свету

Параатлетичар Александар ради
шић освојио је четврто место на Свет
ском купу у Сплиту за параатлетичаре у 
дисциплини бацање чуња. Такмичар са 
Златибора је поправио лични рекорд и 
тренутно има пети резултат у свету ове 
године, што му је подстрек за још ва
жнија такмичења која га очекују.

радишић је на отвореном првенству 
Хрватске бацио чуњ 26,97 метара и за 
један метар и 16 цм је пребацио свој 
досадашњи лични рекорд. Златиборски 
параатлетичар је у конкуренцији 14 такмичара освојио четврто ме
сто, као и прошле године, али и остварио пети резултат у свету тре
нутно. До злата је дошао Жељко Димитријевић, из Србије, један од 
најбољих светских параатлетичара.

„Конкуренција је била изузетно јака, било је 14 такмичара, с тим 
што мора да се узме у обзир да сам ја бацао претпоследњи, тако 
да је то можда мало утицало на резултат. Свакако сам изузетно за
довољан због оствареног резултата и четвртог места. Претходни 
мој најбољи  резултат  такође је из прошле године из Сплита, 25,81 
метар. Значи за 1,16 метара сам пребацио и то је мој нови лични 
рекорд, тако да могу да будем изузетно задовољан“, рекао је ради
шић који два месеца ради са новим тренером Иваном Зубер која 
је раније сарађивала са Милошем Митићем. Златиборски спортис
та ће до следећег такмичења радити на подизању снаге и брзине и 
усавршавању технике  током припрема на Златибору и Копаонику.

Ивана каже: „ја сам јако задовољна. Александар је изузетно мо
тивисан и изузетно лак за сарадњу, поготово што је он у претходне 
три године имао добру базу, тако да у периоду откад сам ја дошла 
само је било  неко финиширање, извлачење из те базе. Изузетно ми 
је драго да смо  толико померили  лични рекорд и због њега , али 
и због мене. То значи да добро радимо“.

Наредно такмичење пред радишићем је отворено првенство Ср
бије у Крагујевцу 2. септембра. Уколико поново оствари добар ре
зултат и поправи лични рекорд пласирао би се на Светско првен
ство у Дубаију у новембру. „Немам никакву трему, изузетно сам 
подстакнут и изузетно ми је драго што се мој резултат побољшао. 
Самим тим, припреме које сам до сада одрадио и велики утицај 
мог тренера су довели до тога да се резултат побољша. Чим се по
правио, имам већи подстрек и већу жељу да још јаче и напорније 
тренирам“, закључује репрезентативац Србије који се раније бавио 
стоним тенисом. З. В.

Горан Јевремовић нови председник 
Скијашког савеза Србије

Аутослалом на Златибору најбоља трка у шампионату Србије
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„Спортске игре младих” на Златибору

ле по та ма во до па да Ска ка вац у Се мег ње ву, где се во да стро по шта ва са ви си не 
од пре ко 20 ме та ра, и зла ти бор ског вр ха ви о го ра ни су одо ле ли ни ужич ки пла
ни на ри. Чла но ви Пла ни нар ског клу ба „Ера’’ из Ужи ца, њих 17, не де љу 9. ју на 

ове го ди не ис ко ри сти ли су да да ју свој до при нос уре ђе њу про сто ра на том под руч
ју. За јед но су из ве ли ак ци ју чи шће ња око ли ие во до па да Ска ка вац од от па да ка, ко ју 
је ини ци ра ло јП „Ср би ја шу ме’’, шум ско га здин ство Ужи це, упра вљач Пар ка при ро де 
Зла ти бор на чи јем те ре ну се на ла зи овај при род ни фе но мен.

На кон ов де оба вље ног по сла, ужич ки пла ни на ри су ор га ни зо ва ли и успон на 
врх ве ли ки ви о гор, ко ји је на над мор ској ви си ни од 1.281 ме тра. Уче сни ци ове ко
ри сне ак ци је и по хо да Пла ни нар ског клу ба „Ера’’ би ли су: Сло бо дан Сте фа но вић, 
Ми ра Ми лин ко вић, Цмиљ ка Ми ло је вић, Го ран Ми ло је вић, Ми ло ван бо жо вић, Дра
га на Ан тић, Љу би во је Ку ка њац, Са ша јан ко вић, Дар ко Ко ва че вић, Ана Лап че вић, 
Да ни ло Стар че вић, Ли ди ја Да бо вић, Еле на Си мић, ву ка шин јо ван чи ће вић, ве сна 
Ла за ре вић, Не над Ми лин ко вић и Ми ло мир Мар ко вић. З. В.

Пла ни на ри на во до па ду  
Ска ка вац и вр ху ви о гор
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у финалу другог Купа пријатељства 
одржаног на Златибору „војводи
на” је после пенала са 4:2 савла

дала „Партизан”. регуларни део меча за
вршен је без голова. „Партизан” је тако 
другу годину узастопно после пенала ос
тао без пехара.

У пенал серији „војводина” је пого
дила сва четири ударца (Кокановић, Ђу
рић, Мартинкевич, Станић), док су цр
нобели промашили два (Цветојевић и 
шимун, погодили Арамбашић и Тејић). 
Најбољи стрелац турнира је Саво Арамба
шић („Партизан”), најбољи голман је Сте
фан Дражић („војводина”), који је понео 
и признање за најбољег играча.

ФК „Партизан”: бонџић, радмановић, 
Ћорковић, Момчиловић, Смиљковић, 
Цветојевић, Станојловић, Ђокић, Арам
башић, рашковић, вујановић. На клупи: 
Кашић, Ђурковић, Чубра, шимун, Чолић, 
Пејовић, Тејић, Глишић

ФК „војводина”: Дражић, василев, 
Кљајић, Ђурковић, Миљан, брборић, Ко
кановић, богдановић ву, Ђурић, Грек, 
Пантић. На клупи: барјактаров, благоје
вић, богдановић ве, радмиловић, Мар
тинкевич, Цицмил, Станић

Финалу су, између осталих, присуство
вали и бивши селектори Србије владимир 
Петровић Пижон и радован Ћурчић, који 
су уз главног организатора турнира Сава 
Милошевића чинили и жири за доделу 
признања. Победник ће играти на међуна
родном турниру који ће се одржати у Дохи.

Претходно је „војводина” у полуфиналу 
надиграла можда и првог фаворита турни
ра, загребачки „Динамо” (1:0), док се „Пар
тизан” реванширао „Сарајеву” за прошло
годишњи пораз у финалу (2:0). На другом 
Купу пријатељства учествовало је 12 екипа 
из шест земаља са простора бивше југосла
вије („војводина”, „Партизан”, „Динамо”, 
„Сарајево”, „Црвена звезда”, „Жељезничар”, 
„олимпија”, „осијек”, „будућност”, „Мари
бор”, „Слобода” Тузла, „вардар”).

То је један од разлога због којег је 
формат такмичења на Златибору мало 
измењен, па је било мало бесмислено 
да дође неки тим из шпаније или Ита
лије и освоји ово такмичење. Такође, у 
анализама гледаности показало се да 

људи и даље веома прате дуеле клубова 
из региона. Није то нека југоносталгија, 
већ просто чињеница да је реч о ривал
ствима која имају традицију и усађена су 
у свест људи. Ту су сада неке нове гене
рације играча тих клубова које се међу
собно надмећу, а сада имају прилику за 
то захваљујући људима са Златибора, а 
у одређеној мери и нама – каже Игор 
Микља из организационог тима турнира.

Међу познатим фудбалским имени
ма која су посетила овогодишњи турнир 
били су бивши играчи „Партизана” Саша 
Илић и Данко Лазовић, као и некадашњи 
репрезентативац СФр југославије Љубо
мир радановић.

резултат на тунриру није толико ва

жан, већ сам развој ових клинаца. Иако је 
крај сезоне, у овим годинама ништа није 
тешко. Сваки турнир је нешто ново. ово је 
јако добра идеја, читав балкан се сусреће 
на једном месту – каже Данко Лазовић, 
који је мечеве углавном пратио у друштву 
некадашњег саиграча Саше Илића, који 
се недавно повукао из активног фудбала. 
Илић је претходних година често посећи
вао Златибор са „Партизаном”, са којим је 
спроводио припреме.

ово је супер планина, близу је бео
града... Лепо се одморим овде, долазио 
сам и са породицом. још када сам у при
лици да видим неке познате људе, које 
дуго нисам видео, све то спојим у једно. 
– каже Илић.

По речима Љубомира радановића, 
овакви турнири могу много значити мла
дим играчима. 

–Похвалио бих организаторе који 
улажу велики труд да се турнир одвија 
у лепом амбијенту и фер борби. ово је 
плус за све клубове, прилика да се ови 
момци измере у неком нивоу предсени
орског фудбала, на сениорском нивоу су 
ретки овакви мечеви. важно је и да се 
види у којој суседној земљи фудбал иде 
у неком модерном или у оном другом, 
већ познатом правцу – оцењује радано
вић додајући да овај регион никада није 
оскудевао у талентима, али и да разуме 
потребу фудбалских радника са овог под
ручја да у развијенијим земљама траже 
своју шансу. З. В.

„војводина” победник 
другог Купа пријатељства

објављен је распоред  Прве лиге Србије за фудбалску сезону 2019/2020. Фудбалери „Златибора’’, који су у протеклом 
првенству стигли до баража за Суперлигу Србије и ту елиминисани,у првом колу нове првенствене сезоне 3. августа на 
„швајцарији’’ дочекују новајлију рФК „Графичар’’, који је у овај ранг ушао као победник Српске лиге београд. За ову бе
оградску екипу у јавности истичу да је Звездина филијала, тако да „Златибор’’ на старту неће имати лак посао. У другом 
колу следи гостовање чачанском „борцу’’, у трећем долази „Земун’’, затим се путује „радничком’’ у Пирот, онда на „швај
царију’’ долази „Кабел’’, па се гостује доскорашњем суперлигашу „Динаму’’ у врању и тако редом до 15. кола и краја првог 
дела сезоне које ‘Златибор’’ завршава гостовањем „будућности’’ у Добановцима 19. октобра. У предстојећој сезони члано
ви Прве лиге Србије, поред „Златибора’’ су: „Смедерево 1924’’. „Динамо’’, „Кабел’’, оФК „бачка’’, „раднички’’(П), „раднички 
1923’’, „Земун’’, „Металац’’, „борац’’, „Синђелић’’, „Графичар’’, „будућност’’, оФК „Жарково’’, „Трајал’’ и „бежанија’’. З. В. 
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борећи се у Суперлиги Србије уз раме са нашим најбољим кошаркашим клу
бовима, КК „Златибор’’ је на крају ове сезоне освојио осмо место у том прес
тижном такмичењу. остварене су три победе и седам пораза, заузето 

четврто место у А групи. Укупно, у обе суперлигашке групе бољи по 
учинку од „Златибора’’ били су шампион „Црвена звезда’’, финали
ста „Партизан’’, ФМП, „борац’’, „Мега’’, „Динамик’’ и „Нови Пазар’’, а 
лошији „београд’’, „Дунав’’, ‘Тамиш’’ и „Слобода’’. 

Тиме је потврђен вредан прошлогодишњи резултат КК ‘Злати
бора’’, који је и сезону 2018. завршио на четвртом месту А групе 
Суперлиге Србије, у друштву најбољих српских клубова. То је доказ 
континуитета успешног рада, доброг избора играча и квалитетног вођења 
златиборске кошарке последњих година.    

Први тим КК „Златибор’’ у овој сезони чинили су: капитен раденко Смоловић 
(висок 203 цм), радомир Маројевић (206 цм), Крсто бјелица (191), богдан ризнић 

(200), Никола Павловић (203), Никола рондовић (201), Петар воркапић (193), 
божо бабовић (198), Немања Симовић (192), Лука Гашић (198), бошко Чорбић 

(193), Павел Лобарев (193), као и млади богдан весовић (207), Матија Миле
кић (194) и Матеј Гавовић (200 цм). По званично објављеној статисти

ци, најбољи стрелац „Златибора’’ (са 11,1 поен  по утакмици) је ра
домир Маројевић, који је и најбољи скакач (са пет освојених лопти 
под кошем по утакмици), док је Петар воркапић најбољи асистент 
(5,3 асистенције по мечу). 

Екипу је у већем делу сезоне водио тренер А тима вања Гуша, кога 
је по одласку марта ове године успешно заменио Страјин Недовић. 

Утакмице је наш клуб као домаћин играо у дворани СТЦ „Златибор’’ 
на Златибору. А успеси су постигнути уз подршку многих верних навијача, као и 
великог броја партнера клуба међу којима су и општина Чајетина, То Златибор и 
Спортски центар Чајетина. З. В.

Кошаркаши „Златибора’’ осми  
међу најбољим клубовима Србије 

Зла ти бор и ове го ди не ба за мла ђих ко шар ка шких се лек ци ја
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