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Поводом најава да би 
ужички водосистем ус-
коро могао да се прикљу-

чи на водоакумулацију Врутци, 
што мења садашњу ситуацију 
око Сушичког врела, председник 
општине Чајетина Милан Стама-
товић каже да је извориште Су-
шичко врело увек било на те-
риторији чајетинске општине и 
планским актима предвиђено за 
потребе водоснабдевања нашег 
подручја. 

– У датом тренутку, када је 
град Ужице остао без водоаку-
мулације Врутци, ми смо усту-
пили тај извор и омогућили да 
се Ужичани снабдевају водом са 
Сушичког врела док не реше свој 
проблем. У складу са својим раз-
војним плановима, ми радимо 
на реализацији пројекта Суши-
ца, којим је предвиђено да се во-
дом снабдевају села од Трипкове 
до Чајетине и од Чајетине до Зла-
тибора. Како бисмо касније водо-
акумулацију у Рибници могли да 
користимо у комерцијалне сврхе, 
као и за забавне садржаје, а чак 
и као резерву за читаву терито-
рију општине Чајетина – истиче 
за „Златиборске вести” председ-
ник Стаматовић и најављује: 

– У 2019. години, озбиљно ћемо 
кренути са радовима на Сушич-
ком врелу, без обзира како град 

Ужице буде решавао свој про-
блем водоснабдевања. Јер у уго-
вору са њима стоји да град може 
користити само прелив, а да је 
извориште наше. Вредност ин-
вестиције водоснабдевања са Су-
шичког врела је око три милиона 
евра за обе фазе: водовод и ре-
зервоари до Златибора. Ако буде-
мо обезбедили новац, за годину 

дана можемо реализовати проје-
кат. Највећи део посла у смислу 
припремних радова, приступ-
не путеве и документацију, ми 
смо већ урадили. На изворишту 
је урађена црпна станица и део 
цевовода, чиме смо знатан део 
посла обавили. Очекујем да ћемо 
уз добру сарадњу са страним до-
наторима наш пројекат реализо-

вати врло брзо. Конкурисаћемо 
као што смо урадили и са По-
стројењем за прераду отпадних 
вода. Ипак, нама није хитна екс-
плоатиција Сушичког врела. Док 
ми ставимо у функцију „Златни 
град“ уз Рибничко језеро веро-
ватно ће и Ужице решити свој 
проблем са водом.

Прстен од четири  
изворишта 

Тај водовод ка Златибору, на-
помиње Милан Стаматовић, 
биће део ширег интегрисаног 
водосистема: 

Развијена ошина Чајеина, неав-
но нарађена високим ризнањем Ака-
емске уније Оксфора као ресижна 
и иноваивна локална самоурава, из-
узену ажњу оклања воама и воос-
наевању. Пре њом се, схоно развоју 
оађаја, оварају важни ослови око 
коришћења ијаће вое са извориша 
Сушичко врело. Наиме, раско руково-
сво Ужица, чије сановнишво о-

слењих оина кориси воу са Сушич-
ко врела, најављује моућнос а ће 
ресојећим завршеком моерниза-
ције ужичке фарике вое већ у наре-
ној оини за вооснаевање ово ра-
а оново очеи а се кориси лавна 
вооакумулација Вруци. То овара 
ошини Чајеина рилику а своје 
изворише Сушичко врело ускоро иско-
риси за сосвене орее.

Исовремено, значајна ажња чаје-
инске локалне самоураве усмерена је 
и на решавање иања оаних воа, 
у оквиру осављено циља а ово уе 
рва еколошка ошина у Срији. Глав-
ни ео о оухваа је злаиорско 
Посројење за речишћавање оа-
них воа, на коме се раови, у сарањи 
са Словенијом као онаором, инен-
зивно и о лану оављају. 

Вода са Сушичког врела  
ка Златибору уз помоћ 

страних донатора
„ВредностинвестицијеводоснабдевањасаСушичкогврелајеокотримилионаевра

заобефазе:водоводирезервоаридоЗлатибора;акобудемообезбедилиновац,
загодинуданаможемореализоватипројекат”,кажеМиланСтаматовић

У 2019. години, озбиљно ћемо кренути са 
радовима на Сушичком врелу, без обзира 

како град Ужице буде решавао  
свој проблем водоснабдевања



3ОКТОБАР, 2018. ГОДИНЕТЕМА БРОЈА

– Већ смо говорили о томе да 
нам је циљ да са четири изво-
ришта направимо прстен на це-
лој територији општине Чајетина 
и све водоводе користимо, уколи-
ко би се десио неки квар. У поме-
нутој ситуацији, нестанак воде 
би могао трајати најдуже 15 ми-
нута, што је веома важно и због 
потреба нашег становништва и 
великог броја туриста. Цела тери-
торија се развија, не само Злати-
бор и Чајетина. Ако обезбедимо 
стабилно снабдевање и сеоских 
подручја, уз осталу пратећу ин-
фраструктуру, постоје услови за 
живот. 

Председник с тим у вези до-
даје да је руководству општине 
Чајетина у интересу да се обнове 
сва наша села која су веома за-
нимљива по свом културно-ис-
торијском наслеђу, те да ће им 
обезбеђено водоснабдевање и 
квалитетна инфраструктура дати 
шансе за још снажнији развој. 

– Све акумулације у Србији 
имају свој век трајања. Ми смо 
потпуно свесни тога, зато се 
и пребацујемо на изворишта. 
Касније, самом реализацијом 
пројекта Сушичког водовода наш 
план је да се у овај систем укљу-
чи и Доброселичка река, чиме 
би потпуно решили водоснаб-
девање. 

Рибничко језеро, напомиње 
Стаматовић, тада би се користи-
ло у туристичке сврхе, са забав-
ним садржајима: 

– Не би било ограничења за 
реализацију изградње спорт-
ских садржаја које смо пла-
нирали у том делу. Најпре ми-
слим на „Златни град“, где би се 
то подручје потпуно ставило у 
функцију са једним сасвим но-
вим делом Златибора. Отвориле 

би се нове могућности у правцу 
развоја здравствених цента-
ра, као и хотела високе катего-
рије. Не би било индивидуалне 
градње, већ једна спортска ака-
демија и здравствене клинике 
за које већ сада имамо заинте-
ресоване инвеститоре. Упоредо 
радимо на томе да се локација 
припреми, а да ми у перспекти-
ви језеро на тај начин ставимо у 
функцију. То би поменутим ко-
мерцијалним садржајима до-
датно поправило понуду, а на-

равно и увећало приходе, не 
само у Чајетини, већ и у Репу-
блици Србији.

Консултовање струке  
у свему

Председник општине Чајети-
на се нада да ће се можда нешто 
и променити на републичком 
нивоу, па ће актуелни режим 
схватити колики је значај Зла-
тибора. 

– Извесно је да ће и инвести-
тори са својим захтевима ићи 
ка министарствима, досадашња 
лоша ситуација једном се мора 
завршити, јер то не иде нико-
ме у прилог. Све што радимо на 
Златибору радимо са реномира-
ним државним институцијама и 
уз консултовање струке. Једино 
имамо проблем са политиком и 
политичарима који не разумеју 
струку. Радимо све у складу са за-
коном  и под контролом држав-
них институција. Једино нисмо 

могли, а то је посао државе, да 
исконтролишемо и санкциони-
шемо бесправну градњу. Ако у 
целој Србији, како каже ресор-
на министарка, има два мили-
она нелегалних бјеката, зашто се 
само истиче Златибор. Зашто се 
не помиње Београд? То су нама 
лоше рекламе од стране минис-
тарства и појединаца који су у 
служби криминалаца. Али нас 
то неће ометати у нашем послу, 
јер консултујемо стручњаке. Тако 
са Рударско-геолошким факулте-
том радимо Сушичко врело, а у 
наредним годинама радићемо 
и на геотермалним бушотинама. 

– Најпре ћемо почети са ис-
тражном бушотином и тек тада 
Златибор добија на пуном зна-
чају и потпуно заокружује по-
нуду. Очекујемо експлоатацију 
геотермалне воде , а тада ћемо 
имати све важне елементе дос-
тупне: здраву воду, здраву храну, 
еколошки очувану средину, пре-
раду отпадних вода, чврсти от-
пад селектован и на уређен на-
чин одложен. Општина Чајетина 
је потпуно уређена средина, за 
шта смо недавно и добили при-
знање у Енглеској, за разлику од 
осталих локалних самоуправа у 
овом неуређеном систему – каже 
за „Златиборске вести” председ-
ник Стаматовић.  М. Ј.

Све што радимо на Златибору радимо  
са реномираним државним 

институцијама и уз консултовање 
струке. Једино имамо проблем  

са политиком и политичарима који  
не разумеју струку
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Радови на изградњи По-
стројења за пречишћавање 
отпадних вода (ППОВ) на 

Златибору су интензивирани. У 
плану је да до краја године бетон-
ски радови буду завршени и да се 
објекти укрове, а да се током зиме 
ради на монтирању опреме. Уко-
лико све буде ишло по плану, по-
стројење ће бити пуштено у проб-
ни рад на пролеће.   

Почетак грађевинске сезоне 
није био наклоњен извођачи-
ма радова. Честе кише  правиле 
су велике проблеме приликом 
извођења припремних радова, 
најпре у откопима а онда и у на-
сипању јаловином. 

Уговор за изградњу овог по-
стројења потписан је 2016. године 
између ЈКП „Водовод Златибор“ и 
конзорцијума фирми „Јединство“, 
„Хидроинжениринг”  и „Беохи-
дро“. Укупна вредност инвести-
ције је 4,5 милиона евра. Општи-
на Чајетина финансира пројекат 
са три милиона евра, а словенач-
ка влада преко своје агенције 
„Центар за међународну сарадњу 
и развој“ (ЦМСР) са 1,5 милиона. 

– План је да у 2019. години до-
бијемо Постројење за пречишћа-
вање отпадних вода на Златибо-
ру. Изградњом ППОВ Златибор 
значајно ћемо побољшати ква-
литет воде потока Обудојевица и 
реке Рзав, који припадају дрин-
ском сливу. Овим утичемо на 
унапређење стања екологије Зла-
тибора, али и суседне Републике 
Српске чиме наш пројекат добија 
и прекогранични значај – истиче 
Раде Јовановић, директор ЈКП „Во-
довод Златибор“, и додаје: 

– У многим деловима Србије, 

чак и у Београду, не постоје колек-
тори који би прикупљали канали-
зацију, већ су и даље на систему 
септичких јама, а о постројењима 
за прераду отпадних вода да и не 
говоримо… То је велики проблем 
касније, јер ће морати да преко-
павају постојећу инфраструктуру 
(путеве, тротоаре и друго). Ми 
имамо ту срећу да смо размиш-
љали о томе на време и да је ком-
плетна канализациона инфра-
структура на Златибору урађена 
и све комуналне отпадне воде до-
ведене у једну тачку. Остаје нам 
само да завршимо постројење.

Опрема која ће бити уграђена у 
постројење произведена је код ре-
номираних светских произвођача 
из Немачке, Аустрије и Швајцар-

ске. Практично ће бити референ-
ца како извођачима радова тако и 
Златибору, као туристичком месту 
које жели да има чисту средину и 
константно ради на унапређењу 
екологије. 

– Мислим да ће овде долази-
ти из читаве Србије да виде на 
који начин је урађено постројење 
и какви су његови ефекти. Врло 
брзо ће цела Србија морати да из-
гради слична постројења. То су за-
хтеви Европске уније, али мислим 
да је и крајње време да у Србији 
самостално, без притисака споља, 
радимо на очувању  наше живот-
не средине јер је пуно водотокова 
загађено отпадним водама – на-
помиње Јовановић.

ППОВ Златибор ће бити опера-

тивно у 2019. години, а њиме ће 
газдовати особље ЈКП „Водовод 
Златибор“. Директор „Водовода” 
каже да ће бити принуђени да 
од постојећих радника определе 
оне који ће радити на постројењу. 
То ће правити проблеме пошто је 
систематизација уређена за по-
стојеће потребе овог предузећа. 
Због тога ће упутити захтев ре-
сорним министарствима да им 
омогући ново запошљавање, јер 
је тренутни број запослених не-
довољан. 

– Ми Златиборци смо свесни 
природних блага које наш Зла-
тибор поседује, а ово је један од 
показатеља како општина Чаје-
тина, али и ЈКП „Водовод Злати-
бор“, мисле на очување природе, 
без обзира да ли је Златибор прог-
лашен за Парк природе или не. 
Одређивање локације, плански 
акти, идејни пројекат, приступни 
пут, трафо-станица и активности 
на другим предусловима за из-
градњу ППОВ Златибор трају ско-
ро деценију. Опредељени смо  да 
Златибор и његове бистре воде 
сачувамо за будућа поколења и 
мислим да смо на добром путу 
изградњом овог ППОВ и других 
у осталим насељеним местима 
општине  Чајетина - закључује 
директор ЈКП „Водовод Златибор”.

Ово постројење предвиђено је 
за 20 000 еквивалент становни-
ка са могућношћу проширења за 
додатних 10 000, пратећи све ин-
тензивнији развој Златибора. Из-
градња сличних постројења за 
пречишћавање отпадних вода 
планирана је и у  Чајетини, Риб-
ници, Сирогојну и Мачкату.

 Драгана Росић

Постројење за пречишћавање 
отпадних вода у пробном  

раду на пролеће

Мислим да ће овде долазити из читаве 
Србије да виде на који начин је урађено 
постројење и какви су његови ефекти, 

врло брзо ће цела Србија морати да 
изгради слична постројења,  

то су захтеви Европске уније”,  
истиче директор ЈКП „Водовод 

Златибор” Раде Јовановић
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Главни финансијер градње 
златиборског Постројења 
за пречишћавање отпад-

них вода (ППОВ) је општина 
Чајетина са три милиона евра, 
али и Словенија значајно по-
маже, донацијом упола мање 
вредности. Словеначко учешће у 
овом послу је присутно и преко 
љубљанске фирме „Хидроинже-
ниринг”, која је један од чланова 
конзорцијума извођача радова. 
О њиховим искуствима и ономе 
што је урађено разговарали смо 
са Давором Рачичем, извршним 
директором продаје „Хидроин-
жениринга”.
  Да ли сте задовољни дина-

миком радова на ППОВ? 
– Динамика рада је повољ-

на. Увек има места за напредак, 
али имајући у виду временске 
неприлике које су биле изражен 
фактор од марта када смо по-
чели са радовима до краја јула 
(у том периоду су били рађени 
само земљани радови, за које је 
потребно суво време), динами-
ка ја задовољавајућа – оцењује 
за „Златиборске вести” Давор Ра-
чич. 
   Шта је урађено до сада и 

какав је план до краја го-
дине? 

– До сада је изведено низ ра-
дова. На базену септике и базену 
пумпне станице и грубе решет-
ке завршени су бетонски радо-
ви на комплетним објектима и 
тестирања базена на  водонепро-
пустљивост. Урађена је припре-
ма и тестирање постељице за те-
меље самце монтажних стубова 
технолошке зграде. На улазном 
мерном каналу извршена је за-
мена тла-насипање, разастирање 
и набијање тампонског слоја од 
каменог материјала, израда тан-
когслоја бетона и бетонирање. 
Бетонирани су и припадајући АБ 
зидови, завршен је и канал и тес-
тиран на водонепропустљивост.

Што се тиче СБР базена, ту је 

урађен ископ за темељну плочу 
у слоју стене серпентинит, хидра-
уличким чекићем. Утовар и одвоз 
материјала на депонију, довоз, 
насипање и набијање тампон-
ског слоја од каменог материја-
ла на делу ископа. Израда одвод-
них канала по ободу ископа и 
непрекидно црпљење подземне 
воде. Темељна плоча СБР базена 
је предвиђена да се дилатационо 
бетонира из три сегмента. У овом 
тренутку су завршена два од три 
сегмента темељне плоче.

За управну зграду је урађен 
довоз каменог материјала, на-
сипање, разастирање и набијање 
тампонског слоја испод темеља. 
Израда танког бетона испод те-
мељних трака и израда темеља 
и темељних трака.

Набављена је и сва кључна 
технолошка опрема, која ће се 
допремити у складиште у Ужи-
цу током овог и наредног месе-
ца, где ће бити привремено скла-
диштена до уградње на коначно 
позицију на ППОВ. 
  Ко су произвођачи те оп-

реме? 
– Сва опрема је одабрана од 

реномираних произвођача. Ме-
ханички предтретман, груба ре-
шетка, пријем септике, класи-
рер песка је од немачке фирме 
„Хубер”. Дуваљке су од фирме 

„Хафи” из Аустрије. Деканте-
ри су од „Хидметала” из Слове-
није. Постројење за дехидрацију 
муља произвела је „Вестфалиа” 
из Немачке, док су пумпе и ме-
шалице од немачке фирме „КСБ”. 
Филтер за отпадни ваздух је од 
„Костања” из Словеније, а УВ де-
зинфекција је фирме”Ведеко” из 
Немачке. Уз то је набављена и сва 
кључна мерна опрема, која ће се 
због осетљивости инструмената 
чувати у складиштима произ-
вођача до саме уградње. Догово-

рена је испорука трафо-станице, 
коју ће направити и монтирати 
реномирани српски подизвођач 
из Чачка.
  Које су кључне предстојеће 

активности на овом гради-
лишту? 

– Кључне активности у наред-
ним фазама изградње су завр-
шетак грађевинских радова на 
објектима који је предвиђен на 
пролеће 2019. године, пошто се 
због зимских услова предвиђа 
застој радова у зимском перио-
ду. Уградња опреме почиње чим 
буду завршени радови на поје-
диначном објекту. Завршетак 
радова на уређењу око објекта 
ППОВ биће паралелно са тех-
нолошким и електро радовима, 
како би што пре започео пробни 
рад постројења.

  Да ли сте задовољни са-
радњом са општином Чаје-
тина и ЈКП „Водовод Злати-
бор”? 

– Сарадња са општином Чаје-
тина и ЈКП „Водовод Златибор” 
је одлична. У принципу вођење 
пројекта дешава се на више ни-
воа, од најнижег где сарађују 
вођа градилишта - грађевин-
ски надзор - надзор наручилаца, 
преко средњег нивоа са вођом 
пројекта – руководиоцем из-
градње (главни надзор) - вођом 
пројекта наручилаца, до најви-
шег нивоа где сарађују директо-
ри извођача, директор ЈКП „Во-
довода”, председник општине и 
председник скупштине општине 
Чајетина. Преко те шеме конта-
ката и сарадње све недоумице и 
проблеми око пројекта решавају 
се брзо и ефикасно.
  Каква је ваша оцена зна-

чаја овог постројења? 
– Сматрам да је овај пројекат 

од изузетног значаја за општи-
ну Чајетина и Златибор, као зе-
лену дестинацију у Србији. Па 
је тако и наша жеља да то буде 
објекат где су постављени висо-
ки стандарди квалитета, те да ће 
после изградње бити и одлич-
на референца свим извођачима 
који учествују у изградњи ППОВ 
Златибор. Уједно и добар пример 
сарадње са словеначком аген-
цијом ЦМСР (Центар за међуна-
родну сарадњу и развој), која је са 
донацијом од 1,5 милиона евра 
помогла пројекат. Верујемо да се, 
уз успешно завршене радове на 
ППОВ, отварају услови да се до-
бра сарадња између руководства 
општине Чајетина и ЦМСР  надо-
гради и убудуће, као и да се до-
бије финансијска подршка и за 
друге пројекте из области зашти-
те животне средине у општини 
Чајетина – изјавио нам је пред-
ставник словеначке фирме „Хи-
дроинжениринг”.  

 М. Ј.

ППОВ Златибор и за Словенце 
добра референца

Представниксловеначког„Хидроинжениринга”ДаворРачичистичедајесарадњаизвођача
радованапостројењусаопштиномЧајетинаиЈКП„ВодоводЗлатибор”одлична

Давор Рачич
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На најважнијем пројек-
ту општине Чајетина, 
градњи златиборске „Голд 

гондоле”, у току су значајни радо-
ви. Подиже се 19, од укупно 36 сту-
бова који ће се налазити на траси 
ове панорaмске гондоле дуге око 
девет километара. Тренутно се по-
дижу стубови од почетне стани-
це у средишту туристичког цен-
тра Златибор до међустанице на 
Рибничком језеру. 

– Тиме се реализује трећа 
грађевинска дозвола на изградњи 
“Голд гондоле Златибор”, капи-
талном пројекту општине Чаје-
тина вредном 13 милиона евра. 
Очекујемо да до краја године до-
бијемо дозволу и за подизање 
преосталих 17 стубова – каже ди-
реkторка ЈП “Голд гондола Злати-
бор” Бојана Божанић.

                                 
Од центра до Рибничког 

језера

Радници окупљени у конзор-
цијуму одабраном на тендеру, 
који чине фирме “Јединство” из 
Ужица, “Хидромонтажа” и “Ел-
комс” из Београда и “Амига” из 
Краљева, изводе радове уз над-
зор француских стручњака из 
компаније “Помагалски”. Очекује 
се да радови на подизању 19 сту-
бова буду завршени до краја ове 
грађевинске сезоне.

Ова  фаза пројекта, према ре-
чима стручњака из ужичког “Је-
динства”, обухвата стубове на 
делу трасе између међустанице 
и крајње станице. На овом делу 
је предвиђено 19 стубова. Сту-
бови на линији су од челичних 
цеви пречника до 1,42 метра. 
Сви темељи су од армираног бе-
тона и пројектовани као масив-
ни темељи. Стубови су везани за 
темеље помоћу анкер завртњева. 

– Висина стубова је пројекто-
вана у свему у складу са статич-
ким прорачуном, поштујући све 
условљености везане за прела-
зак жичаре преко језера, објека-
та, свих траса инфраструктуре, 
скијашких стаза и грађевинског 
земљишта. Распон између стубова 
и њихова висина варијају у завис-
ности од геометрије трасе. Већина 
растојања између стубова се нала-
зи у интервалу од 160 до 450 ме-

тара, док максимално међустубно 
растојање износи 544 метра – на-
воде у “Јединству”.

Први од 19 стубова најближи 
је почетној доњој станици, од које 
удаљен свега 145 метара и налази 
се на надморској висини од 958 м. 
Ово ће бити и најнижи од 36 стубо-
ва, свега 6,54 м. Од стубова који се 
тренутно постављају, најудаљенији 
од почетне станице је 19. стуб и то 
4.473 метара. Поставља се на виси-
ни од 1.024 м, а висок је 6,68 мета-
ра. У овом делу трасе налазиће се и 
највиши од свих стубова, четврти. 
Висок је 30 м, удаљен од почетне 
станице 568 м и гради се на над-
морској висини од 982 метра.

Када је реч о основним карак-
теристикама стубова, занимљиво 
је да је највеће удаљење од тла из-
међу Т4 и Т5 – 48 метара, иза на-
сеља „Јес мај вилиџ“. Изнад пута 
код рудника магнезита највеће је 

удаљење од тла између Т13 и Т14 
– 52,35м. Нешто мање удаљење 
од тла је између Т21 и Т22 – 49,41 
м изнад Рибничког језера. На по-
четку језера удаљење је око 21 м, 
па се линеарно успиње до 49,41 м. 
Растојање између ова два стуба је 
545, 51 м. Пре ски стаза на почет-
ку Торника највеће удаљење од тла 
је између стубова Т31 и Т32 – 55,18 
метара. Последњи 36. стуб, Т36, на-
лазиће се на надморској висини од 
1.483.50 м, далеко од доње станице 
8.944, 82м и биће висок 9.95 метара.

Говорећи о карактеристикама 
стубова, произвођачи и извођачи 
радова истичу да су сви делови 
поцинковани. У “Јединству” наво-
де и да су сви стубови су опремље-
ни уземљењем и повезани један 
са другим како би се осигурао јед-
нак електрични потенцијал. Ина-
че, пројектом су предвиђене адек-
ватне мере заштите од корозије за 
све челичне елементе жичаре.

Реализација овог пројекта спа-
да у категорију послова са висо-
ким степеном ризика. Реч је о 
монтажи опреме великих габа-
рита и тежина, на великом броју 
локација. Због тога је, како наво-
де, врло значајно учешће рада на 
великим висинама. Коришћењем 
специфичне опреме и механиза-
ције, као и обучених радника, 
који већ имају искуства на из-
вођењу сличних позиција, утицај 
ових ризика сведен је на мини-
мим. У сваком случају, придржа-
вање мера заштите и безбедности 
на раду биће врло значајан сег-
мент реализације овог посла и на 
томе ће се посебно инсистирати.

Динамичким планом је пред-
виђено, како подсећају из краље-

„Голд гондола” добија стубове
Очекујеседарадовинаподизању19одукупно36стубовагондолебудузавршенидокрајаовеграђевинске

сезоне.–Најнижистубвисок6,5,анајвиши30метара,максималномеђустубнорастојање544метра

www.goldgondola.rs

Бојана Божанић
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вачке фирме “Амига”, да радови 
трају до самог краја децембра. – 
Интерним планом смо предвидели 
да мање приступачне стубове по-
дижемо сада док то временски ус-
лови дозвољавају, док ћемо присту-
пачне стубове који се налазе у 
близини путева и почетне стани-
це оставити за крај и евентуално 
лошије временске услове са снегом 
– кажу стручњаци ангажовани на 
овом послу у фирми “Амига”. 

Опрема адекватно  
чувана и спремна  

за уградњу

Радови на подизању стубова 
обављају се уз надзор стручњака 
из француске компаније “Пома-
галски”. Експерт произвођача оп-
реме је на терену заједно са анга-
жованим извођачима. – Радови 
које обухвата ова фаза су бетони-
рање темеља стубова и подизање 
стубова на деоници од почетне 
станице до Рибничког језера. У 
присуству „Пома” експерта прегле-
дана је и издвојена сва неопходна 
опрема за ову фазу градње. Опре-
ма је адекватно чувана и спремна 

за уградњу – кажу стручњаци из те 
француске компаније.

Директор ЈП “Голд гондола Зла-
тибор” Бојана Божанић истиче из-
узетну сарадњу са компанијом 
“Помагалски” и њеним инжење-

рима који имају непроцењиво ис-
куство. 

– Радујемо се што се, и поред 
опструкција, пројекат развија. И 
партнери из „Поме” су задовољни 
начином на који третирамо опре-

му и стање складишта у Бранеш-
ком Пољу. По њиховим речима, то 
олакшава квалитетан будући рад 
на завршним радовима – нагла-
шава Бојана Божанић.

Иначе, у сарадњи са партнери-
ма из компаније „Помагалски“ 
недавно је обављена редовна кон-
трола опреме.Установљено је да је 
одложена по прописима у скла-
дишту у Бранешком Пољу и да је 
сва на броју. 

– Јавно предузеће „Голд гондо-
ла Златибор“ и наша комисија за 
пријем опреме, у сарадњи са из-
вођачима из „Амиге“, током авгус-
та уредили су складиште, очисти-
ли простор и сваки део опреме, те 
сложили делове у складу са дина-
миком уградње. Сва опрема која 
је планирана за складиштење на 
отвореном простору је пажљиво 
пресложена и проверена – рекла 
је Бојана Божанић.

И док се постављају први од 19 
стубова предвиђених у овој фази 
градње гондоле, чека се дозвола 
за подизање преосталих 17, од 
међустанице до врха Торника. 

З. В.

Компанија „Помагалски” са се-
диштем у Греноблу (Францу-

ска) је реномирана фирма која 
ради на производњи опреме за 
жичаре и монтира их широм све-
та. Тренутно раде широм Францу-
ске, у Јужној Кореји, Кини (пројекти 
које су недавно завршили су гон-
доле у Санто Домингу, Боливији, 
Алжиру). 

Неистинама о компанији „По-
магалски” које су протеклих не-
колико дана на седници Народне 
скупштине Републике Србије из-
носили највиши званичници Вла-
де Републике Србије и поједини 

народни посланици, затечени су и 
шокирани менаџмент компаније 
и запослени који раде на реали-
зацији пројекта „Голд гондола” на 
Златибору.

Да подсетимо, на међународ-
ном тендеру у складу са законом 
ова компанија је одабрана као 
произвођач опреме за гондолу и 
израду техничке документације. 
Уговор је потписан, остварена је 
уштеда за буџет општине Чајети-
на и пројекат покренут. Сва оп-
рема складиштена је у складу са 
стандардима и правилима произ-
вођача. 

Једини проблеми који су се 
јављали током реализације пројек-
та су имовинске природе, и то на 
делу трасе гондоле која прелази 
преко државне земље чији статус 
управо ресорно министарство и 
државне институције Републике 
Србије не желе и неће да реше. 

Компанија „Пома” је показала 
велико стрпљење и поверење пре-
ма општини Чајетина током реали-
зације пројекта. Ми то ценимо и, 
чак у име неразумних званичника 
ове државе извињавамо се партне-
рима за изречену увреду и клевету, 
као и нанету штету њиховом угледу.

Компанија „Помагалски” је, 
званично, на нашу адресу и адре-
су целокупне српске јавности која 
је од стране највиших званичника 
Републике Србије бомбардована 
неистинама, упутила допис са пра-
тећом документацијом о иденти-
тету компаније, пословању, билан-
сима за ову и претходну годину, 
одговарајућим потврдама из бан-
ке и о солвентности. То су следећи 
финансијски и правни документи: 
финансијски извештај компаније 
„Пома” са извештајем ревизора за 
2017. годину; копија уписа у регис-
тар из Трговинског суда Гренобла 
као доказ о регистрацији фирме и 
њеној активности и раду и данас; 
сертификат из Привредне коморе, 
из новембра 2017.; два најновија 
оригинална писма из банака као 
најверодостојнији доказ о солвент-
ности компаније „Пома”.

О овоме скандалу већ је оба-
вештена Амбасада Републике 
Француске у Београду.

Пројекат „Голд гондола” се, без 
обзира на опструкције, реализује 
на најбољи могући начин и у на-
редних 10 дана очекује се поди-
зање првих стубова на траси зла-
тиборске гондоле.

Изнете  
неистине  
о успешној 
компанији 
„Помагалски”
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Идејно решење будућег Спортског парка на Златибору Овде ће бити направљен нови кружни ток

Реализација два нова значајна 
пројекта, која ће бити оства-
рена уз иностране донације, 

управо се припрема у општини 
Чајетина. Реч је о градњи спортског 
парка на Златибору у близини згра-
де Туристичке организације, као и 
израда Плана детаљне регулације 
за нови кружни ток на магистрали, 
који ће бити направљен недалеко од 
ауто-кампа „Златибор”. Тиме се на-
стављају важне инвестиционе ак-
тивности по којима је последњих 
година препознатљива ова локална 
самоуправа и златиборски туризам.

О овим подухватима разгова-
рали смо са замеником председ-
ника општине Чајетина Арсеном 
Ђурићем. По његовим речима, за 
градњу парка и израду плана круж-
ног тока општина је из донација 
укупно добила око 125.000 евра, док 
ће сама у та два посла учествовати 
са око 30.000 евра.

– Њихову реализацију плани-
рали смо сада у ребалансу буџета, 
потписани су уговори и новац од до-
натора би требало да буде уплаћен 
наредних дана. Припремамо тен-
дерску документацију, расписаћемо 
тендере током новембра. Реализа-
ција је на пролеће, чим временски 
услови дозволе – најављује Ђурић.

Пројекте финансира ЕУ ПРО И 
УНОПС. Програм подршке Европ-
ске уније развоју општина – ЕУ 
ПРО – допринoси укупном друштве-
но-економском развоју 99 локалних 
самоуправа у регионима Шумадије 
и западне Србије и јужне и источ-

не Србије. ЕУ ПРО има за циљ да 
допринесе стварању услова за при-
влачење нових инвестиција и от-
варању радних места, већој конку-
рентности предузећа, побољшаном 
раду локалних самоуправа и уна-
пређењу социјалне инклузије.

Европска унија је за овај трого-
дишњи програм који је почео у ја-
нуару 2018. определила средства 
у укупном износу од 25 милиона 
евра. Програм спроводи Канцела-
рија Уједињених нација за пројект-
не услуге (УНОПС) у сарадњи са 
Министарством за европске инте-
грације и ресорним министарстви-
ма и институцијама Владе Србије. 
ЕУ ПРО се ослања на добре праксе и 
остварене резултате својих претход-

ника, развојних програма ЕУ ПРО-
ГРЕС и Европски ПРОГРЕС.

Укупна улагања у изградњу 
спортског парка Златибор износе 
142.000 евра. Од тога 115.000 добије-
но је као донација, док је учешће 
општине Чајетина око 26.000 евра.

– Изградња спортског парка на 
отвореном у централном делу Зла-
тибора повезаће језеро, тениске те-
рене и друге садржаје у јединствен 
функционални спортски комплекс. 
Биће то веома садржајан парк, са 
малом атлетском стазом, теретаном 
на отвореном, справама и играони-
цама за децу, праве се и трибине...
То је простор за спортско-рекреа-
тивне активности, доступан свим 
грађанима. Овим општина Чајети-

на, поред уређења локације, жели 
да створи равнотежу између по-
треба туриста за комерцијалним 
садржајима и потреба локалног 
становништва – истиче заменик 
председника општине.

Општина Чајетина је власник 
земљишта и овог објекта, док је Ту-
ристичка организација Златибор 
осмислила, разрадила и финанси-
рала израду пројекта. Биће то, нема 
сумње, још један атрактиван и ко-
ристан простор који ће обогатити 
понуду најпосећеније планине Ср-
бије.

Што се тиче новог кружног тока 
на магистрали, дата је европска до-
нација општини за израду Плана 
детаљне регулације.

– У ту сврху од ЕУ ПРО смо доби-
ли 10.500 евра, а учешће општине је 
око 4.800 евра. У реализацију израде 
Плана детаљне регулације кренуће 
се одмах након спровођења тенде-
ра, Тај будући кружни ток на магис-
трали је врло значајан због регула-
ције саобраћаја и боље доступности 
околних туристичких објеката и ло-
калитета. Омогућиће лакши и без-
беднији пролазак возилима с једне 
стране ка ауто-кампу, Тић Пољу и 
даље ка Рудинама, Рожанству и Си-
рогојну, а са друге стране ка новом 
хотелу „Торник”, Дино парку, „Чиго-
ти”, спортским теренима и другим 
објектима у центру Златибора – ис-
тиче за „Златиборске вести” Арсен 
Ђурић. М. Ј.

Спортски парк на Златибору 
и кружни ток код кампа

„ИзградњаспортскогпарканаотвореномуцентралномделуЗлатибораповезаћејезеро,тенискетеренеидруге
садржајеујединственфункционалниспортскикомплекс”,најављујеАрсенЂурић,додајућидајеновикружни

токзначајанзбогрегулацијесаобраћајаибољедоступностиоколнихтуристичкихобјекатаилокалитета

Општина Чајетина, поред уређења 
локације, жели да створи равнотежу 

између потреба туриста  
за комерцијалним садржајима  

и потреба локалног становништва
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Да је Златибор планина здравља и дуговечно-
сти доказује живот најстаријег Златиборца 
Панта Вранешевића из села Шаиновци, који 

је 11. октобра прославио 101. рођендан.
Најстаријем мештанину Златибора, који је цео жи-

вот провео на селу донедавно радећи сеоске посло-
ве, Туристичка организација Златибор приредила 
је рођенданску прославу. Организацији прославе 
прикључили су се и компанија „Златиборац”, хотел 
„Златибор Мона” који је за овог старину припремио 
рођенданску торту, као и Ранч Зова који је у фијакеру 
провозао стогодишњака по Златибору.

Рођен пред сам крај Првог светског рата, Панто 
добро памти минула времена. Сећа се давних дана 
када Златибор није био ни налик данашњем мо-
дерном туристичком центру. Прича о времену када 
Златибор није имао ни језеро, свега пар зиданих 

објеката у коме су одседали богати гости. Сећа се и 
туристичког успона Рибнице и Палисада, дрвених 
летњиковаца и по које гостионице, које су ноћу ос-
ветљавале петролејке.

Најбољи је живи чувар традиције, јер се у животу 
бавио различитим занатима. Одрастао у шеснаес-
точланој породици, наследивши породично имање 
целог живота бавио се пољопривредом, а био је и 
катранџија, ашчија, пинтор, кириџија и готово седам 
и по деценија добар супруг и отац троје деце. Сада 
има петоро унука и девет праунука и увек исти ре-
цепт за дуговечност: умереност у свему.

Каже и да је његовој дуговечности допринео и жи-
вот на обронцима Златибора, добар ваздух и здрава 
храна. Златибору, планини већ више од једног века 
познатој као ваздушна бања, боља реклама од ове не 
треба.  Т. О. З.

Најстарији Златиборац у фијакеру 
прославио 101.рођендан

Пољаци, Белгијанци, Бугари 
заинтересовани за Златибор 

Туристичка организација Златибор учествовала је на 
Међународном специјализованом сајму туризма „Winter 
Events & Spa Travel Market (WESTM 2018)”, који је одржан 
24. и 25. октобра у београдском хотелу „Хајат”. Овај спе-
цијализовани сајам окупио је велики број учесника, не 
само из Србије и земаља региона већ и из целе Европе, 
укључујући и велике компаније које организују пословне 
скупове за своје клијенте широм света. Туристичка орга-
низација Златибор користила је ову прилику да иностране 
компаније упозна са понудом планине, да им предочи ка-
пацитете и могућности за организовање великих догађаја 
и скупова, тим билдинг програма, као и велике капацитете 
за спортски туризам. За понуду Златибора били су заин-
тересовани туроператори из Пољске, Белгије, Бугарске и 
других европских земаља, а велико интересовање показа-
ле су и организације које се баве лечилишним туризмом.

Златиборски специјалитети 
представљени у центру Београда

У београдском „Гастронаут бару” 5. октобра предста-
вљени су аутентични златиборски специјалитети: комплет 
лепиња, кисело млеко и препознатљиви златиборски сир и 
кајмак. Презентација је организована као трећи у низу до-

гађаја поводом реализације пројекта „12 Величанствених”. 
Домаћини су били Млекара „Наша Златка” из села Крива 
Река и Туристичка организација Златибор, који су, у складу 
са пројектом, послужили кисело млеко и комплет лепињу 
као препознатљиво јело са ових простора. Догађају је при-
суствовао велики број новинара и представника медија, 
блогера из свега туризма и кулинарства, а у препознатљи-
вом укусу комплет лепиње уживали су и гости „Гастронаут 
бара”, међу којима је било туриста из целог света. 

Белгијски амбасадор на штанду 
Златибора у Новом Саду  

Након успешне презентације у Словенији, Туристичка 
организација Златибор је промотивне активности запо-
чела и на домаћем тржишту, наступом на сајму туризма 
„Лорист” у Новом Саду. Првог дана сајма штанд Златибо-
ра је привукао велики број знатижељних посетилаца, ин-
тересовање за зимовање је било велико. На сајму су по-
ред укупне туристичке понуде Златибора, представљење 
и погодности за зимовање, за ране резервације су могући 
попусти и до 20 одсто у златиборским хотелима. Штанд 
Златибора посетио је државни секретар у Министарству 
туризма Мирослав Кнежевић, који је са директором Турис-
тичке организације Златибор Владимиром Живановићем 
разговарао о побољшању туристичке инфраструктуре у 

водећем туристичком центру Србије. Штанд Златибора у 
оквиру ТО регије Западна Србија посетио је и амбасадор 
Белгије у Републици Србији Лео Д›Аес, затим директорка 
Националне туристичке организације Марија Лабовић, као 
и бројни представници медија.

Петогодишња сарадња ФК „Војводина” 
и хотела „Палисад”

Већ годинама фудбалери „Војводине” летње припреме 
спроводе на Златибору, а сваки пут када је тако у ново-
садској ”старој дами” се не поставља питање где ће бити 
смештени играчи и чланови стручног штаба. Хотел ”Пали-
сад”, више пута је био база ФК „Војводина” током летњих 
припрема, а сада је одлучено да та сарадња буде озвани-
чена и то за наредних пет година. Наиме, на штанду Зла-
тибора на овогодишњем сајму туризма ”Лорист” у Новом 
Саду потписан је петогодишњи уговор о пословно-технич-
кој сарадњи између ФК „Војводина” и хотела ”Палисад”. У 
име ФК „Војводина” уговор је потписао спортски директор 
црвено-белих Саша Дракулић, док је у име хотела ”Пали-
сад” то учинила извршна директорка маркетинга и продаје 
Катарина Цицварић. Поред представника медија, потпи-
сивању уговора присуствовали су и првотимци „Војводи-
не” Емил Роцков, Никола Симић, Филип Старич и Немања 
Ахчин.  Т. О. З.

Свима пожелео 
да дочекају 

његове године
Панту Вранешевићу, витал-

ном старини са шајкачом, не-
кадашњем краљевом гардисти, 
почаст је приредила Туристич-
ка организација Златибор, по-
везујући Пантову дуговечност 
са 125 година дугом тради-
цијом организованог туризма 
на овој планини.

– Као посебном слављенику 
приредили смо Панту вожњу 
фијакером са двопрегом кроз 
центар Златибора, поред Краље-
ве чесме која је мало старија од 
њега, уручивши му и поклоне. 
Старина бистрог ума, насмејан, 
био је врло задовољан. Јављао 
се људима поред којих је фија-
кером пролазио, свима пожелео 
да дочекају његове године. 

Овом чину прикључио се и 
хотел „Златибор Мона” који је 
приредио ручак за најстаријег 
Златиборца са слављеничком 
тортом на којој су свећице са 
бројем 101. Потом смо Панта 
одвезли његовој кући у Шаинов-
це – испричао је Јован Павловић 
из Туристичке организације 
Златибор.

Витални Панто Вранешевић из Шаиноваца каже да је његовој дуговечности допринео живот  
на обронцима Златибора, добар ваздух и здрава храна

УКРАТКО ИЗ НАШЕГ ТУРИЗМА...
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Свих 107 ученика који су 
овог септембра пошли у 
први разред основне шко-

ле добило је бесплатно чланство 
у библиотеци „Љубиша Р. Ђенић” 
у Чајетини. На традиционалној 
додели чланских карти у библи-
отеци ове године била је новина: 
уместо пакета и школског прибо-
ра добили су по 5.000 динара, што 
општинско руководство дефини-
ше као једнократну меру попула-
ционе политике.

„Овај износ вероватно ће пр-
ваци и родитељи са лошијим ма-
теријалним стањем искористи-
ти паметно и добро ће доћи за 
оне породице које имају финан-
сијских проблема. Наравно да ово 
није једина и најзначајнија мера 
коју општина Чајетина годинама 
улаже. Већ радимо на оним дуго-
рочним плановима који ће омо-
гућити да млади људи остану и да 
се повећа број новорођене деце и 
број уписаних ђака у први раз-
ред”,рекао је председник општи-
не Чајетина Милан Стаматовић.

Деца из школе „Димитрије Ту-
цовић” у Чајетини и на Златибо-
ру, „Миливоје Боровић” у Мачка-
ту, Кривој Реци и Шљивовици и 
„Саво Јовановић” Сирогојно доби-
ла су и по књигу Љубивоја Ршумо-
вића „Сунчање на месечини” од 
„Песничких ватри златиборских”, 
а уручио им је Арсен Ђурић, заме-

ник председника општине и пред-
седник организационог одбора те 
манифестације.

Током обележавања Дечје не-
деље прeдстaвници Учeнич-
кoг пaрлaмeнтa OШ „Дими-
триje Tуцoвић” из Чajeтинe и сa 
Злaтибoрa у пратњи координатор-
ке Иване Милојевић пoсeтили су 
Скупштину oпштинe Чajeтинa и 
упoзнaли сe сa њeним рaдoм.Учe-
никe je срдачно дoчeкao прeдсeд-
ник скупштинe Mилoje Рajoвић са 
својим сарадницима и упoзнao их 
сa рaдoм oвoг oргaнa, кojи имa 31 
oдбoрникa.

Укупно 16 чланова Ученич-
ког парламента, који због пошто-
вања принципа родне равноп-
равности чини подједнак број 
дечака и девојчица седмог и ос-
мог разреда, могли су да сазнају 
све о раду Скупштине општине 
Чајетина. Рајовић им je oбjaсниo 

дa сe дoнoсe oдлукe o прojeктимa 
знaчajним зa стaнoвникe нaшe 
oпштинe, кao и o рaду jaвних прe-
дузeћa и устaнoвa.

„Ми на тој скупштини имамо 
од 15 до 30 одлука о којима рас-
прављамо и усвајамо. Када их 
усвојимо, враћамо их управи и 
јавним предузећима који су дуж-
ни да одмах поступе по тим од-
лукама. У даљем периоду ми 
пратимо њихов рад и евентуал-
но расправљамо о тим њиховим 
проблемима током целе године. 
Најважније одлуке које доноси 
Скупштина општине су планови 
што се тиче градње, ту је и буџет; 
увек у децембру усвајамо буџет за 
наредну годин. Буџет износи око 
две милијарде последњих година”, 
рекао је ,Милоје Рајовић.

Разговарало се о важним ин-
фраструктурним пројектима као 
што су изградња панорамске 

гондоле, система за пречишћа-
вање отпадних вода, али и ства-
рању бољих услова за све оне који 
желе да се баве спортом. Пред-
седник скупштине је рекао да је 
општина донела одлуку о купо-
вини спортске хале на Златибору 
и напоменуо да је у току рекон-
струкција спортске хале у Чаје-
тини тако да ће бити одлични 
услови за тренинге.   О деловању 
Ученичког парламента председ-
ника скупштине и његове сарад-
нике упознала је председница 
Ивона Туцовић.

„Ученички парламент учествује 
у разним стварима у школи веза-
ним за вршњачко насиље, за кул-
туру и друго. Мислим да је ученич-
ки парламент једна добра ствар у 
нашој школи и лепо је што може-
мо да учествујемо у ономе што је 
битно за школу”, рекла је Ивона.

Помоћница председника 
општине Чајетина Марија Јере-
мић  члaнoвима парламента де-
таљно је представила грб општи-
не, упознајући их са симболима 
који се на њему налазе. Дружење 
је завршено уручивањем пригод-
них поклона деци, а договорено 
је да ученици присуствуjу нeкoj 
од наредних сeдница скупштинe, 
како би се нeпoсрeднo упoзнaли 
сa нaчинoм дoнoшeњa oдлукa.

Д. Росић
М. Јевремовић

Ђацима првацима  
од општине по 5.000 динара
УДечјојнедељиученицимапрвогразредаурученесучланскекартебиблиотеке,

каоиновчанипоклонодопштинеЧајетина
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Планински шарм „Зеленкаде”
„Хотелом„Зеленкада”многисуодушевљени,гостекојисураниједолазилирадујетоштохотелпоново
ради,докјевећинановиходушевљенатимештосумалоиздвојениизгужве,аопетнисудалекоод

центра”,кажеРајкоАћимовић,власник„Аћимовићтурса”учијемзакупујеовајхотел

Хотел „Зеленкада”, карак-
теристичне планинске 
архитектуре, један је од 

првих изграђених хотела на Зла-
тибору, саграђен 1982. године. 
Неколико година био је под упра-
вом ПК „Златибор“, потом и ПТТ 
Угоститељство,  као и многих за-
купаца. Од пре две и по године 
налази се под закупом „Аћимо-
вић турса“ ДОО, чији власник је 
Рајко Аћимовић. 

– Ми се већ 16 година бавимо 
овим послом. Радили смо изда-
вање апартмана у центру Злати-
бора у вили „Језеро“, где смо има-
ли туристичку агенцију. Имали 
смо доста гостију, па смо поред 
издавања својих, морали да за-
купљујемо и туђе апартмане, а 

исхрану смо  организовали у не-
ким од ресторана у центру Зла-
тибора. Онда смо видели ту мо-
гућност да објединимо смештај 
и исхрану. Тако се јавила идеја 
да хотел „Зеленкаду” узмемо под 
закуп. И ево, две и по године ус-
пешно послујемо – рекао нам је 

Рајко Аћимовић, власним фирме 
„Аћимовић турс“ ДОО.  

Хотел је препознатљив по свом 
необичном изгледу, као и по љу-
базном особљу. Идеалан је за пре-
ноћиште породица, индивиду-
алних гостију, гостију у пролазу, 
група, али и деце на рекреатив-
ним наставама, као и екскур-
зијама. 

– Поред рекреативних наста-
ва, „Зеленкада” је примамљива и 
за индивидуалне госте, породи-
це, синдикалне организације које 
долазе током целе године, тако да 
су сви гости добро дошли. Огла-
шавамо се на разним порталима 
и букингу. Хотел располаже са 45 
двокреветних соба са помоћним 
лежајевима, четири апартмана 
и резиденцијом. Што се тиче до-
датних садржаја, њих и немамо 
нешто пуно, самим тим што се 

налазимо под закупом ограни-
чене су нам могућности ширења 
додатних услуга – каже Аћимо-
вић и додаје да ће, уколико се за 
то укаже прилика, то вероватно 
бити велнес центар. 

Наш саговорник напомиње да 
је гостима на располагању апери-
тив бар са предивном терасом, као 
и ресторан који је познат по квали-
тетној традиционалној кухињи и 
врсној услузи особља, које се бри-
не да гостима амбијент и услугу 
учине што пријатнијим и лепшим. 
То су разлози због којих се у „Зе-
ленкади” током целе године ор-
ганизују свечани или пословни 
ручкови и прославе које посетио-
ци памте по топлој атмосфери, до-
број храни, пићу и забави.

Са аутентичним шармом 
планинског амбијента, хотел је 
смештен на само неколико сто-

тина метара од туристичког цен-
тра Златибор. Гостима је загаран-
тован миран боравак са веома 
лепим погледом, са једне стране 
на простране ливаде и шуму, а са 
друге на центар планине.

 – Хотелом „Зеленкада” многи 
су одушевљени. Госте који су ра-
није долазили радује то што хо-
тел поново ради, док је већина 
нових одушевљена тиме што су 
мало издвојени из гужве, а опет 
нису далеко од центра. Углав-
ном реакције су позитивне – на-
помиње Аћимовић.

У његовом закупу је и отворе-
ни базен у златиборском селу Го-
лову, на свега 12 километара од 
туристичког центра Златибор. За 
госте хотела је током летњих ме-
сеци обезбеђен превоз до базена, 
као и бесплатан улаз.

Драгана Росић

Рајко Аћимовић
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Споменик у Стублу ратницима 
палим за отаџбину

Ове године навршава се 100  
година од пробоја Солун-
ског фронта и завршетка 

Првог светског рата. Златиборско 
село Стубло дало је 60 војника који 
су своје животе положили у овом и 
балканским ратовима. Споменик 
тим ратницима у Стублу подигнут 
је уз помоћ месне заједнице Сту-
бло, Црквене општине Добросели-
ца и организационог одбора,, а уз 
свесрдну помоћ општине Чајети-
на. Ово спомен-обележје открио 
је Милан Стаматовић, председник 
општине Чајетина.

„Уз малу помоћ општине Чаје-
тина и значајну иницијативу 

месне заједнице Стубло, као и 
потомака и појединаца који су 
схватили значај онога што су 
наши преци урадили кроз исто-
рију, за нас, за будуће генерације, 
и овде се данас одужујемо нашим 
херојима и јунацима који су ос-
тавили своје животе на ратишти-
ма  ван својих граница. Да би по-
томци данас живели боље и да би 
заштитили своје националне ин-
тересе за своју земљу. Оно што је 
најсветије у животу  једног човека 
они су поставили на пиједестал 
домовине, а то је живот. Општи-
на Чајетина и сви грађани Стубла 
су им захвални на томе и ми им 

одајемо почаст за све што су ура-
дили за своје село, за своју општи-
ну и за своју државу”, истакао је 
Стаматовић.

Освећење споменика обави-
ло је свештенство Српске право-
славне цркве. Парох доброселич-
ки Јован Стојковић захвалио се 
свима који су помогли подизање 
овог спомен.обележја, као и Ис-
торијском архиву Ужица који им 
је дао податке о именима изги-
нулих бораца. На споменику је 
уклесано 50 имена.

Поздравни говор одржао је 
пуковник у пензији Милиша Удо-
вичић, члан организационог од-

бора, и том приликом рекао: „Село 
Стубло, једно од најмањих села 
златиборског краја, дало је рав-
но 60 војника који су погинули у 
рату. Ако се узме у обзир да су то 
били младићи и ожењени људи 
у највећем напону снаге, онда се 
ширина тог страдања може тек са-
гледати”.

У име Удружења потомака ра-
тника ослободилачких ратова од 
1804. до 1918. „Мајор Коста Тодо-
ровић” венац је положио Радиша 
Марјановић. У оквиру програма, 
млади Вујица Драговић,  изреци-
товао је пригодну песму:

… Тихо сушала се
лења ноћ на Цер,
на у ору ланину.
Чак и ивља звер
уила је смер
зо чуно сраха
а ће смеаи чеама
шо крећу ез аха
Дрини, Сави.
Свуа е је лач
амо хиа
риак срски мач …
 На крају су додељене захвал-

нице свима који су допринели 
подизању овог спомен-обележја.

М. Весовић

Свечано обележен Дан школе у Мачкату

„Оноштојенајсветијеуживотуједногчовекаонисупоставилинапиједестал
домовине,атојеживот”,рекаојеоткривајућиспоменикМиланСтаматовић

Основна школа „Миливоје Боро-
вић” у Мачкату прославила је 6. 

октобра свој дан ђачком приредбом. 
У програму су учествовала деца из 
све три школе – матичне у Мачкату 
и издвојених одељења у Кривој Реци 
и Шљивовици.

Школа „Миливоје Боровић” је 
традиционално прославила Дан 
школе за крај обележавања Дечје 
недеље, а следеће године ће просла-
вити 160 година постојања. Дирек-
торка Ана Ристановић захвалила се 
свим гостима, међу којима је био и 
председник општине Чајетина Ми-
лан Стаматовић.

„Деца и њихови наставници су 
заиста вредно радили претходних 
дана. Надам се да су и наши гос-
ти који су били на овој свечаности 
задовољни. Ми смо један колек-
тив који је јако сложан, јесмо те-

риторијално удаљени, али то нам 
не смета да лепо функционишемо. 
Сви су се одазвали позиву. Оно што 
је у нашој школи лепо јесте да има-
мо 246 ученика, и конкретно сада 
два одељења петог разреда, што се 

у школи у Мачкату десило после 30 
годинa”, рекла је директорка Риста-
новић додајући да је пораст броја 
ученика понос села и мештана који 
ту живе. 

У свечаној представи ученици су 

извели дечје песме Љубивоја Ршу-
мовића, део комедије „Избирачи-
ца”, традиционалне нумере и кола, 
а школски хор је за крај отпевао пес-
му британске певачице Адел.

З. В.



13ОКТОБАР, 2018. ГОДИНЕ АКТУЕЛНО

Вре ме за вак ци на ци ју  
про тив гри па

Дом здра вља у Ча је ти ни на ба вио је 600 
до за тро ва лент не вак ци не ко је са др же сва 
три ти па ви ру са гри па, за ко је се оче ку је да 
ове зи ме мо гу пра ви ти здрав стве не про бле-
ме ста нов ни штву. Са вак ци на ци јом про тив 
гри па у Ча је ти ни се кре ну ло 16. ок то бра, а 
док то ри пре по ру чу ју да се за шти та при ми у 
овом пе ри о ду ко ји је оп ти мал но вре ме да се 
ор га ни зам при пре ми за од бра ну.

„Па ци јен ти ма се пред ла же да за ка жу тер-
мин код иза бра ног ле ка ра, нај бо ље у пре по-
днев ним ча со ви ма ка да ве ћи на иза бра них ле-
ка ра ра ди вак ци на ци је. Што се ти че пре по ру ка 
о то ме ко би тре ба ло да се вак ци ни ше, то су хро нич ни бо ле сни ци, 
они ко ји бо лу ју од хро нич них кар ди о ва ску лар них бо ле сти, ре спи-
ра тор них а на ро чи то од хро нич но-оп струк тив не бо ле сти плу ћа, 
за тим ко ји се ле че од ше ћер не бо ле сти, хро нич не бо ле сти бу бре-
га, као и код оста лих иму но ком про ми то ва них па ци је на та. Ме ђу 
њи ма су и ли ца ста ри ја од 65 го ди на с об зи ром да им је иму ни тет 
ма ло сла би ји”, об ја шња ва  др Кри сти на Спа со је вић из До ма здра-
вља у Ча је ти ни. У ри зич ну гру пу спа да ју и они ко ји су сва ко днев но 
у кон так ту са ве ли ким бро јем љу ди. Вак ци на про тив гри па спре-
ча ва ком пли ка ци је, обо ље ва ње од гри па и по гор ша ње основ не 
хро нич не бо ле сти, спре ча ва ши ре ње бо ле сти ме ђу по пу ла ци јом, 
од но ше ње бо ле сти де ци ку ћи, ста ри ма, из не мо гли ма. Сти ца ње 
иму ни те та на кон вак ци на ци је тра је две до три не де ље. М. Р. Л.

На Златибору, у близини језера, 
постављена је клупа за дојење зах-
ваљујући донацији компаније „Ке-
пром”, која је средства за набавку и 
постављање клупа обезбедила из-
двајајући по пет динара од продаје 
сваког производа бренда „МАМ”. 
Идеја је настала због потребе да се 
у друштву подигне свест у вези са 
дојењем.

„МАМ” клупе за дојење 
омогућавају мајкама да 
увек могу лако да нахра-
не и пресвуку своју бебу. 
Ова на Златибору је десета 
постављена у Србији у по-
следње две и по године, ко-
лико траје пројекат „Мами-
но место за дојење“, који је 
покренула компанија „Ке-
пром” у сарадњи са  Школом роди-
тељства Нада Лазић из Београда.

„Циљ пројекта је да промовише-
мо дојење као најздравији начин 
исхране беба. Пре две и по године 
дошли смо до поражавајућих пода-
така Светске здравствене организа-

ције да у Србији мање од 10 одсто 
мама доје своје бебе. Онда смо ми 
хтели да покренемо пројекат који 
ће да промовише дојење на јавном 
месту, да разбијемо табуе који по-
стоје у друштву у вези са дојењем 
на јавном месту и да дамо подстрек 
мамама да је то нешто сасвим  при-
родно и да треба да нахране своју 

бебу кад год је гладна“, каже Јелена 
Станчић, пи-ар менаџер компаније 
„Кепром”, додајући да је Златибор 
где борави велики број породица 
са бебама и малом децом сигурно 
добро место за постављање клупе 
за дојење.  Д. Р.

„Мамино место за 
дојење” и на Златибору

У Дино парку преко 300 деце 
присуствовало радионици 
„Здрава храна, здраво дете“, 

а у Сирогојну радила Дечја пијаца
Дечја недеља је на различите 

начине обележена у школама и 
вртићима у чајетинској општини. 
Док су се малишани у вртићима 
забавили правећи маске  за тра-
диционални маскенбал и такми-
чили се на спортским теренима 
у разноразним играма, њихови 
старији другари из ОШ Димитрије 
Туцовић“ су са својим учитељима 
припремили приредбу у част до-
бродошлице ђацима првацима 
коју су извели на платоу испред 
библиотеке „Љубиша Р.Ђенић“. 
Овом приликом првацима су уру-
чени беџеви, па су на тај начин 
постали чланови Дечјег савеза.

У обележавању Дечје недеље, 
након маскенбала одржаног у  у 
ОШ „Миливоје Боровић“ у Мачка-
ту, у Шљивовици је 3.октобар био  
резервисан за дружење и спортске 
игре. Ученици од првог. до четвр-
тог разреда из матичне школе у 
Мачкату и издвојеног одељења 
у Кривој Реци уживали су у дру-
гарском надметању са својим 
вршњацима у Шљивовици. У ре-

новираној фискултурној сали овог 
издвојеног одељења нашло се 110 
малишана. 

Такође су ђаци и наставници у 
овој седмици правили излете за-
бавним парковима у златиборс-
ком крају. Обележавању Дечје не-
деље придружио се Дино парк на 
Златибору. Преко 300 деце прису-
ствовало је радионици која је одр-
жана у зеленој учионици под сло-
ганом „Здрава храна, здраво дете“ 
о значају здраве исхране код деце. 
Након тога је уследио практични 

део у којем је особље Дино пице-
рије припремало  здраве оброке 
за малишане. 

ОШ „ Саво Јовановић Сирогој-
но“је у оквиру  Дечје недеље ис-
користила прилику да скрене 
пажњу јавности на проблем на-
сиља над децом и да све одго-
ворне актере позову на чврсто и 
умрежено деловање у циљу нул-
те толеранције према насиљу и 
заштите сваког детета. Завршна 
активност била им је традицио-
нална Дечја пијаца која је одр-

жана 5. октобра поред цркве Све-
тог Петра и Павла. Велики број 
туриста, међу којима су били и 
представници организације” Сос 
дечје село” из Београда, имали су 
прилику да посете Дечју пијацу. 
Понуда малих продаваца је била 
шаренолика, са циљем да се уче-
ници друже, добију могућност 
да размене потребне ствари, као 
и да се образују и васпитавају у 
духу предузетништва како би су-
тра били корисни чланови овог 
друштва.     М. Р. Л.

Маскенбал, спортске игре, 
излети у Дечјој недељи

Маскенбал у ОШ „Миливоје Боровић” у Мачкату
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Дводневна конференција 
”Храна сутрашњице – 
Златибор”, коју је амба-

сада Шведске организовала у са-
радњи са Шведским институтом, 
општином Чајетина, Регионал-
ном развојном агенцијом Зла-
тибор (РРА), као и локалним ор-
ганизацијама и предузетницима 
Златиборског округа, одржана је 
почетком октобра у хотелу „Па-
лисад” на Златибору. Уз бројне 
госте из Шведске и региона и уз 
присуство локалних произвођа-
ча органске хране,  представље-
ни су примери добре праксе у 
овим земљама.

„Храна сутрашњице” је проје-
кат чији је циљ препознавање 
потенцијала у локалним систе-
мима производње здраве хране, 
при чему је важно да се окупе ло-
кални предузетници који се баве 
промоцијом зеленог концепта, 
као и да се подстакну представ-
ници локалних заједница да раз-
мишљају слично о процесу про-
изводње хране.

„Да би било могуће произво-
дити здраву и чисту и добру хра-
ну треба имати здраву воду. Да 

би се имала чиста вода треба об-
ратити пажњу како се рецикли-
ра, како се ради са отпадом, са 
другим факторима од значаја за 
екологију у региону. То је све по-
везано. Ми у Шведској тако годи-
нама радимо и мислимо, а же-
лимо да сарађујемо са Србијом 

по истој теми, јер видимо да су 
прехрамбена индустрија, уопште 
храна, врло битна основа за ло-
калну привреду”, рекао је Јан 
Лундин, амбасадор Шведске у 
Београду.

Што се тиче економске са-
радње Србије и Шведске, амба-

садор Лундин је навео податак да 
малине које Шведска увози сти-
жу управо из златиборског краја 
и да је тим поводом већ посетио 
Сирогојно и уверио се у ефикас-
ност њиховог  рада. 

Чајетина је створила 
погодну климу за друге 

произвођаче

Са своје стране, општина Чаје-
тина је својом локалном полити-
ком створила погодну климу за 
друге произвођаче.

„Ми смо урадили све оно што је 
битно за развој једне локалне са-
моуправе као што је мала општи-
на Чајетина и створили  повољан 
амбијент, кроз изградњу инфра-
структуре, стратегије развоја, 
дугорочне планове и кренули по-
лако да правимо једну профита-
билну локалну самоуправу”, на-
поменуо је Милан Стаматовић, 
председник општине Чајетина 
додавши да се Чајетина у својим 
развојним плановима ослањала  
на искуства скандинавских зе-
маља. Такође се захвалио Влади 
Шведске на сарадњи на пројекту 
заштите животне средине, регио-

Храна сутрашњице од 
Златибора до Шведске

Надводневнојконференцијиу„Палисаду”охранисутрашњицеипрепознавањупотенцијалау
локалнимсистемимапроизводњездравехранеговорилиамбасадорШведскеидругиучесници

Развојни планови општине Чајетина по искуствима  
скандинавских земаља: Милан Стаматовић и Јан Лундин
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налној депоније „Дубоко” у Ужи-
цу, при чему је помоћ шведских 
стручњака била од непроцењи-
вог значаја.

На конференцији су о виђењи-
ма својих општина у овом 
пројекту, о предностима, недос-
тацима и плановима говорили 
и представници општина Злати-
борског округа.

„Ми радимо на томе да се по-
ново оснују задруге, јер нестан-
ком задруга нестала су и наша 
села. Нама и те како недостају те 
задруге које би откупиле све оно 
што наши домаћини произведу на 
селу”, рекао је Радосав Васиљевић, 
председник општине Нова Варош.

У овај пројекат су се укључили 
и млади људи и старт-ап органи-
зације са циљем да подигну свест 
о значају здраве хране и важнос-
ти њене системске производње у 
једном друштву. О свом искуству 
у  производњи и пласману својих 
производа, као и о изазовима са 
којима су се суочавали, говори-
ли су и предузетници из Србије.

Искуства предузетника 
и пољопривредника са 

подручја наше општине

Другог дана конференције 
одржана су три округла стола на 
којима је било речи о важности 
синергије локалног система про-
изводње хране, као и о промо-
цији и маркетингу здравог начи-
на исхране који утиче на здравље 
свих људи.

Са пољопривредним произ-
вођачима са подручја општи-
не Чајетина и других општина 
Златиборског округа, о бројним 
проблемима са којима се нај-
чешће сусрећу дискутовао је мо-
дератор Милан Стевановић, нека-
дашњи саветник у Министарству 
пољопривреде и заштите живот-
не средине. Акценат је стављен на 
финансијске аспекте производње.

„Скупе су сировине, a рента-
билност пољопривредне произ-
водње је доста ниска. Субвенције 
које даје Република Србија и ло-
калне самоуправе им помажу да 
опстану на тржишту. Затим, ту 
су проблеми у наплати, у ниској 
цени њихових производа. То су 
главни изазови са којима се они 
сусрећу. Ми ћемо покушати да 
им помогнемо помоћу одређених 
мера, финансијских инструмена-
та и механизама. Циљ је да њи-
хови производи прво буду препо-

знати, да њихова пољопривредна 
производња, третман и пласман 
тих производа буде ефикаснији 
и јефтинији и да крајњи купци 
када плате адекватну цену њи-
хових производа тачно знају шта 
су купили, који је то квалитет и 

са ког је географског поднебља”, 
казао је Стевановић.

Своја искуства изнели су 
пољопривредници и предузетни-
ци са подручја општине Чајетина: 
„Ова година је што се тиче цене 
била доста добра, али је претход-
на била веома лоша, као и две 
уназад. Тако да се та зарада не-
где нивелише, као и губитак који 
смо имали прошле године услед 
суше. Значајне су мере које има-

мо од општине и од државе. Без 
тога не бисмо могли да причамо 
о рентабилности”, истакао је Радо-
ван Стојановић, пољопривредни 
произвођач из Криве Реке.

Власница газдинства ”Коза и 
вук” Јасмина Костић, која се не-

давно са породицом преселила 
из Београда у Криву Реку и урба-
ни начин живота заменила сеос-
ким с производњом козјег сира, 
представила је свој нови проје-
кат. Реч је о аквапонији која у 
потпуности представља самоодр-
живу технику узгоја чисте, здра-
ве хране уз помоћ риба.

„Рибе се гаје у танку. Та вода 
истиче, пролази кроз затво-
рен систем. Биљке ту воду која 

је пуна амонијака користе за 
исхрану. На тај начин биљке пре-
чишћавају воду и чисту враћају 
рибама. Значи, правимо један 
затворени еко систем. У питању 
је у потпуности здрава храна. 
Не могу да се користе никакви 
пестициди ни хербициди, јер би 
услед коришћења хемије риба 
угинула. Ту је највећи проблем 
направити баланс између коли-
чине биљака и количине рибе. 
Када се то направи после нема 
никаквих проблема. Кренућемо 
у то па ћемо видети како иде”, 
објаснила је Јасмина.

Предавачи су присутнима 
говорили и о органској произ-
водњи која може да има велики 
утицај на здравље људи, али и на 
животну средину, као и о изазо-
вима који се могу очекивати на 
том путу. Једна од тема била је 
и допринос пчеларства у развоју 
концепта зелене и здраве хране, 
као и подизање квалитета пче-
лињих производа.

Мирјана Ранковић Луковић
Драгана Росић

Предавачи су присутнима говорили  
и о органској производњи која може  

да има велики утицај на здравље људи, 
али и на животну средину,  

као и о изазовима који се могу  
очекивати на том путу
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Пројека „Злаио-
ром широм – рилози 
за исорију Злаио-
ра и Злаиораца рве 
оловине XX века” 
оржан је на конкур-
су за меијске сар-
жаје ошине Чајеи-
на за 2018. оину.

У августу 1929. године На-
челство Среза златиборског 
урадило је евиденцију др-

жавних и приватних предузећа. 
Регистровани су основни подаци 
за 14 предузећа, од којих је већи-
на била  оријентисана на експло-
атацију шума са Златибора.

Највише предузећа налазило 
се на подручју Кремана и Мо-
кре Горе, захваљујући околности 
да су овуда пролазиле важне са-
обраћајнице, пруга и пут Ужи-
це-Вишеград, а у близини су се 
простирали велики шумски ком-
плекси који су немилице експло-
атисани.

У Кремнима је било лоцирано 
Државно предузеће за пут Ужице- 
Вардиште. Управник предузећа, 
које је имало 80 сталних радни-
ка, био је инж. Милован Смиља-
нић. Преосталих пет предузећа на 
подручју Кремана бавила су се се-
чом и испоруком шумског дрвета 
(јапије) преко железничке стани-
це Кремна. 

Судећи по податку да је упос-
лио 13 стално запослених, добро 
разрађен посао имао је јапијар-
ски трговац Милан Тарабић. Ис-
тим послом бавио се Иван Бе-
шлић, трговац из Креманан, са 10 
привремених радника, као и пар-
на стругара Чучковић-(Веља) Ми-
лановић која је имала једног стал-
ног и осам радника ангажованих 
по потреби. Годишње је прерађи-
вала до 300 кубних метара обле 

грађе, забележио је Миливоје М. 
Савић, начелник Министарства 
трговине и индустрије у пензији.

На станици Шарган-Витаси 
радила су два предузећа за сечу, 
утовари и експедицију јапије.  АД 
Маљен ангажовао је 20 привреме-
них радника, а послом је упра-
вљао Секула Кнежевић из Биоске. 
Ово друштво имало је стругару у 
Пожеги. Банка Југославија из 
Лесковца, чији повереник је био 
Тикомир Турудић из Мокре Горе, 
имала  је једног стално запосле-
ног и 15 привремених радника 
на сечи, вучи и утовару грађе на 
вагоне за експедицију. У једном 
документу из 1930. године забе-
лежено је да је ова фирма за три 
године (1928-1930) грађом уто-
варила 205 железничких вагона. 
Неколико месеци касније од пи-
сања извештаја, на станици Шар-
ган-Витаси почела је са радом 
стругара на моторни погон ин-
дустријалаца Љубинка Ђурђића и 
Тадије Мирковића, за коју Мили-

воје М. Савић наводи да годишње 
преради хиљаду кубика обловине.

Предузеће „Шемат”, ангажова-
но на  путу Ужице – Вардиште, 
имало је седиште у Мокрој Гори. 
Запошљавало је 143 радника, 
послом су руководили предузи-
мачи Шевић и Матејић и инж. 
Шелкоптон. Одељак промене бан-
ке из Босанске Јагодине на шум-
ским радовима на подручју Мо-
кре Горе ангажовао је  12 радника, 
а управљање је било поверено ма-
нипулантима Балтазару Шпрехгу 
и Радомиру Јеличићу. 

У Мокрој Гори је радила пар-
на стругара „Турудић и компа-
нија”, која је била у саставу Ин-
дустријско-техничког предузећа 
„Вао” из Београда. На преради др-

вета радило је 36 радника, управ-
ник је био Рудолф Марек. Године 
1929. у државној шуми „Шарган” 
исечено је  1.580 кубика облог др-
вета које је завршло у стругари и 
столарији „Вао”.

На подручју Јабланице и Беле 
Реке евидентирана су два преду-
зећа за експлоатацију шуме. У Ја-
бланици власник предузећа био 
је Јаков Барок, трговац из Више-
града, а ангажовао је око 50 рад-
ника. У Белој Реци парна стругара 
за прераду дрвене грађе са једним 
гатером Петра Пржуљевића и још 
седам лица из Ужица, ангажовала 
је до 15 радника. Дрво је сечено у 
приватним забранима  и то смрча 
и једним делом јела, а годишње се 
радило 120 вагона грађе.

У Чајетини је било регистрова-
но Друштво за развој рударства 
на Балкану, али лета 1929. године 
није било активно. Констатовано 
је да је распустило раднике и „не 
ради од пре скоро годину дана”. 
Слична ситуација била је и са ру-
дарским предузећем у Семегњеву 
– „до прошле године је постојало, 
па је рад прекинуло”. У среском 
центру било је регистровано и 
предузеће Косте Стојићевића из 
Ужица, које је код Краљеве Воде 
подизало станове Самоуправ-
ној области ужичкој. Имало је 14 
радника.

Занимљиво да попис државних 
и приватних предузећа у Срезу 
златиборском 1929. године не 
помиње стругару АД „Златибор” 
у Рибници. Ова стругара често 
је прекидала рад, па је можда у 
стању мировања била и те године 
и због тога није пописана. Позна-
то је, из бележака Миливоја М. Са-
вића, да је стругара АД „Златибор” 
имала један гатер и прерађивала 
углавном боровину. 

З. Ж.

Балтазар и Радомир 
управљали шумским радовима 

ВећинадржавнихиприватнихпредузећанаЗлатибору1929.годинебавиласе
експлоатацијомшума.–ДруштвозаразвојрударстванаБалканурадилоуЧајетини

Девет хотела-механа са 30 соба за туристе
Преглед државних и приватних предузећа на Златибору 1929. 

није обухватио туристичке објекте (хотеле-механе) иако су они 
примали госте и остваривали значајну зараду током сезоне. Акт 
среског начелника од 10. јула 1929. године садржи попис објека-
та за преноћиште туриста. По њему, у општини Чајетина била су 
четири хотела-механе, два у Кремнима и по један на подручју ја-
бланичке,  белоречке и мокрогорске општине, са укупно 30 соба.
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Једна од најчешће ко-
ришћених речи у по-
следње време је  бренд. 

Наш бренд и наш печат пред-
ставља стара српска кућа, грађе-
на на четири воде, пројектована 
по принципима традиционалне 
српске архитектуре.  Управо јед-
но такво здање налази се у срцу 
Златибора, а припада Ђорђу Кр-
стићу који је добар део живота, 
огромну енергију и неуништиви 
ентузијазам уградио у очување 
наше градитељске традиције. 

Међу високим боровима на 
Златибору , српска кућа коју је 
Ђорђе сам пројектовао у старом 
српском стилу, са пуно укуса, 
делује нестварно.  Дрвени  сто-
лови, клупе, кревети и ормари, 
употпуњени са безбој различи-
тих сувенира, враћају нас у дав-
на времена и сећања на нека-
дашње српске куће. Свакога ко 
је једном видео или боравио у 
њој мирис старина вратио је у 
дане детињства.

 „Српска кућа је нешто што се 
мени одувек, и кроз едукацију и 
у животу допадало. Ја сам оду-
век желео да себи, ма где се об-
рем, ако будем у могућности 

направим праву српску кућу 
моравског стила. Бог је учинио 
своје, подарио ми да то буде 
на Златибору, где сам напра-
вио праву српску кућу моравс-
ког стила пре двадесет година у 
којој живим са супругом. Често 
нам долази и породица из Бе-
ограда, па заједно у њој макси-
мално уживамо”, каже Крстић.

Поштујући  мудрост која се 
преносила са колена на колено, 
грађена је од природних мате-
ријала који чувају здравље чове-
ка, а то су: камен, дрво и малтер. 
Становати у српској кући не зна-
чи живети у вековима иза нас. 
Напротив, у њој су: компјутер, 
електрични уређаји, грејање...
Све што олакшава живот, али 
изглед и поштовање гради-
тељске традиције су на првом 
месту:

„Ја сам се максимално трудио 
да испоштујем  оно што је тра-

диција старе српске архитекту-
ре. У мојој кући сваки комад на-
мештаја  је цртан, прављен. Све 
је од масива и добило је топлину 
коју смо ми желели да имамо у 
свом дому”.

Ентеријер дома обилује ста-
рим предметима, представља 
својеврсну музејску збирку коју 
су годинама прикупљали. Посеб-
но место заузимају  мач, сабља 
и бајонет младог поручника Ди-
митрија К.Ћирковића, пуковни-
ка Југословенске војске, рођеног 
деде Ђорђеве супруге. Њему је, 
као најбољем у класи Краљевске 
академије, припала част да при-
суствује крунисању краља Петра 
I Карађорђевића, што сведоче 
фотографије из тог времена. 

Ђорђе је у етно стилу пројек-

товао многе куће, апартмане и 
угоститељске објекте на Злати-
бору. Оно чиме се највише по-
носи је кафана „Пећинар”  у Љу-
бишу, коју туристи радо походе, 
задовољни ентеријером, избо-
ром хране и топлим пријемом 
домаћина. 

„Из ове породице је потекла 
и кафана „Љубиш”, којa је не-
давно отворенa. Ту смо се та-
кође трудили да испоштујемо 
део старе српске архитектуре, 
с тим што сам хтео овде на на-
правим да то буде више градска 
рустика, али ипак се осећа моја 
црта и топлина коју људи при-
мећују. Веома сам задовољан 
реакцијом људи који су видели 
објекат.  Много је оних који су 
одушевљени топлином и гос-
топримством српских домаћи-
на, што потврђује да туристе 
све мање интересују европски 
ентеријери, а све више српске 
куће које представљају својевр-
сне чуваре наше традиције”, за-
кључује Крстић. 

 Драгана Росић

Топлина и гостопримство 
српске куће

ПројектовањемобјекатауетностилунаЗлатибору,ЂорђеКрстић
огромнуенергијууградиоуочувањенашеградитељскетрадиције
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Једанаести Сајам домаће 
ракије у Шљивовици ус-
пешно је закорачио у дру-

гу деценију постојања и саборо-
вања. Популарна „Ракијада” ове 
године одржана је у новом је-
сењем термину, који се поклапа 
са брањем шљива и временом 
када златиборски домаћини тра-
диционално пеку ракију. 

Као и ранијих година, про-
грам сајма трајао је два дана (29. 
и 30.септембар), а организатори 
манифестације су и ове године 
били: општина Чајетина, Спорт-
ски центар Чајетина, Туристичка 
организација Златибор, „Злати-
борски еко аграр” и Месна зајед-
ница Шљивовица. 

Првог дана сајма, на злати-
борском Краљевом тргу означен 
је почетак 11. шљивовачке „Ра-
кијаде” дегустацијом најбољих 
прошлогодишњих ракија, док је 
други дан, света недеља, у пор-
ти цркве Марије Магдалене у 
Шљивовици био предодређен за 
већински и главни део програма.

 „Ракијаду” је симболичним 

потпаљивањем казана и поз-
дравним говором отворио пред-
седник општине Чајетина и 
председник организационог 
одбора   Милан Стаматовић. У 
свом обраћању истакао је важ-
ност неговања манифестације 
посвећене ракији, али и изразио 
незадовољство што један овакав 
традиционални догађај није до-
вољно медијски пропраћен.

„Све ово што радимо, овак-
ве манифестације су пример да 

морамо сачувати српско село. 
Јер, ако сачувамо село, ако са-
чувамо вас произвођаче, ако са-
чувамо децу ми смо сачували 
Србију. Наш задатак јесте да се 
путем оваквих манифестација, 
па нека буде десет људи који ће 
ово да чују, то прошири Србијом. 
Нема везе што РТС и национални 
медији неће да говоре о овоме. 
Неће да преносе ни наша међу-
народна признања која добијамо 
свуда по свету и омаловажавају 

их. Ми смо познати као једна 
од најуспешнијих локалних са-
моуправа и ван граница Србије. 
То је за вас велика предност, да 
знате да живите у једној модер-
ној, савременој, уређеној локал-
ној самоуправи. То је будућност 
Србије”, истакао је Стаматовић.

У такмичарском делу надмета-
ло се 95 узорака ракије, а одлуку 
о победницима донела је коми-
сија у саставу: Иван Гајић–пред-
ставник „Југоинспекта”, др Иван 
Урошевић–професор Пољоприв-
редног факултета, и Костадин 
Михаиловић–инжењер техноло-
гије.  Према њиховој оцени сви 
дегустирани производи били су 
изузетног квалитета, а   велика 
златна медаља у категорији ра-
кија од шљиве припала је Мила-
дину Миловановићу из Љубања: 

„Ја се више бавим воћним ра-
кијама од јабуке, крушке, дуње. 
До сада сам добијао награде за те 
ракије (нана, клека, лоза). Одлу-
чио сам да се опробам и у произ-
водњи љуте ракије, и ево, добио 
сам награду. То ми доста значи. 

Ракије наших домаћина  
су изузетног квалитета 

„Акосачувамосело,акосачувамоваспроизвођаче,акосачувамодецумисмосачували
Србију”,рекаоотварајући„Ракијаду”МиланСтаматовић
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Овим сам доказао да умем да 
печем и ракију од шљиве”, каже 
први добитник велике златне ме-
даље. Велику златну медаљу за 
ракију од шљиве добило је још 
десет произвођача, а златном 
медаљом награђено је њих осам. 

Награде су припале и произ-
вођачима специјалних ракија. 
Велику златну медаљу добила 
су четири, а златну медаљу пет 
произвођача.

„Задовољни смо што смо у ова-
ко јакој конкуренцији, у месту 
које носи име по ракији која је 
бренд Србије Шљивовици, успе-

ли да укрсте копља наша лозо-
вача и ваша шљивовица. Преза-
довољни смо златном медаљом, 
победити у оваквој конкурен-
цији је част и понос, али и оба-
веза за наш будући рад”, рекао је 
Зоран Гачић из Мостара, добит-
ник златне медаље за лозовачу.

Признање за допринос раз-
воју Сајма домаће ракије и про-
моцију села Шљивовица уруче-
но је Костадину Михаиловићу. 
Он је рекао да је управо ово село 
колевка српске шљивовице, још 
од 1868. године, а захваљујући 
„Ракијади” обезбеђена је зашти-

та овог бренда. Село Шљивови-
ца носи име по овом српском на-
ционалном пићу, а управо по тој 
рецептури шљивовица је добила 
од Европске комисије географ-
ски сертификат.

„Ви знате да је сајам почео 
2008. године, захваљујући томе 
што је Европска унија прихвати-
ла да је у Србији прво почела да 
се производи ракија у селу Шљи-
вовица, по чему је и добила име. 
Цео свет, а поготову Европа зна 
да је овај предео богомдан. При-
рода нам је дала изузетне услове 
земљишта, микроклиме и сунца 

за нашу сорту шљивовица”, иста-
као је Михаиловић.

У другом делу програма прог-
лашени су остали добитници  на-
града. Најбоља ракија по оцени 
публике је Николе Брковића из 
Качера. Најбољу гибаницу по оце-
ни посетилаца направила је Вера 
Селаковић. Најлепше чобанице 
су Сања Војновић и Ана Нико-
лић из Шљивовице. Према оцени 
Туристичке организације Злати-
бор, најлепше двориште је Слави-
це Каљевић, а најлепши воћњак 
Дејана Росића. За најбољег здра-
вичара жири је прогласио Раден-
ка Радојичића.

Манифестација је и ове годи-
не употпуњена богатим култур-
но-уметничким програмом, у 
оквиру кога су наступили: фру-
лаши, певачке групе, култур-
но-уметничка друштва, здрави-
чари и трубачи. Највећу пажњу 
посетилаца привукло је буре на 
точковима  Миломира Милоје-
вића Гера, где су се могле дегус-
тирати разне врсте ракија.

 Драгана Росић

Зоран Гачић Костадин МихаиловићАрсен Ђурић и Миладин Миловановић

Постоји  више од 100 година, а у 
Шљивовици се помиње од 1868. го-
дине. Казан за печење ракије позна-
тији како „чучавац” владао је овим 
просторима до осамдесетих годи-
на прошлог века. Што је у то време 
био ауто „фића”, за доброг домаћи-
на био је „чучавац”. Није свако могао 
да га има. Био је скуп, имао је високу 
цену. Састојао се од казана (бакарног 
дела) и дрвеног дела, што чине: капак 
са носцем и табарка од 450 литара. 

Села су некада била пуна народа 
и кад домаћин пече ракију окупе се 
људи, комшије и пријатељи да попију 
чашицу. Попије се ту поприлично. Че-
кајући да истекне и други казан неко 
је седео, а неко чучао, и по томе ка-
зан је добио име „чучавац”. На њега 
се претежно пекла ракија од осам до 
десет гради, само за изузетне прили-

ке као што су славе пекло се 15 до 16 
гради. Дневно је могло да се испече 
максимално три казана. 

Управо такав казан, који је у функ-
цији, у свом власништву има Мило-
мир Милојевић звани Геро. Пошто је 

он човек из народа, оснивањем Сај-
ма домаће ракије у Шљивовици, по-
пуларне „Ракијаде”, свој „чучавац” 
је уступио као атракцију за ову свет-
ковину. Многи туристи, а и мешта-
ни нашег краја нису ни чули за тако 
нешто, а камоли видели. Зато је ту 
Геро, да о „чучавцу” каже шта треба.  

„Чучавац сам склепао из делова, 
јер га целог нисам могао нигде наћи. 
Нешто сам платио, нешто добио на 
поклон”.

Сваке године на Сајму домаће ра-
кије у Шљивовици и Краљевом тргу 
на Златибору можемо видети попу-
ларни „чучавац”. Радозналим турис-
тима, а и осталим знатижељницима 
Геро ће увек изаћи у сусрет и објас-
нити процес производње домаће ра-
кије на њему. 

И након технолошке револуције 
казан „чучавац” и даље живи. Док је 
Гера биће и „чучавца”. 

Мирослав Весовић

Док је Гера биће и казана „чучавца”
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Док Перо Јовановић Ћумур 
и синовац му Зоран спре-
мају дрва, Перова жена 

Јеленка плете чарапе за зиму
Од железничке станице у Се-

мегњеву до Пера Јовановића 
Ћумура има око три километра. 
Октобар је месец и затичемо га 
како спрема дрва за зиму. Пома-
же му синовац Зоран, који је ра-
ном зором дошао стрицу у помоћ. 

Дрва су храстова, мада може и 
боровина, а за ову зиму биће до-
вољно 20 метара. Мање не може. 
Док мушкарци дрва спремају, Пе-
рова жена Јеленка плете чарапе 
за зиму, а буде ту и рукавица, по-
лувера и џемпера.

Петар Јовановић је рођен у 
Трипкови 1954. године. Када је 
напунио седам месеци родитељи 
се селе у Семегњево на мајчино 

имање. У старој кући затичу деду 
и бабу и са њима почињу да живе. 
У државним фирмама нико није 
радио, а живело се од сточарства 
и пољопривреде. Имало се тек то-
лико за себе. 

„Некад се много лепше живело”, 
започиње причу Јеленка. „Више 
се дружило, било је више људи, 
у сваком домаћинству петоро, 
шесторо. Скупе се људи да попију 

кафу. Шале се, друже, било је више 
смеха. Теже се живело, а лепше. 
Испричамо се и свак својим пу-
тем оде”.

Данас је друкчије, ретко ко 
може да се види да прође путем. 
Понеки туриста ако наиђе. Доско-
ра је било и планинара. 

А Перо своја сећања овако оп-
исује:

„Почео сам да радим 1969. го-

дине и мењао фирме. Где је било 
боље тамо сам и ишао. Године 
1989. запослио сам се као секач у 
„Србијашумама”. Посао ми је био 
да припремим моторку и сечем 
стабла. Да заведем шумски ред, то 
јест да уклоним гране после сече. 
Било је тешко, поготово у зим-
ском периоду. Требало ми је два 
сата хода до радног места, Виого-
ра, Црног Потока или Шљивови-
це”, сећа се он и наставља: 

„Из села нас је било десетак, 
тако да никад нисам ишао сам. 
Било је ту и рабаџија, по дваде-
сет људи у шуми. Кад се скупимо 
за доручак ми наложимо ватру, па 
„окренемо” сланину на шиљак, а 
буде ту и по нека ракија. Дешава-
ло се кад су јаки мразеви да се и 
хлеб заледи, па се поред ватре от-
крави и онда га једемо. Увече, у 
повратку, свратимо у продавни-
цу на понеко пиво, па поред пећи 
дођемо себи, те нам буде весело 
да се и запјева”.

Данас Перо има 64 године и са 
својом супругом Јеленком ради 
све пољопривредне послове које 
изискује једно сеоско домаћин-
ство. Ускоро ће да се пече ракија, 
па посек, то јест клање свиња и 
понека овца за стељу. Од свиње се 
топи маст, а буде сланине и пр-
шуте.

 Док Јеленка преде, Петар завр-
шава око дрва. А кад дође зима 
мање се ради. Попије се понека 
ракија и резне сланиница. И тако, 
дан за даном, прође и зима. Ко не 
верује, нек дође па нек види. 

 Мирослав Весовић

Има јена сара рича а је у авна времена у Семењеву  
семе ило „њево”, није ницало, а се о оме село и назва-
ло. А како су векови ролазили, ницале су ове военице и 
ћумуране, суваи за исашу соке, црква рвнара, касније 
и куалиша за урисе. Чувени су нека или лучари и 
каранџије из Семењева, ровци соком и мајсори р-
воеље, ок анас сви знају за семењевске азене „Ко Ком-
ша”, „Злаиорска језера” и „Трчиноа” . У савременом Се-
мењеву може се ланинарии, возии ицикл шумским 
сазама, ецаи у чисим ланинским ооцима. Али за 
оне који ове живе увек има сеоских ослова, ових јесењих 
ана у риреми рва и ечењу ракије.

Секач у шуми ради  
и кад се хлеб заледи

Од лучара и трговаца стоком 
до базена у Семегњеву

Петар Јовановић са супругом Јеленком
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Драган Благојевић звани Ћошко ковач  је у Се-
мегњеву од 1946. године. Занат је завршио 

код приватника за време Другог светског рата. 
Године 1946. враћа се кући и отвара приватну 
радњу, која и дан данас постоји. Овај занат нема 
више нико да ради, неће нико ни да учи, он је 
одумро. То је занат ковачко-поткивачки, а ради 
и браварски и механичарски посао. 

„Предложио бих ако неко хоће да учи те зана-
те треба да учи, јер требаће то ако се буду задру-
ге оснивале. Ја сам био у радној задрузи ковач, 
јер је потребан ковач и за село и за град, па не 
би требало то баш да се угаси начисто. Такође 
и воденичари, столари, и други стари занати”. 

Занат је завршио у Кремнима код Сава Ерића. 
Био је Саво добар мајстор, добро га је научио 
занату. После је Драган радио у „Плануму” у Се-
мегњеву на тунелу, а затим  прешао у „Ракету” 
где је радио као ауто-ковач, одакле је и пензи-
онисан. Данас живи у Семегњеву у својој кући. 

„Рођен сам 1931. године, а мало је ковача који 
су издржали толике године, јер је то тежак фи-
зички посао. А ја сам то све издржао. Препору-
чио бих ако неко хоће да се бави овим занатом 
може да ми се јави да му дам инструкције и да 
га научим. Мајстор сам за поткивање, имам не-
колико заната који су везани за металску стру-
ку: браварски, лимарски, поткивачки, ковачки...”

У време кад је он учио занат ковач је морао да 
зна све радове. Правио је гумарабе, шинска кола, 
плугове, мотике, секире, све што треба једном 
пољопривреднику. И сада се прави тај алат, само 
доста мање. Данас је модерна техника преузе-
ла производњу. Боље се исплати фабричко него 
да мајстор прави, мада то није истог квалитета. 

„Ја, на пример, кад клепам секиру наплатим 
онолико колико она кошта у продавници. Јер се 
данас ради серијски, а ја то морам да обрадим 
ручно. А и материјал је скуп”. 

Користи разне алате, које мора да има и ко-
вач и поткивач. Прво наковањ и чекић. Има и 

разне брусилице, бормашине и комплетан ме-
ханичарски и поткивачки алат који је, углавном, 
сам направио. Поред тога Ћошко поседује и ма-
шине које је, такође, лично он правио, као што је 
машина за савијање олука. 

И данас користи старинске мехове на ручно 
дување. Није хтео да користи мехове на струју, 
јер ако нестане струје не би могао да ради, док 
ови механички могу да раде у свако доба. Занат 
му је помогао да закући, а данас, као пензионер, 
највише се бави сточарством. Има 20 оваца, држи 
свиње и кокошке. И поред тога стигне да обави и 
неке мање ковачке послове.   М. Весовић

На имању Влајка Дробња-
ковића из Семегњева овог 

лета шљива је добро родила. 
Скупио је Влајко око 500 кило-
грама шљиве и почео да пече 
ракију. Помогли су му стричеви 

Милош и Радован. Почели су у 
осам сати изјута и до два сата 
поподне  испекли три казана 
шљивовице. 

„Да би ракија била добра 
прво судови морају да буду 

чисти”, објашњава Радован. 
„Онда мораш да имаш хлад-
ну воду у табарци, тако да се 
она не би загрејала. Ако је увек 
хладна вода и ракија ће да буде 
боља”. 

Кад се нађу два добра мајсто-
ра и познаваоца у печењу ракије 
онда мора да падне договор.

„Ако знамо оба, нек прво 
пече он, а после ћу ја, тако да 
се увек лепо договоримо. Ову 
шљивовицу што смо до сада 
испекли „терали” смо 14 гради”.

Уз добру ракију иде добра 
здравица, а за то је задужен Ми-
лош који живи подно Виогора. 
Здравица иде овако:

„Ој чашице, лијеи своре,
Окренем и анце оре.
А ви љуи разне соре, 
Са извол›е. 
Држ›е чаше, флаше у руци,
А и Милоше, ракије „навуци”. 
Ко ме ‹вако са наера
Да олажем за шофера.
Ка сам равар мо›о ии, 
Да се кии, а се нии, 
Неком олук, неком враа, 
Ео мени ора лаа.  
Нек› нам уе све срено,
Живо и весело.
Живели!” 
Буде ту још и печеног кром-

пира,тврдога сира и домаћег 
парадајза – уз казанску храну 
и ракија ће боље да ради. 

 М. Весовић

Ковач Ћошко веран занату 72 године

Мајстор Ћошко је правио гумарабе, шинска кола, плугове, мотике, секире...

Ој чашице, лијепи створе,  
окренем ти данце горе

Три казана шљивовице за шест сати испекли су Дробњаковићи,  
семегњевски мајстори за добру ракију
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Пи ше: Ми ли сав Р. Ђе нић

Ро ђен и вас пи та ван у 
па три јар хал ној све ште-
нич кој по ро ди ци Је фи-

ми је и Је вре ма Ту цо ви ћа, у 
фа ми ли ји где је чи та во сто ле-
ће слу жба Бо гу би ла на след-
на. Сто га је те шко раз у ме ти 
по сту пак њи хо вог пр во ро ђе-
ног си на Вла ди ми ра, мла дог 
гим на зи јал ца ко ји из но се ћи 
сво је сло бо дар ске иде је ула зи 
у су коб са про фе со ром ве ро-
на у ке и по сле за вр ше на че-
ти ри раз ре да би ва ис те ран из 
ужич ке ре ал ке. Од та да је жи-
вот бун тов ног про ти ног си на 
ис пу њен сјај ним ус пе си ма и 
чуд ним па до ви ма. 

Срећ но де тињ ство у то плом 
по ро дич ном до му сме њу ју 
бур ни до га ђа ји на срп ском 
дво ру на пре ло му ве ко ва, а 
рат на сла ва там ни на кон на-
вод не ве ле и зда је и ду го го ди-
шње ро би је. А све је то има ло 
до дат ну те жи ну, јер у жи во ту 
ни ра дост ни ту гу ни је имао 
са ким по де ли ти. 

Чинове стиче  
на бојном пољу  

У ју лу 1890. го ди не шко ло-
ва ње на ста вља у под о фи цир-
ској шко ли и на кон две го ди-
не до би ја чин под на ред ни ка, 
а 1901. ука зом је про из ве ден 
у чин по руч ни ка. Ка да је по-
стао труп ни офи цир чи но ве 
сти че на бој ном по љу, по след-
ње уна пре ђе не би ло је ок то-
бра 1915. го ди не ка да је до био 
чин пу ков ни ка. 

Ту цо ви ће ву ка ри је ру умно-
го ме је усме ри ло по зна на ство 
са Дра гу ти ном Ди ми три је ви-
ћем Апи сом. Овај оба ве штај-
ни офи цир за па жа спо соб ност 
и од луч ност мла ђег ко ле ге, 
ње гов осе ћај за прав ду и пра-
вич ност и уво ди га у тај ну ор-
га ни за ци ју „Цр на ру ка”. И Вла-
ди мир је био ак ти ван уче сник 
у Мај ском пре вра ту 1903. го-
ди не, ка да су чла но ви ове ор-
га ни за ци је из вр ши ли атен тат 

на кра ља Алек сан дра Обре-
но ви ћа и кра љи цу Дра гу Ма-
шин, по след ње чла но ве ове 
ди на сти је. 

Пу ков ник Апис, има ју ћи 
нео гра ни че но по ве ре ње у 
свог ко ле гу, ну ди му члан ство 
у тај ној ор га ни за ци ји „Ује ди-
ње ње или смрт” ко ја је на ста-
ла од чла но ва ор га ни за ци је 
„Цр на ру ка”.По ста ту ту ове ор-
га ни за ци је сва ки кан ди дат је 
мо рао да обез бе ди још 
пет чла но ва. Ту цо-
вић члан ство ну-
ди ма јо ри ма Јо-
си фу Ко сти ћу 
и Пе тру Жив-
ко ви ћу, али 
ка да је от-
кри ве на њи-
хо ва по ве за-
ност са овом 
тај ном ор га-
ни за ци јом сва 
тро ји ца до би-
ја ју пре ме штај, 
Вла ди мир од ла зи 
у Ча чак, за ко ман-
дан та ба та љо на.

У ра то ви ма са Тур ском и 
Бу гар ском ко ман ду је јед ним 
ба та љо ном, а 1914. го ди не 
пре у зи ма ко ман ду Де се тог 
пе ша диј ског пу ка Шу ма диј-
ске ди ви зи је пр вог по зи ва са 
ко јим уче ству је у сјај ним по-
бе да ма на Це ру и Ко лу ба ри, 
у тим срп ским епо пе ја ма ко-
је су ушле у свет ске уџ бе ни-
ке рат не так ти ке и стра те ги-
је. Из у зет но хра бар, од ва жан 
и ис ку сан сво је спо соб но сти 
ис ка зао је баш у нај те жим 
тре ну ци ма. Нај бо љи до каз 
ње го ве рат не на да ре но сти по-
ка зу је је дан дра ма ти чан до га-
ђај при ли ком по вла че ња срп-
ске вој ске 1915. го ди не.

При ли ком по вла че ња срп-
ске вој ске пре ма Ал ба ни ји 
ду ге ко ло не Де се тог пе ша диј-
ског пу ка за ста ле су у јед ној 
удо ли ни на ле вој оба ли ре ке 
Вла си не, да пре дах ну и про-
бде ноћ ко ја се спу шта ла. То 
су би ли да ни ка сног ок то бра 
кад зе мљу по чи њу да за гр ћу 

пр ви сне го ви. Го ли бре го ви 
пру жа ли су ма ло на де да ће 
се на ћи ка кав за клон. Рат ни-
ци са уз диг ну тим краг на ма, 
до тра ја лих и про ки слих ши-
ње ла бес по моћ но су ста ја ли и 
че ка ли но ва на ре ђе ња. Као да 
је суд би на укле ла јед ну вој ску 
и при пре ма ла јој уни ште ње. 

 Бу гар ске сна ге окру жи-
ле су Ту цо ви ћев пук са три 
стра не и за пре ти ле уни ште-

њем или за ро бља ва-
њем. Сре ћа им ни је 

би ла ни ма ло на-
кло ње на, али се 
о њи ма бри нуо 
њи хов ко ман-
дант. Од њих 
је тра жио да 
без по го во ра 
и з  в р  ш а  в а -
ју ње го ва на-
ре ђе ња, да се 

по ви ну ју рат-
ним за ко ни ма, 

за уз врат ни је би-
рао сред ства да их 

за шти ти. И док су те 
ве че ри рат ни ци за-

о гр ну ти ши њел ским кри ли-
ма раз гле да ли где би се мо-
гли ма ло спу сти ти, пу ков ник 
по зва ко ман ди ра тре ће че те 
ка пе та на Ра до ми ра Цви јо ви-
ћа. Он се од лу чио да по бе ди 
овај без из лаз ду бо ко уве рен у 
ду хов ну сна гу срп ских се ља ка 
рат ни ка ко је во ди. 

- Слу шај Цви јо ви ћу – по че 
су во ко ман дат гле да ју ћи га 
пра во у очи – је дан бу гар ски 
ба та љон пре шао је ве че рас 
ре ку Вла си ну, са на ме ром да 
нам пре се че од ступ ни цу. На-
ре ђу јем ти да од сво је че те уз-
меш три во да, че твр ти не ка ти 
оста не у ре зер ви. Ују тру до се-
дам са ти, ка ко знаш и умеш 
про на ђи тај ба та љон и пре ба-
ци га пре ко Вла си не. Је си ли 
раз у мео? 

- Раз у мем, го спо ди не пу-
ков ни че, али Ви до бро зна те 
да ни је дан мој вод не ма ви-
ше од 40 ре до ва. Има ли игде 
за пи са но да су три ова ко убо-
га ље на во да из ну ре них и про-

па лих рат ни ка на па ли је дан 
цео ба та љон. Мо ја три ба та љо-
на бро је око 130 љу ди, а тре ба 
да на пад ну ба та љон од 1.000 
Бу га ра ко ји су тек до шли из 
Тр но ва. И још тре ба да их по-
ту ку и про те ра ју пре ко на бу-
ја ле ре ке. 

- Бо га ми, Цви јо ви ћу, та ко 
не што до са да ни је за пи са но, 
али но ћас ће мо и то за бе ле-
жи ти.

- Го спо ди не пу ков ни че, ме-
ни из гле да да Ви жр тву је те 
ме не и мо ја три во да да би сте 
мо гли из ву ћи и са чу ва ти пук?

- Та ко је, ти пра вил но ми-
слиш. Ви диш ону све тлост у 
да љи ни? Оно су бу гар ске ва-
тре. За о кру жи ли су нас са 
свих стра на и са да је овај ба-
та љон упу ћен да нам пре се-
че је ди ни про лаз ко ји је ос-
тао. Ако му то по ђе за ру ком, 
ми ће мо ују тру би ти за ро бље-
ни ци. 

- До бро, го спо ди не пу ков-
ни че, ка жи те ми бар где мо гу 
сре сти тај ба та љон?

- Та мо не где де сно од по ло-
жа ја зва ног Го ле ма га ри на. То 
је јед на па ди на ко ја се спу шта 
у Вла си ну. 

- Го спо ди не пу ков ни че, на-
пи ши те Ви ме ни то на ре ђе ње.

- Због че га ти је по треб но 
пи сме но на ре ђе ње? 

- Ако но ћас из ги не мо да ни-
ко не при го во ри да је ка пе тан 
Цви јо вић са мо вољ но од вео на 
кла ни цу 130 љу ди. Ако ко јим 
слу ча јем успе мо хо ћу да се то 
при зна ме ни и мо јим из му че-
ним вој ни ци ма.

Припрема за борбу  
с Бугарима

На ове ре чи пу ков ник Ту-
цо вић се окре те пре ма ко-
ман дан ту ба та љо на и по ка зу-
ју ћи ру ком на хар ти ју на ре ди: 
- Пи ши.

На ред ба је бр зо би ла го то ва 
и пу ков ник је пот пи са.

- А са да, сре ћан ти пут, ка-
пе та не.

- И Ва ма оста нак, го спо ди не 
пу ков ни че.

Бун тов ник из Го сти ља  
Вла ди мир Ту цо вић

Вла ди мир Ту цо вић
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Ка пе тан Цви јо вић оку пи вој-
ни ке и обра ти им се ре чи ма.

- Ве че рас ће мо отво ре но 
раз го ва ра ти, вој ни ци мо ји. 
До био сам јед ну те шку за по-
вест. Ка да се она пре ве де на 
наш вој нич ки је зик зна чи ово: 
три во да мо је че те но ћас ће да 
се ту ку и гу ша ју са Бу га ри ма, 
јер Де се ти пук мо ра да се спа-
се пре зо ре. Да кле љу ди, ми 
но ћас има да из ги не мо! Иде-
мо у ма глу па шта нам Бог да. 
По треб но је са мо да се чвр сто 
др жи мо је дан уз дру гог. Вој-
ни ци, ако има не ко ме ђу ва-
ма ко се то ли ко упла шио и не 
сме да кре не не ка од мах ис ту-
пи, оста ви ћу га у че твр том во-
ду и по ве сти дру гог. 

- А Ви, го спо ди не ка пе та не? 
– за чу се глас из мрaка.

- Ја сам срп ски офи цир зар 
бих ја мо гао на пу сти ти сво-
ју че ту!

По том Цви јо вић на ре ди:
- Ка пе ски ни те – и кр сте ћи 

се упу ти мол бу Све моћ ном – 
Ве ли ки Оче сви ју љу ди, мо-
лим Ти се спа си и са чу вај мо-
је вој ни ке. По мо зи им у овој 
мрач ној но ћи и не во љи. Њи-
хов по род и њи хо ве њи ве че-
ка ју да се жи ви вра те. Бу ди 
нам ми ло стив као што си увек 
био, јер ми ни смо ушли у рат 
да оти ма мо и пљач ка мо ту-
ђе, не го да бра ни мо сво ја се-
ла и сво је ку ће. По ка жи нам 
пут прав де и по бе де, пут сла-
ве и ча сти. 

Сплет срећних  
околности

За хва љу ју ћи спле ту срећ-
них окол но сти те но ћи де си-
ло се чу до. Хи ља да је бе жа ла 
пред сто ти ном. На Вла си ни, 
са ужа сом на ли цу, не по мич-
но је ле жа ло 150 Бу га ра. Кад 
је од у зео пу шку и по след њем 
од око 200 за ро бље них не при-
ја тељ ских вој ни ка Цви јо вић је 
по јед ном ка пла ру по слао из-
ве штај пу ков ни ку Ту цо ви ћу. 
Упу ће на су три офи ци ра ко ји 
су кон ста то ва ли да је за да так 
у пот пу но сти из вр шен и да 
су бу гар ски гу би ци ве ћи не-
го што је ста ја ло у из ве шта-
ју. Ко ман дант је пред це лим 
пу ком по хва лио сво га ка пе-
та на и ње го ве рат ни ке. Дао је 
пред лог да му се да чин ма јо-
ра и од ли ку је Ка ра ђор ђе вом 

зве здом са ма че ви ма, а он ће 
сам пред ло жи ти сво је љу де за 
од ли ко ва ња. 

Ту цо вић је свој пук успе шно 
пре вео пре ко Цр не Го ре и Ал-
ба ни је, а ка да је сти гао на Крф 
пре дао је ду жност и оти шао на 
ле че ње у Фран цу ску, у ба њу 
Ви ши. По по врат ку на Остр во 
спа са ухап шен је под те шком 
оп ту жбом да при па да гру пи 
офи ци ра оку пље них око Дра-

гу ти на Ди ми три је ви ћа Апи са 
ко ја је код Со лу на по ку ша ла 
да из вр ши атен тат на ре ген та 
Алек сан дра. 

У апри лу 1917. го ди не, у 
уни фор ми и са Ка ра ђор ђе-
вом зве здом на гру ди ма, Ту-
цо вић је из ве ден пред суд. Те-
ре ти ле су га из ја ве ко је је дао 
ма јо ру Три вун цу и из ве сном 
То до ро ви ћу. Он при зна је да је 
био члан тај не ор га ни за ци је 
и да је у њу ушао без ика кве 
ре зер ве због ње них на ци о нал-
них за да та ка. На во ди да је у 
ис тра зи по ри цао сво је члан-
ство, јер је био ве зан за кле-
твом и сма трао да те оба ве зе 
тре ба да се др жи све док не бу-
де од ње раз ре шен. По ри цао 
је да је на Кр фу би ло го во ра о 
уби ству Па ши ћа и ре ген та ни-
ти су се до го ва ра ли о оба ра њу 
вла де и ди на сти је и за во ђе њу 
вој не вла да ви не.

Твр дио је да ни шта ни је 

знао о атен та ту на ре ген та. 
При зна је да је ма јо ру Три вун-
цу при чао сва шта, па и оно да 
се не зна да ли ће Алек сан дар 
би ти краљ, али кад је то го во-
рио имао је на уму про паст 
зе мље, па је сма трао да у том 
слу ча ју ни ди на сти ја не би 
би ла по ште ђе на.

Пред су дом је при знао да је 
са не ким То до ро ви ћем у во зу 
за Та ран то, раз го ва рао о мно-

го че му, а по ред ње го ве при-
мед бе да су офи ци ри кри ви 
за про паст зе мље, да се ни су 
бо ри ли као ра ни је и да су са-
мо спа са ва ли сво је фа ми ли је. 
Кад му је ре као да су то при-
ча ли по сла ни ци, Ту цо вић је 
та да ре као ”жа ло сни су та кви 
на род ни по сла ни ци и да ће 
их офи ци ри у Ср би ју пу шта-
ти кроз ка пи ју од са ба ља”.

Смртна казна замењена 
робијом

Ту цо вић при зна је да је по-
ма гао Ра да Ма ло ба би ћа и Му-
ха ме да Мех мед ба ши ћа, уче-
сни ке у Са ра јев ском атен та ту 
а са да оп ту же не за атен тат на 
ре ген та, и то ма те ри јал но. Све 
је то ра дио по Апи со вој мол би, 
ко ји му је го во рио да су то љу-
ди ко ји су мно го учи ни ли за 
на ци о нал ну ствар.

Пред сед ник су да је 23. апри-
ла 1917. го ди не про чи тао пре-

су ду, по ко јо је де вет офи ци ра 
осу ђе но на смрт стре ља њем, 
ме ђу њи ма и Ту цо вић. У ро-
ку од 48 ча со ва има ли су пра-
во да под не су жал бе Ве ли ком 
вој ном су ду. Ше сто ри ци, ме ђу 
ко ји ма и Ту цо ви ћу ка зна је за-
ме ње на са два де сет го ди на ро-
би је, док су Дра гу тин Ди ми три-
је вић Апис, Ра де Ма ло ба бић и 
Љу бо мир Ву ло вић стре ља ни у 
Ми кри, не да ле ко од Со лу на. 

Ту цо вић је по вер љи вом 
при ја те љу из нео при мед бе на 
ра чун Апи са: ”Го во рио сам му 
и ле по са ве то вао да се ма ло 
по ву че, кад ви ди да по чи њу 
да га пра те и го не, па доц ни-
је, до ћи ће ње го во вре ме, не ка 
при че ка ма ло, има ће кад ма-
љем да по тег не. Али ето шта 
он ура ди. И да се убио у за тво-
ру, чим је ухап шен, све би нас 
спа сао. Ова ко но си грех на ду-
ши за све нас”. 

По сле по ги би је кра ља Алек-
сан дра у Мар се ју, ок то бра 
1934. го ди не, усво је на му је 
мол ба о по ми ло ва њу, а Ми ни-
стар ство вој ске и мор на ри це 
31. ја ну а ра 1935. го ди не вра-
ћа му чин и пу ков нич ку пен-
зи ју. Од та да жи ви у Бе о гра ду, 
а ле та про во ди на Зла ти бо ру, 
нај ви ше у Риб ни ци, где је ро-
ди те љи ма по ди гао спо мен че-
сму. Умро је 7. но вем бра 1947. 
го ди не у Бе о гра ду. 

Доктор Драгослав Зеко Смиљанић (први с лева), Владимир Туцовић, министар Милан Грол,   
Петар Пржуљевић и нама непозната особа
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Му зеј на отво ре ном 
„Ста ро се ло” у Си ро-
гој ну је ових ок то-

бар ских да на био обо јен ми-
хољ дан ском ча ро ли јом. Ето 
до брог раз ло га да га по се ти-
мо! Још кад је у ње му ра ди о-
ни ца и из ло жба „Зми јањ ског 
ве за”, а на њој по зна ти тан дем 
гру пе „За на” Жи ка и Је ле на, он-
да је на про сто грех не ис ко ри-
сти ти тре ну так и не за бе ле жи-
ти, осим из ло жбе, раз го вор са 
њи ма.
  Вас дво је че сто до ла зи те 

у Си ро гој но. Ми смо Вас 
сни ми ли и пред крај ле та 
ка да је Му зеј „Ста ро се ло” 
обе ле жа вао сво ју сла ву. 
Да ли до ла зи те од ре ђе-
ним по во дом или по вод, 
за пра во, и не тре ба?

– На ма по вод за и ста не тре-
ба, ка да смо на пу ту ми мо ра мо 
да свра ти мо бар на дан-два, као 
што је ле тос био слу чај. Кад смо 
по зва ни да бу де мо на сла ви му-
зе ја ни смо уоп ште раз ми шља-
ли, већ смо оста ви ли оба ве зе и 
до шли – ка жу Жи ка и Је ле на.

На лето концерт   
у Му зе ју „Ста ро се ло”

  Шта је то што Вас при вла-
чи Си ро гој ну и да ли је 
то је ди но ме сто у на шем 
зла ти бор ском кра ју где 
во ли те да до ђе те? 

– Љу бав из ме ђу Си ро гој на и 
нас тра је већ 19 го ди на и пот-
пу но смо оп чи ње ни ле по том 
при ро де, го сто љу би во шћу ме-
шта на, екс по на ти ма Му зе ја 
на отво ре ном. Украт ко, пра ва 

и искре на љу бав! Чи тав крај 
Зла ти бо ра је фа сци нан тан, али 
је Си ро гој но на ша ба за.
  Да ли сте пла ни ра ли мо-

жда да на пра ви те кон-
церт у овом ле пом окру-
же њу ет но се ла?

 - До бро пи та ње. Пра ви мо 
план да мо жда сле де ће ле то 
на пра ви мо кон церт у ам фи те-
а ру Му зе ја „Ста ро се ло”, као за-
хвал ност див ном љу ди ма ко ји 
ту ра де и тру де се да сва ком по-
се ти о цу и го сту учи не не за бо-
рав не тре нут ке.
  Кон церт на Кра ље вом тр-

гу на Зла ти бо ру има ли 
сте 2009. го ди не, ка кви 
су ути сци са ње га?

- Кон церт је био фан та сти-
чан, трг је био пун и ми слим да 
смо и пу бли ка и ми ужи ва ли.

   „За на” је „За на”, јед на од 
оних гру па ко је успе шно 
тра ју кроз сва вре ме на. По 
ма ло раз ли чи тих сти ло ва 
у осам де се тим и де ве де-
се тим, али са хи то вим из 
свих пе ри о да. Шта је дик-
ти ра ло та кве про ме не и 
шта је то што је Ва ма лич-
но ви ше при ја ло? 

– „За на” ове го ди не сла ви 38 
го ди на по сто ја ња и пу но ве ли-
ких пе са ма је иза нас. Би ло је 
див них, али и те шких тре ну та-
ка. Искре но, вр ло ма ло бих про-
ме нио у ка ри је ри бен да и мо-
јој лич но. Ужи ва мо у оно ме што 
ра ди мо и то је је ди но ва жно.

От криј те ле по ту и див не 
љу де Си ро гој на

  У вре ме од 2000.-те на о-
ва мо ма ње Вас је би ло на 
ма лим екра ни ма, али сте 
ак тив ни на дру га чи је на-
чи не. Шта је у овом  пе ри-
о ду обе ле жи ло рад „За не”?

 - Ми шље ња смо да ни је до-
бро стал но би ти ме диј ски екс по-
ни ран. То уме да по тро ши чо ве-
ка, да му узме енер ги ју и скре не 
га са пу та. За то до зи ра мо на ше 
по ја вљи ва ње и до бро се осе ћа-
мо због то га. Кон стант ност „За-
не” је оно на шта смо по но сни и 
уз до бре пе сме на ши по што ва о-
ци и ми пу ту је мо све ове го ди не.
  Ка кви су Вам пла но ви за 

на ред ни пе ри од?
 - Пла но ви су ве за ни за не ке 

но ве пе сме, на сту пе. И, на рав-
но, од ла зак у Си ро гој но кад год 
нам се ука же при ли ка.
  Ка да Вас по но во мо же мо 

оче ки ва ти у Си ро гој ну? 
Иде зи ма, Но ва го ди на... 
мо жда та да? Да ли сте 
га већ по се ти ли ка да  је 
пре кри вен сне гом?

- Ка же мо, не ма пе ри о да ка-
да ни смо би ли. Зи ма је пре ле-
па, и јед не го ди не смо са при ја-
те љи ма до че ка ли срп ску Но ву 
го ди ну. Би ло је не за бо рав но. 
По ру ка сви ма је: От криј те ле-
по ту и див не љу де Си ро гој на!  

Мир ја на Ран ко вић  
Лу ко вић 

„За на” Си ро гој ном оча ра на
„ЧитавкрајЗлатиборајефасцинантан,алијеСирогојнонашабаза”,

кажуЖикаиЈеленаизгрупе„Зана”
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По зив  
чи та о ци ма  
Позивамо све који имају занимљиве анегдоте,  
пошалице, кратке смешне приче из наше  
свакодневице, шале, вицеве и друге облике  
ерског хумора да их за рубрику „Ерска народна  
ризница” нашег листа пошаљу на мејл адресу 
библиотеке „Љубиша Р.Ђенић” из Чајетине 
ljubisardjenic@mts.rs и потпишу именом и презименом.

Најбоље прилоге објавићемо у „Златиборским  
вестима”, а необјављени биће читани у програму  
манифестације „Летњи улични ерски кабаре”.

Јеремија  
садио лук  
наопако

Зо неке синице Среско 
начелсво у Чајеини осуи 
Јеремију Бучевца на 20 ана 
завора.

Ое Јеремија у Чајеину 
а изржи казну и и омах 
оређен а среском начелни-
ку саи лук.

Јеремија незаовољан не-
равичном казном – осаи 
лук наоако.

Гоина ила оесна за 
оврће, али лук никако а рас-
е.  При крају изржане казне 
начелник зовне Јеремију а а 
иа зашо лук не расе како 
реа. А он му оовори: 

– Е осоине каеане, а 
је ило како реа ја не и› ни 
саио лук ко ее, нео ко 
своје куће! 

Пало кнезу Милошу на аме а се оовори са наро-
ом о нароним ословима. Треало је изараи осла-
нике, оље речено, ореии их и ууии на нарону 
скушину у Краујевац.

Зовну Милош исара и рече а иза нареу свим ка-
еанима а ошаљу о јено ресавника (нароно 
осланика) за скушину. Но ка је ошла на ре зла-
иорска (рујанска) каеанија, Милош заовеи иса-
ру а не ише амошњем среском каеану, већ уочи 
саме скушине а ое у варош и рво Еру коа срене 
а му ривее, јер су они олико амени а сваки о 
њих може ии осланик.

Милошево наређење – извршење!
Десило се а је исар наишао на Акса Јечменицу из 

Дороселице, ко коа је нека кнез Милош служио, и 
ако Аксо осае ресавник своа краја на Мило-
шевој скушини.

Скушина је засела. Говори Милош, заим реом 
осланици, а Аксо ћуи. Дође ре на њеа, али он и аље 
ћуи. Најза Милош рече: 

– Говори нешо, аза Аксеније! 
– Блао еи, осоару, ка смијеш ако а ово-

риш, а нико не смије рећи а лажеш! – рече Аксо и уну 
на враа.

Кад си  
с коњем,  

онда седи!
Сишао неки Ера, ољи о-

маћин, с коњем у Чајеину 
и нашао се с каеаном у 
механи. Сеели за солом, 
ијуцкали и разоварали.

На враа о механе о-
моли се Ерин комшија, а 
ће рећи: 

– Пероније, ка ћемо 
кући? 

– Ја сам, Миловане, с 
коњем, и аје! 

– Е ка си с коњем и 
сеи, а ја оох, сићи ћеш 
ме!

У рерано време чесих оли-
ичких изора ио је у Чајеини ве-
лики зор јено олиичара и ми-
нисра, који је ио и велики циција.

После зора, за ријаеље, ко о-
знао уосиеља Рајка риређен је 
ручак. Уосиељ Рајко онесе ра-
чун: олико и олико ракије, ива, 
вина, кафа, као и е јањаи.

Минисар олеа ре екарни-

цу е висаху ри свеже јањеће коже, 
а уиа: 

– Пооу Рајко, шо рачунаш е ја-
њаи? Тамо висе само ри азе коже. 

Досељиви уосиељ рзо му 
оовори: 

– Госоине минисре, ве коже 
малоре овукоше ашча!

Ша је осало минисру нео а 
лаи рачун како му је оне.

Посланик из Доброселице

Баба Јела с Рудина и жандарми
За време окуације увана ника 

није ило овољно, е се шверцом 
авио свако, а и ае.

Јеном риликом жанарми из 
Чајеине нађу и ко ае Јеле на Ру-
инама неколико килорама разно 
увана. 

Приликом мерења јеан жанарм 
оче чиаи који је арараф за ову 
кривицу. Баа се мало замисли, а 
јекну: 

– Куку ђецо, а ша и ило а се 
ми нашли оно на авану? 

– Аха, ао...имаш још увана?
Жанарми уз меревине охиа-

ше на аван. Баа охваи онај за-
лењени уван и аци у вару.

У ом сиђоше с авана реваре-
ни жанарми и ка виеше а је аа 
унишила „корус елики” оце-
аше заисник а изирани и срии 
ооше аље.

Ручак министра циције
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„Бистричак” створио новог 
„Капетана Џона Пиплфокса”

У Дому културе у Чајетини одр-
жан је веома занимљив кон-

церт дувачког оркестра из Швај-
царске. Наступ 20 музичара 
аматера садржао је традиционал-
не швајцарске, али и балканске 
нумере.

Дувачки оркестар из Лозане 
идеју да дође у Србију добио је 
пре две године, када су осмислили 
виртуелно путовање кроз Европу 
на ком се срећу са српском музи-
ком. У чајетинском Дому културе 
се остварила представа музичара 
који свирају из хобија у оркестру 
основаном 1970. године.

„Само је диригент професионал-
ни музичар, за нас остале је ово 
хоби. У последњих 20 година смо 
правили велике концерте са игра-
чима и циркуским тачкама, а пре 
две године смо решили да напра-
вимо догађај са балканском музи-
ком, јер добро знамо за Кустурицу 
и Бреговића, што је изазов за нас. 
Ми имамо другачију културу као 
дувачки оркестар, али смо упозна-

ли кларинетисту и хармоникаша 
који су се специјализовали за бал-
канску музику. Када ово прожи-
вимо, враћамо се у Швајцарску са 
новим стварима и плановима за 
истраживање”, каже Филип Блан, 
директор оркестра и додаје да им 
је Србија позната због фудбалске 
репрезентације:

„За разлику од швајцарског фуд-
балског тима, у нашем бенду су 
сви из француског дела Швајцар-

ске. У Србији смо посетили и јед-
ну фарму код Аранђеловца, то је 
било лепо откриће. Људи су веома 
пријатни и гостољубиви, заиста је 
било дивно и то не говорим из љу-
базности према вама.”

Оркестар франкофоних Швајца-
раца наступао је и у Француској, 
Белгији, Канади, Ирској, Шкотској. 
Током три дана боравка у Србији у 
прилици су да обиђу мања места, а 
Чајетину и Врњачку Бању за насту-

пе су изабрали захваљујући Љиља-
ни Стевић, која живи у Лозани.

„Они једном годишње оду тако 
негде за своју душу и сад су по-
желели да то виртуелно путовање 
доживе и лично. Зато су хтели 
да буду са народом и што ближи 
земљи, сељацима… Они су весеља-
ци и уопште немају швајцарски 
менталитет који је мало четвртаст, 
и у овом пратећем тексту су наз-
вани луцкастима. И јесу луцкасти, 
али у добром смислу”, каже Љиља-
на Стевић која 50 година живи у 
Швајцарској. На бесплатном кон-
церту чајетинској публици су сви-
рали швајцарску народну музику, 
уз традиционални инструмент – 
алпски рог. Било је и обрада „Бит-
лса”, али и звука са ових простора 
као што је песма „Несаница”. Емо-
ције које изазива српска музика 
дочаране су текстом читаним то-
ком концерта. 

Тако је први наступ неког швај-
царског оркестра у Чајетини обо-
гатио понуду Дома културе. З. В.

Дечји драмски стурдио 
„Бистричак” премијер-
но  је почетком октобра 

извео представу „Капетан Џон 
Пиплфокс”, коју је за сцену при-
премио уметнички руководилац 
„Бистричка” и глумац ужичког 
Народног позоришта Горан Шма-
кић. Уз модернији поступак у реа-
лизацији текста који је близак са-
дашњем времену, учињено је да 
представа деци буде живописнија 
и занимљивија. 

Рад на представи, како је ре-
као Шмакић, представљао је за-
довољство јер је текст Душка Ра-
довића о чувеном капетану увек 
актуелан и једнако занимљив, а 
допушта различите приступе у 
извођењу. 

„Ово је мало другачији израз. 
Не само због видео бима, већ и у 
глумачкој игри. Ми смо предста-
ву правили да „вуче” ка такозва-
ном, данас актуелном, постдрам-
ском тетатру.Због тога у представи 
имамо још мало технологије, не 
само видеа, него користимо мало 
и аудио помагала. Чули сте да се 
у представи говори и у микрофон, 

што није уобичајено у класичном 
театру. То нам је била инспира-
ција, да мало осавременимо Радо-
вића”, истакао је Горан Шмакић..

Сцена је употпуњена одлично 
урађеним приказом унутрашњости 
и палубе брода захваљујући пројек-
тованим сликама, а посебно изне-
нађење изазвало је појављивање 
троглаве аждаје, такође призване 
видео-бимом, којој је Алекса Луко-
вић позајмио глас. Алекси, који је у 
овој представи имао још две улоге, 
то је трећа представа у „Бистрич-
ку”. „Ово је било једно ново иску-

ство за мене, зато што никада пре 
нисам са микрофоном радио неку 
представу. Мислим да је било за-
нимљиво и публици, али и мени”, 
каже Алекса.

Капетана Пиплфокса играо је 
Михаило Јанковић, ученик шес-
тог разреда: „Па било ми је теш-
ко зато што имам највише текста. 
Као капетан, главни лик, носим 
највећу одговорност за сваки по-
ступак на сцени”. 

О својим искуствима, још пуни 
узбуђења након аплауза, прича-
ли су и други чланови „Бистрич-

ка”. Јована Драгутиновић каже да 
јој је свидело како су одиграли 
представу. Најтеже је било научи-
ти текст, али су ишли постепено и 
успели у томе. Вељко Новаковић 
је дан пре представе имао вели-
ку трему, али када се појавио на 
сцени видео је да то није страш-
но, тако да је све протекло лага-
но. Наташа Пантовић каже да јој 
је најзанимљивија била аждаја, а 
најдража њена улога.

Репризу представе Чајетинци 
ће моћи да погледају ускоро.

 М. Р. Л.

Звуци Алпа испод Златибора 

Дувачки оркестар из Швајцарске свирао у чајетинском Дому културе 
швајцарску музику, „Битлсе”, па и нашу „Несаницу” 
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Про мо ци ја књи ге ко ја је 60  
го ди на че ка ла да бу де об ја вље на 

Му зеј на отво ре ном „Ста ро 
се ло” Си ро гој но на ста вља да 
сво јим го сти ма и по се ти о ци ма 
ну ди ра зно вр сне и за ни мљи ве 
са др жа је. Јед на од ак тив но сти 
би ла је  пред ста вља ње Зми-
јањ ског ве за ко ји је упи сан на 
Уне ско ву ли сту не ма те ри јал не 
кул тур не ба шти не, а ову атрак-
тив ну ра ди о ни цу и пре да ва ње 
је 5. ок то бра омо гу ћи ла са рад-

ња си ро гојн ског му зе ја са Му-
зе јом Ре пу бли ке Срп ске. 

Зми јањ ски вез је спе ци фич-
на тех ни ка ве зе ња ко ју прак ти-
ку ју же не Зми ја ња у Ре пу бли-
ци Срп ској. Од сре ди не 19. ве ка 
до да нас за др жао је сво ју ор на-
мен тал ну фор му, спе ци фич не 
је из ра де, там но пла ве бо је и у 
ње го вој из ра ди увек се ко ри сте 
од ре ђе не тех ни ке.

„Му зеј Ре пу бли ке Срп ске је 
2015. го ди не при ре дио из ло жбу 
„Зми јањ ски вез – свјет ско не ма-
те ри јал но на сле ђе” ко ја је би ла 
пр во пред ста вље на у На род ној 
скуп шти ни РС, за тим смо го сто-
ва ли по ла го ди не у Ет но граф-
ском му зе ју у Бе о гра ду. Го сто-
ва ли смо по ви ше му зе ја у БиХ 
да би ове го ди не има ли нај зна-
чај ни ји про је кат у исто ри ји на-

шег му зе ја:да се са из ло жбом 
пред ста ви мо у Му зеј ском ком-
плек су Ко ло мен ско у Мо скви, 
као и у Му зе ју хлеб у Санкт Пе-
тер бур гу. Ов де ће при сут ни мо-
ћи да се упо зна ју са тех ни ка ма 
из ра де зми јањ ског ве за  ко је ће 
прак тич но да по ка же ве зи ља из 
Удру же ња „Ду га” из Ре пу бли ке 
Срп ске”, ис при ча ла је за „Зла ти-
бор ске ве сти” Да ни је ла Ђу ка но-
вић, му зеј ски са вет ник-ет но лог 
Му зе ја Ре пу бли ке Срп ске.

Овај вез ко ри сти се за укра-
ша ва ње жен ске оде ће и до-
ма ћин ства, укљу чу ју ћи вен-
ча ни це, ма ра ме, ха љи не и 
по сте љи ну. Ње го вим увр шта ва-
њем на Уне ско ву ли сту не ма-
те ри јал ног кул тур ног на сле ђа 
2014. го ди не по стао је свет ско 
до бро, јер са др жи сна жну сим-
бо ли ку ко ја се пре но си ге не-
ра ци ја ма, те про мо ви ше кре а-
тив ност, дру штве ну јед на кост и 
ра зно ли кост.

„Јед но удру же ње ра ди овај 
вез на са вре ме ним ко шу ља-
ма, ха љи на ма ко је мла ди љу-
ди у Ба ња лу ци но се за раз ли-
чи те све ча не при ли ке, где је он 
на је дан со фи сти ци ран на чин 
пред ста вљен дис крет но, али 
оста ла је иста сим бо ли ка, исти 
мо тив, иста тех ни ка, али на са-
вре ме ном плат ну”, на гла си ла је 
Ђу ка но ви ће ва.

Ра ди о ни ци су при су ство ва-
ли уче ни ци Умет нич ке шко ле 
из Ужи ца и го сти Му зе ја „Ста ро 
се ло”. Из ло жба зми јањ ског ве-
за тре нут но се на ла зи у Му зе ју 
Вој во ди не.  М. Р. Л.

Зми јањ ски вез „Ста ром се лу”

Бран ку Сте ва но ви ћу на гра да 
„Ми ха и ло Ћу по вић”

У про сто ри ја ма Удру же ња 
књи жев ни ка Ср би је на гра-
да „Ми ха и ло Ћу по вић” до-

де ље на је пе сни ку Бран ку Сте ва-
но ви ћу. Ова на гра да се до де љу је 
од 2010. го ди не пи сци ма из Ср би-
је и ди ја спо ре за до при нос по е зи-
ји за де цу и по е зи ји ин спи ри са-
ној при ро дом и очу ва њем здра ве 
сре ди не. 

УКС је пре осам го ди на од лу-
чи ло да, у окви ру Сај ма књи га у 
Бе о гра ду, је дан дан бу де по све-

ћен до де љи ва њу 
на гра де ко ја но си 
име зла ти бор ског 
пи сца Ми ха и ла 
Ћу по ви ћа.   Ме ђу 
на гра ђе ни ма су 
би ли пи сци из зе-
мље и ди ја спо ре: 
Ми о драг Јак шић, 
Бо ра Ђор ђе вић, 
Мо мир Дра ги ће вић, Алек сан дар 
Чо трић, Ми лан Мр даљ,Љу би ша 
Си мић, Ве сна Бје ли ца Ћур чић, 

Иво Мун ћан, Све-
тла на Ма тић... Ово-
го ди шњи до бит ник 
је пи сац Бран ко Сте-
ва но вић ко ји је са 
сво јом  по е зи јом и 
крат ком про зом за-
сту пљен у ан то ло ги-
ја ма и у уџ бе ни ци-
ма за основ ну шко лу, 

а не ке пе сме и крат ке при че су му 
пре ве де не на ру ски, ру син ски, ма-
ђар ски, ру мун ски и бу гар ски је-

зик. Овај пи сац, ко ји је од ра стао у 
зла ти бор ском кра ју, из ра жа ва ју ћи 
за хвал ност на до де ље ној на гра ди 
освр нуо се и на сво је по знан ство 
са Ми ха и лом Ћу по ви ћем, ре кав-
ши да се ни је дан кул тур ни до га ђај 
или ве ћа ма ни фе ста ци ја на Зла-
ти бо ру ни је мо гла за ми сли ти без 
овог див ног пе сни ка. – Ако је До-
бри ца Ерић „Ор феј ме ђу шљи ва-
ма”, Ми ха и ло Ћу по вић је био Ор-
феј ме ђу бо ро ви ма – за кљу чио је 
Сте ва но вић.   М. Р. Л.

Промоцијa књи ге Ми-
о дра га Вер го ви ћа 

„Ста за ма жи во та”, ко ја је 
иза шла у из да њу удру-
же ња „Ко лек тив Ужи це” 
и би бли о те ке „Љу би ша Р. 
Ђе нић”, одр жа на је  17. ок-
то бра у би бли о те ци у Ча-
је ти ни.  Књи гом је пред-
ста вље на ме мо ар ска гра ђа ко ја је у 
за о став шти ни ужич ког учи те ља и 
пи сца Ми о дра га Вер го ви ћа че ка ла 
на об ја вљи ва ње око 60 го ди на.

Ми о драг Вер го вић је ро ђен Ужи-
цу 1893. По сле ни же гим на зи је у 
Ужи цу учи тељ ску шко лу је за вр-
шио у Алек син цу. Уче-
ство вао је у Пр вом свет-
ском ра ту и је дан је од 
1.300 ка пла ра-ђа ка. По-
сле ра та био је учи тељ у 
ра зним се ли ма, а за тим 
и у Ужи цу. Дру ги свет-
ски рат је про вео у за ро-
бље нич ким ло го ри ма у 
Не мач кој. Та ко ђе се ба-
вио  књи жев ним ра дом 
и но ви нар ством. Био је 
ду го до пи сник „По ли ти ке”, а на пи-
сао је ви ше при по ве да ка као и ро-
ма не: „И ми, ђа ци” и „Зољ”.  Гра ђу 
за књи гу „Ста за ма жи во та” при ре-
ди ла је ње го ва кћи Оли ве ра, а за-
хва љу ју ћи ака дем ском сли ка ру Ра-
до ми ру Вер го ви ћу и но ви на ри ма 
Зо ра ну Је ре ми ћу и Зо ра ну Же рав-
чи ћу угле да ла је све тлост да на.

„Ја сам за и ста био фа сци ни ран  
документарношћу ове књиге,опи-
си ма Ча је ти не, Ужи ца, Ко сје ри ћа, 
Алек син ца, са кра ја 19. и по чет ка 
20. ве ка. Про чи тао сам до ста до-
ку ме на та, ар хив ске гра ђе из тог 
пе ри о да, али та квих опи са Ча је-
ти не, Кр ча го ва, ло ва ри бе на Ђе-
ти њи, Ко сје ри ћа и до га ђа ја у том 

окру же њу, као и де ша-
ва ња у учи тељ ској шко-
ли у Алек син цу, то ниг-
де ни сам на шао”, при ча  
Зо ран Же рав чић, за ступ-
ник Удру же ња „Ко лек-
тив”  Ужи це и на ста вља: 
„Има ли смо ве ли ку по-
др шку од Ра да Вер го ви-

ћа ко ји нам је по мо гао на све на-
чи не, обез бе дио фо то гра фи је ко је 
су украс ове књи ге на по чет ку и на 
кра ју. Има ли смо огром ну по моћ, 
ко ја је би ла мо жда и кључ на у из-
да ва њу књи ге, од би бли о те ке „Љу-
би ша Р. Ђе нић” .

У увод ном де лу ру ко-
пи са, Ми о драг Вер го вић 
чи та о цу об ја шња ва раз-
ло ге због ко јих је по же-
лео да оста ви за бе ле шку 
о се би и дав но про шлом 
вре ме ну ре кав ши да је 
„још из дав ни на  уоби-
ча је но да ме мо а ре пи шу 
са мо ве ли ки љу ди, све до-
ци по ли тич ких, на уч них 
и дру гих ве ли ких зби ва-

ња”, а  ма ли љу ди оста ју у за пећ ку. 
По што је и сам пи сац по те као из тих 
ре до ва, а има ју ћи  мно штво љу ба ви 
за „ма лог” чо ве ка, ре шио је да не ке 
бит ни је  за бе ле шке о сво јим пре ци-
ма и њи хо вом му ко трп ном жи во ту 
у про шло сти, за пи ше. О сти лу Вер-
го ви ће вог ка зи ва ња и књи жев ној 
вред но сти го во рио је ма ги стар Сло-
бо дан Ра до вић ре кав ши да је књи-
га на пи са на као ру ком два пи сца. У 
пр вом де лу су то пли, бај ко ви ти, ле-
пр ша ви опи си де тињ ства , а дру ги је 
пи сан чи ње нич но, ви ше као фак то-
гра фи ја. У сва ком слу ча ју ово је, ка-
ко је и је дан од при ре ђи ва ча Зо ран 
Је ремћ при ме тио, књи га о од ра ста-
њу.  Мир ја на Ран ко вић Лу ко вић

Зоран Жеравчић
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Паб кви зо ви, на ста ли у Ве-
ли кој Бри та ни ји, а већ уве-
ли ко раз ви је на тра ди ци ја у 

Бе о гра ду и Но вом Са ду, од не дав но 
су још је дан сег мент дру штве ног 
жи во та и у ча је тин ској оп шти ни.

Овај ама тер ски вид про ве ре 
зна ња, у окру же њу ка рак те ри стич-
ном за па бо ве то јест ка фи ће, до 
са да је одр жан пет пу та у Ча је ти-
ни, у ка феу „Оаза”. Идеј ни тво рац 
так ми че ња ча је тин ских кви за ша 
и оних ко ји се та ко осе ћа ју је по-
зна ти срп ски квиз шам пи он Бо јан 
Са вић, ко ји је, ка ко ка же, при јат но 
из не на ђен од зи вом уче сни ка у не-
че му што је пи о нир ски по ду хват у 
овом кра ју.

- Од зив у Ча је ти ни је ствар но 
од ли чан, а ре као бих и ат мос фе-
ра ко ју пра ви мо то ком так ми че-
ња. Искре но, у стар ту ни сам знао 
шта да оче ку јем, али вр ло бр зо се 
фор ми рао од ре ђен круг љу ди ко-
ји ре дов но до ла зи. Зна ње ко је так-
ми ча ри по ка зу ју је до ста со лид но. 
Тре ба ло је и ме ни ма ло вре ме на 
да от кри јем аде кват ну те жи ну пи-
та ња, јер она не сме ју да бу ду ни 
пре ла ка ни пре те шка већ да сва-

ко ме омо гу ће да ак тив но уче ству-
је у кви зу – ка же Са вић, ис ти чу ћи 
за ни мљив по да так: и по ред то га 
што је уче ство вао у ве ли ком бро-
ју кви зо ва не ма пре ви ше ис ку ства 
ка да је у пи та њу уче шће у паб кви-
зо ви ма.

- Мо жда ће зву ча ти чуд но, али 
ја сам био са мо на јед ном паб кви-
зу и то као слу чај ни про ла зник. 
Ни сам се так ми чио, већ сам свра-
тио у ре сто ран ка ко бих се ви део 
са дру гом. Ма ло сам „оша цо вао” 
ка ко то фун ци о ни ше, ма ло се рас-
пи тао код оних ко ји че сто уче ству-
ју и ви део да мо же мо да про ба мо 
да ор га ни зу је мо слич ну ствар код 
нас. Имао сам сре ћу да у Ча је ти-

ни по сто је ка фић и љу ди отво ре-
ни за но ве иде је, па смо се ла ко до-
го во ри ли.

И забава и дружење
Иако је при мар на од ли ка ова-

квих оку пља ња до бра за ба ва и 
дру же ње, сва ка ко да је при су тан 
и так ми чар ски аспект. С об зи ром 
да је од пет одр жа них кви зо ва три-
јум фо вао на че ти ри (као члан две 
еки пе), је дан од уче сни ка се по себ-
но из дво јио.

- Да ни ло Ђе нић је де фи ни тив но 
нај при јат ни је из не на ђе ње паб кви-
за. По ка зао је из у зет но зна ње, ло гич-
ку сна ла жљи вост и он без ика квих 
про бле ма мо же да се опро ба у не ком 

те ле ви зиј ском кви зу. Ре као бих да он 
тре нут но има ви ше зна ња од ме не 
на по чет ку квиз ка ри је ре. Ја ко ми је 
дра го што све еки пе уме ју да за бли-
ста ју с вре ме на на вре ме и осво је по-
е не он да кад то не оче ку је те.

Пре ма Са ви ће вим ре чи ма, кви-
зо ви има ју свој жи вот из ван дру-
штве них мре жа, али је нор мал но 
да им се исто вре ме но и при ла го-
ђа ва ју, те сто га и оне пред ста вља-
ју ве о ма би тан вид про мо ци је са-
мог так ми че ња, као ка нал ко јим је 
лак ше раз ме њи ва ти ин фор ма ци је 
и до пре ти до љу ди. Та ко ђе, до да је 
да је за до во љан од зи вом ло кал них 
фир ми и пред у зет ни ка за спон зо-
ри са ње кви зо ва и обез бе ђи ва ње 
на гра да по бед ни ци ма.

-За са да сам пре за до во љан од-
зи вом спон зо ра и на гра да ма ко је 
су обез бе ди ли так ми ча ри ма. Све је 
по че ло као ша ла, у ко јој је адво кат 
Жељ ко Џам бић обе руч ке при стао 
да уче ству је. Дру ги пут је то био 
Рај ко Пел ве ро вић, па ка фић „Ка за-
блан ка”, а сад се већ не ки спон зо ри 
са ми ја вља ју. За хва лио бих се сви-
ма ко ји су нас по др жа ли и та ко да-
ли до дат ну вред ност на шој иде ји.

„До бар глас да ле ко се чу је”
Раз вој ове при че у Ча је ти ни у из-

ве сној ме ри сва ка ко је ути цао и на 
то да се са паб кви зо ви ма кре не и 
у Ужи цу.

- Пре све га, паб кви за у мо јој ор-
га ни за ци ји не би би ло без Ча је ти не 
и љу ди из „Оазе”, ко ји су од мах при-
хва ти ли иде ју о ова квом екс пе ри-
мен ту. Ни ко од нас ни је ја сно знао 
ни ка ко ће све то ис па сти ни ко ли-
ко ће љу ди при ву ћи. По што се „до-
бар глас да ле ко чу је”, чу ло се за нас 
и у ком ши лу ку, па је до шло и до са-
рад ње са ка фе ом „Ту нел”. Пи та ње је 
ка ко би и до ле то из гле да ло и да ли 
би за жи ве ло да на пр ви квиз ни је 
до шло два де се так љу ди из Ча је ти не. 
Тре нут но се бо ри мо да овај вид за-
ба ве про мо ви ше мо у Ужи цу, па ће-
мо ви де ти ка ко ће то из гле да ти за 
пар ме се ци – ка же Бо јан Са вић за 
„Зла ти бор ске ве сти”.

Иван Јан ко вић 

Паб кви зо ви ча је тин ских 
квиз шам пи о на

Такмичењеукафеу„Оаза”екипно,питањанипрелаканипретешка,одзивспонзоразанаграде
добар,ДанилоЂенићоткровење.–ЧајетинскиквизашипабквизпроширилиинаУжице

По сле пет одр жа них кви зо ва у Ча је ти ни нај у спе шни ји 
так ми чар сва ка ко је Да ни ло Ђе нић, члан еки пе „Боз бет”. 
Он је са два ти ма по два пу та до са да осва јао пр ва ме-
ста, а јед ном је био дру го пла си ра ни. Ка ко ка же, паб кви-
зо ви су је дин ствен спој про ве ре зна ња и до бре за ба ве.

- Ово је јед но ле по ис ку ство, у сва ком слу ча ју. При-
том, ак це нат ни је са мо на так ми че њу у зна њу, бар што 
се ме не ти че. Ја на то гле дам као на мо гућ ност до бре 
за ба ве, сти ца ња но вих и про ду бљи ва ња ста рих при ја-
тељ ста ва. Што се успе шно сти ти че, при ча ће мо по сле 
не ке мо је „Сла га ли це” или „По те ре”. 

Ње го ви ре зул та ти за ве ћи ну оста лих уче сни ка су сво-
је вр сно от кро ве ње, с об зи ром да ни је по знат ши рој кви-
за шкој јав но сти, то јест да се до са да ни је по ја вљи вао у 
ТВ фор ма ма кви за.

- До са да ни сам имао ис ку ства са те ле ви зиј ским фор-
ма ма, но ни кад се не зна. Мо жда баш ова ква фор ма про-
ве ре зна ња бу де ини ци јал на ка пи сла да се при ја вим за 
не ки ТВ квиз. За са да ми ви ше од го ва ра ова ко екип но, 
на ро чи то због то га што сам у за и ста сјај ној еки пи, са Је ле-

ном Ма рић, Со фи јом Па вло вић Лу ко вић и Мир ја ном Ви-
рић. Прем да су све три би ле или су још увек про фе сор ке 
у ча је тин ској сред њој шко ли, ат мос фе ра у ти му је за и ста 
опу ште на, а увек бу де и не ких ко мич них си ту а ци ја. На 
при мер, кад је не ко од те жих пи та ња Со фи ја ми упор но 
по на вља: „Се ти се, се ти се...” и ја се, не ким чу дом, ствар но 
се тим од го во ра, не знам ни сам ода кле то из ву чем. Та ко 
да, ако се не ка да бу дем при ја вио за не ки ТВ квиз, Со фи-
ја иде са мном, да не где из пу бли ке до ба цу је: „Се ти се!” 

С об зи ром да се, од не дав но, кви за шка при ча про ши-
ри ла и на Ужи це, Ђе нић у то ме ви ди до дат ни мо тив за 
так ми че ње. Сма тра да се ве ћом кон ку рен ци јом по ста-
је бо љи так ми чар.

- Дра го ми је што се квиз про ши рио и на Ужи це. На-
дам се да ће уско ро по че ти да се одр жа ва и на Зла ти бо-
ру, па и ши ре... Здра ва кон ку рен ци ја сва ка ко до при но-
си ква ли те ту и ве ћој за ни мљи во сти. Као што ка же наш 
чу ве ни ко шар ка шки тре нер Ду шко Ву јо ше вић: „Ако хо-
ће те да бу де те шам пи о ни, мо ра те да тр чи те са шам пи-
о ни ма”. И. Ј.

Да ни ло Ђе нић: Квиз је пре све га до бра за ба ва

Фо о ра фи ја вла сни шво Бо ја на Са ви ћа



29ОКТОБАР, 2018. ГОДИНЕ СПОРТ

На деветом издању ”Трке пре-
живљавања”, која је одржана на 
Ртњу, чајетински тим „Локомо-

тивација” заузео је друго место. Екипу 
су чинили чланови ПК „Торник” Петар 
Весовић, Марко Луковић, Ненад Богда-
новић и Александар Џамбасовић. Трку 
је организовала „Wild Serbia”. На овом 
такмичењу наступила је још једна чаје-
тинска екипа, „Октобарска еволуција”, 
коју су чинили Марко Пантовић, Марко 
Шкодрић и Бошко Ћуповић.

Према речима Петра Весовића, 
председника ПК „Торник”, примар-
ни циљ екипе био је завршити трку, 
тако да су оствареним резултатом 
превазишли сопствена очекивања. 
Признаје да су се после свега надали 
чак и првом месту, али су после ду-
готрајног бодовања које је трајало око 
пет сати ипак били једно место ниже 
на победничком подијуму. Ово им је 
био укупно трећи наступ на овом так-
мичењу, у нешто измењеном саставу.

Посебан изазов било је сакупљање 
хране на терену, што подразумева 
много тога, од бобица и крушки та-
киша, које су, каже Весовић, у једном 
тренутку помогле његовом тиму, па 
до инсеката:

- У такмичарском делу потребно је 
бити спреман и тактички и физички, од 
читања карте до проналажења хране, 
паљења ватре и прављења скровишта. 
Испоставило се да је трка тактички 
била веома захтевна, а ми смо пре-
вазишли себе. Трка је кренула из села 
Илино, даље северном страном Ртња, 
по лошим временским приликама, на 
константној висини од око 1.000 мета-
ра. У старту нас је престигло више од 
10 екипа, али смо их касније сустигли 
и трка се одлучила на јужној падини 

Ртња, где смо успешно решили задатке. 
Избегли смо да ноћимо на литицама 
пре мрака. Нисмо имали много хране 
те вечери, само крушке такише, мало 
глогиња, ораха и шипурака... Све то 
улази у бодовање, од сакупљања хра-
не до паљења и гашења ватре, све се 
фотографише. У том тренутку смо били 
трећепласирани. Устали смо рано и до-
брим темпом смо се посебно истакли 
на ”брзинцу” од шест километара, где 
смо морали да фотографишемо бунар 
са гомилом јабука, после чега се тражи 

најкраћи пут до циља. Дошли смо први 
на циљ, дуго је трајало бодовање, сма-
трали смо да смо најбољи, али је коми-
сија одлучила на нисмо. 

За Ртањ се везују магијске приче, 
које су у вези са читавим амбијен-
том у којем се налази ова планина. 
Према Весовићевим речима, Ртањ је 
свакако нешто што треба непосред-
но доживети.

- Ртањ је посебна прича, чаробна 
планина. Ја сам био тамо први пут, 
али ћемо свакако планирати неку 
акцију клуба убудуће, не такмичар-
ску, већ лагану, да уживамо у лепо-
тама Ртња. Смењивање временских 
услова, смењивање вегетације, мно-
го дивљачи, зечева, срна, обрасли 
предели... И тамо, нажалост, села 
изумиру, путеви су зарасли и то нам 
је представљало додатну тежину, 
оријентациона карта је рађена пре 
40 година, све је на терену другачије.

 З. В. 

Ша хи сти „Чи го те” осво ји ли  
пе то ме сто у ли ги 

Ша хи сти „Чи го те” за у зе ли су пе то ме сто у ово го ди-
шњем так ми че њу Ли ге цен трал не Ср би је гру па За пад. 
За вр шни део так ми че ња одр жан је на Зла та ру, а Ча је-
тин ци ма су не ре шен меч са фа во ри зо ва ном „Пр вом Пе-
то лет ком” и по бе да над еки пом из Гор ње Треп че (7-1) 
би ли до вољ ни за оства ре ње при мар ног ци ља, оп стан ка 
у ли ги, уз осва ја ње пе тог ме ста. У пре о ста ла два ду е ла 
„Чи го та” је по ра же на од „Ра жња” и „Го ча”. 

По себ но се ис ти че ре ул тат оства рен у ду е лу са „Пр-
вом пе то лет ком”, чи ме је за у ста вље на ве о ма до бра се-
ри ја ре зул та та тр сте нич ког ти ма, с об зи ром да су они 
у прет ход них пет ме че ва има ли исто то ли ко по бе да. 
На овом ме чу „Чи го та” је би ла осла бље на за фи де мај-
сто ра Ду шка До ло ви ћа и мај стор ског кан ди да та Ра до-
ва на Ра јев ца.

Еки пу „Чи го те” у овој се зо ни чи ни ли су: Ми ло ван Ви-
ло ти је вић, Ду шко До ло вић, Слав ко Сто јић, Ми лан ко Ла-
зо вић, Те о дор Ђе нић, Ра до ван Ра је вац, Дар ко Ви то ро-
вић и Ми ро слав Да бић. М. Ј.

Такише и глогиње за друго место 
„Локомотивације” на Ртњу 

На Златибору је одржана прва аутослалом 
трка под називом „Главом до циља“ у органи-
зацији Аутомобилског спортског удружења 
(АСУ) „Златибор”. На кружној стази дужине 
950 метара на путу испод насеља „Јелена Ан-
жујска” стартовало је 64 аутомобила у девет 
класа, што је задовољило домаћине из АСУ 
„Златибор” који су први пут организовали 
трку. Утисак је покварила киша у поподнев-
ним сатима, јер је омела возаче и смањила 
бројност публике која је била веома заинте-
ресована за догађај код кружног тока.

„Одзив је феноменалан, потајно смо га 
очекивали  јер знамо да сви желе да дођу 
на Злaтибор и стално су нас питали кад ћемо 
нешто да правимо овде“, каже Владимир 
Мирчић из АСУ „Златибор” уз захвалност 
општини и институцијама што су помогле 
овај догађај. 

Најбоље време и прво место у генералном 
пласману освојио је Живко Жупан испред Иви-
це Малића и Вељка Алимпијевића. Од домаћих 
такмичара до постоља је стигао Дејан Јованетић 
који је био други у класи IV са „југом 1100”, док 
је Далибор Жунић заузео четврто место.

„Задовољан сам, стаза је била брза, две 
трке смо возили пре кише која је много ути-
цала пошто је било клизаво.  Возим већ пет 
година, имало је лепих резултата, није се ни-
кад отишло без пехара. Овај ауто смо напра-
вили пре неколико дана, за ову трку на Злати-
бору радили смо све – мотор, мењач, трапове, 
кочнице…“, каже Јованетић.

Трка се бодује за првенство Србије у ау-
тослалому и један је од последњих догађаја  
сезоне. Организацију су помогли општина 
Чајетина, ТО Златибор, „Спортски центар Чаје-
тина” и спонзори. З. В. 

Фо то: ШК „Чи го та”

Фото: ПК „Торник”

Аутослалом „Главом до циља”  
на Златибору
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Сре тен Бо жо вић  
но ка у том до злат не  
ме да ље у Бе о гра ду

Ча је ти нац Сре тен Бо жо вић осво јио је злат ну ме да љу на 
„Отво ре ном пр вен ству Бе о гра да” у ком би но ва ним бо ри-
лач ким ве шти на ма (ММА) у се ни ор ској кон ку рен ци ји (А 
кла са,до 77 кг). Бо жо вић, ко ји је на сту пао као члан ужич-
ког КБК „Ере”, у ди рект ном окр ша ју за пр во ме сто са вла-
дао је Сте фа на По по ви ћа из „Ахи ле ја”.

– Ве о ма сам за до во љан оства ре ним ре зул та том. На так-
ми че њу је би ла вр ло ја ка кон ку рен ци ја, а ис та као бих и 
ве о ма до бру ор га ни за ци ју. Ве ли ки број спон зо ра, ве ли-
ки број гле да ла ца, бор ба под ре флек то ри ма, би ло је као 
на про фе си о нал ним тур ни ри ма. По бе дио сам но ка у том у 
дру гој рун ди и до шао до нај сјај ни јег од лич ја. Ово ми је би-
ло пр во озбиљ ни је так ми че ње у прет ход них пар ме се ци, 
ма да сам у том пе ри о ду имао и не ко ли ко тур ни ра ма њег 
фор ма та, а не пре кид но сам тре ни рао у Ужи цу и у „Чи го ти” 
са тре не ром Бо ги ће ви ћем – из ја вио је Бо жо вић, до да ју ћи 
да га у на ред ним ме се ци ма оче ку ју још не ки тур ни ри, пре 
свих уче шће на так ми че њу у Вр ба су у де цем бру. М. Ј.

Окру жно пр вен ство сред њо шко-
ла ца у сто ном те ни су пр ви пут је одр-
жа но у Ча је ти ни. Дво ра на „Спорт ског 
цен тра Ча је ти на” би ла је до ма ћин 
так ми ча ри ма из Зла ти бор ског окру-
га, а су де ћи пре ма ре зул та ти ма, нај-
бо љи сто ни те нис у овом де лу Ср би је 
игра се у Ба ји ној Ба шти.

Пр во ме сто у екип ној кон ку рен-
ци ји код де во ја ка при па ло је Гим на-
зи ји „Јо сиф Пан чић” из Ба ји не Ба ште 
(Дра га на Је ли сав чић, Не ла Ра ди во-
је вић). Оне су у фи на лу би ле успе-
шни је од уче ни ца По љо при вред не 
шко ле из По же ге, док је тре ће ме-
сто при па ло еки пи ужич ке Умет нич-
ке шко ле.

По же ги је при па ло пр во ме сто у 
по је ди нач ној кон ку рен ци ји код де во-
ја ка, а нај у спе шни ја је би ла Ан ђе ла 

Пан то вић, ко ја је у фи на лу по бе ди ла 
Дра га ну Је ли сав чић (Ба ји на Ба шта), а 
тре ће ме сто при па ло је Кри сти ни Јев-
ђић (Ужи це).

Бо ри са ву Ђор ђе ви ћу из Ба ји не Ба-
ште при па ла су два пр ва ме ста у му-
шкој кон ку рен ци ји. У екип ној кон ку-
рен ци ји је три јум фо вао као део еки пе 

Тех нич ке шко ле из Ужи ца, за јед но са 
Да не том Авра мо ви ћем и Сте фа ном 
Са ви ћем. Иза њих су би ли уче ни ци 
при је пољ ске Гим на зи је и По љо при-
вред не шко ле из По же ге.

Ђор ђе вић је у по је ди нач ној у фи-
на лу са 2-0 по бе дио Му а ме ра Трн чи-
ћа (При је по ље), а тре ће ме сто при па-

ло је Ју су Џа но ви ћу (Сред ња шко ла 
Но ва Ва рош). Упра во је меч по лу фи-
на ла из ме ђу Ђор ђе ви ћа и Џа но ви ћа 
при ву као нај ве ћу па жњу, с об зи ром 
да су обо ји ца на мо мен те при ка за ли 
игру до стој ну знат но ста ри јих и про-
фе си о нал ни јих так ми ча ра. Ђор ђе вић 
је овај меч ре шио у сво ју ко рист са 
2-1, по сле пре о кре та.

За до ма ћи на Уго сти тељ ско ту ри-
стич ку шко лу из Ча је ти не на сту па-
ли су Да мјан Ку зма но вић и Алек са 
Еми но вић. Пр вен ство, на ко јем је на-
сту па ло осам шко ла, одр жа но је уз 
по др шку Спорт ског са ве за Ча је ти не 
и „Спорт ског цен тра Ча је ти на”. Нај-
у спе шни ји так ми ча ри пред ста вља-
ће округ на ре пу блич ком так ми че-
њу, ко је ће се одр жа ти у Пе тров цу на 
Мла ви. М. Ј.

Пр вен ство сред њо шко ла ца у сто ном те ни су одр жа но у Ча је ти ни 

На так ми че њу Крос се ри је РТС-а, одр жа ном у 
Шап цу, атле ти ча ри ма Ча је ти не при па ла су два 
од лич ја.Ди ми три је Љу би чић био је дру го пла-
си ра ни у тр ци де ча ка 2007. го ди шта на 800 ме-
та ра, у кон ку рен ци ји 60 так ми ча ра. У го ди шту 
2010. Сте фа ну То ко ви ћу при па ло је тре ће ме-
сто на 500 ме та ра, у кон ку рен ци ји 40 де ча ка.

Ка да су у пи та њу ре зул та ти оста лих так-
ми ча ра АК Ча је ти на, Ву ка шин Ви ло ло ти је вић 
(2009.) за у зео је сед мо ме сто у тр ци на 500 ме-
та ра у кон ку рен ци ји 40 де ча ка, Ти ја ни Ви дић 
(2006.) при па ла је 11. по зи ци ја на 600 ме та ра 
у кон ку рен ци ји 60 де вој чи ца, Кри сти на Спа се-
нић (2007.) за у зе ла је 13. ме сто на 600 ме та ра 
(уче ство ва ло 50 де вој чи ца), Да ни ца Ди да но-
вић (2004.) за у зе ла је 15. ме сто на 800 ме та-
ра (уче ство ва ло 60 де вој чи ца), а иста по зи ци ја 
код де ча ка 2011. го ди шта при па ла је Да ви ду 
Је вре мо ви ћу у тр ци на 500 ме та ра (уче ство ва-
ло 30 де ча ка).

Из вор и фо то: АК Ча је ти на

Два по ди ју ма за атле ти ча ре  
„Ча је ти не” у Шап цу

Успе шни и на кро су у Ре ков цу
Ше сто ро так ми ча ра АК „Ча је ти на” на сту пи ло је у Ре ков цу, на так ми че њу у окви ру Крос 

се ри је РТС-а. Сте фан То ко вић је за у зео че твр то ме сто на 500 ме та ра у кон ку рен ци ји 30 так-
ми ча ра 2010-ог го ди шта. Исти пла сман оства ри ла је Да ни ца Ди да но вић у тр ци на 800 ме-
та ра у 2004. го ди шту. У тр ци на 600 ме та ра код де вој чи ца (2007. го ди ште) Ка та ри на Ла за-
ре вић за у зе ла је пе то, а Кри сти на Спа се нић де ве то ме сто у кон ку рен ци ји 40 так ми чар ки. 
Ти ја ни Ви дић при па ло је де се то ме сто на 600 ме та ра (2006. го ди ште), где је та ко ђе уче ство-
ва ло 40 так ми чар ки. Код се ни ор ки Ани Ри сти че вић је при па ло ше сто ме сто на 3.000 ме та ра.

Свим так ми ча ри ма АК Ча је ти на при па ле су ди пло ме, ко је се до де љу ју уче сни ци ма ко-
ји се пла си ра ју у „топ 10” у сво јој кон ку рен ци ји. М. Ј.
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Иако су у но ву се зо ну Пр ве Б ли ге 
ушле са при мар ном ам би ци јом 

да се из бо ре за оп ста нак у ли ги, од-
бој ка ши це „Зла ти бо ра” за бе ле жи ле 
су ве о ма до бар старт пр вен ства, нај-
у спе шни ји у по след њих не ко ли ко се-
зо на, ра чу на ју ћи ту и пе ри од ка да су 
на сту па ле у ни жем ран гу. 

„Зла ти бор” је по сле пет од и гра-
них ко ла на де о би во де ће по зи ци је 
са еки пом бе о град ског „Рад нич ког”. 

Ча је тин ке су оства ри ле свих пет по-
бе да, а по себ но се ис ти че она оства-
ре на на го сто ва њу у Ива њи ци (3-1) 
про тив исто и ме ног ти ма, од ко јег су 
прет ход не се зо не по ра же не у сва три 
так ми чар ска ме ча. 

Иза бра ни це Стан ка Бра шан ца су 
на го сто ва њу са вла да ле и бе о град-
ског „Сте ри ју” (3-1), на свом пар ке-
ту оства ри ле до ми нант не по бе де 
над „Фу то гом” (3-1) и кра ље вач ким 

„Гим на зи јал цем” (3-0), а већ тра ди-
ци о нал но се њи хо ви ду е ли са бе о-
град ским „Кра љем” ре ша ва ју тек по-
сле пет од и гра них се то ва (3-2).

Успе шан низ ре зул та та још је и 
вред ни ји ако се у об зир узму и ме-
че ви од и гра ни у ку пу. „Зла ти бор” је 
у пре ли ми нар ним рун да ма са вла дао 
„Гим на зи ја лац”, ча чан ски „Бо рац” и 
„Мо кру го ру”, оства рив ши пр ви пут у 
исто ри ји пла сман у глав ни жреб Ку-
па Ср би је. У ме чу ко ји је пред ста вљао 
сво је вр сни пра зник од бој ке у Ча је ти ни 
до ма ће игра чи це су пру жи ле рав но-
прав ну бор бу у дру гом се ту,у пре о ста-
ла два пе ри о да у то ме су их спре чи-
ли ре ал ни ква ли тет „Спар та ка”, као 
и пре ве ли ка до за ре спрек та пре ма 
про тив ни ца ма, та ко да су Су бо ти чан-
ке ипак по ка за ле да су у овом тре нут ку 
пре ја ке и за слу же но до шле до по бе де 
и пла сма на да ље (3-0). М. Ј.

Ко шар ка шки клуб „Зла ти бор” 
за по чео је у ок то бру так ми-
че ње у пр вен ству Ко шар ка-

шке ли ге Ср би је. Се зо ну је отво рио 
три јум фом на свом те ре ну про тив 
зе мун ске „Мла до сти” са 79-68, у 
ме чу ко ји је обе ле жио Ни ко ла Рон-
до вић, не по гре шив у шу ту за три по-
е на (5/5). 

По сле то га усле дио је по раз у Чач-
ку од еки пе „Бор ца”, ко ја је мо жда и 
глав ни фа во рит за пр во ме сто. „Зла-
ти бор” је на том ме чу во дио по сле 
пр вих де сет ми ну та, али је „Бо рац” 
пре о кре нуо у на став ку. На се дам ми-
ну та до кра ја во ди ли са са +13, „Зла-
ти бор” је ус пео да меч уве де у пе нал 
за вр шни цу (80-78), али ни су ус пе ли 
да на пра ве пот пу ни пре о крет.

У ме чу тре ћег ко ла усле дио је по-
раз на свом пар ке ту од ва љев ског 
„Ме тал ца” са 91-89. По сле по чет ног 
вођ ства „Зла ти бо ра” оба ти ма су си-
ло ви то окон ча ла не ко ли ко уза стоп-
них на па да, с тим што је „Ме та лац” 
за хва љу ју ћи ефи ка сном Дој лу ус пео 
да пре о кре не на 15-11. До бру игру 
Ма ро је ви ћа у од бра ни ње го ви са и-
гра чи су ис пра ти ли на пра ви на чин 
у на па ду, та ко да је „Зла ти бор” пре-
о кре нуо ре зул тат већ у увод ним ми-

ну ти ма на став ка. Вођ ство су чу ва ли 
све до за вр шна три ми ну та, ка да су 
го сти ка зни ли јед ну из гу бље ну лоп-
ту и по гот ком Ва си ћа по но во по ве-
ли. „Зла ти бор” је по том бр зо уз вра-
тио трој ка ма Ба бо ви ћа и Па вло ви ћа.

Ча је тин ци су бо ље отво ри ли тре-
ћи пе ри од и до шли до нај ве ће пред-
но сти до та да (47-40). „Ме та лац” се 
ни је пре да вао, ус пео је по но во да 
из јед на чи, а „Зла ти бор” је по том уз-
вра тио и сте као ви шак од осам по е-
на (62-54). Вор ка пић је у овом пе ри-
о ду по га ђао за до ма ћи тим из не ких 
ско ро не мо гу ћих по зи ци ја.

Трој ком упра во Вор ка пи ћа „Зла-
ти бор” је по чет ком по след ње де о-

ни це пр ви пут по вео дво ци фре ном 
раз ли ком (71-61). Ме та лац је, ме ђу-
тим, за са мо ми нут и по сма њио на 
по ен за о стат ка, пре све га за хва љу ју-
ћи раз и гра ном Ђу ка но ви ћу. Пет уза-
стоп них по е на Рон до ви ћа по но во је 
„од ле пи ло” Ча је тин це, али Ва љев ци 
ве о ма бр зо до ла зе до но вог по рав-
на ња (76-76), а по сле не спорт ске 
гре шке до су ђе не Ри зни ћу и до пре-
о кре та (79-83). У оп штем ме те жу, Ђу-
ка но вић је три ми ну та пре кра ја због 
пет пе на ла мо рао ван игре, а тех нич-
ке гре шке су у тим тре ну ци ма до су-
ђе не клу пи „Ме тал ца” и Бо жи да ру 
Ба бо ви ћу, ко ји је убр зо по том трој-
ком до нео но во вођ ство свом ти му 

(85-83). Ва си ће вом трој ком „Ме та-
лац” је опет по вео (85-86) и с тим ре-
зул та том се ушло у по след њи ми нут. 
На по ла ми ну та пре кра ја Не ран џић 
је ис ко ри стио си ту а ци ју под ко шем 
до ма ћих и до нео три по е на ви шка 
сво јој еки пи (85-88). У пе нал за вр-
шни ци пре су ди ла је из гу бље на лоп-
та до ма ћих у по след њим се кун да ма.

Ина че, „Зла ти бор” је на овом ме-
чу имао по др шку свог не ка да шњег 
игра ча Све то за ра По по ви ћа.

КК „Зла ти бор”: Смо ло вић, Вор ка-
пић 14 п. 11 ск. 5 ас, Га шић 2, Ма ро-
је вић 14 п. 8 ск. 7 ас, Бје ли ца 7 п. 5 ск, 
Па вло вић 10, Ба бо вић 11, Чор бић, 
Ри знић 5, Рон до вић 12, Си мо вић 12, 
Ло ба рев. Тре нер: Ва ња Гу ша

КК „Ме та лац”: Ђу ка но вић 19 п. 5 
ск. 5 ас, Ста ме нић 4, Ђу ко вић 12, Ва-
сић 18 п. 7 ас, Дојл 15, Ми ку лић 10, 
Тур бић, Ма тић, Сте фа но вић, Ник че-
вић, Па вло вић, Не ран џић 13 п. 6 ск. 
Тре нер: Ми ха и ло По чек

Ове се зо не „Зла ти бор” ће осим 
се ни о ра има ти још три так ми чар ске 
се лек ци је. Тим ју ни о ра са клу пе ће 
пред во ди ти Вла дан Ка ло пе ро вић, 
ка де те тре ни ра Ду шко Пан то вић, а 
мла ђе пи о ни ре Ми о драг Ми ло је вић.

И. Јан ко вић

Ре зул тат ски пре о кре ти на по чет ку  
се зо не ко шар ка ша „Зла ти бо ра”

И у Пр вој Б ли ги од бој ка ши це „Зла ти бо ра”  
на вр ху та бе ле 
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Са шест оства ре них по бе да у прет-
ход них се дам утак ми ца фуд ба-

ле ри „Ча је ти не” ус пе ли су да за др же 
при кљу чак са во де ћим ти мо ви ма Зла-
ти бор ске окру жне ли ге. Во де ћи на та-
бе ли и да ље је „Ја сен” из Бро да ре ва.

Ча је тин ци су прет ход ног ме се ца по-
ра же ни у три лер утак ми ци у Ко сје ри-
ћу, од до ма ће Цр но ко се (2-3), што им 
је био дру ги по раз у 11 од и гра них ме-
че ва. Али сла ви ли су на го сто ва њу „Је-
дин ству” из Ка ле ни ћа са 4-2, иако су 

на по лу вре ме ну гу би ли. Прет ход но су 
убе дљи во би ли бо љи као го сти про тив 
„Се чи це” са чак 6-0, да би по том су у 
не из ве сној утак ми ци на свом те ре ну 
по бе ди ли „Ариљ ску рам пу” (3-2), као 
и „Ла за ри цу” (4-2). 

„Ча је ти на” у до са да шњем де лу пр-
вен ства игра ме че ве у ко ји ма се по сти-
же ве ли ки број го ло ва, а по твр да то га 
је и гол ге тер ска се ри ја Бран ка Ра до ви-
ћа и Бран ка Цве ти ћа ко ји су по сти гли 
по де вет ли га шких по го да ка. М. Ј.

После серије важних победа 
фудбалери „Златибора” сада 
су на другом месту табеле 

Прве лиге Србије након 12 кола. Из 
екипе поручују да им је још увек глав-
ни циљ пласман у плеј-оф, међу пр-
вих осам екипа, не желећи да поди-
жу еуфорију.

Чајетинска екипа везала је седам 
победа, играла веома добро против 
калитетних противника савладав-
ши „Телеоптик”, „Слободу”, „Борац”, 
„Раднички” (КГ), „Нови Пазар”, „Бе-
жанију”, „Будућност” из Добановаца. 
„Златибор” је дошао до првог места 
са 28 бодова из 11 кола,  да би у 12. 
рунди изгубио од „Синђелића”, треће-
пласираног тима првенства, и пао на 
другу позицију. Шеф стручног  штаба 
Предраг Ристановић није задовољан, 
јер екипа у Београду није одиграла као 
у седам везаних тријумфа. 

– Првенство је сада већ одмакло, 
ми смо после седам везаних победа 
дошли на чело табеле. Мислим да смо 
тај део првенства одрадили одлично 
и да смо заслужено дошли на то ме-
сто. Сада нам иде низ тешких утакми-
ца са екипама из самог врха. Прву од 
тих утакмица нисмо добро одрадили, 
нисмо били екипа из претходних кола 
и заслужено смо поражени. „Синђе-
лић” је без пораза, са четири примље-
на гола једна од најтврђих екипа у 
овом рангу такмичења. Тако су игра-
ли, тако су нас и победили, једностав-
но нисмо успели да се прилагодимо 
тој њиховој игри. Мада смо на крају 
утакмице могли и да дођемо до неког 
бода, али он можда не би био заслу-
жен јер смо први део меча одиграли 

доста слабо – каже искусни стручњак 
који је у каријери водио тимове и у 
Првој лиги Србије, као и у Суперлиги.

Веру да екипа може да се врати по-
бедама има и капитен екипе голман 
Далибор Дивац: 

– Ми идемо у свакој утакмици на 
победу, ниједну нећемо да се бра-
нимо. Никог се не плашимо, имамо 

добар, компактан тим. Десио се пад, 
што је нормално после толико кола, 
али идемо опет на победу. Ја верујем 
у овај тим и стручни штаб да може-
мо да победимо сваку екипу, као и 
„Инђију” и „Јавор” у следећим коли-
ма. Ја се тих мало јачих утакмица ни 
не плашим толико, колико ових, да 
кажемо, слабијих. Мада, нема сла-
бијих екипа, сви смо подједнаки, 

свако сваког може да победи, али 
те утакмице које играмо са тимови-
ма из горњег дела табеле ме не пла-
ше. Фудбал је то, свашта може да се 
деси – оцењује чувар мреже „Злати-
бора” који је примио седам голова у 
12 утакмица, а мрежа му је мировала 
на шест мечева. 

Чврсту одбрану коју чине Анђелко-
вић и Радуловић у средини, односно 
Миличић и Драгачевић по страни, до-
пуњује Јокић у средини, док су у нава-
ли Павловић, Вујић и високи Видић, 
који је и најбољи стрелац екипе са 
осам погодака и трећи стрелац лиге. 
Екипи је у претходне четири утакми-
це недостајао везиста Владимир Ћи-
ровић, чији се опоравак од повреде 
и повратак на терен ускоро очекују. 

Према речима Дивца, главна од-
лика тима је чврстина: – Предност” 

Златибора” је што смо чврсти, борбе-
ни позади, што доказују и утакмице. 
Напред смо најопаснији из контре и 
полуконтре и код прекида. Такав је 
стил тренера и имамо играче предод-
ређене за то.

Иако је екипа при врху табеле, што је 
неке изненадило с обзиром да су деби-
танти у овом рангу такмичења, тренер 
Ристановић каже да је и даље основ-

ни циљ пласман у плеј-оф, као и да је 
тешко правити прогнозе и очекивања. 

– Ми и даље имамо тај основни циљ 
да уђемо међу осам најбољих екипа. У 
плеј-офу када се поделе бодови ту се 
већ ништа неће знати јер сви ће бити 
близу. Тада ћемо видети ко ће на 
ком месту бити после поделе бодова 
и да ли су те амбиције за Суперлигу 
тог момента реалне. Тренутно, жели-
мо да што више бодова да освојимо, 
да будемо у самом врху. Не можемо 
обећавати да ћемо сигурно ући у Су-
перлигу, дуго је првенство, има још 25 
утакмица. То је баш много да бисмо 
знали шта ће се десити на крају – ис-
тиче Предраг Ристановић додајући да 
је јасно колико клуб напредује из дана 
у дан, с тим што је он једино незадо-
вољан одзивом публике: 

– Ако је неко на челу табеле која 
води у Суперлигу мислим да треба да 
дође много више публике. Не знам 
због чега је то тако, скоро сам гле-
дао и кошаркаше, ни ту нисам оду-
шевљен бројем навијача. Мислим 
да овај стадион треба да буде пун – 
закључује Ристановић, тренер „Зла-
тибора” који у новембру игра против 
„Металца”, „Жаркова”, „ТСЦ”-а, „Бе-
чеја” и „Трајала”. З. В.

Фудбалерима у врху табеле  
плеј-оф главни циљ 

О досадашњим резултатима ФК „Златибора” и амбицијама говоре  
тренер Предраг Ристановић и капитен Далибор Дивац

Предраг Ристановић

Далибор Дивац
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„Златибор” поново лидер Прве лиге Србије
У дерби утакмици 13. кола Прве лиге Србије последњег октобарског 

викенда фудбалери „Златибора” су као домаћини на „Швајцарији” били 
бољи од до тада водеће „Инђије” и победили је са 1:0. Том победом по-
ново су преузели прво место на првенственој табели, са два бода више 
од другопласиране „Инђије” и три од трећепласираног „Јавор Матиса”, 
кога „Златибор” дочекује на „Швајцарији” у 14. колу.  З. В

ФК „Ча је ти на” са шест  по бе да  
из седам кола 



ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА, ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ „ЗЛАТИБОРСКИ ЕКО АГРАР” ДОО

И
ма ју ћи и ви ду да си стем 
др жа ња го ве да под ра зу-
ме ва сло бод ну ис па шу 
нај ма ње шест ме се ци, да 

зах те ва бо га те па шњач ке ре сур-
се  као и да се у зим ском пе ри о-
ду го ве да хра не пре те жно се ном 
ко ја се при том сло бод но кре ћу, 
чи ме се обез бе ђу је ме со до брог 
и кон тро ли са ног по ре кла и  да 
су ула га ња у овај вид уз го ја ма-
ња не го у  стај ском уз го ју и ин-
тен зив ном то ву, овај  систм др жа-
ња  за пла ни ска под руч ја ко ја су 
бо га та па шња ци ма пред ста вља 
пра ви иза зов и по стрек за про-
из вод њом ква ли тет ног го ве ђег 
ме са  на овај на чин, а ко ји је у 
пот пу но сти еко ном ски оправ дан. 

Ка ко и ко ли ко гр ла  
по јед ном хе та ру?
Кра ве се те ле са ме, без по мо-

ћи људ ског фак то ра или уз ма лу 
по моћ чо ве ка. Тај ефе кат  се по-
сти же из бо ром би ко ва ме сна тих 
ра са за при плод, ко ји да ју ма њу 
те лад, те је са мим тим и олак ша но 
те ље ње, а те лад ка сни је по сти жу 
аде ква тан при раст (800 gr  днев-
но и ви ше) у за ви сно сти од ква ли-
те та тра ве као и до дат не ис хра не.

На кон те ље ња у са мом стар ту, 
тре ба по че ти са при ви ка ва њем 
те ла ди на при хра њи ва ње кон-
цен тро ва ним и ка ба стим хра ни-
вом са две не де ље жи во та. Уко-
ли ко се упо тре бља ва ква ли тет но 
ка ба сто хра ни во, кон цен тра ти се 

У зим ском пе ри о ду са над мор ском ви си ном из над 700 ме та ра по треб но је  
обез бе ди ти ве ће за ли хе хра не, пр вен стве но у ви ду се на, ако по сто је мо гућ но сти  

за ко ри шће ње си ла же она је до бро до шла код ис хра не за лу че них то вље ни ка,  
што мо же по ве ћа ти тро шко ве про из вод ње али и омо гу ћи ти ве ћи при раст

Систем узгоја  
„Крава-теле”

ПРОИЗВОДЊА МЕСА У ГОВЕДАРСТВУ  (на ста вак прет ход ном из да њу)



мо гу у пот пу но сти из бе ћи. Он да 
од дру гог ме се ца те ле по чи ње да 
кон зу ми ра ка ба сту хра ну, тач ни је 
ре че но ис па шу. У лет њем пе ри о-
ду по ред обез бе ђи ва ња аде кват-
не  па ше, по жељ но је укљу чи ти 
за кра ве и ма лу ко ли чи ну сме-
ше жи та ри ца, а кон цен тро ва ну 
хра ну  до да ва ти у   ис хра ну пре 
и по сле те ље ња. У за ви сно сти од 
се зо не те ље ња, вр ши се и “за лу-
че ње” те ла ди, нај че шће на је сен, 
по за вр шет ку ис па ше (се зон ска 
ис па ша). За лу че на те лад се мо гу 
ко ри сти ти за про из вод њу при-
плод ног ма те ри ја ла или се то ве 
до уз ра ста од 17 до 21 ме сец на 
па шња ку, те се на кра ју па шне се-
зо не и са те ле сном ма сом  од 200 
kg до 300 kg, мо гу про да ти и за 
да љи тов. Обич но се те лад то ве 
до 600 kg, па чак и 700 ки ло гра ма.

У зим ском пе ри о ду  са над мор-
ском ви си ном из над 700 ме та ра 
по треб но је  обез бе ди ти  ве ће за-
ли хе  хра не, пр вен стве но у ви ду 
се на, али ако по сто је мо гућ но сти 
за ко ри шће ње си ла же она је до-
бро до шла код ис хра не за лу че-
них то вље ни ка, што мо же по ве-
ћа ти тро шко ве про из вод ње али   
и омо гу ћи ти ве ћи при раст. 

 Да би има ли кон ти ну и ра ну 
про из вод њу ус ка ла ђе ну са се зо-
ном као и од го ва ра ју ће по том-
ке вр ло је бит но во ди ти ра чу на  
о вре ме не ну осме ња ва ња од-
но сно при пу ста уко ли ко је упи-
та њу при род но па ре ње. На 25 
при плод них кра ва тов них и ком-
би но ва них ра са иде је дан бик ко-
ји мо же обез бе ди ти по том ство у 
здра вих плот ки ња са раз ли ком у 
ста ро сти по том ства од 1 до 3 ме-
се ца. Пред ност при род ног па-
ре ња у овом си сте му је што се  
ис кљу чу је људ ски фак тор ( пра-
ће ње естру са, бла го вре ме ни до-
ла зак ве те ри на ра),  тро шко ви 
осе ме ња ва ња као и ве ћи про це-
нат оплод ње.  Ти ме се по сти же 
ујед на че ност про из вод ње и за о-
кру жен ци клус ко ји не из и ску је  
ду пле по сло ве и кон тро лу у ста-
ду у ме се ци ма ка да тре ба има ти 
гр ла ко ја су спре ма на да пoред 
мле ка ко ри сте и па шу. Те ље ње у 
овом узо го ју би тре ба ло да се за-
вр ши нај ка сни је до  кра ја апри ла 
по чет ка ма ја,  та ко да на кра ју па-
шне се зо не има мо гр ла за тов и 
кла ње, ста ро сти од шест ме се ци 
и ви ше. Уз  чи ње ни цу да се мо же 
кон тро ли са ти и пол гр ла ис кљу-
чи во по ступ ком ВО ко ри шће њем 
сек си ра ног се ме на на му шко или 
пак жен ско по том ство и у тов-
них ра са до ла зи мо до за кључ ка 
да се озбиљ ним при сту пом аде-

кват ном син хро ни за ци јом естру-
са уз ве ћи ан га жман чо ве ка мо гу 
по сти ћи ве о ма до бри еко ном ски 
ре зул та ти у про из вод њи то вље-
ни ка или пак при плод них гр ла. 

У за ви сно сти од ква ли те та па-
шња ка на јед ном хек та ру је мо-
гу ће др жа ти јед ну до три кра ве 
са по том ци ма. У кра је ви ма са 
ви ше па да ви на, на буј ни јим па-
шња ци ма се на па са ју три кра ве 
са по том ци ма по 1 хе та ру, а на 
па шња ци ма где не ма пре ви ше 
па да ви на др же се нај че шће две 
кра ве, где је  ис па ша сла би ја пред 
крај ле та до ла зи  јед на кра ва по 
хек та ру са по том ством.

Тов у си сте му кра ва-те ле ...
Већ спо ме ну те у прет ход ном 

из да њу, ра се го ве да иде ал не 
за уз гој у си сте му кра ва-те ле су 
:Абер дин-ан гус, ша ро ле, ли му-
зин, хе ре форд и ра са ком би но-
ва них свој ста ва си мен та лац као 
и ме ле зи ових ра са.

 Пред ност код ових ра са је што 
бо ље  ис ко ри шћа ва ју ло ши ју кр-
му и има ју од лич не акли ма ти за-
ци о не спо соб но сти. За јед нич ко 
код ве ћи не ових ра са  је да се не 
му зу, већ мле ко тро ши те ле, ко-
је сто ча ри ма пред ста вља је ди ни 
при ход. Ме ђу тим по сто је фар ме  
ко је иду и са про из вод њом мле-
ка, та ко што кра ве ноћ про во де у 
шта ли, па се му зу,  за тим се из во-
де на ис па шу и опет му зу, али   се 
кра ве на ви ка ва ју на до хра ну, со-
ли ло или кон цен трат. 

Ис пла ти вост  
и још по не што...
Код си стем уз го ја кра ва-те ле 

има ма ње по сла са при пре мом 
кр ме, хра ње њем и збри ња ва њем 
ђу бри ва. Ма њи су из да ци за ве те-
ри нар ске услу ге и за одр жа ва ње 
плод но сти зе мљи шта. Пре по ру ка 
је да  гр ла бу ду сме ште на у шта ла-
ма то ком зим ског пе ри о да, тач ни-
је од но вем бра до фе бру а ра, ка ко 
би се евен ту ал но, кра ве при пре ми-
ле за те ле ње, а те лад ко ја су има ла 
слаб при раст то ком ле та, до хра ни-
ла и до сти гла од го ва ра ју ћу те жи ну.

Пе ри од пре зи мља ва ња уз сме-
штај ко ји мо же би ти скро ман (не-

рет ко имро ви зо ва на нат крив ка са 
за штит ним по ја сом) не зах те ва ве-
ли ка нов ча на ула га ња у из град њу 
сме шта ја.  Це на ко шта ња сме шта-
ја у за ви сно сти од бро ја при плод-
них гр ла као и то вље ни ка мо же 
би ти раз ли чи та па се мо же кре-
та ти од осам сто до ви ше хи ља-
да евра у зви сно сти од на ме ре тј.  
оби ма уз го ја. И по ред мо гућ но сти 
увек тре ба зна ти да је не по треб но 
ула га ти но вац за из град њу ску пих 
обје ка та ко ји про ду жа ва ју пе ри од 
ис пла ти во сти већ ра ци о нал но са-
гле да ти по тре бе и на ме ну објек та, 
те це ло ви то са гле да но при сту пи-
ти ин ве сти ра њу.

 По љо при вред ни ци тре ба да 
зна ју пре не го што се опре де ле 
за овај вид про из вод ње да ли ће 
им  то би ти до дат ни из во ри при-
хо да или је ди ни из вор при хо да?  

Са мо та ко  мо гу пра ви ти ра ци-
о нал не пла но ве, а пре ма то ме и  
про из вод њу. Про стом кал ку ла-
ци јом до ла зи се до  то га да ако 
га здин ство има до дат не при хо-
де по ред овог по сла, а опре де-
ли се за ова кав вид про из вод ње 
мо же др жа ти и де сет при лод них 
кра ва тов них ра са и ти ме мо же 
оства ри ти за ра ду и оправ да ност 
ула га ња у овај по сао, а ако же ли 
ве ћу за ра ду и кон ти ну и тет са ве-
ћим бро јем то вље ни ка тај број 
мо ра би ти знат но ве ћи. По  свим 
еко ном ским по ка за те љи ма  број 
гр ла у том слу ча ју тре бао би  би-
ти пре ко 50. Ва жно је зна ти да 
се здра ва жен ска гра ла по зна-
тог по ре кла мо гу про да ва ти као 
при плод на гр ла чи ме се по сти-
же ве ћа це на по гр лу те сто га и 
ве ћа за ра да по јед ној при плод-
ној кра ви. Ако узме мо и чи ње ни-
цу да те кра ве мо гу би ти и до и ље 
то јест хра ни ти и дру га те лад као 
и чи ње ни цу да се на осно ву то га 
мо гу оства ри ти до дат ни под сти-
ца ји од др жа ве за та ква гр ла он-
да се мо же оства ри ти и до дат ни 
но вац ко ји мо же по кри ти до бар 
део тро шко ва про из вод ње. Ти-
ме се по сти же ве ћа за ра да по то-
вље ни ку од но сно кра ви. Це на гр-
ла  чи ја ТМ  на кра ју па шне се зо не 
из но си  од 250 кg  до 300 кg на 
тр жи шту је у про се ку  300 ди на-
ра,  а за је де но та кво гр ло на кра-
ју па ше по сти же се це на од око 75 
000,00 ди на ра и ви ше што и ни је 
ма ло, ако се узме да је утро шак 
људ ског ра да ми ни ма лан, као и 
тро шко ви око ис хра не. 

По да так да на те ри то ри ји оп-
шти не Ча је ти на по сто је два по-
љо при врд на га здин ства која су 
започела узгој по овом систему 
и са херефорд расом указују да 
је интересовање за овај вид уз-
гоја мали, али све ве ћа по тре ба 
за го ве ђим ме сом као и ис пла ти-
вост про из вод ње оста вља ју на-
ду да ће ово под руч је до би ти на 
зна ча ју када је у пи та њу овај си-
стем уз го ја тј. про из вод ња ме са 
за до ма ће и ино стра но тр жи ште.

Све сни свих  чи ње ни ца пре-
вас ход но др жа ва, а и ло кал не 
са мо у пра ве тре ба да по др же на-
по ре ко ји су у овој обла сти по че-
ли да да ју ре зул та те на обо стра-
ну ко рист, јер се са мо та ко мо же 
по сти ћи она про из вод ња ко ју је 
Ср би ја не ка да и има ла као ве ли-
ки  про из во ђач и из во зник го ве-
ђег ме са.

Текст при ре дио
Иван Гу ја ни чић 

струч ни са рад ник
 Зла ти бор ски еко аграр
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П
ро из вод ња шум ске ја го-
де ни је у ве ли кој ме ри 
рас про стра ње на у на шој 
зе мљи. Због ста бил не и 

ви со ке це не, уз гој ове воћ ке је ин-
те ре сан тан. Нај бо ље успе ва до хи-
ља ду ме та ра над мор ске ви си не. 
По зна ва о ци ка жу да они ко ји се 
од лу че на овај вид про из вод ње, а 
сум ња ју да ли ће успе ва ти на њи-
хо вим њи ва ма, не тре ба да бри ну 
уко ли ко у окру же њу има шум ских 
ја го да. Цве та ју и ра ђа ју од ју на до 
но вем бра, до пр вог сне га. Мо гу да 
из др же крат ко трај не мра зе ве до 
ми нус 5°C . Бе ру се на сва ка че ти-
ри да на, а је дан жи вић у се зо ни у 
про се ку да је  0,5 ки ло гра ма ја го-
да. Пре по ру чу је се да се са ди на 
пет до де сет ари, што мо же за јед-
но до ма ћин ство да по ве ћа кућ ни 
бу џет. Про из вод је ко ји сва ка ко 
има тр жи ште и пер спек ти ву.

Шум ска ја го да у  од но су на га је-
не ја го де, мно го је сит ни ја и ни је 
то ли ко слат ка, али јој је ми рис и 
укус мно го ја чи. Ра сте по обо ди-
ма шу ма.  Не ке од пред но сти шум-
ске ја го де су мо гућ ност бер бе од 
ма ја, па све до пр вих мра зе ва, ве-
ли ка от пор ност,  као и по зи тив на  
ле ко ви та свој ства. Сма тра се ве-
о ма пер спек тив ном вр стом ко ју 
би тре ба ло ома со ви ти у брд ско – 
пла нин ским пре де ли ма.

Нај по вољ ни ји при род ни усло-
ви за га је ње шум ске ја го де су брд-
ско – пла нин ска под руч ја пре ко 
500 ме та ра над мор ске ви си не, од-
но сно та мо где се мо гу про на ћи 
пред став ни ци ди вље шум ске ја-
го де. Ло ка ци ја пар це ле тре ба да 
бу де у бли зи ни ку ће и по мо гућ-
ству у бла гој сен ци са до ступ ном 
во дом за за ли ва ње.

Земљиште
Зе мљи ште тре ба да бу де бла го 

ки се ло (5 – 5,6 pH), плод но, рас-
тре си то, про пу сно, а као пре ду сев 
нај бо ље су ли ва де и де те ли на. На 
иза бра ној ло ка ци ји (5 ари) рас ту-
ри се 2 до 3 трак тор ске при ко ли-
це до бро пре го ре лог го ве ђег или 
ов чи јег стај ња ка и од мах по о ру. 
Зе мљи ште усит ни ти фре зи ра њем 

и пред зад ње фре зи ра ње уне ти 
25 kg ве штач ког ђу бри ва .Трeти-
рати про тив  зе мљи шних бо ле сти. 
Фре зи ра ти зад њи пут и на кон то га 
фор ми ра ти гре ди це и по ста ви ти 
цре ва кап по кап и фо ли је за зе-
мљи ште, руч но или ма шин ски у 
за ви сно сти од мо гућ но сти.

Уко ли ко на фо ли ји не по сто је го-
то ви отво ри за сад ни це по треб но 
их је на пра ви ти уз по моћ ко ма да 
за о штре не пла стич не це ви преч-
ни ка 70 mm. Сад ни це се ста вља ју 
у ру ком на пра вље не ру пе у уме-
ре но вла жном зе мљи шту. Ве о ма 
је ва жно да се не за тр па ду бо ко, 

од но сно да врат ко ре на оста не 
из ван зе мље. На кон сад ње сва-
ку сад ни цу по је ди нач но за ли ти 
са 0,2 ли та ра при хра не.На кон то-
га зе мљи ште до бро за ли ти си сте-
мом кап по кап. По сту пак старт ног 
за ли ва ња са при хра ном по но ви ти 
на кон се дам да на. На тр жи шту је у 
по ну ди ви ше сред ста ва за при хра-
ну па се пре по ру чу је да се при из-
бо ру сред ста ва за при хра ну оба ви 
кон сул та ци ја са струч ним ли ци ма 
по љо при вред не стру ке.

Ис хра на шум ске ја го де се вр-
ши за ли ва њем и фо ли јар ним пр-
ска њем. Пр ска ње оба вља ти у по-
по днев ним ча со ви ма, је дан до два 
са та пре за ла ска сун ца или нај ка-
сни је три до че ти ри са та пре ки ше 
то ком да на. За ли ва ње и при хра њи-
ва ње се оба вља у ра ним ју тар њим 
или ка сним ве чер њим са ти ма.

Нај бо љи на чин за шти те је пре-
вен ти ва. Зе мљи ште по вр ши не 5 

ари, то ком го ди не по треб но је 
два до три пу та за ли ти кроз си-
стем кап  рас тво ром од 200 g 
Тrifendera и 100 ml Tal sta ra са око 
2000 l во де. Уко ли ко се по ја ве ми-
ше ви, кр ти це или цр ви у зе мљи-
шту или се по ја ви уве ну ће сад-
ни ца, на ве де ни по сту пак од мах 
по но ви ти. Уко ли ко се уве ну ће 
сад ни ца на ста ви истим рас тво-
ром сад ни це за ли ти ди рект но на 
биљ ку са 0,2 l  рас тво ра по биљ-
ци, да се оква си сре ди на бо ко ра 
и рас твор сли је за врат ко ре на. 
Про тив над зем них ин се ка та по 
по тре би ко ри сти ти ор ган ски ин-

сек ти цид Кинг бо у кон це тра ци ји 
0,4% (100 ml у 25 l во де за 5 ари). 
По сту пак се по по тре би по на вља 
сва ких 5 да на.

У слу ча ју по ја ве пе га во сти ли-
ста и тру ле жи пло до ва и цве та ко-
ри сти ти Три фен дер у кон це тра-
ци ји од 0,3% (75 gr у 25 l во де за 5 
ари). По сту пак по по тре би по на-
вља ти сва ких 5 да на. При ли ком 
пр ска ња до бро по ква си ти ли це и 
на лич је ли ста и сре ди ну бо ко ра. 
Ве о ма је ва жно ре дов но (јед ном 
ме сеч но) од стра њи ва ти ста ри и 
оште ће ни лист да се из бег не пре-
но ше ње бо ле сти, јер на тај на чин 
биљ ке осло бо де не по треб не ма-
се, под стак ну бо ље про ве тра ва-
ње, бо ко ре ње и опра ши ва ње за 
ве ћи при нос.

Одр жа ва ње ста за из ме ђу гре-
ди ца се нај бо ље из во ди за сти-
ра њем бу ко вом пи ље ви ном или 
сла мом, сло јем де бљи не 3 до 5 

цен ти ме та ра  или па жљи вим пр-
ска њем из ни кле тра ве аде кват-
ним хер би ци дом у кон це тра ци ји 
0,6% (150 ml у 25 ml во де за 5 ари).

Убирањеискладиштење
шумскејагоде

Бер ба до бро зре лих и ква ли-
тет них пло до ва се оба вља сва ких 
3 до 5 да на, у пла стич не гај бе од 
ма ли на, мак си мал но 1 kg по гај би. 
То ком бер бе вр ши се кла си ра ње 
пло до ва и то на пр ву и дру гу кла су 
ко је се по себ но бе ру, ле де и па ку-
ју на сле де ћи на чин:
  пр ва кла са са сто ји се од це-

лих, чи стих, до бро обо је них 
пло до ва, без при ме са (ре пе-
љак, тра ва, лист…)

  дру га кла са са сто ји се од зе-
ле них (не у јед на че но обо је-
них), пре зре лих, де фор ми са-
них, оште ће них и гру два стих 
(блок) пло до ва са стра ним 
ми ри сом. 

Пло до ве од мах по уби ра њу са 
гај бом ста ви ти у за мр зи вач ко ји је 
ис кљу чи во на ме њен за ду бо ко за-
мр за ва ње шум ске ја го де. На кон 24 
са та за мр зну те пло до ве па жљи во 
из ру чи ти у ку ти је са пла стич ном 
ке сом, на пу ни ти до вр ха и скла ди-
шти ти у за мр зи ва чу до ис по ру ке. 
Ко нач но кла си ра ње се вр ши при-
ли ком пре да је на от куп ном ме-
сту (хлад ња чи). Пра вил ним и ре-
дов ним бра њем, бр зим про це сом 
за мр за ва ња и пра вил ним скла ди-
ште њем чу ва се ква ли тет и по ве ћа-
ва це на про из во да што је у ин те ре-
су и про зи во ђа ча и от ку пљи ва ча.

До бра тех но ло ги ја про из вод-
ње, ор га ни за ци ја на ре ла ци ји 
про из во ђач – от ку пљи вач пру жа 
мо гућ ност успе шне про из вод ње 
ква ли тет ног про из во да, ко ји пред-
ста вља вр ло атрак ти ван ар ти кал 
на стра ном тр жи шту, што Ср би ји 
пру жа до бру из во зну шан су.

У из ра ди тек ста ко ри шће ни су 
сај то ви са струч ним тек стви ма ве-
за ни за уз гој шум ске ја го де као и 
струч на штам па на ли те ра ту ра.                               

Текст приредио, 
 И. Г. стручни сарадник 
Зла ти борски е ко  аграр 
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Шум с ка ја го да до бар  
на чин за ра де

Нај по вољ ни ји при род ни усло ви за га је ње шум ске ја го де су брд ско  
– пла нин ска под руч ја пре ко 500 ме та ра над мор ске ви си не
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Г
одине иск оришћ ав ања п ло-
дн ог земљ ишта им ају  своје  
послед ице н а к оличину 
 кал цијума у з емљишт у.  Наш 

т руд да  сваке  годи не  обно вимо 
плодн ост з ем љишта  путем у нос а 
ђубр ива је  р ед овност  на  нашим  
п ољима.  Након дуго г низа годи-
на  била ј е уоче на пој ава к ој а се 
 наз вала „ зак он  пов ећа ног оп-
адања  пр иноса  усева“ што з начи 
да  је ђубрење,  након ду го г н иза 
г оди на по стало ко нт рапродукт-
ивно.

 Ниј е требало  д уго да с е  схват и 
у  ч ему је  био  проб ле м. Минер-
ал на  ђ уб рива  кој а се корист е 
с у  такве  х ем иј ск е стр укт уре да  
њ ихова дуг огдишња  у потре-
ба  д ов оди д о закишељавања 
 зе мљишта.  К ао послед ица за-
кишељавања земљ ишта долази 
до  ма њка хранљ ивих е лемен ата 
зато ш то их  ј е кис ело ст по јел а.

За н ек ог ко не з на  овај за кон, 
на о ко,  делу је да  у се ви  спор о 
 ни чу  и да  ни је бачен о довољно 
 ђубри ва .  У колико се  опред ели да 
ба ци још ђубри ва  даље  закиш-
ељава  за кишељено земљишт е 
и са ми м  тим чини ситуацију још 
 гором  н его  што  јес те.

Шта уч инити  к ад а мањка 
калцијум?
Тe хника  унос а калц ијума  је 

ис та као  и  за д руга  минера л на 
 ђу бр ива.

 Не  треба додават и ј ош ист-
ог  и прави ти  с еби већу  шт ету  
него  треба  урадити супротно 
 и  не утрал ис ат и кисе лост. Т о се 
п ос ти же уп от ребом кал ци ју ма . 
Агрот ех ни чк и захват који има  за 
ци љ  см ањивање кисел ости пу-
тем уноса  калцијум а  на зива се 
ка лциза ција.

Кал цизација се  код на с ретк о 
прим ењује ј ер је  прат и  глас д а  је  
скуп а  и н еобаве зна. У  в реме  када 
 је  с текла  овај стат ус јес те  б ила ск-
упа и није  б ил о могу ће  процен-
ит и дуго ро чни е фек ат недост-
атка к алцију ма . Сад а ј е п рича 
 другачија.  Пош то  су ра звијене 
пре циз не техник е  ан ализе з ем-
љишта и про шл о доста г оди-

на по см атрања м ож е  се са си-
гу рношчу рећи да  је потреб а за 
ка лцијумо м једнака ка о  и потр-
ба  за аз от ом, фосфоро м и ка ли-
ј ум ом.

К ал цију м у биљ но м  телу има 
ул огу „ј онске пумпе“ т ј. он пом аже 
кретање хран ива кроз биљк у. 
Сит уација н едостат ка калцијума 
 је у биљ но м  телу иста  као када 
би  нама аут о или а утобус у  ишао 

јако спор о па нем а  шпансе  д а се 
стигн е на  одред иш те  н а врем-
е . Т ај  „јо нск и аут об ус “ мор а  да 
ра ди  као сат  и зато  ј е  његово 
 при суство у  а декват ни м количи-
на ма неопх одн о.

Посто ји  неколи ко  начина 
 на ба вке и ун ос а кал цијума  
у з емљиште:
Пр им ена м ле вен ог кре чња ка 

се  за сн ива на ђ убрењу  парцеле 
с а минерало м к речњака  који је  
ус итњен као гр ан уле мине ра-
лног ђ убрива . Р асипање се в рш-
и у је сен  30 д ана пред  ђубре ње.  
Овако  се  поступ а  јер је  минерал 
к речња ка споро  ра зградив  и  до 
времена проле ћне се тв е ће б ити 
д ос ту пан биљ ка ма .  Млевени кр-
еч њак се  мо же наћ и  у сло бо дној 
п ро даји или  с е,  у  крајњој ли ни-
ји, може н абавити  у  каменол ому 
као сп оредан  пр оизвод  обраде 

 ка мена. Т акође у г ра ђе ви нарству 
се  корист и к ао ризла .  Млеве ни  
кр ечњак  се  уноси  у  зе љиште 
с ва ке  4 године и  мо же  се к ом-
биноват и  са стајски м ђ убриво м.

Примена  м инералних ђу-
брива об ога ћених  к алциј ум ом  
је практичнија  метода у о дн ос у 
на пр етх одну. П ошт о је калц иј-
ум већ укључен у  ђу бр иво мо же-
те  рачу нат и на т о да имат е уно с 

 калцијума  у  земљиште.  Поста вља 
се  п итање д а ли је та количина  
калц ију ма дово љн а? Теш ко  је 
рећ и  напамет јер  морају се узе-
ти многи фак тори у  обзир  као 
шт о  су :  стање земљишта, гај-
ена  култу ра, пред ус ев ит д. До ра  
с тв ар  је ш то  се овај  мето д  може 
 ст ал но  приме њивати па  ће, ако  
не по пра ви стање,  с пречити да-
ље заки ше љав ање земљиш та. 

Д оступнији  ма те риј али:
Љуске  од јаја  се  могу  с ма-

трати ка о  замена  за  кречњак. 
 По пула рне су  у  баштова нству  и 
расад ничар ству. Згодн е  су за ма ле 
пов рш ин е  и сакс ије.  Пр ипрема је 
јед нос тав на ; саме љу  с е љуске  јаја 
 и тиме  ђу бри. Ова м етода се може 
п ри мењива ти сваке   год ине ј ер је 
к он це нтрациј а калциј ума знат нмо  
мања у  о дносу на  кречњ ак. 

Г ип с је м ин ер ал  који је изузет-

но  б ога т калци ју мо м. Може с е 
наћи  у  слободно ј  продаји у  скоро 
неограни ченим  к оли чинама  јер 
 је  у гра ђевинарс тв у н езамењив. 
 Сва лка фа рба ра  има џак ове са 
 гипсо м.  Г ипс с е  може ко ри стити 
сва ке  го дине, мож е с е кори стити  
и  на алкал ним земљиштима. Ефе-
кат  тр аје некол ик о месеци. Уко-
лико  се  оперед лите з а  употр ебу  
гипса  м ора те да имате на ум у  да 
се  гип с к ор исти у  п ро леће и  да 
је пр е  употребе ги пс а  ан ализа 
з емљишта  неопходна.  Г ипс, з бо г 
вел ике  конце нт рације  калци јума,  

може  д а  блокир а унос м агнези-
јум а,  цинка и  ба кра. Уз  ур ађену 
а н али зу  з ем љишта  м ож ете т ач-
но зна ти  к ој е кол ич ине  гипса  се 
 могу упот ребит и без бој азни. 

За кљ учак: 
Неут рализа циј а кисе лине 

која се  децен иј ам а нак у пљал а 
у земљишту ј е  те ма ко јо ј се 
 мо ра  посвети ти  ви ше пажње. 
 Зе мљиште  к оје је по  сво јој реа кц-
ији  неутрално т ј.  има рав нотежу  
и зм еђу ки се лости  и  алкалн ости 
је  с аврше н амбијен т з a  ратарск у 
произ водњу јер т о хемијск о 
 ст ање о мо гу ћава  нај боље 
 кретање биљ них хранива која су 
ра ст ворен а у води  и  са мим ти м 
принос по јединици површи-
не постаје бољи или остаје исти 
стим да је уложено мање у про-
изводњу.

Извор: ratarstvo.net

ИНТЕРЕСАНТНО И ПОУЧНО 

Ка лц иј ум поз ан aт  као 
јо нск и аутобус

У биљ но м  телу има ул огу „ј онске пумпе“, 
пом аже кретање хран ива кроз биљк у


