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Општина Чајетина се у низу протеклих 
година истицала по сталном расту 
општинског буџета, убедљиво највећег 

међу локалним самоуправама у западној Ср-
бији сразмерно броју становника, што јој је 
омогућило снажан развој и многе значајне ин-
вестиције. С таквим развојним трендом ова ло-
кална самоуправа наставиће и у 2019. години. 

Управо је у току поступак припреме 
општинског буџета за наредну годину и већ 
су у нацрту планиране најважније општин-
ске инвестиције. Нацрт је оглашен на јавни 
увид, с могућношћу да се сви заинтересовани 
у оквиру припреме буџета упознају с предло-
гом планираних инвестиција. Пред-
седник општине Чајетина 
Милан Стаматовић с тим 
у вези за „Златиборске ве-
сти’’ предочава предло-
жена најважнија буџет-
ска издвајања за 2019. 
годину: 

– Оно што је најбитније, две трећине нашег 
буџета иде у развој и инвестициона улагања. 
Прецизније, око 60 одсто буџета за 2019. пла-
нирано је за капиталне инвестиције. Свима 
је познато колико смо протеклих година уло-
жили у најважније послове, вредне развој-
не пројекте општине Чајетина. Сада је за нас 
најбитније то што у наредној години заврша-
вамо готово све капиталне инвестиције које 
смо планирали и изводили дужи низ годи-
на – истиче председник и наводи те подух-
вате вредне више милиона евра, каквим се 
ни много веће локалне самоуправе не могу 
похвалити : 

– Наредне године биће завршена златибор-
ска гондола која је највећа општинска инвес-
тиција. Такође и Постројење за пречишћавање 
отпадних вода, затим куповина спортске хале 

на Златибору, доградња хале у Чајетини, из-
градња и реконструкција улица и путева на 
Златибору, у Чајетини, као и нешто преоста-
ло у сеоским месним заједницама... Конкрет-
но на Златибору,  оно што је новом градњом 
створило могућност да се ураде и асфалти-
рају неке нове улице обавићемо предвиђеном 
динамиком. Буџет је, дакле, усмерен пре све-
га на завршетак поменутих инвестиција, а та 
буџетска улагања су неопходна да бисмо у на-
редном периоду могли да остварујемо значај-
на средства из сопствених извора, што ће нам 
капиталне инвестиције сигурно и омогући-
ти. Оне стварају реалне шансе да се и даље 
развијамо те да несметано касније улажемо 
у нове инфраструктурне пројекте, а наравно 
и да имамо средства за одржавање постојеће 
инфраструктуре – напомиње Стаматовић. 

По његовим речима, важна нова инвести-
ција која ће бити отпочета у наредној години 
је изградња водосистема „Сушица’’. 

 – Планирамо да у 2019. години буде урађе-
на прва фаза тог водосистема, што подразу-
мева  црпну станицу и цевовод од изворишта 
Сушичко врело до постројења за прераду воде 
на Жигалском вису у Трипкови. А даље, пре-
ма приливу средстава, видећемо колико ћемо 
моћи да наставимо са радовима према Чаје-
тини и Златибору. Крајњи циљ нам је да 2020. 
године вода са Сушичког врела дође до Злати-
бора, како бисмо касније могли да развијамо 

Нови Златибор, „Златни град’’ како га зове-
мо, и све оно што ће се дешавати 

на том потезу куда ће путнике 
превозити  гондола. Потреба  
је да се садашња водоаку-
мулација Рибничко језе-
ро и постројење за прера-
ду воде за пиће у једном 

делу реконструишу, као и да 
се створи могућност да Рибничко језеро буде 
резерва уколико се дође у ситуацију да нема 
довољно воде са изворишта.

С обзиром на таква опредељења и пред-
виђена улагања у развојне пројекте, председ-
ник општине Чајетина најављује да ће буџет-
ски корисници у наредне две године морати 
да смање своје активности на потрошњи и 
сведу их на најмању меру. 

– Управо зато да бисмо могли помену-
те инфраструктурне  пројекте да завршимо 
у предвиђеном року и по планираној дина-
мици. Сигурно је да ће ово дати резултате на 
дугорочном плану, а поред осталог и са циљем 
да, како смо више пута рекли, туристички све 
развијенији Златибор позиционирамо и на 
светску туристичку мапу – рекао нам је Ми-
лан Стаматовић. М. Јеремић

За инвестиције и развој две 
трећине општинског буџета
„Најбитнијејетоштоунареднојгодинизавршавамоготовосвекапиталнеинвестиције

којесмоизводилидужинизгодина:гондолу,Постројењезапречишћавањеотпаднихвода,
куповинуспортскехаленаЗлатибору,доградњухалеуЧајетини,изградњуулицаипутевана

Златибору,Чајетини,усеоскиммеснимзаједницама...’’,истичеМиланСтаматовић

Милан Стаматовић
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Први стуб златиборске 
„Голд гондоле’’ подигнут 
је 23. новембра непосред-

но уз  Рибничко језеро. Реч је о 19. 
стубу на траси, од 36 колико ће 
их укупно имати „Голд гондола 
Златибор’’.  Радови су затим на-
стављени на 18. стубу, па даље, 
све у складу с планираном ди-
намиком.  

Тренутно, на терену се ради на 
подизању 19 стубова на делу тра-
се од почетне станице у средишту 
туристичког центра до међуста-
нице на Рибничком језеру. Овим 
подухватом реализује се трећа 
грађевинска дозвола. Вредност 
радова на овој фази је око 45 
милиона динара. Радове изводи 
конзорцијум одабран на тендеру 
који чине “Јединство” из Ужица, 
“Хидромонтажа” и “Елкомс”  из 
Београда и “Амига” из Краљева, 
уз надзор француских стручњака 
из компаније “Помагалски”.

На овај начин Јавно преду-
зеће “Голд гондола Златибор’’, 
упркос административним про-
блемима који прате радове на 
најдужој панорамској гондоли 
на свету, наставља са пројектом 
у који је општина Чајетина уло-
жила 13 милиона евра. Радови 
на овој фази требало би да буду 
завршени до краја ове грађевин-
ске сезоне.

Директорка ЈП “Голд гондола 
Златибор” Бојана Божанић оче-
кује да до краја године добију и 
дозволу за изградњу стубова од 
међустанице до врха Торника. 
Издавање дозволе зависи од тога 
када ће бити решени проблеми 

који се тичу пре свега Републич-
ког геодетског завода. 

– Верујемо да ће идуће годи-
не први путници да се провозају 
гондолом од центра Златибора 
до врха Торник – истиче Бојана 
Божанић.

Наду Бојане деле и становни-
ци Чајетине и околних места који 
углавном живе од туризма. Овај 
пројекат за њих представља не 
само једну од инвестиција, већ и 
лет у нову еру развоја туризма на 
Златибору. Мештани и туристич-
ки радници имају много разлога 
да верују у то. Јер пројекат најду-
же панорамске гондоле на све-
ту, дуге девет километара, покре-

нуће не само терцијарни сектор 
Златиборског округа, већ и запад-
не Србије. Биће то јединствена ат-
ракција која путницима током 25 
минута дуге вожње изнад злати-
борских пејзажа пружа незабора-
ван поглед и уживање.

- Гондола ће ваздушном тра-
сом преко Рибничког језера, 
где ће се налазити међустани-
ца,  повезати центар Златибора 
са Ски-центром „Торник’’. Капа-
цитет гондоле биће 600 путника 

по сату. Свака од 55 засебних ка-
бина имаће по 10 места. Иначе, 
максималан капацитет гондоле 
је 90 кабина у којима може да се 
превезе 1.000 путника на сат – 
објашњава Бојана Божанић. 

Међустаница код Рибничког 
језера биће срце гондоле. Око 
језера, на површини од 200 хек-
тара, развиће се Нови Златибор. 
„Златни град’’ који ће се, како је 
предвиђено мастер планом из-

градити на овој локацији, биће 
центар здравственог и спорт-
ско-рекреативног туризма. Гон-
долом ће се до ове станице пре-
возити и мештани околних села, 
јер ће то бити најбржи јавни пре-
воз на Златибору. Испуњаваће 
све еколошке стандарде, неће за-
гађивати ваздух у овој ваздушној 
бањи.

Од Рибничког језера “пут” се 
наставља ка врху Торника, где 
ће се на висини од 1.496 мета-

ра налазити бројни садржаји 
занимљиви туристима. Притом 
ће се уживати у погледу на Тару, 
Дурмитор, Јахорину, врхове Чи-
готе и Муртенице, бројна злати-
борска села...

Пројектом је предвиђено и 
уређење земљишта око трасе 
гондоле. Са сваке стране дефи-
нисане осе жичаре планиран је 
заштитни појас пречника 30 м, 
по 15 м са сваке стране. Бојана 

Божанић објашњава да ће у ок-
виру тог појаса бити дозвољено 
коришћење земљишта у сврху 
уређења зелених површина. Из-
градиће се саобраћајница и ста-
зе, али задржати постојеће ниско 
растиње и додатно уредити веге-
тацијом. –Учинићемо све да Зла-
тибор (п)остане најпосећенија 
туристичка дестинација не само 
у Србији, већ и у региону – исти-
че Бојана. 

Очекује се да ће захваљујући 
гондоли број туриста на Злати-
бору, домаћих и страних, у на-
редних десет година вишеструко 
бити повећан. Са остварених око 
милион посетилаца годишње и 
10 милиона ноћења брзо ће да се 
врати 13 милиона евра уложених 
у изградњу гондоле. М. Ј.

Подигнут први стуб гондоле
Речјео19.стубунатраси,непосредноузРибничкојезеро,вреднострадованаподизању

19стубовауовојфазијеоко45милионадинара

Међустаница код Рибничког језера 
биће срце гондоле. Око језера,  
на површини од 200 хектара,  

развиће се Нови Златибор

Очекује се да ће захваљујући гондоли број туриста на 
Златибору, домаћих и страних, у наредних десет година 

вишеструко бити повећан. Са остварених око милион 
посетилаца годишње и 10 милиона ноћења брзо ће да се  

врати 13 милиона евра уложених у изградњу гондоле
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О ши на Ча је и на се у у жем е ри о у 
ис и че у раз ви ја њу све сра них ве за са Ре-
у ли ком Ср ском. Ра зно вр сни о ли ци о-
р шке на ше ло кал не са мо у ра ве ру жа ни су 
ср ским кра је ви ма ре ко Дри не, ри ма мо 
е цу из РС на ви ше нев ни ес ла ан о ра-

вак на Зла и о ру, о ве зу је мо се ме ђу со но у 
ра зним ро јек и ма ре ко ра нич не са ра ње, 
у ри сич ки са ра ђу је мо ... У о сле ње вре ме 
ра о ве из Ре у ли ке Ср ске о се но за ни ма 
са ра ња са нај о се ће ни јом ла ни ном Ср и-
је и зла и ор ска ис ку сва у раз во ју у ри-

зма. За о су ле ос у Ви ше ра у ми ни сар 
у ри зма РС Пре ра Глу ха ко вић и за ме ник 
ре се ни ка о ши не Ча је и на Ар сен Ђу-
рић о и са ли ро о кол о у ри сич кој 
са ра њи, а о че ком но вем ра Ча је и на је 
и ла о ма ћин је но а кво о и си ва ња.

Озва ни че на ту ри стич ка  
са рад ња Ис точ ног Са ра је ва 

и Зла ти бо ра

И ми и они смо ту ри стич ки ли де ри сво јих ре ги о на, де сти на ци је Зла ти бор и Ја хо ри на има ју 
мно го до дир них та ча ка у по пу ла ри за ци ји ту ри зма, што по ка зу је да ће се на ша са рад ња тек 

про ду бљи ва ти у на ред ном пе ри о ду, из ја вио Ар сен Ђу рић.  
Зла ти бор и Ја хо ри на и Ча је ти на и Ис точ но Са ра је во ни су кон ку рен ци ја,  

већ ме ста ко ја у на ред ном пе ри о ду мо гу ства ра ти за јед нич ке по ну де,  
ре као гра до на чел ник Ис точ ног Са ра је ва Не над Ву ко вић

Златибор
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Јахорина

Про то кол о са рад њи из-
ме ђу Ту ри стич ке ор га-
ни за ци је Зла ти бор и Ту-

ри стич ке ор га ни за ци је Ис точ но 
Са ра је во све ча но је пот пи сан 
9.но вем бра у ве ли кој са ли Скуп-
шти не оп шти не Ча је ти на. Ово је 
на ста вак са рад ње из ме ђу оп-
шти не Ча је ти на и гра до ва Ре-
пу бли ке Срп ске са ци љем за јед-
нич ког и лак шег апли ци ра ња за 
про гра ме пре ко гра нич не са рад-
ње, али и по ве зи ва ња у дру гим 
обла сти ма. 

– Мно го је раз ло га за са рад њу 
са Ис точ ним Са ра је вом – ре као 
је за ме ник пред сед ни ка оп шти-
не Ча је ти на Ар сен Ђу рић на кон-
фе рен ци ји за но ви на ре са зва ној 
тим по во дом, из ра жа ва ју ћи за-
до вољ ство због пот пи си ва ња 
овог про то ко ла. 

Он је при том под се тио да већ 
по сто ји не ко ли ко пот пи са них 
спо ра зу ма са оп шти на ма и гра-
до ви ма у Ре пу бли ци Срп ској. На 
при мер, са оп шти ном Па ле, ко-
ја је део гра да Ис точ но Са ра је во, 
ре а ли зо ва но је не ко ли ко про је-
ка та пре ко гра нич не са рад ње. 

– Зна ча јан по ду хват за на ше 
ве зе би ће из град ња ауто-пу та од 
Бе о гра да пре ко Ужи ца ка Са ра-
је ву. На Зла ти бо ру се гра ди гон-
до ла до Тор ни ка, а и у Ис точ ном 
Са ра је ву се гра ди гон до ла од Па-
ла до Ја хо ри не. И ми и они смо 
ту ри стич ки ли де ри сво јих ре ги-
о на, де сти на ци је Зла ти бор и Ја-
хо ри на има ју мно го до дир них 
та ча ка у по пу ла ри за ци ји ту ри-
зма. То све по ка зу је да ће се на-

ша са рад ња тек про ду бљи ва ти у 
на ред ном пе ри о ду – за кљу чио је 
Ђу рић и до дао: 

– Пре све га, оче ку јем да ће мо 
у не кој бу ду ћој са рад њи има ти 
раз ме ну ис ку ста ва ка да је у пи-
та њу ту ри зам, про мо ци ја ту ри-
стич ких по тен ци ја ла, али не са-
мо у овој де лат но сти већ и кроз 
при вред ну, кул тур ну, спорт ску 
са рад њу. Са свим си гур но ће мо 
кон ку ри са ти и за не ке бу ду ће 

про јек те ко је фи нан си ра Европ-
ска уни ја, а ти чу се пре ко гра-
нич не са рад ње, јер има мо до ста 
то га за јед нич ког. 

Упу ће ни да ра ди мо  
за јед но 

Пот пи си ва њу про то ко ла при-
су ство вао је и гра до на чел ник 
Ис точ ног Са ра је ва Не над Ву ко-
вић. Он се овом при ли ком по хва-
лио да је овај град не дав но до био 
ста тус ту ри стич ког ме ста ко ји у 
Ре пу бли ци Срп ској има ју још са-
мо Тре би ње и Ба ња лу ка. Ис та као 
је да Зла ти бор и Ја хо ри на и Ча-
је ти на и Ис точ но Са ра је во ни су 
кон ку рен ци ја, већ ме ста ко ја у 

на ред ном пе ри о ду мо гу ства-
ра ти за јед нич ке по ну де, по себ-
но јер ће се у на ред ном пе ри о ду 
де ша ва ти ре ги о нал ни при сту пи 
и гло ба ли за ци ја. – Ту ри сти ће у 
на ред ном пе ри о ду тра жи ти ком-
плет ни је по ну де и ви ше де сти-
на ци ја у сво јим аран жма ни ма 
и у том по гле ду мо ра мо да ра-
ди мо за јед но, а на то смо упу ће-
ни – ре као је гра до на чел ник Ис-
точ ног Са ра је ва.

Част да пот пи шу про то кол 
при па ла је чел ним љу ди ма две 
ту ри стич ке ор га ни за ци је: ди рек-
то ру ТО Ис точ но Са ра је во Иго ру 
То ши ћу и ди рек то ру ТО Зла ти бор 
Вла ди ми ру Жи ва но ви ћу. На сто-
ја ће да кроз раз не ви до ве са рад-
ње до пру до што ве ћег бро ја ту-
ри ста, а у то ме ће им по мо ћи  
сте че на ис ку ства. 

– Сва ка ко је зна ча јан раз вој и 
исто ри ја олим пиј ског цен тра Ја-
хо ри на и при ме ри до бре прак се, 
пре све га у раз во ју ски ја шког ту-
ри зма и зим ског аван ту ри стич-
ког ту ри зма. Али има мо и при-
мер гон до ле ко јом је пла ни ра но 
да се спо је Па ле са вр хом Ја хо-

ри не. Пр ва фа зе тог про јек та је 
већ ре а ли зо ва на, ми смо би ли 
у по се ти и ви де ли ка ко из гле-
да тај про је кат на ли цу ме ста. 
Те при ме ре ће мо ко ри сти ти у 
из град њи на ше гон до ле, ко ја 
ће по ве за ти цен тар Зла ти бо-
ра са вр хом Тор ни ка – ис та као 
је Вла ди мир Жи ва но вић, док 
ње гов ко ле га Игор То шић та ко-
ђе на во ди при ме ре из оп шти не 
Ча је ти на ко је ће они ис ко ри сти-
ти у сво јој сре ди ни: 

Пре пи су ју адре на лин ски 
парк

– Кон крет но што се ти че Ја хо-
ри не, пр во што ми па да на па-
мет је адре на лин ски парк. То је 
оно што се на Зла ти бо ру по ка за-
ло ве о ма до бро.Чак је и град Ис-
точ но Са ра је во по кре нуо апли-
ка ци ју за кре дит но за ду же ње. 
По тен ци јал ни ту ри сти по ка зу ју 
ве ли ко ин те ре со ва ње за та квим 
са др жа јем, као и на ши нај мла-
ђи, и то је не што пр во што ће мо 
ми да „пре пи ше мо’’ од Зла ти бо-
ра – из ја вио је ди рек тор ТО Ис-
точ но Са ра је во. 

Пот пи си ва њу про то ко ла при-
су ство ва ли су и но ви на ри, пред-
став ни ци  шест ме диј ских ку ћа 
из Ре пу бли ке Срп ске. Они су по-
том у  на ред на два да на по се ти-
ли нај а трак тив ни је ло ка ли те те 
Зла ти бо ра, до бив ши при ли ку да 
стек ну лич не ути ске о оно ме што 
овај ту ри стич ки цен тар ну ди, о 
че му ће оба ве сти ти сво је гле да-
о це и чи та о це .

Мир ја на Ран ко вић Лу ко вић

Ја хо ри на и Зла ти бор су ве о ма слич ни, на ла зе се и на слич ној над мор ској ви си ни
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Истичемо досадашње 
добре односе како ту-
ристичких организација 

тако и општина у саставу Источ-
ног Сарајева и општине Чајети-
на, нагласио је Ненад Вуковић, 
градоначелник Источног Сараје-
ва, говорећи на конференцији за 
новинаре у Чајетини у дану пот-
писивања протокола о сарадњи 
две туристичке организације. 

– Може се рећи да је питање 
две гондоле, два највећа турис-
тичка пројекта у овој деценији 
на овим просторима, најзначај-
није када је реч о туристичкој 
понуди. Ми се поносимо тиме  
да је већ прорадила прва фаза 
гондоле на Равној Планини на 
простору општине Пале и у гра-
ду Источно Сарајево. А исто тако 
се радујемо завршетку пројекта 
златиборске гондоле која ће бити 
најдужа на овим просторима и 
сигурно једна велика атракција. 
Мислимо да је и то нешто што 
треба да нас спаја, нешто што 
није једно другом конкурентно, 
на чему можемо да градимо по-
нуду у наредном периоду – рекао 
је градоначелник Вуковић. 

Има много простора 
за напредак

Он подсећа да је већ реализо-
ван пројекат прекограничне са-
радње између општине Пале и 
општине Чајетина када је у пи-
тању туристичка сигнализација, 
која је сигурно у одређеној мери 
поправила туристичку понуду 
како Златибора тако и Јахорине.

По његовим речима, постоје и 
други пројекти и многе ствари на 
којима можемо у наредном пе-
риоду да правимо сарадњу, зајед-
ничку понуду, и према  међу-
народним организацијама и 
финансијерима пројеката из об-
ласти туристичке инфраструк-
туре. У том погледу има много 
простора за напредак.  

– Град Источно Сарајево је ве-

ома расположен да учествује у 
тим пројектима и наше прису-
ство овде показује наше велико 
интересовање када је у питању 
сарадња и туризам. Поменућу да 
је развој туризма увек на првом 
месту у свим развојним плано-
вима града Источно Сарајево и 
свим нашим стратегијама. Ми 
много своје енергије и средста-
ва трошимо на туристички раз-
вој, а посебно на промоцију – ка-
зао је он и наставио: 

– Источно Сарајево недав-
но је добило статус туристичког 

места у Републици 
Српској, сходно зако-

нима који дефинишу 
ту област. Све што је до 
сада улагано на простору 
града, када је у питању 

и приватни сектор 
и оно што је 

радила др-
жава као 
и олим-
п и ј с к и 
ц е н т а р , 

д о п р и н е -
ло је томе 

да смо ми испунили услове да 
имамо звање туристичког цен-
тра. У Републици Српској то још 

имају Бања Лука и Требиње, а ми 
смо веома поносни на чињеницу 
да имамо тај статус. Правно фор-
мално, то ће нам донети одређе-
не бенефите. Сада у складу са 
законом можемо да формира-
мо другу цену туристичке таксе, 
а када то урадимо у сарадњи са 
Туристичком организацијом и 
Привредном комором Републи-
ке Српске, стећи ће се услови да 
променимо тај ценовник, и за 
паушални део и за ноћење у хо-
телима, чиме ћемо добити већи 
простор за улагање средстава у 
промоцију. 

Промовисати све 
оно што имамо

Вуковић је истакао да је 
овде на заједничком сас-
танку исказан зајед-
нички став 
да је промо-
ција  вео-
ма важна: 
– Имајући 
то у виду 
ово је сигур-
но прилика 
да се и вама, бројним медијима, 
захвалим што сте данас овде  и 
да кажем да ће медији у наред-

ном периоду бити веома важан 
фактор развоја који утиче на све 
промотивне активности турис-
тичких организација и градо-
ва надлежних за овај део посла. 
Примера ради, недавно сам био 
у Немачкој и сазнао, на своје из-
ненађење, да људи тамо не знају 
да већ  шест-седам година на 
Јахорини постоје три „шестосе-
да’’ најновије генерације једног 
од најзначајнијих произвођача 
као што је то „Лајтер’’, људима у 
Минхену то је непознато. Схвати-
ли смо да морамо још више про-
мовисати све оно што имамо, 
јер очигледно нисмо још увек на 
адекватан начин испромовисали 
оно чиме располажемо.

Градоначелник Источног Са-
рајева  сматра да је кључно пи-
тање развоја Источног Сарајева и 
Јахорине и Златибора и Чајетине 
модерна  саобраћајница  Београд 
- Сарајево .

 – То је кључно питање, и од 
тог ауто-пута умногоме зависе 
све друге активности које ће се 
водити у нашим туристичким 
центрима. Надамо се да ће уско-
ро почети реализација пројек-
та и да ће најављена такозвана 
кружна путања, која иде према 
Бијељини и према Београду а 
враћа се преко Чачка, Ужица и 
Вардишта на Сарајево, бити реа-
лизована.То ће свима нама омо-
гућити већи број туриста и на 
бољи начин ћемо приближити 
туристе нашим дестинацијама. 
Тек тада ће до изражаја доћи ова 
заједничка понуда о којој гово-
римо  - напоменуо је Ненад Ву-
ковић.  М. Ј.

Радујемо се завршетку 
златиборске гондоле

„Питањедвегондоле,дванајвећатуристичкапројектауовојдеценијинаовим
просторима,најзначајнијејекадајеречотуристичкојпонудиЈахоринеиЗлатибора”,

оцениоуЧајетиниградоначелникИсточногСарајеваНенадВуковић

Ненад Вуковић и Арсен Ђурић
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Но ви на ри шест ме диј ских 
ку ћа из Ре пу бли ке Срп-
ске, од но сно Ис точ ног 

Са ра је ва, по се ти ли су Зла ти бор. 
По се та је де ли мич но би ла рад на, 
јер је циљ био да се за бе ле жи пот-
пи си ва ње Про то ко ла о са рад њи 
из ме ђу ТО Зла ти бор и ТО Ис точ-
но Са ра је во, а де ли мич но и ту ри-
стич ка јер су  би ли ту  да упо зна ју 
ле по те и ту ри стич ку по ну ду Зла-
ти бо ра ка ко би сво је ути ске бо ље 
пре не ли су гра ђа ни ма. 

– Ја хо ри на и Зла ти бор су ве о-
ма слич ни; на ла зе се и на слич-
ној над мор ској ви си ни. Ово је 
иде ал на при ли ка да ми из Ис-
точ ног Са ра је ва ви ди мо и чу је мо 
ка ко сте ви од Зла ти бо ра на пра-
ви ли ова кву ту ри стич ку атрак-
ци ју и да учи мо пре ко то га – ре-
као нам је Бо јан Чворo, но ви нар 
РТВ Ре пу бли ке Срп ске.

По ње го вим ре чи ма, Ја хо ри на 
је, за раз ли ку од Ко па о ни ка, при-
сту пач ни ји са це на ма, а по себ но 
за ту ри сте из Ср би је. – Ове го ди-
не ура ђе но је и ве штач ко осне жа-
ва ње та ко да Ја хо ри на не ће за ви-
си ти од вре мен ских при ли ка као 
што је то би ло прет ход них го ди-
на. На дам се да ће ве штач ко осне-
жа ва ње и мно ги са др жа ји, за ко је 
смо прет ход них го ди на би ли ус-

кра ће ни, по ну ди ти мно штво то-
га за ту ри сте из Ср би је – до дао је 
овај те ле ви зиј ски но ви нар, ко ји је 
ви ше пу та бо ра вио на Зла ти бо ру, 
и по слов но и из лич ног за до вољ-
ства. На ту те му Чво ро ка же: 

– Ми слим да је Зла ти бор би-
сер, по себ но у овој ре ги ји, ко ји је 
и те ка ко ис ко ри шћен. С тим што 
још увек има мо гућ но сти да се то 
на до гра ди ка да је ту ри стич ка по-

ну да у пи та њу, по себ но ка да бу де 
за вр ше на и гон до ла.

Ње го ва ко ле ги ни ца са ТВ ста-
ни це „ОСМ’’ са Па ла Су за на Ста-
ни шић та ко ђе ни је пр ви пут на 
Зла ти бо ру: 

– Ја сам пре око пет ме се ци би-
ла у си ту а ци ји да са дру гим ко-
ле га ма из дру гих те ле ви зи ја по-
се тим Зла ти бор. Све што ни смо 
про шли пут по се ти ли, ура ди ће-
мо овај пут, као на при мер Сто-
пи ћа пе ћи ну ко ја је пред ви ђе на 
овим ми ни из ле том. Што се ти-
че са рад ње из ме ђу на ших ту ри-
стич ких ор га ни за ци ја, дра го ми 
је и као но ви на ру и као по се ти о-
цу Зла ти бо ра што је то кру ни са-
но про то ко лом и на дам се да ће 
та са рад ња у бли ској бу дућ но сти 
би ти на не ком по себ ном ни воу – 
ре кла нам је Су за на.

М. Р. Л.

Но ви на ри из Ре пу бли ке Срп ске 
ра до до ла зе на Зла ти бор

„ОвојеидеалнаприликадамиизИсточногСарајевавидимоичујемокакостевиод
Златиборанаправилиоваквутуристичкуатракцијуидаучимопрекотога’’,

рекаонамјеБојанЧворo,новинарРТВРепубликеСрпске

Пале

Чајетина

Бо јан Чворo Су за на Ста ни шић
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Зимска сезона је на прагу и 
ако питате представнике 
туристичке привреде Зла-

тибора она већ може да почне. 
Увелико се резервишу нового-
дишњи аранжмани, али и продаја 
за период после Нове године пре-
ма речима хотелијера иде добро. 

– Гости који се одлуче да раније 
резервишу смештај на Златибору 
могу да остваре одређене попус-
те на ране резервације и то је оно 
што се масовно користи. Многи 
већ букирају Нову годину и зим-
ску сезону, па се надамо да ће по-
пуњеност смештајних капацитета 
на Златибору бити на високом ни-
воу и да ће се тренд раста наста-
вити и ове зимске сезоне – каже 
за „Златиборске вести“ директор 
Туристичке организације Злати-
бор Владимир Живановић.

Новогодишњи аранжмани у 
готово свим хотелима обухватају 
боравак од четири до пет дана, а 
цене се разликују и зависе од ка-
тегорије смештаја, а и услуга које 
гости користе.

Богат програм  
за Нову годину

За оне који желе да Нову го-
дину дочекају на отвореном, Ту-
ристичка организација Златибор 
и општина Чајетина су припре-
миле богат програм. Према ре-
чима директора ТО Златибор, на 
Краљевом тргу 30. децембра сви-
раће „Неверне бебе’’, док ће Нову 
2019. годину, уз кувану ракију и 

вино, гости ове планине дочекати 
са Драганом Мирковић. Нового-
дишње вече почиње представом 
за најмлађе посетиоце, затим  ће 
од 21.00 као предгрупа наступи-
ти Снежана Качар и „Империум 
бенд’’, а од  22.00 очекује се по-
четак концерта главне звезде ве-
чери Драгане Мирко-
вић.  Прве минуте 
Нове 2019. годи-
не посетиоци 
ће традицио-
нало дочекати 
уз трубаче и 
ватромет који 
ће бити при-
ређен на Краље-
вом тргу. 

– Једна од новина 
за ову годину је концерт који се по 
први пут организује у спортској 
дворани на Златибору, а насту-
пиће Дино Мерлин. Продаја ка-
рата је у току и могу се купити у 
просторијама ТО Златибор, али и 
путем интернета. Сматрамо да ће 
организација тог концерта 29. де-
цембра допринети да неки гости 
раније дођу и продуже свој бора-
вак на планини – каже Живано-
вић.

Скијалиште на Торнику биће 
отворено највероватније у дру-
гој половини децембра, што ће 
зависти од временских услова и 
температуре ваздуха. Системи са 
вештачко оснежавање су спрем-
ни и чекају се ниже температуре 
како би могли почети са радом. 

Према Живановићевим речи-
ма, сви туристички локалите-
ти преуредили су своје садржаје 
за зиму, па ће тако највећи за-
бавно-тематски парк у региону, 
Дино парк, бити обогаћен зим-
ским садржајима: новим санка-
лиштем, тјубингом на леду, док 

ће у Авантура парку изнад 
пијаце бити ски-стаза 

за ноћно скијање. 
Биће припремље-
не и ски-стазе на 
Обудојевици, као 
и отворено кли-

залиште за све 
љубитеље зимских 

чаролија.
Туристичка органи-

зација Златибор је иско-
ристила новембар месец како 
би испромовисала све оно што 
Златибор нуди за зиму туристи-
ма. Презентације у  Бања Луци, у 
хотелу „Босна’’ и амбасади  Репу-
блике Србије у Скопљу су прошле 
запажено, пред многобројним 
представницима медија, туропе-
ратора, представника министар-
става и синдикалних организа-
ција. ТО Златибор је учествовала 
и на сајму туризма у Крагујевцу, 
како би и централни део Србије 
упознала са туристичким нови-
нама за зимску сезону, с обзи-
ром да је у октобру грађанима 
Војводине и Београда предста-
вљена туристичка понуда најпо-
сећеније српске планине. Поред 
ових наступа, Туристичка ор-

ганизација Златибор је угости-
ла две групе новинара: једни су 
били са подручја града Источног 
Сарајева, а другу групу су чинили 
представници медија из Србије. 
Поред туристичког центра Злати-
бора, новинари су имали прилику 
да се упознају и са туристичким 
атракцијама у окружењу: Стопића 
пећином, Музејом „Старо село“ и 
Музејом плетиља у Сирогојну, во-
допадом у Гостиљу, „Бошковом во-
дом’’ у Љубишу...

„Златибор је леп до неба 
и назад“

Приликом посете новинара из 
Републике Српске директор Ту-
ристичке организације Источно 
Сарајево Игор Тошић и директор 
Туристичке организације Злати-
бор Владимир Живановић потпи-
сали су у Чајетини Протокол о са-
радњи у области туризма, којим 
је само озваничена вишегодишња 
сарадња у тој области.

Почетком новембра покрену-
та је и зимска кампања под нази-
вом „Златибор је леп до неба и на-
зад“ која обухвата закуп билборда 
и лед екрана у градовима Србије 
(Београд, Ниш, Нови Сад, Крагује-
вац, Суботица) и градовима реги-
она (Бања Лука, Бијељина, Тузла, 
гранични прелаз Шепак, Подго-
рица...). Закупљени су термини 
на телевизијским и радио стани-
цама са националном фреквен-
циом, али и на више локалних 
станица, како би што шири круг 
људи био информисан о зимској 
понуди Златибора.

Промотивне активности биће 
настављене и у децембру. У Бе-
ограду је планирана конферен-
ција за новинаре на којој ће бити 
најављен новогодишњи програм 
и отварање Ски-центра „Торник’’, 
а планирана је и организација 
догађаја „Златиборски доручак“ 
како би се на адекватан начин 
позвали гости да проведу свој 
зимски одмор управо на златној 
планини.  Т. О. З.  

Златибор спреман да за Нову годину 
и зиму угости велики број гостију
„МногивећбукирајуНовугодинуизимскусезону,пасенадамодаћепопуњеностсмештајних

капацитетанаЗлатиборубитинависокомнивоуидаћесетрендрастанаставитииовезимскесезоне’’,
кажедиректорТуристичкеорганизацијеЗлатиборВладимирЖивановић

Владимир Живановић

На представљању златиборске зимске сезоне у Београду  
говорили су и Драгана Мирковић и Милан Ђурђевић
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1. „ГРАНД ХОТЕЛ ТОРНИК’’
Полупансион у 1/2 соби ..........................................од 117 евра 
Промо попуст 22%, двоје деце гратис у апартману  
до 20. децембра

2. ХОТЕЛ „ПАЛИСАД’’ 
Период боравка: 25.12.2018. - 14.02.2019.
Ноћење са доручком у 1/2 соби................. 5.900 – 7.900 дин
Ноћење са доручком у 1/2 апартману ..... 5.700 – 7.100 дин

3. Хотел „Златибор Мона’’
Период боравка: 03.09. - 28.12.2018.
Ноћење са доручком у 1/2 соби ................... 5.500 – 7.200 дин
Ноћење са доручком у 1/2 апартману ......11.200 – 14.200 дин
Зима, рана резервација
Попуст 20% за резервације до краја новембра,  
за боравак минимум 4 ноћи

4. ХОТЕЛ „ОЛИМП’’ 
Период боравка: 01.09 .–29.12.2018. 
Полупансион у 1/2 соби ............................... 4.950 – 6.550 дин
Полупансион у 1/2 апартману ................... 6.350 – 7.550 дин
Период боравка: 02.01.- 17.02.2019. 
Полупансион у 1/2 соби ............................... 5.750 – 7.550 дин
Полупансион у 1/2 апартману.  ................. 6.750 – 8.000 дин

5. ХОТЕЛ „ИДИЛА’’
Период боравка:  01.09. - 29.12.2018.  

и 15.02. – 30.06.2019.
Ноћење са доручком у 1/2 соби................................5.350 дин
Ноћење са доручком у апартману ..........6.550 – 10.750 дин
Период боравка: 02.01. - 14.02.2019.
Ноћење са доручком у 1/2 соби................................5.950 дин
Ноћење са доручком у апартману ..........7.150 – 11.900 дин
 
6. ХОТЕЛ „МИР’’
 Период боравка: 01.01. - 31.12.2018.
 Полупансион у 1/2 соби .................................................... 38,5 €
 Полупансион у 1/3 апартману ........................................... 46 €
 
7. ХОТЕЛ „ИРИС’’
Период боравка: 01.09. - 29.12.2018.
                              17.02. – 25.04.2019.
Полупансион у 1/2 соби ............................... 4.700 – 4.900 дин
Полупансион у апартману ........................... 6.300 – 6.700 дин
Период боравка: 03.01. - 16.02.2019.
Полупансион у 1/2 соби ............................... 5.190 – 5.390 дин
Полупансион у апартману .........................6.550 – 10.750 дин

8. ГАРНИ ХОТЕЛ И АПАРТМАНИ „МОНС’’
Период боравка: 30.9. – 28.12.2018.
Студио 1/2, ноћење са доручком .............................3.900  дин
Апартмани, ноћење са доручком  ............. 4.400 – 4.750 дин

9. ХОТЕЛ „ПРЕЗИДЕНТ’’ 
Период боравка: јесен 2018.
Полупансион у 1/2 соби ............................... 3.530 – 4.475 дин 
Полупансион у 1/2 апартману ................... 4.025 – 4.430 дин
Период 1.10.-23.12.2018. попуст од 20%

10. КОНАЧИШТЕ „ЗЛАТНИ ДВОР’’
Ноћење у 1/2 соби ........................................................2.520 дин 
Ноћење са доручком у 1/2 соби................................2.920 дин 

11. С.Б. „ЧИГОТА’’ 
Полупансион у 1/2 соби ............................... 2.800 – 3.900 дин
7 дана „Чигота програм“ у 1/2 соби ......25.445 – 33.145 дин 

12. ХОТЕЛ „ДУНАВ’’ 
Период боравка: 27.8. – 30.12.2018.
Полупансион у 1/2 собама .......................... 4.050 – 4.550 дин                          
Полупансион у апартману .......................... 5.250 – 5.950  дин   

13.  СТУДЕНТСКО ОДМАРАЛИШТЕ 
„РАТКО МИТРОВИЋ’’

Полупансион у 1/2 соби ..............................................2.900 дин 

14.  ПАНСИОН СПОРТСКО-ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР 
 „ЗЛАТИБОР“  

Полупансион у 1/2 собама .........................................3.650 дин                          
Полупансион у 1/2 апартману .................................4.150  дин   

15. ПАНСИОН КЛУБ „САТЕЛИТ’’
Полупансион у 1/2 соби + спа ...................................4.450 дин
Полупансион у 1/4 апартману ..................................4.450 дин   
 За уплате до 15. децембра додатних 10% попуста

16. КОНАЧИШТЕ „КАЋУН’’ 
Полупансион у соби .....................................................2.700 дин
Полупансион у апартману ........................... 2.700 – 3.300 дин

17.  КОНАЧИШТЕ И РЕСТОРАН „БРАЋА СЕКУЛИЋ’’ 
Полупансион у соби .....................................................2.800 дин
Полупансион у апартману ..........................................3.000 дин  

18.  КОНАЧИШТЕ ТУРИСТИЧКЕ  
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗЛАТИБОР 

Период боравка: 1.9. – 30.12.2018.
Полупансион у 1/2 соби ..............................................2.200 дин
Полупансион у апартману ..........................................2.700 дин  

19.  АПАРТМАНСКО НАСЕЉЕ „КРАЉЕВИ КОНАЦИ’’ 
Период боравка: 01.09. - 20.12.2018.
Дневни најам апартмана 
 (1/3,1/4,1/5,1/6) ...........................................5.500 – 12.500 дин

20.  АПАРТМАНСКИ КОМПЛЕКС  
„ЗЛАТИБОРСКИ КОНАЦИ’’

Полупансион у апартманима  
дневно по особи ............................................. 2.200 – 5.800 дин
Период боравка: 1.9. – 26.12.2018.
Три ноћења + једно гратис  ..................................................  28€
Шест ноћења + два гратис ....................................................  28€

21. ПАНСИОНИ 
Пансион у собама 1. и 2.  категорије–оријентациона цена 
око .....................................................................................2.000 дин
Исхрана у ресторанима- пансион .............................1.300 дин 
Полупансион ...................................................... 800 – 1.400 дин

22.  ДОМАЋА РАДИНОСТ (СОБЕ, КУЋЕ, АПАРТМАНИ)
Ноћење у собама ................................................800 – 1.500 дин  
Најам куће или апартмана .......................... 1.800 – 6.000 дин

23.  СЕОСКО ТУРИСТИЧКО ДОМАЋИНСТВО
Ноћење..................................................................800 – 1.500 дин   
Полупансион ................................................... 1.500 – 2.800 дин

Мирослав Илић  
у „Гранд хотелу Торник”,  
Ана Кокић у „Палисаду”

За најбољи провод у новогодишњој ноћи по-
бринули су се хотелијери и угоститељи са Зла-
тибора који су у својим објектима припремили 
богат програм за дочек Нове године.

„Гранд хотел Торник“ је за своје госте при-
премио богат музички програм: 30.12. насту-
па „Могул бенд’’, 31.12. Мирослав Илић и „Мо-
гул Бенд’’, а 01.01.2019. Мирослав Илић и бенд 
„Седмо небо’’.

У хотелу „Палисад“ за дочек наступа Ана Ко-
кић, могуће је бити део новогодишње атмосфе-
ре иако нисте гост хотела , а за репризу ће се 
побринути Бане Мојићевић.

У хотелу „Мона“ за дочек наступа Мирна Ра-
дуловић и „Виво бенд’’.

И остали хотели су за своје госте организова-
ли дочек уз музички програм и свечану вечеру.

Празничну еуфорију можете осетити и у клубу 
„Алиби“ који је од 28.12. до 05.01. за све госте 
припремио наступе познатих певача и ди џејева.

У клубу „Вендом“ 26.децембра наступа Сека 
Алексић, 27.децембра Андреана Чекић , у но-
вогодишњој ноћи госте забављају „Коце бенд’’ 
и ди џеј Арса , а 03. децембра може се уживати 
у наступу Пеђе Меденице.

У ресторану „Гранд“ госте ће забављати „Ариа 
бенд’’ , у „Гранд Ајриш пабу“ Бојан Јевтић & „Сил-
вер бенд’’, а у „Гранд“ клубу ди џеј Крчмар.

За време новогодишњих празника у ка-
фићима ће бити организоване дневне и ве-
черње журке.

Цене новогодишњих 
пакет аранжмана  

на Златибору  
Разноврсне су цене новогодишњих пакет 

аранжмана на Златибору, углавном у складу са 
категоријом хотела, понудом и празничним про-
грамом. Тако петодневни новогодишњи пакет у 
„Гранд хотелу Торник’’ једином са пет звездица 
(на бази полупансиона, с дочеком и репризом 
дочека, свечане вечере с музичким програмом 
и пићем укљученим у цену) кошта  1.240 евра.

У „Палисаду’’ пакет од четири полупансиона 
(од 29.12. до 2.1.) с новогодишњим дочеком и 
репризом кошта 381 евро. У хотелу „Мона’’ је 
480 евра, а у „Олимпу’’ 36.500 динара. Пакет 
аранжман за четири ноћења, полупансионом 
и музиком уживо у хотелу „Ирис’’ плаћа се од 
44.000 динара.

 Гарни хотел „Монс’’ четири новогодишња 
полупансиона наплаћује од 29.420 динара, хо-
тел „Президент’’ за две особе 71.400 (такође 
полупансион), а  у хотелу „Дунав’’ четири по-
лупансиона са укљученом свечаном вечером 
од 28.500 динара. У коначишту „Златни двор’’ 
током новогодишњих дана четири ноћења с до-
ручком плаћају се од 145 евра по особи. Пан-
сион клуб „Сателит’’ шестодневни пакет аран-
жман продаје од 26.900, а четвородневни од 
19.900 динара. У Коначишту Туристичке ор-
ганизације Златибор за четири новогодишња 
ноћења, односно пет дана, на бази полупанси-
она цена је од 34.000 динара. У апартманском 
комплексу „Златиборски конаци’’  за Нову го-
дину наплаћују 114 евра по ноћењу (могућа су 
три ноћења овде у том периоду).

Цене смештаја у зимском периоду 
Ценовник услуа смешаја на Злаиору, зима 2018/2019. (цене су изражене о осои): 
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Ју би лар ни 15. Фо рум хо те ли је ра одр жан 
је од 23. до 25. но вем бра у „Гранд хо те-
лу Тор ник’’ на Зла ти бо ру, у ор га ни за ци-

ји ча со пи са „Ту ри стич ки свет”,  а уз по др шку 
Ми ни стар ства ту ри зма, При вред не ко мо ре Ср-
би је и Уни вер зи те та „Син ги ду нум’’. У скло пу 
фо ру ма одр жа на је и све ча на це ре мо ни ја, на 
ко јој су при пад ни ци ма хо тел ске ин ду стри је 
и њи хо вим парт не ри ма  до де ље на елит на го-
ди шња при зна ња „Ам ба са до ри до бре услу ге’’,  
сво је вр сни „Оскар” хо тел ске ин ду стри је Ср би је.

Овај до га ђај у сјај ном зда њу лук су зног 
„Гранд хо те ла Тор ник’’, у го ди ни ве ли ког ју-
би ле ја Зла ти бо ра – 125 го ди на ор га ни зо ва ног 
ба вље ња ту ри змом – оку пио је мно штво оних 
ко ји не што зна че у хо тел ској ин ду стри ји на ше 
зе мље, али и го сте из БиХ и Цр не Го ре. Уче-
сни ке је на отва ра њу у име оп шти не Ча је ти на 
и зла ти бор ског ту ри зма по здра вио Ар сен Ђу-
рић, а у име Ми ни стар ства ту ри зма др жав ни 
се кре тар др Ми ро слав Кне же вић.

Од ви зи је до ре а ли за ци је
Че ти ри до бро по се ће на па не ла, са ак ту ел-

ним те ма ма и ре пре зен та тив ним па не ли сти-
ма, оку пи ла су љу де из хо тел ског би зни са и 
пра те ће при вре де. Са уче сни ци ма фо ру ма 
дра го це на ис ку ства и ди ле ме по де ли ли су 
углед ни ин ве сти то ри, али и хо те ли је ри, кон-
сул тан ти, пред став ни ци ака дем ске ели те, 
ре сор них ми ни стар ста ва, про фе си о нал них 
удру же ња из Ср би је и ре ги о на... А све у окви-

ру глав не те ме фо ру ма „На пу ту од ви зи је до 
ре а ли за ци је”.

Ка ко је не до ста так ком пе тент них струч них 
ка дро ва, као и рад не сна ге већ са да је дан нај а-
кут ни јих про бле ма хо тел ске ин ду стри је, у фо-

ку су 15. Фо ру ма хо те ли је ра би ла је упра во те-
ма ве за на за обра зо ва ње и ка дро ве,  па је и 
па нел на те му  “Но во вре ме, но во зна ње, но ви 
љу ди” , био је дан од удар них на овом фо ру му. 

Пра ва „бит ка” ар гу мен ти ма мо гла се чу ти 
на дру гом па не лу са струч ном те мом „Ин сти-
ту ци о нал на по др шка но си о ци ма раз во ја  хо-
тел ске ин ду стри је”, у ко јем су као па не ли сти 
уче ство ва ли пред став ни ци ре сор ног ми ни-
стар ства, При вред не ко мо ре Ср би је, ре сор ног 
удру же ња и ТОС-а. Кон струк тив на раз ме на 
ми шље ња чу ла се и на че твр том па не лу са 
те мом „Ре а ли за то ри ви зи је из ме ђу че ки ћа и 
на ков ња“, у ко јем су уче ство ва ли ме на џе ри 
елит них хо те ла, го во ре ћи о ути ца ју вла сни ка 
и иде ја ма ко је њи хов ви со ки ме наџ мент хо те-
ла мо ра да спро ве де, че сто чак и ако се са њи-
ма не сла же у пот пу но сти. 

Но ви ам ба са до ри до бре услу ге
На овом дво днев ном га ла до га ђа ју у „Гранд 

Хо те лу Тор ник“  про гла ше ни су и но ви „Ам ба-
са до ри до бре услу ге“. О до бит ни ци ма при зна-
ња од лу чи вао је ше сто чла ни струч ни жи ри, под 
пред сед ни штвом проф. др Сло бо да на Ун ко ви ћа. 

Нај ве ће при зна ње Ор ден „Ам ба са до ра до-
бре услу ге” пр вог ре да – за ин ве сти ци ју го ди-
не отва ра ње „Гранд хо те ла Тор ник’’ – до био је 
Ми ро љуб Алек сић, пред сед ник „Ал ко гру пе”. 
Ово нај ве ће при зна ње у Ср би ји у хо тел ској ин-
ду стри ји, ко је су до са да до би ли са мо проф. др 
Сло бо дан Ун ко вић и Но вак Ђо ко вић, Алек си-

Ор ден ам ба са до ра до бре 
услу ге Ми ро љу бу Алек си ћу

У„ГрандхотелуТорник’’наЗлатиборуодржан15.Форумхотелијера,накомесу
заслужнимдодељенапризнањаамбасадорадобреуслуге

Фо о: Си ни ша Жив ко вић

Мирољуб Алексић
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ћу је уру чио др Ми ро слав Кне же вић, др жав ни 
се кре тар за ту ри зам у ре сор ном ми ни стар ству. 
Тим по во дом,  Алек сић је ре као: 

– У све ту се ства ри по ме ра ју и ме ња ју ја ко 
бр зо. Не ка да је тре ба ло да про ђу де це ни је ка ко 
би се са јед ног кон цеп та пре шло на дру ги. Да-
нас има мо мно штво ар хи те ка та, ве ли ке и ве-
ле леп не ри зор те. Јед ном реч ју, ма шта људ ска 
је без гра нич на, а ви зи о на ри стал но по ме ра ју 
стан дар де. Ми слим да и ми има мо пра во на 
ве ли ке сно ве, да ис пра ти мо то што они чи не, 
ако не и бо ље, што смо овим хо те лом си гур но 
јед ним од нај леп ших у ре ги о ну и до ка за ли –  
из ја вио је не по сред но по уру че њу при зна ња 
истин ски ви зи о нар хо тел ске ин ду стри је, ко-
ји је овом ин ве сти ци јом оства рио још је дан 
од сво јих ве ли ких сно ва, не за бо ра вља ју ћи да 
ис так не да не пре ста је да са ња. 

Жи во рад Ва сић,  ре ги о нал ни ме на џер, про-
гла шен је за „Ам ба са до ра до бре услу ге“ у ка-
те го ри ји „Ли дер хо тел ске ин ду стри је 2018“,  а 
при зна ње „Мла ди ме на џер го ди не” при па ло је 
Ми ле ни Ми лен ко вић, ди рек тор ки  хо те ла „Ју-
ни ор” у Бр зе ћу.  При зна ње за нај бо љи хо тел у 
2018. у ка те го ри ји „Хо тел го ди не” осво јио је хо-
тел „Sain Ten”. За нај у спе шни ји хо тел ски тим 
Сек то ра „Про да ја и мар ке тинг“ про гла шен је 
хо тел  „Ma ma Shel ter” Бе о град, нај у спе шни ји 
хо тел ски тим Сек то ра со ба  је хо тел  „Хил тон” 
Бе о град, док је тим ско при зна ње за нај у спе-
шни је у Сек то ру Ф&Б при па ло хо те лу „Ra dis-
son col lec tion, old mill Bel gra de“.

„Пресс зве зди цу” за го сто љу бље и од лич-
ну ко му ни ка ци ју с ме ди ји ма осво јио  је хо-
тел „Mu jen Lux” Ко па о ник, док је при зна ње за 
„Но ви ква ли тет“ у хо те ли јер ству при па ло „Vil-
la breg“ у Вр шцу и хо те лу „Сла ти на“ у Вр њач-
кој Ба њи. 

Ком па ни ји „Зла ти бо рац’’  
при зна ње „Парт нер го ди не’’

Ка ко без парт не ра из при вре де хо те ли је-
ри не би мо гли да функ ци о ни шу, а ка мо ли 
да по сти жу сјај не ре зул та те, струч ни жи ри 
је при зна ње за нај бо љу парт нер ску ло ги сти-
ку хо те ли је ри ма до де лио при зна ње „Парт нер 

го ди не’’: фир ми „Pro SoË si stem“ у ка те го ри ји 
хо тел ски софт ве ри, ком па ни ји „Зла ти бо рац” 
у ка те го ри ји хра на, ком па ни ји „Eco lab“ у ка-
те го ри ји сред ства за про фе си о нал но одр жа-
ва ње хи ги је не, као и фир ми „Co vels“ у ка те-
го ри ји про фе си о нал не ма ши не за пра ње и 
су ше ње ве ша. 

Злат на по ве ља, спе ци јал но при зна ње „Ту-
ри стич ког све та“, при па ла је про фе си о нал-
ци ма ко ји су оста ви ли сна жан лич ни пе чат 
у ин ду стри ји: Ра де ту Сам че ви ћу, осни ва чу ХТ 
аген ци је за 10 го ди на ло ги сти ке хо тел ској ин-
ду стри ји Ср би је, као и Пе ђи Фи ли по ви ћу, осни-
ва чу „Вел нес ака де ми је Пе ђа Фи ли по вић’’ за 
30 го ди на ло ги сти ке вел нес ин ду стри ји Ср би је, 
а Ол га Ба ле тић, пи-ар Ту ри стич ке ор га ни за ци-
је Ср би је, до би ла је екс клу зив но при зна ње  за 
„Пи ар до бро бит”.  

До га ђај је по др жао елит ни спон зор ски пул 
на чи јем че лу су би ли ВИП парт не ри: „Mi e le’’, 
„Bri tish Mo tors’’ и „Ру бин’’, у са рад њи са ком-
па ни јом „Зла ти бо рац’’. Око 150 уче сни ка ју би-
лар ног Фо ру ма хо те ли је ра ужи ва ло је у свим 
бе не фи ти ма „Гранд Хо те ла Тор ник“ и го сто-
љу бљу за по сле них, за јед но са Ми шом Ћи ри-
ћем, во ди те љем чи та вог дво днев ног до га ђа ја, 
и  чла но ви ма  ре дак ци је „Ту ри стич ког све та“ и 
ди рек тор ком 15. Фо ру ма и „Ту ри стич ког све та’’ 
Љи ља ном Ре бро њом, ко јој су сви уче сни ци че-
сти та ли на огром ној енер ги ји и ду го го ди шњој, 
ви зи о нар ској ло ги сти ци раз во ју хо тел ске ин-
ду стри је Ср би је.  Д. К.– И.

Го во ре ћи на отва ра њу 15. Фо ру-
ма хо те ли је ра у „Гранд хо те лу Тор-
ник’’, за ме ник пред сед ни ка оп шти-
не Ар сен Ђу рић је ре као: 

„Дра ги при ја те љи, по што ва ни го-
сти, ува же ни уче сни ци 15. Фо ру ма 
хо те ли је ра. За до вољ ство ми је да 
вас по здра вим ов де на Зла ти бо ру, 
нај по се ће ни јој срп ској пла ни ни ко-
ја се по но си 125 го ди на ду гом тра-
ди ци јом у ту ри зму. По здра вљам у 
име оп шти не Ча је ти на, ту ри стич ких 
де лат ни ка овог кра ја и у лич но име 
пред став ни ке Ми ни стар ства тр го-
ви не, ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја, 
при сут не хо те ли је ре, го сте из ре ги-
о на, ин ве сти то ре, ко ле ге ту ри стич-
ке рад ни ке... Све оне ко ји сво јим 
ра дом сва ко днев но до при но се да 
ту ри зам ин тен зив но жи ви и раз ви-
ја се ши ром на ше Ср би је,бо гом да не 
за ову де лат ност.

Стал ни на по ри да се успе, при-
ву ку го сти, уна пре де са др жа ји и на-
пра ви ту ри стич ки ис ко рак су штин-
ски су део ове про фе си је ко јом се 

ба ви мо.  Вред ност Фо ру ма хо те ли-
је ра упра во је та што та кве на по ре 
пре по зна је, па тра ди ци о нал но би-
ра и про гла ша ва нај у спе шни је у ту-
ри зму. Мо ти ви шу ћи их та ко да ства-
ра лач ки на ста ве, а дру ге да им се 
при бли же. 

Зла ти бор је, као што се зна, на 
том пу ту успе ха већ у ду жем пе-
ри о ду. Из го ди не у го ди ну оба ра 
ре кор де у по се ће но сти, стал но 
до би ја но ве са вре ме не са др жа је, 
хо тел ске ка па ци те те и ино стра не 
го сте. 

Спре ма ју ћи се да зла ти бор ском 
гон до лом, чи ја је град ња већ уве-
ли ко од ма кла, сту пи у но ву још 
сна жни ју фа зу свог раз во ја. За то 
нам го де ова кви су сре ти и по ве зи-
ва ња са дру гим јед на ко успе шним 
ам ба са до ри ма до бре услу ге. И то 
на овом ме сту, у „Гранд хо те лу 
Тор ник’’, нај но ви јем и нај а трак-
тив ни јем хо те лу у Ср би ји. Пр вом 
зла ти бор ском са пет зве зди ца ко ји 
је сим бол но вог до ба на шег ту ри-

зма, са да шњост и бу дућ ност Зла-
ти бо ра.

И овај 15. Фо рум, по ред тра ди ци-
о нал не до де ле хо те ли јер ског „Оска-
ра’’, отва ра низ за ни мљи вих и ак-
ту ел них ту ри стич ких те ма. Ба ви се, 
ре ци мо, оним што пра ти ин ве сти то-
ре у ту ри зму на зах тев ном пу ту од 
ви зи је до ко нач не ре а ли за ци је. Раз-
ма тра пи та ња по др шке ин сти ту ци ја 
но си о ци ма раз во ја хо тел ске ин ду-
стри је, обра зо ва ња хо те ли је ра с на-
гла ском на но ве љу де и зна ња за но-
во вре ме, по сло ви ма ме наџ мен та 
у ре а ли зо ва њу ви зи о нар ских за ми-
сли... Отва ра про стор за раз ме ну иде-
ја и пред ла га ње нај бо љих ре ше ња. 

Мно го број ни при ме ри до бре 
прак се Зла ти бо ра, ту ри стич ког ме-
ста ко је ин ве сти то ре и хо те ли је ре 
по след њих го ди на нај ви ше при-
вла чи, сва ка ко да мо гу би ти од ко-
ри сти и овом ску пу. Ве ру јем да ће-
мо се на шим вред ним ис ку ством и 
го сто прим ством по твр ди ти и овом 
при ли ком’’.

Го вор Ар се на Ђу ри ћа на отва ра њу  
15. Фо ру ма хо те ли је ра
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Клуб Сателит Златибор’’ је 
у власништву „Сателит 
Премијум’’ групације од 

октобра 2007. године. To је први 
приватни објекат на Златибору у 
коме је групација „Сателит Пре-
мијум’’ увела нове стандарде и 
као такав се од самог старта из-
двојио као једини објекат са за-
твореним спа центром, и то са 
сланом топлом водом доступан 
24 сата дневно, али и по свом 
карактеристичном стилу замка, 
добром ресторану национал-
не кухиње...Зато је послужио 
као инспирација да се његове 
иновативности у пољима ме-
наџмента и маркетинга прене-

су и на друге постојеће објекте 
на Златибору. 

Главна карактеристика и оно 
што заиста издваја „Клуб Са-
телит’’ јесте изузетно љубазно 
особље захваљујући коме се гос-
ти осећају као код своје куће. 

– „Сателит’’ је посетило преко 
20.000 гостију од којих се већина 
враћа сваке сезоне. Гости су разне 
структуре, претежно породице као 
и људи са децом, те је занимљиво 
да у објекту од 25 јединица у сва-
ком тренутку има више од 30 деце 
–  каже oснивач и власник Срђан 
Васић који се већ 25 година актив-
но бави менаџментом у туризму и 
угостељству.

Oн додаје да се „Сателит’’ тру-
ди да у току године обрадује своје 
клијенте сталним иновацијама 

као што су: нови савремени кон-
цепт „all inclusive’’ услуге једин-
ствене на Златибору, специјалне 
акције (3+2, 5+2), посебни пакети 
(„романтика’’, „спа викенд’’), „pet 
frendly’’ услуга...

Као досадашња круна цело-
купног рада „Сателит Премијум’’ 
групације издваја се Хроно цен-
тар сертификован од стране др.А-
не Гифинг и први лиценцирани 
Хроно ресторан у Србији – ресто-
ран „Клуба Сателит’’.

„Клуб Сателит’’ је често био 
организатор догађаја као што су: 
инфо-туре за новинаре из земље 
и иностранства који су писали не 
само о „Сателиту’’, већ и о Злати-
бору, и на тај начин га промо-
висали. Члан је руског пословног  
клуба, коморе италијанских 
привредника и многих међуна-
родних организација, те не чуди 
да је један је од најтраженијих 
објеката за смештај на Златибо-
ру како код домаћих тако и код 
гостију из многих земаља света, 
као што су: Аустралија, Канада, 
Енглеска и друге.   Д. Росић

 „Сателит” препознатљив  
по иновацијама

ОснивачивласникСрђанВасићистичедасе„Сателит”трудидаобрадујесвоје
клијентесталниминовацијамакаоштосу:новисавремениконцепт„allinclusive’’услуге

јединствененаЗлатибору,специјалнеакције(3+2,5+2),посебнипакети
(„романтика”,„спавикенд”),„petfrendly”услуга...

Базен

Ђакузи

Срђан Васић 

Сауна Унутрашњост

Клуб  „Сателит”
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Стигла увозна опрема за 
Постројење за пречишћавање 

отпадних вода
Токомзимеуграђивањеопреме,напролећепуштањепостројењаупробнирад

Радови на изградњи По-
стројења за пречишћавање 
отпадних вода (ППОВ) на 

Златибору трајаће све док вре-
менски услови то дозволе, како 
би се завршили сви бетонски 
радови. У току је постављање 
кровне конструкције на хе-
мијској згради, а пристигао је и 
већи део опреме за постројење 
која ће се уграђивати у зимским 
месецима.  

Пет шлепера опреме за ППОВ 
пристигло је у магацине „Једин-
ства“ у Ужицу. До краја месеца 
очекује се долазак још три шле-
пера са опремом, што ће, по ре-
чима директора ЈКП „Водовод 
Златибор“ Рада Јовановића, пред-
стављати  90 одсто потребне оп-
реме чија монтажа ће трајати то-
ком зиме. Пуштање постројења 
у пробни рад очекује се на про-
леће. 

– У том периоду видеће се да 
ли има неких потешкоћа у раду 
или потреба за неким измена-

ма. Биће то период и када ће се 
запослени обучавати за рад на 
постројењу. Након тога, по ове-
ри стручног надзора, преузеће-
мо постројење које ће радити у 
оквиру ЈКП „Водовод Златибор“ 
– каже Јовановић.

Опрема за постројење прис-
тигла је из Словеније, а произ-
ведена је код реномираних про-
извођача из Немачке, Аустрије и 
Швајцарске. 

– Ово постројење биће за при-

мер у целом региону. Ово је је-
дан од првих послова фирме 
„Хидроижениринг“ из Слове-
није која заједно са „Јединством“ 
из Ужица и фирмом „Беохидро“ 
из Београда наступа заједно на 
овом пројекту. Ово ће практич-
но бити једно репрезентативно 
постројење за све њихове будуће 
пројекте у Србији – истиче ди-
ректор „Водовода Златибор“. 

Постројење ће испуњавати све 
европске стандарде, а реализа-

цијом овог пројекта Чајетина ће 
постати једна од првих еколош-
ких општина у Србији. 

– Биће доста чистија вода 
него што тренутно подразуме-
вају наши закони. Мислим да ће 
тај европски стандард бити на-
метнут и Србији. Ми смо то пре-
дупредили, тако да ће воде које 
буду испуштане са постројења 
у реципијент Обудојевицу бити 
знатно бољег квалитета него што 
би требало да буду по нашем за-
кону.

Овај еколошки подухват вре-
дан је четири и по милиона евра. 
Словеначка влада преко Аген-
ције ЦМСР (Центар за међуна-
родну сарадњу и развој) издвоји-
ла 1,5 милиона евра, а остатак 
средстава, у износу од три ми-
лиона евра обезбеђен је из буџе-
та општине Чајетина. Постројење 
ће бити пуштено у рад почетком 
лета и предато на управљање ЈКП 
„Водовод Златибор“.

Драгана Росић

 Директор ЈКП  
„Водовод Златибор“ 

Радe Јовановић
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Старим и изнемоглим лицима од великог значаја је помоћ у кући

Центар за социјални рад 
у Чајетини у својој на-
длежности има бројне 

активности на основу јавних 
овлашћења које даје и финан-
сира држава, али и оних које се 
финансирају средствима локал-
не самоуправе. 

У вршењу јавних овлашћења, а 
у складу са законом, Центар за со-
цијални рад одлучује о: оствари-
вању права на новчану социјал-
ну помоћ, на додатак за помоћ и 
негу другог лица, на помоћ за ос-
пособљавање за рад, на смештај 
одраслог лица у другу породицу, 
о хранитељству, усвојењу, стара-
тељству, одређивању и промени 
личног имена детета, мерама 
превентивног надзора над вр-
шењем родитељског права и ме-
рама корективног надзора над 
вршењем родитељског права. По-

ред тога одлучује и о многим дру-
гим пословима као што су: спро-
вођење поступка посредовања, 
достављање налаза и стручних  
мишљења на захтев суда, дос-
тављање мишљења о сврсисход-
ности мера заштите од насиља 

у породици коју је тражио други 
овлашћени тужилац и друго.

Тренутни број корисника со-
цијалне новчане помоћи је 70, 
било појединаца или породица 
са више чланова. Корисника туђе 
неге и помоћи и увећаног додат-

ка је 110. На смештају се налази 
укупно 30 лица, од којих су 25 од-
расли који су смештени у уста-
нове социјалне заштите (домови 
за старе), а петоро деце се нала-
зи на смештају у хранитељским 
породицама. 

Број корисника варира
– То је један обиман посао који 

предузима Центар за социјал-
ни рад, који поред поменутих 
послова реализује и оне који се 
финансирају из буџета локалне 
заједнице, а који су предвиђени 
одлуком о социјалној заштити 
општине Чајетина. То су: помоћ у 
кући за старе и инвалидне особе, 
помоћ у кући деци са сметња-
ма у развоју, Дневни боравак 
за децу и младе са сметњама у 
развоју, лични пратилац детета, 
персонални асистент итд. Пред-

Обимни послови чајетинског 
Центра за социјални рад 

УслугеПомоћукући,Дневниборавак„Зрачак“иПомоћукућизадецуометенууразвојуфинансирају
сеизбуџеталокалнезаједнице,каоињиховиизвршиоци,јерзбогзабранезапошљавањаЦентарза

социјалнираднерасполажедовољнимбројемзапослених,истичедиректорПајоБогдановић

Пајо Богдановић

Са корисницима дневног боравка „Зрачак”
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Као што је нашим суграђанима и широј 
јавности познато, 9. октобра у порти цркве 
Светог Архангела Гаврила нађено је тек 
рођено мушко дете, чије родитеље истрага 
до сада није пронашла. Након месец дана 
боравка на Одељењу неонатологије ужич-
ке болнице, беба је премештена на Дечје 
одељење. У болници кажу да је малишан 
одличног здравља и да лепо напредује. 

Центар за социјални рад у Чајетини 
је најпре ставио под неспосредно стара-
тељство малолетно дете, а потом му одре-
дио лично име и презиме Јован Гаврило-
вић. Име Јован потекло је по свецу Јовану 
Богослову на чији дан је пронађен пред 
вратима богомоље, а презиме Гавриловић 
по Светом архангелу Гаврилу чије име носи 
црква у Чајетини. Као датум рођења у ма-
тичне књиге заведен је 9. октобар, јер се 
поштовала реч ужичких неонатолога да је 
беба рођена неколико сати пре него што је 
пронађена. Иако се не зна где је Јован до-
шао на свет, као место рођења му је заведе-
на Чајетина, а држављанство му је српско. 
Име родитеља остаће непознато.

Директор Центра за социјални рад Пајо 
Богдановић каже да сада следи други ко-

рак, а то је збрињавање детета. По њего-
вим речима, велики је број грађана Ср-
бије, али и наших људи из иностранства 
који су се јавили да усвоје остављеног де-
чака. – Ми ћемо следити интерес тог мало-
летног детета, у смислу шта је најбоља оп-
ција за њега, односно који облик заштите. 
Вероватно ћемо ићи на усвојење. Ми смо 
покренули поступак утврђивања опште 
подобности. Предмет се даље прослеђује 
надлежном министарству, где ће они на 
основу утврђене опште подобности детета 
ово лице уврстити у листу усвојеника. Уз 
помоћ министарства ће се одредити нека 

породица која ће бити најадекватнија да 
га усвоји. После усвојења то лице потпу-
но улази у породицу усвојитеља, у погле-
ду свих права – саопштио је Пајо Богда-
новић, директор Центра за социјални рад 
у Чајетини.

До усвојења беба ће се налазити на 
Дечјем одељењу Опште болнице Ужице. 
Осим медицинског особља, и суграђани су 
вољни да се укључе у бригу о детету. За ову 
врсту помоћи за сада нема потребе, јер све 
што је бебици неопходно из својих сред-
става обезбеђује Центар за социјални рад. 

Д. Р.

виђене су и друге услуге које ће 
временом примењивати, када 
се за то стекну одговарајући ус-
лови – каже директор Центра за 
социјални рад у Чајетини Пајо 
Богдановић. 

Он додаје да неке од помену-
тих услуга функционишу дуги 
низ година, као што су Помоћ у 
кући и Дневни боравак „Зрачак“. 
Од пре неколико година постоји 
и услуга Помоћ у кући за децу 
ометену у развоју. Све су то ак-
тивности које се финансирају из 
буџета локалне заједнице, као и 
њихови извршиоци, јер због заб-
ране запошљавања Центар за 
социјални рад не располаже до-
вољним бројем запослених. 

– Број корисника услуге Помоћ 
у кући варира, али се креће од 70 
до 80. Центар за социјални рад 
настоји да има што бољу сарадњу 
са извршиоцем, Удружењем 
грађана „Златиборски круг“. Ми 
настојимо да максимално изађе-
мо у сусрет корисницима, јер нам 
је циљ да што више старих лица 
остане код својих кућа, односно 
да не буду смештена у установе 
социјалне заштите. Због тога гле-
дамо да се ова услуга пружа и 

више пута у току недеље, ако је 
то могуће. У социјалне установе 
се смештају само лица којима је 
потребна свакодневна нега, што 
у овом моменту не може да пру-
жи служба Помоћ у кући – додаје 
Богдановић.

Број корисника Дневног бо-
равка „Зрачак“ такође варира. 
Они се тренутно налазе у специ-
фичној ситуацији, с обзиром да 
је у току реконструкција школс-
ког објекта у оквиру кога се на-
лазе и њихове просторије. Због 
тога се налазе у посебном режи-
му рада, који ће трајати док се не 

заврше сви послови, а онда ће и 
они имати неупоредиво боље ус-
лове за боравак. 

Додела једнократне  
новчане помоћи

Поред наведених услуга које 
се финансирају из буџета ло-
калне заједнице, значајну ставку 
представљају једнократне новча-
не помоћи које се додељују ко-
рисницима, а које такође општи-
на Чајетина обезбеђује из свог 
буџета. Ова помоћ првенствено 
је намењена лицима која живе 
у тешким условима. 

– Општина Чајетина је за ову 
годину обезбедила пет милиона 
динара за једнократне новчане 
помоћи, којима искључиво рас-
полаже Центар за социјални рад, 
чији тим одлучује о приоритети-
ма и висини једнократне новча-
не помоћи, јер је немогуће свим 
подносиоцима захтева изаћи у 
сусрет. Приоритет имају захтеви 
који се односе на куповину леко-
ва и набавку животних намир-
ница, а остали се решавају после 
њих – рекао је Пајо Богдановић, 
директор Центра за социјални 
рад у Чајетини. 

Закључно са 15. новембром у 
Центар за социјални рад за јед-
нократне новчане помоћи стиг-
ло је преко 320 захтева, а њихова 
сврха зависи у ком периоду го-
дине се подносе. Тренутно најви-
ше захтева је за куповину огре-
ва, лекова и основних животних 
намирница. Поред једнократних 
новчаних помоћи Центар за со-
цијални рад за поједине корис-
нике обезбеђује и разне видове 
субвенција, у смислу делимич-
ног или потпуног ослобађања 
плаћања комуналних услуга.

 Драгана Росић

Прича о малом Јовану Гавриловићу

Обилазак старих се врши више пута у току недеље
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Oпштина Чајетина je у са-
радњи са Агенцијом за 
безбедност саобраћаја 

Републике Србије доделила 40 
ауто-седишта за децу рођену 
на територији ове општине до 
31. јула 2018. године. Ово је јед-
на у низу акција која се спрово-
ди на нивоу локалне самоуправе 
са циљем повећања безбедности 
најмлађих у саобраћају, а која ће 
бити настављена и током наред-
них месеци.

Агенција за безбедност са-
обраћаја кампању поделе ау-
то-седишта спроводи у циљу 
повећања нивоа безбедности 
најмлађих у саобраћају, узе-
вши у обзир поражавајуће по-
датке о броју настрадале деце у 
саобраћајним незгодама. Овај 
пројекат се реализује на репу-
бличком нивоу у сарадњи са 
локалним саветима, тако да 
је у Чајетини Агенција за без-
бедност обезбедила 20 ауто-се-
дишта, а 20 локална самоупра-
ва, односно Савет за безбедност 
саобраћаја.

„Овај поклон ми доста значи. 
За двоје старије деце већ имам 
седишта, а за најмлађе имам 
корпу. Када буде мало старије, 
седиште ће добро доћи. Иначе, 
децу редовно превозимо у ау-
то-седиштима до вртића и назад, 
али и другде где кренемо“, рекла 
је Александра Милинковић Зо-
рић, мајка троје деце.

Душица Милосављевић до-
шла је да ауто-седиште преузме 
за своју братичину Сару, уједно 

присуствујући едукацији, која је 
по њеном мишљењу веома ва-
жна:

„Често се дешава да у продав-
ницама где купујемо седишта не 
добијемо довољно информација 
о правилном постављању и важ-
ности коришћења. Мислим да је 
ово изванредна акција“.

Председник општине Чајетина 
Милан Стаматовић  обраћајући 
се присутним родитељима ре-
као је да локална самоуправа 
настоји да младима обезбеди 
повољан амбијент за живот, а да 
су једнократне мере попут доде-
ле седишта само неке од актив-
ности које се спроводе ради по-
бољшања услова живота. 

Агенција за безбедност са-
обраћаја ове године поделиће 
1.000 ауто седишта на територији 
Републике Србије, у 25 општина 

које су се пријавиле на конкурс, 
међу којима је и Чајетина. „Се-
диште може добро да послужи 
да спаси деци живот, да не буду 
повређена у евентуалној сао-
браћајној незгоди. Желимо да се 
овај тренд настави. Имамо потвр-
ду општинског руководства које 
је ово препознало као проблем. 
Одлучено је да осим ових 40 сва 
деца рођена у 2018. години до-
бију седишта. Председник општи-
не Милан Стаматовић је на овом 
скупу најавио да ће то постати 
традиција и да ће се родитељима 
за децу додељивати бесплатна ау-
то-седишта како би их учинили 
безбедним“, истакао је Срђан Ра-
довић из Савета за безбедност са-
обраћаја општине Чајетина.

Презентацију и обуку о пра-
вилном коришћењу дечјих ау-
то-седишта одржали су пред-

ставници Агенције за безбедност 
саобраћаја и Центра за промо-
цију безбедности саобраћаја. По-
ред теоријске обуке практично је 
показано како правилно треба 
поставити ауто-седиште у возилу, 
јер статистички подаци указују 
на то да велики број родитеља 
не поставља ауто-седиште по ин-
струкцијама произвођача, што је 
небезбедно и несигурно.

„Грешку прави 90 одсто роди-
теља приликом коришћења се-
дишта. Ако узмемо тај податак 
у обзир, имамо свега од три до 
пет одсто деце која се у Србији 
превозе безбедно и која ће бити 
заштићена у случају да дође до 
саобраћајне незгоде. С обзиром 
на то колико се техника развија и 
какве имамо системе заштите, за-
иста је недопустиво да нам деца 
данас страдају као путници у ау-
томобилима у саобраћају“,  на-
гласила је Маријана Јовановић 
из Центра за промоцију безбед-
ности саобраћаја (ЦПБС).

У оквиру презентације изнети 
су статистички подаци Агенције, 
који говоре да је у протеклих 10 
година у саобраћају погинуло 
220 деце, половина њих у ауто-
мобилу. Због тога је указано на 
важност коришћења, али  и пра-
вилног одабира ауто-седишта. 
Препорука родитељима је да 
увек користе ауто-седиште, било 
да је реч о краћим или дужим ре-
лацијама, при спорој а не само 
брзој вожњи. јер безбедност ма-
лишана мора да буде на првом 
месту. Драгана Росић

За безбедност најмлађих 
ауто-седишта на поклон

  Ово је једна у низу акција која се 
спроводи на нивоу локалне самоуправе  

са циљем повећања безбедности најмлађих 
у саобраћају, а која ће бити настављена 

и током наредних месеци
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Село Алин Поток је типич-
но златиборско село и на-
лази се на врло лепом 

месту. Ко крене за Сирогојно и 
Гостиље пролази кроз Алин По-
ток. Управо ту, у центру села на 
месту званом Збориште, изграђе-
на је црква посвећена Прено-
су моштију Светог оца Николаја 
који се прославља 22. маја. Идеја 
је била да се посвети светитељу 
чији дан прослављају многи до-
мови у Алином Потоку. Сам праз-
ник  Пренос моштију Светог оца 
Николаја ће бити дан када ће сви 
они који су напустили Алин По-
ток дати у задатак себи и својим 
потомцима да долазе на тај дан, 
отворе врата свога напуштеног 
дома, а можда се и врате да живе 
у Алином Потоку. 

Идеја за изградњу цркве роди-
ла се 2008. године, а сама градња 
започета је у пролеће 2017. када 
је постављена плоча на којој је 
урађен темељ од клесаног камена. 
Темеље је заједно са свештенством 
освештао архијерејски намесник 
протојереј ставрофор Милош 
Босић и у њих положио грамату. 
Идеја је била да буде црква брв-
нара, што је и спроведено у дело. 

Захвалност људима 
добре воље

„Морам да похвалим све људе 
из Алиног Потока јер су учинили 
добро дело, не само за себе већ и 
за своје потомство, јер богомоље 
нису само зграде. Оне треба да 
пробуде духовну страну у човеку 
и да људи почну да се окупљају и 
долазе о празницима, да узимају 
активно учешће о светим литур-
гијама које ће се тамо служити. 
А од служења свете литургије у 
једном месту, нарочито у селу, 
има ли нешто веће и боље? Има 
ли веће награде за село и за те 
људе који ће се тамо причешћи-
вати, крштавати, венчавати“, ре-
као је протојереј Драгиша Ђури-
чић, парох овога села. 

Ове године започиње се са 
прекађивањем славског колача 
у новој цркви и овом приликом 
свештеник  позива све становни-
ке села да уочи својих слава до-
несу славске колаче и жито на 
прекадњу у нови храм. Почело се 
са славом Светог Архангела Ми-
хаила, која је 21. новембра. 

„Желим да позовем све људе 
добре воље који могу да нам 
помогну својим добровољним 

прилозима у наставку изградње 
цркве уплатом на жиро рачун 
или јављањем грађевинском од-
бору за градњу цркве у Алином 
Потоку. Председник грађевин-
ског одбора је Владан Дабић, а 
благајник Горан Лазовић. Же-
лим да се захвалим свима који су 
помогли изградњу цркве у Али-
ном Потоку, нека им Господ Бог 
стоструко врати за њихов труд и 
материјално издавање. Ако Бог 
да, планирамо да цркву освешта-
мо следеће године на дан Прено-
са моштију Светог оца Николаја, 
а прву славу смо већ прославили 
ове године“. 

Цркву је пројектовао Бранко 
Игњатовић, архитекта са Злати-
бора, коме је ово четврта црква 
брвнара коју је пројектовао. Раз-
ликује се од прве три и естетски и 
у самој конструкцији. „Ова црква 
у Алином Потоку која се сада гра-
ди по мени је најприлагођенија и 
народу и традицији и самој наме-
ни“, изјавио је Игњатовић.

Црква је грађена од дрвета 
класичним старим методама са 
дрвеним везама. Такође је по-
кривена дрветом. Архитекта је 
у улазном делу храма поставио 
четири стуба који носе звоник. 

Унутрашњост цркве је различи-
та по томе што је у средишту на-
прављена купола у облику пира-
миде, на којој  ће у централном 
делу бити осликан Пантократор, 
а около апостоли и јеванђелис-
ти. Сама околина цркве и њена 
порта ће бити ограђена и имаће 
улазну капију, место за паљење 
свећа и једну надстрешницу за 
трпезарију. Пошто је ово пла-

нинско село архитекта је обје-
кат прилагодио месту на коме 
се гради, са стрмим кровом који 
се лакше чисти од снега и брже 
суши, а боље одолева и ветрови-
ма. „Мој дар овом храму је ком-
плетан пројекат, добијање дозво-
ле, организација грађења и звоно 
од 80 килограма које је већ у упо-
треби“, рекао је Игњатовић. 

Звоно је стигло из ливнице из 
Прокупља и већ је освештано. Ка-
рактеристично je да је поставље-
но на четири стуба која су везана 
за сам брод цркве и налазе се на 
улазном делу.  

Велики значај цркве  
за село

Грађевински одбор за изградњу 
цркве у Алином Потоку и даље је 
активан како у самој изградњи, 
тако и у прикупљању новчаних 
средстава. „Највећа новчана сред-
ства до сада приложили су Мило-
рад Лазовић и Аранђел Лазовић, 
а Крста Пјевић је највише уложио 
у грађевинском материјалу и у 
самом извођењу радова сопстве-
ним машинама“, рекао је Владан 
Дабић, председник Одбора за из-
градњу цркве у Алином Потоку и 
додао да је значај цркве за село ве-
лики јер ће се ту народ окупљати и 
неће морати више да иде у цркву 
у Чајетину.  

Ових дана се завршава кров и 
одмах креће са унутрашњим ра-
довима. Грађевински одбор за из-
градњу планира да се наредне го-
дине на дан црквене славе овај 
храм освешта. 

Мирослав Весовић

Нова црква брвнара  
у Алином Потоку

Владан Дабић

Започињесесапрекађивањемславскогколача
уновојцркви,свештеникпозивастановнике
селадауочисвојихславадонесуславске
колачеижитонапрекадњууновихрам
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Нај са вре ме ни ји уре ђај  
за ди јаг но сти ку у „Чи го ти’’

Не дав но је одр жа на пе та ју би лар на до-
де ла при зна ња ис так ну тим же на ма из јав-
ног, при вред ног и дру штве ног жи во та из 
Ср би је и са бив ших про сто ра Ју го сла ви је 
под на зи вом „Да ма го ди не Ре ги он 2018’’. 
Ме ђу на гра ђе ни ма би ла је и на ша су гра-
ђан ка, пи сац и пи-ар ме на џер Ди но пар ка 
на Зла ти бо ру Сла ви ца Ма рић. 

Го ди шња до де ла при зна ња ис так ну-
тим же на ма из јав ног, дру штве ног и при-
вред ног жи во та под на зи вом „Да ма го ди-
не“ уста но вље на је 2014. го ди не од стра не 
пред сед ни ка Удру же ња гра ђа на “Де те у ср-
цу” Де ја на Пан ти ћа. Циљ до де љи ва ња ове 
на гра де је про мо ци ја же на и њи хо ва афир-
ма ци ја у дру штве ну сре ди ну, са же љом да 
по ред же на из јав ног жи во та ко је су не за-
ви сне, кул тур но и ин те лек ту ал но обра зо ва-
не и успе шне на по љи ма де ло ва ња, укљу чи 
и же не из дру штве не сре ди не и пред у зет-
ни це ко је ни су има ле при ли ке да се јав но 
екс по ни ра ју. На гра ду је ове го ди не за свој 
до при нос кул ту ри и би зни су уз ба вље ње 
ху ма ни тар ним ра дом до би ла пи-ар ме на-
џер ка Ди но пар ка и књи жев ни ца Сла ви-
ца Ма рић.

„Спој умет но сти и би зни са, на осно ву че-

га ми је до де ље на на гра да, за ме не је пра ви 
иза зов. По себ но бих ис та кла рад са де цом 
ко ји ме ни пред ста вља нај ве ћу мо ти ва ци-
ју, што се ти че би зни са. Јер ра ди ти са де-
цом ка да је би знис у пи та њу, ми слим да је 
нај леп ша гра на ко ја ни је то ли ко стре сна. 
Ве ли ка је оба ве за и од го вор ност, али не ма 
то ли ко стре са, за раз ли ку од све та умет но-
сти ко ји је, ипак, мо ја нај ве ћа љу бав. Се бе 
до жи вља вам пре све га као умет ни ка, а по-
сле то га као по слов ну же ну.“

Циљ ових су сре та ња је ујед но и  ме ђу-
соб но умре жа ва ње и оства ри ва ња бе не фи-
та на раз ли чи тим по љи ма ин те ре со ва ња. 

„Би ло је до ста же на ис так ну тих у свом 
по слу“, ис ти че Ма рић ка, „а оно што је по-
себ но ин те ре сант но на овим ве че ри ма је су 
та по знан ства. Ова ма ни фе ста ци ја та ко ђе 
да је мо гућ ност пре зен та ци је же на ко је су 
успе шне у сфе ри пред у зет ни штва, али због 
мно штва оба ве за ни су има ле мо гућ ност да 
се јав но екс по ни ра ју. Оба ве за је ве ли ка, на-
рав но, да ову на гра ду на је дан пра ви на чин 
ис по шту је мо и бу де мо до след не.“

Ме ђу на гра ђе ним да ма ма су се прет-
ход них го ди на на шле и ми ни стар ка здра-
вља др Сла ви ца Ђу кић Де ја но вић, Та ња 
Бо шко вић и Љи ља на Стје па но вић, Је ле на 
Ба ћић Алим пић, Је ле на То ма ше вић, Не да 
Укра ден, Ива на Шпа но вић, Ми ли ца Да-
бо вић, а ове го ди не су им се при дру жи ле 
Ива на Јор дан, Су за на Ман чић и „Фрај ле“. 
Све да ме ко је су за ин те ре со ва не да по ста-
ну чла ни це „Клу ба да ма“ или да но ми ну ју 
не ко га за ово  при зна ње, мо гу то учи ни-
ти пу тем феј сбук стра ни це и гру пе „Да-
ма го ди не“.

Мир ја на Ран ко вић Лу ко вић

Спе ци јал на бол ни ца „Чи го-
та’’ на ба ви ла је нај са вре-
ме ни ји ди јаг но стич ки 

уре ђај, хи брид ни „SPECT/CT-А’’ 
за ши ро ку ну кле ар но ме ди цин-
ску и ра ди о ло шку ди јаг но сти-
ку.  Тим по во дом је 2. но вем бра 
упри ли че на ма ла све ча ност за 
за по сле не у овој здрав стве ној 
уста но ви.

Хи брид ни „SPECT/CT-А’’ уре ђај 
је на ба вљен кроз ве ли ки ме ђу на-
род ни про је кат у ко ме је „Чи го та’’ 
би ла но си лац ис пред Ре пу бли ке 
Ср би је. То је та ко ђе пр ви ова кав 
уре ђај ко ји је ин ста ли ран на те-
ри то ри ји Ср би је у јед ној ме ди-
цин ској уста но ви за хва љу ју ћи са-
рад њи вла де РС са Ме ђу на род ном 
аген ци јом за атом ску енер ги ју.

„Оно што је бит но на гла си ти, а 
ве за но је за ка рак те ри сти ке овог 
уре ђа ја, то је да су у ње му спо је-
не две вр сте уре ђа ја: кла си чан CT 
и нај са вре ме ни ја GA MA ка ме ра 
ко ја има мо гућ ност  сни ма ња па-
ци је на та у све три ди мен зи је као 
што то чи не и дру ги са вре ме ни 
уре ђа ји (ске нер, маг нет на ре зо-
нан ца…). Ти ме смо пре мо сти ли 

нај ве ћу до са да шњу ма ну ну кле-
ар но-ме ди цин ских ди јаг но стич-
ких про це ду ра, а то је пре ци зна 
ло ка ли за ци ја про ме не. Ну кле ар-
но-ме ди цин ске про це ду ре су ве-
о ма моћ не та ко да са да чим ви-
ди мо на ку пља ње ра ди о ак тив ног 
изо то па у те лу па ци јен та од мах 
мо же мо да ка же мо ко јој ана том-
ској ло ка ли за ци ји та про ме на 
при па да“, об ја шња ва  др Не над 
Ла ке тић, спе ци ја ли ста ну кле ар-
не ме ди ци не

При ме на овог уре ђе ја је мно-
го стру ка, а нај ве ћу ће има ти у 
он ко ло ги ји , као и у ди јаг но сти ци 
свих си сте ма и ор га на у те лу па-
ци је на та. Већ је за вр ше на и обу-
ка за ру ко ва ње апа ра том ко ју је 
вр шио спе ци ја ли ста из Бе ча па 
су ура ђе ни и проб ни пре гле ди, а 
од Но ве го ди не оче ку је се да ће 
„SPECT/CT-А’’ ра ди ти пу ним ка-
па ци те том.

 М. Р. Л.

Сла ви ца Ма рић до би ла при зна ње „Да ма го ди не’’

Др Не над Ла ке тић Ди јаг но стич ки уре ђај хи брид ни „SPECT/CT-А’’
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Је се ња об но ва за се оч ких пу те ва  
у Се мег ње ву и Кри вој Ре ци

ДРУГИ ПИШУ...      „ZO O MUE’’, Ужице

У Ср би ји не ма мно го но жа ра, а у зла ти бор ском 
кра ју је са мо је дан. Три де сет пе то го ди шњи 

Мар ко Пан то вић из Ча је ти не већ пет го ди на из-
ра ђу је ове оштри це ко је се про да ју ши ром све та, 
а све што зна на у чио је сам.

Ка да је Мар ку као стра стве ном љу би те љу при-
ро де, пла ни на ре ња и пре жи вља ва ња за тре бао 
ква ли те тан нож, но вац ко ји је за ње га тре ба ло 
да из дво ји, а за тим и уро ђе на ства ра лач ка зна-
ти же ља су га на те ра ли да га на пра ви сам. Као 

не ко ко мо же да пре жи ви у при ро ди, кре а ти-
ван и са мо ук за мно ге ства ри знао је да мо же и 
овај пут ус пе ти.

„На ин тер не ту сам тра жио но же ве ко ји ми 
тре ба ју и из у ча вао шта мо гу да из ве ду, на шао 
сам ма те ри ја ле, а за тим и ала те и та ко је кре-
ну ло. Пр ви нож сам на пра вио пре прав ком по-
сто је ћег, по том сам ку пио ма те ри јал ко ји сам 
бру сио, па ка лио и об ли ко вао но же ве. На фо-
ру ми ма сам ка чио сво је ра до ве и из кри ти ка из-
вла чио нај ви ше што мо гу и на ста вљао да ље да 
ра дим“, ка же Мар ко.

Би ло је то пре пет го ди на, а да нас је у же љи да 
бу де са мо ста лан сти гао до сво је рад ње у ко јој је 
ве ћи ну ала та на пра вио сам. Та ко ре ћи ис ка лио, 
ис ко вао, из о штрио као што ра ди и сво је уни кат-
не но же ве. Да нас му за је дан ква ли те тан при ме-

рак тре ба до 50 са ти ра да. Ње го ви но же ви су за-
па же ни на дру штве ним мре жа ма под име ном 
„Баш че лик’’. До да нас их је на пра вио ви ше од 100 
и по се ду ју их љу би те љи оштри ца ши ром све та.

„Пра вим рад не но же ве ко ји су до бри на те-
ре ну, а не да су укра сни и сто је у ви три на ма. Уз 
пра вил но ко ри шће ње мо гу да по слу же вла сни-
ка цео жи вот’’, твр ди Мар ко.

Он у бли зи ни не ма кон ку рен ци ју. Код ње га 
зла ти бор ски крај оштри ку хињ ске но же ве, пра ви 
им че ки ће, а већ је на пра вио и јед ну пре клоп ну 
бри тви цу. Од лу чио је да му но жар ство бу де жи-
вот ни по зив, а да би био у вр ху стал но из у ча ва 
но ве ме то де из ра де и уса вр ша ва се ка ко би но-
же ви са жи гом „Баш че лик’’ слу жи ли ге не ра ци-
ја ма. Ма ри ја Вра нић

Од са мо у ког до вр хун ског но жа ра

Ко му нал но јав но пред у зе-
ће „Зла ти бор“ је ле пе ок-
то бар ске и но вем бар ске 

да не ис ко ри сти ло за ра до ве на 
из град њи и ре кон струк ци ји за-
се оч ких пу те ва. Ин тен зив но се 
ра ди ло у Се мег ње ву где је до са-
да ре кон стру и са но око се дам ки-
ло ме та ра пу те ва, а упо ре до су ра-
ђе ни и пу те ви у Кри вој Ре ци.

Раз у ђе ност оп шти не Ча је ти на 
нај бо ље упо зна ју рад ни ци КЈП 
„Зла ти бор“ ко ји, по ред пу те ва у 
на се ље ним ме сти ма Ча је ти не и 
Зла ти бор, одр жа ва ју и се о ске пу-

те ве. За ста нов ни штво ко је жи ви 
не са мо у гу шће на се ље ним се-
ли ма већ и у  мно штву за се ла ка 
од ко јих се не ка на ла зе у пи то-
ми јем, а не ка у су ро ви јем окру-
же њу, пут је нео п ход на ве за са 
све том па се и оп шти на Ча је ти-
на пре ко свог јав ног пред у зе ћа 
ста ра да бу ду про ход ни кроз сва 
го ди шња до ба.

Прет ход них ми хољ дан ских да-
на по сла је би ло у МЗ Се мег ње-
во где је из вр ше на ре кон струк ци-
ја пут них пра ва ца ка за се о ци ма 
Џам ба со ви ћи, Ди ми три је ви ћи, 

Ми лин ко ви ћи,Пе ко ви ћи и Не-
шко ви ћи. До пр вог сне га за вр-
ше ни су и кра ци ка за се о ци ма 
Пи шче ви ћи, Аћи мо ви ћи и Је зди-
ми ро ви ћи, Ма ло по ље. Оста ло је 
да се ура ди не ко ли ко ка на ла за 
од вод ња ва ње, што ће се учи ни-
ти уко ли ко вре ме до зво ли, као и 
по је ди не де о ни це у Кри вој Ре ци, 
углав ном ма њи за се оч ки пу те-
ви. Од ра ди ће се и по је дан пут ни 
пра вац у Сми љан ским за ко си ма, 
на се љу Зо ва и у Му шве та ма.

За ове по сло ве ко му нал но 
пред у зе ће рас по ла же до брим 

ма ши на ма из об но вље ног во зног 
пар ка, ка же ди рек тор КЈП „Зла-
ти бор’’ Ср ђан Пан то вић. У на ја ви 
је и ку по ви на још јед ног во зи ла и 
гра ђе вин ске ма ши на до кра ја го-
ди не, чи ме ће се оси гу ра ти лак-
ше чи шће ње те жих пут них пра-
ва ца у то ку зим ске се зо не.

Оп шти на Ча је ти на је пре ко 
КЈП „Зла ти бор“за по сло ве ко ји 
су пред ви ђе ни да се ура де у то-
ку ове го ди не на ре кон струк ци ји 
и из град њи за се оч ких ма ка дам-
ских пу те ва из дво ји ла око 17 ми-
ли о на ди на ра. М. Р. Л.
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Сви ми имамо своје сно-
ве. Неки се остваре, неки 
не. Један од таквих сања-

ра је и Милан Костадиновић из 
Шљивовице, познатији  као Ми-
кица, који је успео да своје сно-
ве претвори у стварност. Уствари, 
он воли да се игра, да оно што за-
мисли спроведе у дело. Мада све 
то зависи и од новчаних средста-
ва којим располаже у датом тре-
нутку. Чим нешто новца зради не 
задржава га, већ одмах улаже у 
грађевински материјал. И онда 
почиње да се „игра“.

„Живео сам у Мисалима до 
своје 35. године са родитељима 
и братом. Брат је први отишао 
од куће, а одмах за њим и ја. На-
селио сам се у Бранешком Пољу, 
поред  реке Сушице, на свом 
имању. Нисам седео скрштених 
руку: прво сам направио столар-
ску радњу са једним ортаком. То 

ми је био извор зараде за оства-
рење каснијих планова, којих је 
било поприлично“.

И тако почиње сањарење. С› 
обзиром да му се много допала 
јапанска култура и архитектура, 
почиње са иградњом куће у ја-
панском стилу. 

Кад је причао људима да ће да 
покрије кућу земљом и проведе 
поток кроз сред предсобља, они 
су му рекли да паметни људи 
склањају воду од куће, а он је 
навраћа. На све те коментаре од-
говорио је тврдоглавошћу да не 
одустаје. Ништа није прецртавао 
са туђих скица, није ни интернет 
користио, већ је све направио из 
своје главе, као и пројекат. И тако 
је направио велику кућу у јапан-
ском стилу. Једини проблем је 
био тај што је бамбус морао да 
замени чамовином. 

„За Јапанце нисам сигуран, 

али је много Кинеза долазило код 
мене, на моје имање. Гледали су 
кућу, али ја ништа нисам разумео 
шта су они говорили. Углавном су 
се сликали“, казује Милан. 

Направио је он уз кућу и мини 
домаћинство, управо онакво у 
каквом је рођен. Мале грађевине 
и друге садржаје умањене у раз-
мери 1:3 у односу на реалну вели-
чину.  Па чак и мале животиње.

„Имам живину расе федер 
фист која је три пута мања од до-
маће кокошке. Поред  тога, у ми-
нијатурној штали имам и каме-
рунске мини козе које су такође 
у размери 1:3 у односу на домаћу 
сорту. Држим мали број живо-
тиња, не желим да имам фарму“. 

Дивљи рибњак је направио 
пре шест-седам година. Поред 
саме реке Сушице ископао је 
бару од 300 метара квадратних 
где је населио кркушу, клена и 

рака. Након две године прави 
рибњак за узгој калифорнијске 
пастрмке где узгаја четири тоне 
пастрмке годишње. Све је то ура-
дио на наговор пријатеља који се 
бави производњом рибље хране.

 Куриозитет ове приче је да 
рибњак чува гусан. Не пас, већ 
прави правцати гусан. По целу 
ноћ он лежи поред рибњака и 
најављује потенцијалну опас-
ност. У случају да наиђе видра 
или неки други лопов, он почиње 
да гаче и на тај начин упозорава 
газду. Имање је под видео надзо-
ром тако да на свако гакање газ-
да може да реагује. 

Тим рибњаком данас газдује 
синовац Иван. Он је породичан 
човек, има двоје деце и треће је 
на путу. „Пошто ја немам своју 

породицу Иван и његов брат 
Душко су ми најпречи, тако да 
сам њима поклонио рибњак“, 
објашњава Микица. 

Много људи свраћа и тражи 
пастрмку, али пржену. Тако да је 
Милан одлучио да направи још 
један објекат монтажног типа где 
ће се пржити риба. И на тај на-
чин помоћи својим синовцима. 
Наравно, и тај објекат ће задржа-
ти исту архитектуру, тј. јапански 
стил. Испод ће бити бара, са пат-
кама, шаранима и локвањима.

 Милан наставља и даље да 
сања, а своје снове остварује љу-
бављу и пожртвованим радом. 

Мирослав Весовић

О упорним људима из 
Шљивовице који не одустају

Саа за Шљивовицу, ознау о авнина о 
вреним мајсорима за ракију и ршуу, 
свуа чују и о вајару Милаину Лекићу чије 
рвене скулуре са раиционалним мо-
ивима красе наше рове и сижу ши-

ром свеа. А осенос је јеинсвена кућа 
рављена у јаанском силу, у којој је аза 
Микица морао амус иак а замени ча-
мовином. У селу је, оре осалих, и вре-
на ороица Раовановић која исрајава на 

ављењу ољоривреом, неуморно раећи 
мное ослове. Домаћин из искусва ври 
а је најоље раии на свом имању, ии 
сам сеи аза, и а само ра ржи човека 
ок а уоан живо унишава.

Микица је „јапанском кућом” 
снове претворио у стварност

Поредкућеизграђенеуархитектуриналикјапанској,
тујеиминидомаћинство,рибњаккојичуваједангусан,аускоро

иобјекатзапржењерибетакођеујапанскомстилу

Милан Костадиновић
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Један трактор 
за Веру, други 

за Љуба 
Супружници Радовановићи  

обрађују 15 хектара земље, предају 
100 литара млека дневно, сложно 

и неуморно раде на имању,  
а кад од обавеза стигну сакупљају 

шишарке и тресу клеку 

Прича деда Василије Радовановић како 
су добили надимак Арбићи. Каже да 

је њихов предак Неђељко дошао из Црне 
Горе још у време Турака и да је имао пуш-
ку. Пошто се пушка тада звала „арбија“ и 
њега тако прозову. Од арбије тако наста-
не надимак Арбићи, што остане и до дана 
данашњег.

Љубодраг и Вера Радовановић, зва-
ни Арбићи, живе у Шљивовици и баве се 
пољопривредом и сточарством. Са њима 
живи и Љубов отац Василије који је 1929. 
годиште. Имају ћерку и троје унучади, ћер-
ка је удата такође у Шљивовицу. Љуба и 
Веру смо срели први 
пут у Бранешком Пољу 
17. октобра, у њиховој 
ливади где товаре и 
вуку сено. 

„Нисам могао ра-
није да косим због 
шљива и других оба-
веза“, објашњава Љу-
бодраг. „Иначе, об-
рађујем земљу свих 
мојих Радовановића 
пошто се нико не бави 
пољопривредом, већ 
само ја. Обрадим око 
15 хектара земље, по-
косим и одвучем трактором. Данас сам 
превртао откосе, грабио, товарио сено на 
кола, с кола на сено, само ја и жена ми по-
маже. Од осталих мојих Радовановића је-
дан се бави месарством и продаје пршуту 
на Златибору, један је генерал у Београду, 
једни су у Црној Гори, једни у Америци, јед-
ни у Ужицу, сем ја што сам ост’о. Они мени 
дају те им сређујем ливаде, зато што само 
ја држим стоку’’. 

Од механизације Љубодраг има две ко-
сачице, два трактора, грабуље и приколицу, 
али балирку нема. Балирање плаћа, а кад 
не може да се балира онда трпа сено. Данас 
углавном сви балирају и Љубодраг је при-
премио 2.000 бала. Спремили се за зимску 
сезону јер имају краве, јунице и овце, при-

премили су два вагона сена. Предају и мле-
ко, сваки други дан по 200 литара. 

„Ја сам задњи што ове године пласти, јер 
сви су стигли, а ја и жена смо сами били, 
шљиве смо купили, имамо и малине и нис-
мо стигли пре да покосимо и попластимо“.

Он и жена су радили у фабрици оловака, 
он 25, а она 20 година. Ту им је боље било 
него сад, али они  ни сада не живе лоше. 
У фабрици је био портир и мање му је те-
рета било, а сад је све спало на њих двоје. 

„Ја мислим да је најбоље радити на свом 
имању. Зато што је то моје и свој сам газда. 
Могу да устанем кад хоћу, легнем кад хоћу, 

и да идем куд хоћу. Нико нема да води ра-
чуна о мени ни куда ћу, ни шта ћу“.

Љубодраг има два трактора, тако да и 
земљу брже обрађује. Један трактор вози 
он, а други Вера. Она вози трактор боље 
од свога мужа. 

„Муж ме је научио да возим трактор, он 
је добар возач. Он је мушка глава и доно-
си одлуке, али опет се договарамо. Лепо се 
слажемо и могу рећи да нам многи зави-
де. У браку смо 35 година и никаквих про-
блема немамо. Понекад се и споречкамо 
око ових пољских радова, али на крају се 
договоримо“, прича нам Вера. 

У вези сена све раде заједно, и тракторе 
возе упоредо, и  косе заједно. Кад дотерају 
сено кући, он стовара с кола, а она трпа. 

И стоку намирују заједно. Деле и кућевне 
послове. Слажу се у потпуности. 

„Ја бих поручио људима само нек раде. 
Јер радом могу нешто и да створе. Јесте теш-
ко, али свој си газда. Мучење у животу држи 
човека, а удобан живот га уништава. Ми ус-
танемо изјутра у шест, а легнемо у девет 
увече. Мој отац највише се мучио, а сада је 
најстарији у селу. Ко није имао кречану, пи-
лану и циглану тај не зна шта су муке. Мој 
отац је све то преко леђа претурио“. 

Поред свих послова које имају у свом до-
маћинству, кад заврши сезонске послове 
овај вредни брачни пар стигне да сакупља 

шишарке, тресе клеку, 
а само прошле године 
прикупили су три тоне 
клеке. 

Љубодраг тврди да 
је најважније у животу 
бити поштен: „Ко је год 
радио непоштено, вра-
тило му се. Треба бити 
поштен, па колико ко 
има, треба бити задо-
вољан. Кад је неки праз-
ник ми тај дан идемо од 
куће, јер ако останемо 
код куће ми до мрака 
постанемо потпуно бо-

лесни. Ми не можемо да издржимо такав 
начин живота, то за нас није никакав жи-
вот, седиш за столом и чекаш мрак. Ми во-
лимо да радимо и тај рад нас и држи. Лети 
никад немам повишен крвни притисак, а 
зими имам. Чим се повећа притисак иде-
мо у шишарку и он се враћа на нормалу. 
Кад крену славе и приславе притисак рас-
те к’о квасац. А и доктор ми је рекао да мо-
рам да радим да бих имао нормалан крвни 
притисак. Ништа  не вреди од лекова ако 
нећеш радити“. 

Поздрављамо се са домаћином и он 
оста да спрема дрва за зиму и грање за ра-
кију. Љубо струже, а Вера слаже и прино-
си грање. Уз будно око деде Васа, ова кућа 
има спаса.   Мирослав Весовић

Василије, Љубодраг и Вера Радовановић

Све раде заједно, и тракторе возе упоредо: Љубодраг и Вера
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Идући од Ока старим мака-
дамом ка Семегњеву након 
два километра стижемо у 

Лекића колибе. Од колиба остало 
је само име, јер су оне углавном 
напуштене. Једино домаћинство 
у коме неко живи је домаћинство 
Рајка Лекића, ту је са супругом Ан-
ком. Баве се сточарством, а имају и 
један врт са три пластеника. 

Не купују ништа од поврћа, све 
им је надохват руке, а има и за 
децу која живе на Златибору. Хра-
на је органског порекла, ничим се 
не прска, ни вештачко ђубриво се 
не користи. Чак не користе ни пра-
шак за златицу, него је покупе са 
кромпира. Не прскају ни малине 
ни аронију ни боровнице, а све им 
успева. Имају још купине и јагоде, 
па чак и један мали виноград, тек 
стигао на род.

До прошле године Рајко је др-
жао 17 крава и од њих је имао мле-
ко и телад. Сва стока је уматиче-
на, он редовно добија субвенције 
од државе. У међувремену сточни 
фонд се смањио тако да сада има 
осам крава. Поред крупне стоке 
има још 45 уматичених оваца сје-
ничке расе. То је раса која добро 
подноси златиборску климу. Ја-
гње се два пута годишње, а често 
се ојагњи по двоје, па чак и по троје 
јагњади. Овце чува Анка, а Рајко 
краве. Поред тога, само за своје по-
требе имају још и седам свиња као 
и кокошке које шетају, тј. нису у ка-
везу, чиме добијају органска јаја. 
Чак и концентрат не купују, него 

Рајко меље кукуруз, житарицу три-
тикал и јечам тако да зна шта даје 
стоци. На фарми Лекића све је ор-
ганско, а ко не верује нек дође и 
нек види, нема шта да се крије. 

Ту, међутим, постоје и одређени 
проблеми,и то од дивљачи. Штету 

им праве вукови, медвед и пси лу-
талице. У априлу пси луталице су 
Лекићима заклали јагње, а у ок-
тобру вукови краву. И поред тога 
што Рајко има пушку, не сме да 
је користи. И онда стоку мора да 
брани моткама. Овај предео држа-

ва је прогласила за парк природе 
прве категорије, што Рајку не иде 
на руку, јер много тога би урадио, 
а не може. 

Лекићи струју никада нису уво-
дили, али су ставили соларне па-
неле, тако да сад користе монофаз-
ну струју. Раде много, а деси се да 
некад спавају само два до три сата, 
толико посла има. Кад се крава 
тели и овца јагњи целу ноћ мора 
да се дежура. Дешавало се да су и 
ноћу под фаровима косили ливаду. 

– Ми по цео дан радимо, немамо 
времена ни кафу да попијемо. Дан 
нам „пролети“, али ми у послу ужи-
вамо и није нам тешко. Докторима 
не идемо, а ја чак немам ни здрав-
ствену књижицу – прича нам Рајко, 
додајући да се на здравом ваздуху 
и здравој храни здраво и живи, па 
се никад не би мењали за град.

У близини Лекића колиба на-
лази се Хајдучко врело, извор чис-
те планинске воде. Некада је цео 
тај предео био под шумом. А где 
је шума ту су и хајдуци. Овде су се 
они обично окупљали ради одмора 
и пили ту воду. Тако је и извор до-
био име Хајдучко врело. Цео овајј 
предео је чист, од потока па до ка-
мена, нема шта да угрози природу. 
Хајдучко врело је граница између 
Бранежаца и Шљивовице. 

Мирослав Весовић  

Ни домаћину није лако  
у парку природе

УЛекићаколибамавредномдомаћинуРајкуЛекићувуковису
појеликраву,аонпушкуима,алинесмедајекористи.
Тајпредеојепроглашензапаркприродепрвекатегорије,

штоРајкунеиденаруку,јербимноготогаурадио,анеможе

Ми по цео дан радимо, немамо  
времена ни кафу да попијемо.  

Дан нам „пролети“, али ми у послу 
уживамо и није нам тешко
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Постоје разни системи 
това у говедарству, али 
се посебно препоручује 

систем крава-теле који пред-
виђа држање животиња на от-
вореном. На територији општи-
не Чајетина за сада  постоје два 
пољопривредна газдинства која 
су започела узгој по овом систе-
му. Међутим, све већа потреба за 
говеђим месом као и исплати-
вост производње остављају наду 
да ће овај систем узгоја у наред-
ном периоду добити на значају. 

Имајући у виду да узгој говеда 
по систему крава-теле подразу-
мева слободну испашу најмање 
шест месеци годишње, за пла-
нинска подручја која су богата 
пашњацима представља прави 
изазов и подстрек за производњу 
квалитетног говеђег меса, који је 
у потпуности економски опра-
вдан. Једна од основних предно-
сти оваквог узгоја јесу врло мала 
улагања у стајске објекате и ос-
талу инфраструктуру, уз ограни-
чену употребу опреме и система, 
као што је то случај у класичном 
млекарству. Знатно је мањи и 

утрошак људског рада, који ум-
ногоме утиче на одабир расе за 
узгој. 

– Расе које су погодне за овај 
систем узгоја су: „херефорд’’ раса, 
„ангус’’ раса, „лимузин’’ (која се у 
пракси добро показала) и нарав-
но „сименталац’’ раса која је за-
ступљена у Србији и која се може 
гајити у овом систему у местима 
преко 700 метара надморске ви-
сине – истиче Иван Гујаничић из 
„Златиборског еко аграра’’.

Узгој говеда по систему кра-
ва-теле започео је пре две године 
Гвозден Нинчић из Бранежаца. 

Власник фарме „херефорд’’ го-
веда је његова ћерка Неда Нин-
чић Бабић, а сточни фонд којим 
тренутно располажу је 18 грла, са 
тенденцијом раста.

 – Досадашња искуства су задо-
вољавајућа. Стока није захтевна 
и нема великих улагања. Плани-
рамо да проширимо производњу. 
Ове године смо од општине Чаје-
тина узели у закуп 25 хектара 
земљишта, тако да имамо на де-
сет година обезбеђену испашу и 
сенажу за зимски период. Мада, 
ова раса говеда већи део времена 
проводи на отвореном, па тако и 

целу зиму ако није дубок снег – 
каже  Нинчић.

Овакав вид говедарства има 
перспективу на нашим просто-
рима захваљујући довољно вели-
ким површинама за испашу, као 
и подршци локалне самоупра-
ве,  која преко „Златиборског еко 
аграра’’ подстицајним мерама 
подржава напоре који су у овој 
области почели да дају резултате. 

– Једна новина у односу на 
претходну годину јесте што смо 
у овој години уврстили набавку 
приплодних мушких грла. Тако 
да онај ко жели овим да се бави 
поред женских приплодних грла 
може набавити и мушка при-
плодна грла и остварити зна-
чајан повраћај на име куповине 
– додаје Иван Гујаничић.

Гледајући са тачке искоришћа-
вања природних ресурса, исхра-
не и потребе за адекватним објек-
тима, систем крава-теле постаје 
најисплативији начин узгоја го-
веда. Да би заиста био такав и у 
пракси, сточар мора да се придр-
жава свих упутстава и правила 
ове производње.  Д. Росић

Систем крава-теле погодан  
за наше сточаре 

Овакаввидговедарстваимаперспективунанашимпросторимазахваљујући
великимповршинамазаиспашу,каоиподршцилокалнесамоуправе

подстицајниммерамапреко„Златиборскогекоаграра”

Неда и Гвозден Нинчић

У домаћинству Радована и Ружи-
це Бошковић у селу Трипкова кра-
ва је отелила мушко теле љубичасте 
боје. Несвакидашњи догађај изазвао 
је интересовање многих који до сада 
нису видели овако необично мла-
дунче, које неодољиво подсећа на 
оно из рекламе за „милка’’ чоколаду. 

Љубичасто теле отелила је крава 
Ћетуља коју су Бошковићи  купили у 
Новој Вароши. Принова у штали Радо-
вана Бошковића није превише изне-
надила домаћина, јер је овакав случај 
имао и прошле године. Несваки-
дашња боја телета највероватније је 
резултат укрштања различитих раса. 

– По информацијама које је дао 
садашњи власник грла, ова крава је 

мелез. Она у себи поседује гене „мон-
тафонске’’ расе, „холштан-фризијске’’ 
и наравно „сименталца’’. Осемења-
вањем ове краве са семеном симен-
талске расе добијен је тај ефекат. Теле 
је љубичасте боје, али временом ће та 
боја нестати и теле ће добити миш-
ју боју. У сваком случају ово је нешто 
што је веома интересантно и атипич-
но за овај крај – објашњава Иван Гуја-
ничић из „Златиборског еко аграра’’.

Осим сточарством Радован и Ру-
жица баве се и другим гранама 
пољопривреде, а Радованова вели-
ка љубав још од детињства су коњи 
без којих се, како каже, некада жи-
вот на селу није могао ни замисли-
ти.   Д. Р.

Ћетуља отелила љубичасто теле
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Го ди на ма се у Ча је ти ни 
се су сре ће мо са јед ним 
ли цем ко је се чи ни та ко 

по зна то, али тек кад се ми мо-
и ђе мо са њом се ти мо се ко је! 
Јер, са свим нон ша лант но као 
да је на ша су гра ђан ка, хо да-
ју ћи „као сав нор ма лан свет“, 
глу ми ца Не ла Ми ха и ло вић не 
скре ће па жњу на се бе иако се, 
ме ре ћи све дру га чи јим ар ши-
ни ма не го не кад, та кво што 
мо же оче ки ва ти. Ово дра го 
ли це ко је знамо из мно гих 
се ри ја са ма лих екра на, ко је 
љу би те љи по зо ри шта гле да-
ју у нај ра зли чи ти јим уло га-
ма, не ким чуд ним спле том 
окол но сти сво је пре да хе во ли 
да про ве де баш у на шем ма-
лом ме сту.

Ко ји је био по вод да до ђе-
те пр ви пут у Ча је ти ну и шта 
вас то при вла чи да јој се вра-
ћа те? 

– Љу ди! Љу ди су раз лог због 
ко га сам пр ви пут до шла у Ча-
је ти ну. Мо ји при ја те љи, Пе ра, 
Ми ра, Бог дан и Да ни ло. При ја-
те љи за цео жи вот. Због њих се 
и вра ћам, ви ше од јед не де це-
ни је, због њих и свих оних ко-
је сам то ком го ди на упо зна ла, 
по ро ди ца Но ва ко вић, Ћо сић, 
Ди да но вић...Има не што ка рак-
те ри стич но за Ча је тин це че му 
не мо гу да одо лим: ду хов но 
здра вље, све ре ђе при сут но у 
на шем на ро ду. Да ли је то због 
сре ди не у ко јој се ра ђа ју и од-
ра ста ју, или због ва зду ха ко ји 
ди шу, или сам ја јед но став но 
има ла сре ће да срет нем баш 
та кве љу де. Ка ко год, са њи ма 
сам то ком свих ових го ди на 
по де ли ла мно го број не тре нут-
ке ра до сти, дру же ња, пра знич-
них рас по ло же ња, сре ће, ту ге, 
све га оно га што пле те мре жу 
се ћа ња, због ко је ко ра ча мо на-
пред кроз жи вот и би ва мо бо-

љи. Мо је ћер ке до жи вља ва ју 
Ча је ти ну као оазу ра до сти од-
ра ста ња, дру же ња, нај леп ших 
но во го ди шњих пра зни ка, Бо-
жи ћа, сне га ко ји су пр ви пут и 
до жи ве ле у Ча је ти ни....

С об зи ром да сте по зна та 
лич ност, ка ко се на ши су гра-
ђа ни по на ша ју при су сре ту 
са Ва ма, да ли Вас за у ста вља-
ју ра ди сли ка ња и слич но? 

– Сва ке го ди не не ка но ва ге-
не ра ци ја кли на ца, ко ја при-
стиг не да гле да до ма ће се ри-
је, до че ка ме са же љом да се 
сли ка ју. Оста ли Ча је тин ци ме 
већ до жи вља ва ју као сво ју, или 
бар ја же лим да ве ру јем у то. 
Сва ки пут кад до ђем  во лим да 
про ше там чар ши јом, оби ђем 
рад ње, ка фи ће и ре сто ра не ко-
је во лим, и осе тим да сам ту, 
на свом, да при па дам.

Да ли Вам при ја па жња и 
ин те ре со ва ње ко ју по ка зу ју 
љу ди при слу чај ним су сре ти-
ма и ка ко се ина че но си те са 
пу бли ци те том? 

– Пу бли ци тет је део мог по-
сла. Ча је тин це во лим и ту ми 
је по нај ма ње те шко да се но-
сим са тим.

Ча је ти на, од но сно Зла ти-
бор у ши рем сми слу, „ку пи-
ли“ су не ке дру ге Ва ше ко ле ге 
као што су Дра ган Јо ва но вић 
и Бран ка Пу јић, Ба не Три фу-
но вић, а ку ћу је ов де имао и, 
на жа лост пре ми ну ли, Ми-
лен ко За бла ћан ски с ко јим 
сте оства ри ли од лич ну при-
чу у се ри ји „Сти жу до ла ри“. 
Да ли се са не ким ко ле га ма 
ов де  сре ће те, дру жи те, ка да 
до ђе те? 

– Ми лен ко За бла ћан ски 

је мно го во лео овај ваш крај, 
мно го је при чао о ње му и сва-
ка ко смо де ли ли исте емо ци је 
пре ма Ча је ти ни и Зла ти бо ру. 
Би ла сам и код Бран ке и Га ги-
ја, они има ју див ну ку ћу бли зу 
Тор ни ка. Ни је то чуд но, код вас 
чо век ла ко на ђе мир, а то нам 
је сви ма нео п ход но.

Ко ли ко Вам је Зла ти бор 
ин спи ра ти ван, је сте ли оби-
ла зи ли дру га за ни мљи ва ме-
ста у на шем кра ју? И има те 
ли оми ље но ме сто, или го ди-
шње до ба у ко јем во ли те да 
до ђе те ов де? Са ко јим ме стом 
у Ср би ји, или у ино стран ству, 
би сте га мо гли упо ре ди ти? 

– Го ди на ма но во го ди шње и 
бо жић не пра зни ке про во дим 
у Ча је ти ни. А ле ти сам ту по 
ме сец да на. Ле по ту ва шег кра-
ја ни ти по ку ша вам, ни ти бих 
мо гла по ре ди ти са би ло ко јим 
дру гим ме стом. Има си гур но и 
леп ших ме ста, па Ср би ја их је 
пре пу на, али ја во лим Ча је ти-
ну и Зла ти бор, Тор ник, Го сти-
ље, Љу биш,Си ро гој но, Сто пи-
ћа пе ћи ну, ма на стир Ду бра ву, 
Увац, За у гли не...

Где сте тре нут но ан га жо ва-
ни и хо ће мо ли има ти при ли-
ку да Вас уско ро ви ди мо у не-
кој но вој се ри ји или фил му? 

– Пу но ме има у по зо ри шту, 
пре све га у На род ном. По чет-
ком ок то бра сам има ла пре-
ми је ру „Бал кан ског шпи ју на“. 
Мно го ра до сти ми је до не ла 
уло га Да ни це. А се ри ја ће би-
ти, по сто је до го во ри, али о то-
ме кад се бу де ре а ли зо ва ло.

Ка да Вас по но во мо же мо 
оче ки ва ти у на шој сре ди ни? 

– Ви ди мо се за Но ву го ди ну 
и Бо жић! Бо же здра вља! – ре-
кла је за „Зла ти бор ске ве сти’’ 
глу ми ца Не ла Ми ха и ло вић.

 Мир ја на Ран ко вић  
Лу ко вић

Не ла Ми ха и ло вић:  
Нео до љи во ду хов но  
здра вље Ча је ти на ца

„Кодвасчовеклаконађемир,атонамјесвиманеопходно’’,кажепознатаглумица
којасвојепредахерадопроводиуЧајетини
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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”.

„Златиборски 
брзи воз’’  

и ћуран на пању
Тоор Гајовић, „злаиорски 

рзи воз”, уовао са својим 
коњићем кроз Шумаију, а 
свраи у јену румску меха-
ну а се омори. Поручи олић 
ракије и залеа се у механско 
ворише о коме је шеало 
више оро ухрањених ћурана. 

– Пошо ечен ћуран, мој 
лијеи аза? 

– Со инара – рече ме-
ханџија.

 – Кољи и еци!

Механџија нареи жени, која 
је ила у кухињи, а ураи како 
је Ера заовеио. Али ка се ћу-
ран нађе на ању, Тоор рече: 

– Деер, лијеи мој аза, 
осеци ми овај враић, ако 
за јено ва инара!

Сеео у механи срески начелник из Чајеине, а у ом 
уђе Ера коме је исо уња вирила овелика риа онеа 
у час начелнику.

Ера оручи сеи и начелнику о иће, али овај ејаше 
нешо мрзовољан, а узре саоши Ери како је ре-
мешен, а не рече е.

Чим Ера чу а је начелник ремешен, он оче ону риу 
а завлачи уље о уњ, али овај о римеи и рече а 
је ремешен у Ужице за окружно начелника.

Ера аа извуче риу исо уња, сави је ре начел-
ника и овика: – Момче, ај још јено велико иће за ок-
ружно!

Ера  
и „паметни’’  
кондуктер

Било је о ре 90 оина ка 
је рораила железница између 
Беораа и Ужица. Ушао Ера рви 
у у воз и раознало осмара 
све око сее. Прелеајући му воз-
ну кару конукер се нашали: 

– Чуо сам за вас Ере а се 
мноо амени, али ек осле 15 
оина живоа. Занима ме ша 
раие о своје 15. оине? 

–  Иемо у конукере! – о-
руси му Ера.

Гладан ситом не верује
Пошао роа Милан Смиљанић за Чајеину, а усу у је-

ној омаћинској кући оро ручао и жеан наишао оре Ћи-
ровића вое ка ју је снаша захваала лончићем.

Проа с коња замоли снашу а му оа лонче с воом. Ис-
каи роа јено лонче, а замоли снашу и за руо, и ои 
а на ушак: 

– Ех оре вое! – рече роа. 
– Да сам и ја јела и ила ако оро као и, оо, и мени и 

ила ора – оовори снаша.

Не слушај Боже шта Бућа трућа 
Војин Бућић Бућа са Злаиора хео је на Божић а се омо-

ли Боу за ериће на имању и, о аашњем оичају, оео 
се на кућно слеме, узео у руке ри ораха и очео: 

– Дај ми Боже уну кућу, ун ор, уну кесу, ун оор и ам-
ар као ови ораси.

После моливе, о оичају, скрцка орахе, ка – сва ри 
разна.

Али Бућа, као сваки Ера, рзо се снађе: 
– Не слушај Боже ша Бућа рућа, већ ај као и о саа 

шо си авао!

Ера чашћава начелника 
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Пи ше: Ми ли сав Р. Ђе нић

Мо мир Бу цо Ла за ре вић, 
ВКВ уго сти тељ, ро ђен је 
1931. го ди не на Ру ди на-

ма као тре ће од че тво ро де це у 
по ро ди ци зе мљо рад ни ка Ми ли-
са ва и Јег де. Си ро ма шни ро ди те-
љи ни су по се до ва ли имо ви ну да 
је оста ве тро ји ци си но ва, је ди но 
су им да ва ли са ве те ка ко да по-
ста ну по ште ни и ча сни љу ди, јер 
са мо та ко мо гу ус пе ти у не по-
зна том све ту у ко ји мо ра ју уско-
ро кре ну ти по што у ро ди тељ ском  
до му за све хле ба ни је би ло. 

Мо мир је био не жног здра вља, 
ка сни са по ла ском у основ ну 
шко лу у Го ло ву. Бу ду ћи учи тељ 
Ми ли во је Је ли сав чић по се ћу-
је га и до но си ле ко ве за ње го ва 
обо ле ла плу ћа. Са го ди ном за ка-
шње на успе шно за вр ша ва шко-
лу. Вој ни рок слу жио је у вре ме ну 
1951.–1953. го ди не ка да је за вр-
шио и шко лу роч них под о фи ци-
ра у тра ја њу од де вет ме се ци. По 
по врат ку из вој ске мо рао је ми-
сли ти о сво јој бу дућ но сти, о не-
ком ква ли тет ни јем жи во ту, за то 
од ла зи у Ча је ти ну и при хва та по-
сао ко ји му је по ну ђен. Пр ви рад-
ни од нос за сни ва 1955. го ди не у 
Уго сти тељ ској рад њи „Ча је ти на’’, 
у ко јој три го ди не ра ди као спољ-
ни мо мак и шан кош.

То ком рад ног од но са за вр ша-
ва шко лу уче ни ка за КВ рад ни-
ке, уго сти тељ ске стру ке, па са 
сте че ном ди пло мом но ви по сао 
на ла зи код Сту дент ског опо ра ви-
ли шта „Рат ко Ми тро вић’’, али не-
ду го за тим пре ла зи у Од ма ра ли-
ште Ва ља о ни це ба кра из Се вој на 
на Зла ти бо ру. Ка да су схва ти ли 
да се ра ди о вред ном и пер спек-
тив ном рад ни ку ша љу га у Шко-
лу за ВКВ уго сти тељ ске рад ни ке 

у „ГОЛФ’’ на Ко шут ња ку, ко ју за-
вр ша ва 1966. го ди не. 

Сви свр ше ни уче ни ци ове 
шко ле, у ран гу Спе ци јал не хо те-
ли јер ске шко ле из Ло за не, чи ји 
је про грам у пот пу но сти ко ри-
шћен, да ли су нај ве ћи до при нос 
раз во ју уго сти тељ ства и ту ри зма 
у та да шњој Ју го сла ви ји. По сле 
за вр ше ног шко ло ва ња оста је у 
Ва ља о ни ци ба кра, да у ре сто ра-
ну ра ди као њи хов сти пен ди ста.

На че лу зла ти бор ског 
уго сти тељ ства

Кра јем ше зде се тих го ди на Мо-
мир пре ла зи у чу ве ни зла ти бор-
ски хо тел „Па ли сад’’ и од мах до-
би ја за ду же ње ше фа Дан синг 
ба ра. Тек у ова ко екс клу зив ном 
ту ри стич ком објек ту, уз из у зет но 

струч но осо бље, ње го ве спо соб-
но сти до ла зе до пу ног из ра жа ја. 
Ка ри је ра му је у стал ном успо ну, 
јер при род на скло ност и љу бав 
пре ма по зи ву, за ко ји се опре де-
лио од сво је ра не мла до сти, би ли 
су основ ни мо тив за крај ње озби-
љан при ступ сва ком по слу као и 
га ран ци ја убр за ног на пре до ва ња 
у стру ци.

Ди рек тор Уго сти тељ ског пред-
у зе ћа „Сло га’’ Пан то Ми ја и ло вић, 
ко ји је и ин си сти рао да вред ног 
и пер спек тив ног ко но ба ра ви ди 
у свом хо те лу, стал но му је да вао 
мо гућ ност убр за ног на пре до ва-
ња. При ли ку је зна лач ки ис ко-
ри стио, за крат ко вре ме пре шао 
је пут од ше фа Дан синг ба ра и 
управ ни ка Рад не је ди ни це хо те ла 
„’Па ли сад’’ до ди рек то ра ООУР-а 

„Зла ти бор’’ у чи јем са ста ву су би-
ли сле де ћи објек ти: хо тел „Ло вац’’ 
у Во ди ца ма, за тим  хо тел  „Па ли-
сад’’ и ре сто ра ни „Злат ни бор’’ и 
„Ср би ја’’ на Зла ти бо ру као и ре-
сто ран „Сло бо да’’ на Па ли са ду.

На пре до ва ње у ка ри је ри још 
ја че га мо ти ви ше да на ста ви 
струч но уса вр ша ва ње, а ка да то 
чи ни сво је вољ но и са ела ном ус-
пех је за га ран то ван.

Ви шу уго сти тељ ску шко лу за 
хо те ли јер ство, уз рад, за вр ша-
ва 1976. го ди не. Два пу та бо ра-
ви на сту диј ским пу то ва њи ма, у 
Шпа ни ји и Не мач кој, где је у тим 
европ ским др жа ва ма про вео по 
де се так да на и упо знао по сло-
ва ње по је ди них уго сти тељ ских 
обје ка та чи ја ће ис ку ства ко ри-
сти ти у ра ду хо те ла „Па ли сад’’.

У тре ну ци ма искре но сти го во-
рио би: „Кад се окре нем и за гле-
дам у про шлост, у се ћа ња ми се 
вра ћа ју она ди мљи ва ча је тин ска 
ка фа на, мно ге не про спа ва не но-
ћи и уста ја ња у цик зо ре. Се ћам 
се ка ко сам да њу ра дио, а но ћи 
про во дио над књи гом, ка ко сам 
тр пео пи ја не го сте и на до буд не 
ше фо ве. Ишао сам кроз жи вот 
без по мо ћи ро ди те ља, при ја те ља 
и пар ти је, та кав пут сам иза брао, 
и то ме да нас чи ни по но сним’’.

Ди рек тор хо те ла ни је 
био члан пар ти је

По но сан је био што се на шао 
на че лу це ло куп ног уго сти тељ-
ства зла ти бор ског и то у пе ри о-
ду ка да је оно до жи вља ва ло свој 
про цват, што је три пу та као до-
ма ћин мо гао да до че ка и уго сти 
пред сед ни ка Ју го сла ви је са су-
пру гом и са рад ни ци ма, што је 
упо знао и по стао при ја тељ мно-
гих чу ве них и углед них љу ди из 
обла сти по ли ти ке, умет но сти, 

Осло нац „Па ли са ду’’, ме лем 
на ду шу са рад ни ци ма

Кре ну ли су из си ро ињ ских рв на ра а не-
е у све у сви ју сво је не зо и оез е е о љи 
жи во о оно а ко ји их је че као у ро ним се-
ли ма. Жи во и су им о ли ко слич ни као а 
су ре сли ка ни. По чи ња ли као сољ ни мом ци, 
ро шли свим се е ни ца ма ра но ро це са у 
уо си ељ сву, а ка а су си ли о са мо вр-

ха и у нај о љим о и на ма жи во а мо ли а-
и нај ве ћи о ри нос свом ко лек и ву, из о ре ли 
су на о слу. Још су се ри ча ле ри че о ле ен и 
хо е ла „Па ли са’’ Пан у Ми ја и ло ви ћу и ње-
о вој на ра сној смр и, исо а ко из не на а 
уих ну ло је ср це у ру и ма ње о во са ра ни ка, 
ри ја е ља и на сле ни ка Мо ми ра Ла за ре ви ћа 

Бу ца. Умро је и хо као шо је ио их ње ов 
хо, ње ов смех и ње о ва увек о ла и ско ро 
не чуј на реч, као шо је ио их чи ав ње ов 
жи во. Умро је у свом о му, не ун са о шо 
је о шао са на ор но о сла, ваљ а је су и на 
о лу чи ла а а у веч нос ис ра е ње о ви нај-
ми ли ји, су ру а, ра и је и ни син.

Тито и Мо мир Бу цо Ла за ре вић
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глу ми шта, што је хо тел „Па ли-
сад’’ под ње го вим ру ко во ђе њем 
два пу та осва јао „Сре бр ну па ху-
љи цу’’ и про гла ша ван нај бо љим 
зим ским хо те лом Ју го сла ви је.

У вре ме док је Пан то био ди-
рек тор, у пред у зе ћу је во ђе на 
здра ва ка дров ска по ли ти ка, на 
ру ко во де ће по ло жа је по ста вља-
ни су нај спо соб ни ји и нај струч-
ни ји рад ни ци без об зи ра на њи-
хо во иде о ло шко опре де ље ње. За 
ње га је еко ном ски ефе кат био 
при ма ран, за то су „Па ли сад’’ и 
сви њи хо ви ре сто ра ни слу жи ли 
за углед. Као по твр ду то ме на-
во ди мо ре чи Ра до са ва Бла го је-
ви ћа, се кре та ра пар тиј ске ор га-
ни за ци је хо те ла „Па ли сад’’ ко ји 
ка же: “Ка да сам из „Сло ге’’ до био 
пи сме ни зах тев да по ша ље мо 
ка рак те ри сти ку за Ла за ре ви ћа, 
од го во рио сам да он ни је члан 
пар ти је. И по ред то га Мо мир је 
иза бран за ди рек то ра хо те ла”.

За ни мљи во је да чла но ви пар-
ти је ни су би ли ни управ ни ци 
оста лих обје ка та: „Злат ног бо ра’’, 
„Лов ца’’, „Сло бо де’’ и „Ср би је’’ што 
је у оно вре ме био је дин ствен ку-
ри о зи тет. Не ко ме је то за сме та ло, 
по го то во у вре ме ка да је пред сед-
ник Ју го сла ви је Јо сип Броз до ла-
зио да бо ра ви у хо те лу. Ка ко би 
се бар ди рек тор сме нио са зван 
је збор рад них љу ди, пре ко 200 
за по сле них тре ба ло је да од два 
кан ди да та иза бе ре но вог ди рек-
то ра. Ла за ре вић је по бе дио са 
та ко убе дљи вом раз ли ком да се 
сти че ути сак да је про тив ње га 
гла сао са мо онај ко је мо рао.

По зна вао сам тог дра гог и 
скром ног чо ве ка, мно ге ча со ве 
про вео  са њим у дру штву, чуо 
дра го це не по дат ке о зла ти бор-
ском ту ри зму. По сле Пан то ве 
смр ти отво рио је ду шу: “Смрт на-
шег ди рек то ра по ко си ла нас је. 
Ду го је тра јао мук. За мо лио сам 
пер со нал да на ста ви рад она ко 
ка ко нас је он учио и са ве то вао, 
да га не из да мо, не осра мо ти мо. 
Кад сам се на ла зио у ди ле ми ка ко 
да раз ре шим не ки про блем, освр-
тао сам се, по на ви ци, пре ма вра-
ти ма у на ди да ће се по ја ви ти, да 
ће ме по са ве то ва ти. Би ло шта да 
сам ра дио, имао сам осе ћај да ме 
не где из при крај ка по сма тра”.

У ан ке ти про ве де ној ме ђу 800 
го сти ју хо те ла „Па ли сад’’ њих 93 
од сто је из ја ви ло да је од но сом 
хо тел ских рад ни ка и њи хо вим 
услу га ма нео бич но за до вољ но, 

као и сме шта јем и хра ном. Мо-
мир је бли стао од за до вољ ства и 
сре ће, али она ко скро ман ни је 
ни по ми слио да тај успех хо те-
ла при пи ше се би, он се ра до вао 
што су га рад ни ци по слу ша ли, 
још пре да ни је ра ди ли, што су са-
чу ва ли углед хо те ла и ни су из не-
ве ри ли свог бив шег ди рек то ра.

С го сти ма бли зак  
при ја тељ

Ти хе при ро де и бла гог осме ха 
и у нај те жим тре ну ци ма по сло-
ва ња де ло вао је као ме лем на ду-
шу сво јим са рад ни ци ма, по себ но 

рад ни ци ма. Из те бла ге при ро де, 
сми ре но сти и скром но сти до ла-
зи ла су нај бо ља ре ше ња у по сло-
ва њу. Се ћа ју ћи се сво јих по че та-
ка увек је имао раз у ме ва ња за 
сво је рад ни ке, да их због гре шке 
не ка зни већ опро сти и очин ски 
по са ве ту је, да им пре не се зна ње 
и ис ку ство, да им бу де узор…А 
они су на ње го ву до бро ту од го-
ва ра ли ра дом и ди сци пли ном.

То су стал но и до ка зи ва ли, по-
себ но на ре пу блич ким так ми че-
њи ма уго сти тељ ских рад ни ка, 
ка да су од ла зи ли у гра до ве Ср-
би је да још ви ше по диг ну углед 
свом „Па ли са ду’’, до бит ни ку три 
„Сре бр не па ху љи це’’. Сва ке го ди-
не до но си ли су пре гршт ме да ља 
осво је них у ра зним ди сци пли на-
ма,  би ло би пре ду го све их по ме-
ну ти, ма да то сва ка ко за слу жу ју.

Би ла би не прав да не по ме ну-
ти име Мир ка Чан ча ре ви ћа Ча на 
и ње го вих де сет ме да ља, од ко-
јих се дам злат них. Пр ву је осво-
јио још као уче ник уго сти тељ ске 
шко ле, сти пен ди ста „Сло ге’’. Из-
гле да да ни је по бе дио је ди но кад 
је био на од слу же њу вој ног ро ка. 
Так ми ча ри Су бо ти це, Но вог Са-
да, Вр њач ке Ба ње са оду ше вље-
њем и не ве ри цом по сма тра ли 
су мла дог зла ти бор ског бар ме на, 
вир ту о за, док са мик се ром из во-
ди ег зи би ци је и по слу је по шан-
ку.Ча не ка же да жа ли што му је 
за ма ло из ма кло пр во ме сто на 

са ве зном так ми че њу у Пор то ро-
жу, али је за до во љан и ви це шам-
пи он ском ти ту лом Ју го сла ви је.

На сахрани хиљаде  
колега и пријатеља

За Мо ми ра су го сти би ли пр ва 
бри га, а они за до вољ ни нај ве ћа 
на гра да и при зна ње. Сва ки гост 
хо те ла био му је ста ри по зна ник, 
бли зак при ја тељ. Увек је на ла зио 
вре ме на да са сва ким по раз го ва-
ра, об ја сни, да пре по ру чи и по са-
ве ту је. У кан це ла ри ју ди рек то ра 
ула зи ло се без на ја ве, тра жи ли су 
га глум ци, књи жев ни ци, спор ти-
сти, по ли ти ча ри… За то је „Па ли-
сад’’ по стао и кул тур на уста но ва 
у ко јој се одр жа ва ју сли кар ске 
из ло жбе, ве че ри по е зи је, то је 
ме сто одр жа ва ња сим по зи ју ма, 
кон гре са…

Бу цо вом си ну Ми шу у се ћа ње 
се уре зао дан кад је по след њи пут 
ви део оца: “Био је пе так, 6. април 
1979. го ди не. Са дру штвом сам 
се део у ре сто ра ну „Сло бо да’’ на 
Па ли са ду. Уве че се по ја вио отац, 
ча стио нас пи ћем и оти шао ку ћи. 
У по след ње вре ме све че шће се 
жа лио на про бле ме са ср цем. По-
сле ду жег убе ђи ва ња при ја те љи 
му за ка за ше при јем на ВМА, на-
ред ног по не дељ ка тре ба ло је да 
оба ви де таљ не ле кар ске пре тра-
ге. Убр зо по што је отац на пу стио 
ре сто ран, осе тио сам не ку уну-
тра шњу уз не ми ра ност, не мо гу 

да се сми рим, не мо гу да пра тим 
шта се де ша ва за сто лом. Устао 
сам и иза шао на по ље. Кад сам 
при ла зио ку ћи ви дим сви про зо-
ри осве тље ни, ту су и ко ла хит не 
по мо ћи. Пред о се тио сам не сре ћу. 
Ле кар, ко га су мај ка и стриц по-
зва ли, ка сно је сти гао, ни је ус пео 
да пред у хи три смрт”.

Ко ли ко је био це њен нај бо ље 
је по ка за ла  са хра на на Ру ди на-
ма где се оку пи ло хи ља де ње го-
вих ко ле га и при ја те ља да га ис-
пра те у веч ност и ода ју по след њу 
по шту. За до при нос раз во ју ту ри-
зма до био је Злат ну знач ку Ту ри-
стич ког са ве за Ср би је, а нај ве ће 
при зна ње ко је је мо гао до би ти од 
сво јих Зла ти бо ра ца је ули ца на 
Па ли са ду ко ја ће веч но чу ва ти 
успо ме ну на то га ти хог и скром-
ног чо ве ка. 

Хотел „Палисад” у некадашњем изгледу
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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.

Како је Чајетина добила први водовод
Пуштенјеурад4.новембра1925.године,аводадоведенасаимањаМаксимаКокорине

O изградњи водовода за 
Чајетину размишљало се 
још пре Првог светског 

рата. При срезу је био формиран 
Фонд за довођење пијаће воде, 
али на конкретну акцију чекало 
се до 1923.године када су почели 
радови на путу Ужице – Краље-
ва Вода, а Чајетинци искористи-
ли присуство стручних лица и 
грађевинске оперативе да изгра-
де водовод. Инжењер Секула Кне-
жевић, родом из Сирогојна, водио 
је посао на путу и помогао је да 
оператива Општег грађевинског 
предузећа „Ограп“ буде на услузи 
за изградњу водовода.

Исте године, на основу захте-
ва Среза златиборског, пројекат за 
изградњу среског водовода у Чаје-
тини поверен је Генералној ди-
рекцији вода, а урадио га је инж. 
Миладин Пећинар. Пројекат је 
достављен Среском одбору Злати-
борског среза, коме је Дирекција 
одобила 20.000 динара помоћи 
за изградњу водовода. Међутим, 
пошто је предрачун за изградњу 
водовода износио 173.228,30 ди-
нара, помоћ Дирекције је била не-
довољна па се привремено одста-
ло од пројекта.

За изградњу водовода 
180-200 хиљада динара

Питање изградње водовода по-
ново је покренуто у априлу 1924. 
године „због неиздрживе оску-
дице у води“. Срески начелник и 
председник Одбора за изградњу 
водовода Милорад Жеравичић 
обратио се Дирекцији за воде јер 
водовод се „не може подићи без 
државне помоћи пошто је Срез 

златиборски један од најсиро-
машнијих у  Краљевини Срба, Хр-
вата и Словенаца.“

„Процена је да изградња во-
довода, без огранака, захтева 
180-200 хиљада динара”, оба-
вештава Дирекцију Жеравичић 
и  наставља: „Срез је у стању да 
суму нешто редуцира употребом 
добровољне радне снаге, али има 
једна ствар коју апсолутно мора 
одма да плати а то су цеви. Кад 
би Одбор могао доћи до цеви онда 
би ствар била у пола решена, јер 
би се онда све силе напрегле да 
се водовод изведе кад су цеви ту“. 
Према пројекту било је потребно 
1.200 метара поцинкованих цеви 
од једног и по цола и 240 метара 
цеви мање цолаже као и осам за-
тварача и осам славина. Са пре-
возом на градалиште, за цеви, 
затвараче и славине требало је 
обезбедити око 85.000 динара.

Молећи Дирекцију да се одо-
бри помоћ од 85.000 динара, 
срески начелник поручује да би 
се тиме „учинило једно велико 

добро народу овог краја. Оста-
так предрачунске суме од преко 
100.000 динара, Одбор ће вели-
ког напрезања узети на себе и то 
нешто новчано а нешто радном 
снагом народа овога сиромаш-
ног среза“.

Допис сличне садржине упу-
ћен је Дирекцији за воде у ав-
густу 1924. године, после чега је 
Министар пољопривреде и вода  
донео решење да се о трошку др-
жаве набаве цеви за чајетински 
водовод. Посао је поверен фирми 
„Тетрад“ из Београда, за суму од 
77.353,85 динара. Срез златибор-
ски обавезан је да цеви преузме 
на железничкој станици Ужице, 
превезе, положи у канале и завр-
ши преостале радове.

У септембру се већ увелико ра-
дило. „Рад се продужава форсира-
но. Воде има у довољној количини. 
Јутрос су послате из магацина во-
доводне цеви и то један део. Када 
цеви буду полагане у земљу, извес-
тиће се телеграмом министарство“. 

Чесма није у исправном 
стању

Радило се брзо, свакако зах-
ваљујући помоћи „Ограпове“ 
грађевинске оперативе. Из крат-
ког акта начелника Жеравичића 
сазнајемо да је водовод пуштен у 
рад 4. новембра 1925. године.

Вода је доведена са имања Мак-
сима Кокорине због чега му је екс-
проприсано 2,5 хектара имања. 
Кокорина се жалио начелнику 
среза да му је од парцеле остало 
само 14 ари („што ми је мало за из-
државање парцеле“) и тражи на-
доканду од 26.000 динара („иако 
је место у страни то је првоклас-
на и једра шумска земља“). Надо-
каду тражи и Јанићије Ћирковић 
на чијем имању је због радова „уг-

рожена летина на више места, од 
стране радника и рабаџија, затр-
пано каменом и песком и раско-
пано за узимање иловаче“.

Процену експроприсаног зе-
мљишта извршили су у марту 
1926. године инжењери Секције за 
реконструкцију пута Ужице – Вар-
диште. Министарство грађевина 
је одобрило процену па је Стоја-
ну Живковићу, Максиму Кокори-
ни, Јанићију, Саву и Спасоју Ћир-
ковићу укупно исплаћено 66.109 
динара. Укупна сума била је при-
ближна полугодишњој плати пред-
седника чајетинске општине.

Вода је првенствено била на-
мењена за зграду начелства и 
општине, стигла је и у двориште 
основне школе и цркве. Још док 

је градња трајала, управник чаје-
тинског расадника Радојко Ђоко-
вић тражио је да се, с обзиром да 
вода пролази кроз расадник, „од-
воји једна крак за најнужније по-
требе – пијење радника, појење 
приплодне стоке: бикова и пасту-
ва“. Раније, расадник је воду обез-
беђивао копањем бунара.

Приликом изградње Домаћич-
ке школе 1930. године, пошто је 
објекат грађен поред трасе водо-
вода, урађен је одвод за чесму за 
овај школски објекат. 

Од пуштања у рад водовод је 
имао чувара. На овом послу дуго 
је радио Марко Ј. Делић из Шљи-
вовице са годишњом платом од 
600 динара. Из неког разлога бан 
Дринске бановине крајем 1929. го-
дине отпушта Делића из службе и 
налаже да се постави нови чувар. 
Да је водовод дуго био без чувара 
сведоче документа из септембра 
1930. године. Техничко одељење 
Краљевске банске  управе оба-
вештено је да је „водовод попус-
тио на неколико места, цеви су 

попрскале, пропуштају воду, ре-
зервоари где је каптажа су затр-
пани земљом и прети да се водо-
вод потпуно руинира“. Пошто је 
реч о јединој води „од које Чајети-
на живи и других никавих извора 
ни бунара нема“, од бановине се 
тражи од 60.000 динара, да у буџе-
ту за 1931/32. предвиди 10.000 за 
хитне оправке и за плату чувара, 
по  хиљаду динара месечно.

Иако је  ангажован чувар било 
је пропуста у раду. Тако у децем-
бру 1931. Сретен Смиљанић, уп-
равитељ чајетинске школе, жали 
се да у школском дворишту нема 
воде: „Општина плаћа човека који 
брине о резервоару и чесми, али 
чесма није у исправном стању већ 
пет дана“. З. Ж.

Чајетина пре рата
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У бор би про тив аустро у гар-
ске вој ске у Ко лу бар ској 
би ци у Пр вом свет ском 

ра ту 20. но вем бра 1914. по ги нуо 
је ко ман дир пр вог во да пр ве че-
те че твр тог ба та љо на пр вог пу ка 
Мо рав ске ди ви зи је Ди ми три је Ту-
цо вић. Баш на овај дан, би бли о-
те ка „Љу би ша Р. Ђе нић“ упри ли-
чи ла је про мо ци ју књи ге „Слом“ 
Не на да Пе тро ви ћа чи ји је глав ни 
ју нак упра во овај Го сти љац.

Ше сти по ре ду ро ман Не на да 
Пе тро ви ћа но си име „Слом“. Ре-
цен зент књи ге  Зла то је Мар ти нов 
у пред го во ру је на пи сао да „аутор 
на уз бу дљив на чин, кроз трг Сла-
ви ја у Бе о гра ду као сто жер, око ко-
га се вр ти фа бу ла, чи та о цу пру жа 
две исто риј ске сли ке Ср би је: јед-
ну с по чет ка 20. ве ка, из вре ме на 
Бал кан ских ра то ва, а дру гу са вре-
ме ну из на ших да на“.

„Аутор ко ри сти, ве ро ват но да 
би по ја чао од ре ђе ни зна чај ко ји 
же ли да ис так не у свом ро ма ну, 
до ку мен тар ну гра ђу, ци ти ра тек-
сто ве из „Рад нич ких но ви на“ Ди-
ми три ја Ту цо ви ћа, за тим из ве-
шта је са бо ји шта из Бал кан ских 

ра то ва, а он да све то ли те ра ли зу је. 
Ми слим да тај ро ман по ма ло од у-
да ра од кла сич ног про зног ис ка за 
у на шој мо дер ној књи жев но сти и 
у то ме ја ви дим ње го ву за ни мљи-
вост“, ка же Мар ти нов.

На пи та ње за што је за свог глав-
ног ју на ка иза брао баш лик Ди ми-
три ја Ту цо ви ћа, Не над Пе тро вић 
од го ва ра да је ини ци јал на ка пи-
сла би ла из ме шта ње спо ме ни ка 
Ди ми три ја Ту цо ви ћа и ње го вих 

по смрт них оста та ка са тр га Сла-
ви ја где су по чи ва ле 67 го ди на. 
„Ис тра жу ју ћи, ја сам до шао до не-
ких за да на шње вре ме фра пант-
них по да та ка о Ту цо ви ћу, не ким 
ње го вим и ста во ви ма стран ке ко-
ју је пред во дио (Срп ска со ци јал-
де мо крат ска стран ка). Она је би-
ла из ри чи то про тив Бал кан ских 
ра то ва и ши ре ња Ср би је, где је он 
нај о штри је осу ђи вао та да шњи врх 
др жа ве јер не ре ша ва на ци о нал но 

пи та ње и при па ја дру ге обла сти 
ко је већ и та да ни су би ле ве ћин-
ски на се ље не срп ским ста нов ни-
штвом, сма тра ју ћи да то не мо же 
да ре ши пи та ње већ ће са мо пра-
ви ти про бле ме у до глед но вре ме. 
По ка за ло се да је био да ле ко вид“, 
об ја шња ва пи сац Не над Пе тро вић. 

Без же ље да при ди ку је или мо-
ра ли ше, Пе тро вић је кроз свој ро-
ман упо ре дио два вре ме на ко је 
де ли је дан век, два ју на ка ко ји 
сво је жи во те про во де она ко ка-
ко их при мо ра ва ју вре ме, љу ди и 
соп стве ни ка рак тер, ухва ће ни у 
тре ну ци ма кри зе ко ја те че у овој 
зе мљи. Је дан ги не за њу без об зи-
ра на сво је ста во ве и иде је, дру ги 
не успе ва да про на ђе сми сао жи-
во та, мо жда чак ни свог по сто ја-
ња. Пи сац на кра ју на гла ша ва да 
је „Слом“ ипак са мо ро ман.

Мир ја на Ран ко вић Лу ко вић

Мле ка ра „На ша Злат ка“ је сре-
ди ном ок то бра рас пи са ла 

ли те рар ни кон курс на те му „Злат-
ки не аван ту ре“ на ко јем су пра во 
уче шћа има ли уче ни ци од пр вог 
до осмог раз ре да основ них шко ла 
са те ри то ри је ча је тин ске оп шти-
не. Кон курс је не дав но за вр шен, 
ра до ви пре гле да ни, а три нај бо-
ља по сла ле су уче ни це: Са ра Ко јо-
вић, Еми ли ја Сре до је вић и На та-
ли ја Лон чар.

На кон курс је сти гло до ста ма-
што ви тих ра до ва, а илу стра тор ка 
из Зре ња ни на Го ра на Бе лић ода-
бра ла је нај бо ље. Они ће у на ред-
ном пе ри о ду би ти  кре и ра ни у 
ви ду  бо јан ки ко је ће има ти при-
ли ку да ви де ка ко куп ци Злат ки-
них про из во да, та ко и де ца, али 
и по слов ни парт не ри као део ре-
клам ног ма те ри ја ла. 

–Из у зет но нас ра ду је што су се 
не ка ко сви збли жи ли са Злат ком 
и осе ћа ју је као сво ју и што смо до-
би ли око 50 ра до ва осно ва ца, али 
смо на кра ју, као што је у кон кур су 
на ја вље но, мо ра ли ода бра ти три. 
Овом при ли ком мо рам да на по-
ме нем да ће до бит ни ци на гра да 
има ти и при ли ку да по се те про из-
вод њу, оби ђу мле ка ру – ка же Вла-

ди мир Бо јо вић, ди рек тор ПД „Зла-
ти бор ски еко аграр“.

По бед ни це овог кон кур са Са ра 
Ко јо вић, уче ни ца пе тог раз ре да 
ОШ “Ми ли во је Бо ро вић“ из дво је-
но оде ље ње у Кри вој Ре ци, Еми-
ли ја Сре до је вић, ше сти раз ред ОШ 
„Ди ми три је Ту цо вић“ из Ча је ти не, 
и На та ли ја Лон чар, осми раз ред 
ОШ “Ми ли во је Бо ро вић“  из Мач-
ка та при ми ле су за слу же не на гра-
де 22. но вем бра. А на гра де су би ле 
по 5.000 ди на ра и бо јан ке са њи-
хо вим илу стро ва ним пе сма ма. О 
по во ду за уче шће на кон кур су, ин-
спи ра ци ји и на гра да ма ре кле су: 

– Ми се ба ви мо про из вод њом 
мле ка код ку ће, а ина че дру га ри 
су ми при ча ли о Злат ки и ка ко они 
то мле ко узи ма ју. А пе сма  се сви-
де ла и мом де ки – из ја ви ла је Са-
ра Ко јо вић. 

– Ја сам хте ла да ова пе сми ца 
бу де ма што ви та и на пи са на баш за 
де цу за то што сам и ја во ле ла ова-
кве пе сми це кад сам би ла ма ла – 
ре кла је На та ли ја Лон чар. 

–Ин спи ра ци ју сам до би ла од 
љу ди, по што су они у да на шње вре-
ме та кви. Во ле ла бих да илу стра-
ци је из ге да ју ма што ви то и кре а-
тив но – ка же Еми ли ја Сре до је вић .

Из „Еко агра ра“ и „На ше Злат ке“ 
по ру чу ју да не ће би ти за бо ра вље-
ни ни оста ли уче сни ци кон кур са. 
Они ће ле пе на гра де при ми ти у 
ви ду но во го ди шњих по кло на. Ди-
рек тор Вла ди мир Бо јо вић та ко ђе 
на ја вљу је слич не мар ке тин шке 
ак тив но сти ве за не за про мо ци ју 
Злат ки них про из во да. 

– У пре го во ри ма смо са јед ном 
од нај ве ћих про ду цент ских ку ћа 
ко је се ба ве ви део ани ма ци ја ма у 
на шој зе мљи и на до бром смо пу-
ту да по стиг не мо до го вор да „На-
ша Злат ка’’ за жи ви и на ТВ ка на ли-
ма. На дам се да ће мо о то ме има ти 
кон крет не ин фор ма ци је и до брог 
по во да за при чу у до глед но вре ме 
– до да је Бо јо вић.

Кра ви цу Злат ку мо же те пра ти-
ти и на Ин ста гра му и ФБ стра ни-
ци мле ка ре, где на за ни мљив на-
чин ко му ни ци ра са љу би те љи ма 
ње них про из во да.

Мир ја на Ран ко вић Лу ко вић 
Ми ро слав Је вре мо вић

Ма што ви ти ра до ви осно ва ца  
за про из во де „На ше Злат ке’’ 

Пред ста вљен ро ман  
о Ди ми три ју Ту цо ви ћу

Награђене ученице на ли те рар ном кон кур су  
„Злат ки не аван ту ре’’ 
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ФК „Ча је ти на’’ че ка про ле ће са тре ћег ме ста

Фуд ба ле ри „Ча је ти не’’ окон ча ли су 2018. го ди-
ну по бе дом на го сто ва њу у Ба ји ној Ба шти. Еки-

па „Ви ше са ве’’ са вла да на је са 2-0, го ло ви ма Фи ли-
па Ла за ре ви ћа и Бран ка Бо жо ви ћа. Прет ход но је са 
4-1 са вла дан „Ла уш’’, у ме чу у ко јем се тре нер-играч 
Не ма ња Ку тле шић два пу та упи сао у стрел це, а го-
ло ве су по сти гли и дво ји ца нај бо љих стре ла ца ти-
ма ове је се ни Бран ко Ра до вић (12 го ло ва) и Бран ко 
Цве тић (10 го ло ва), док је Ми ро слав Гу кић са сво-
ја два го ла до нео три јумф над еки пом „Са вин ца’’ 
(2-0). Ути сак успе шне за вр шни це по лу се зо не до не-

кле је по ква рио убе дљив по раз на го сто ва њу еки пи 
„Пе рућ ца’’ (6-1).

– С об зи ром на све што нас је пра ти ло у прет ход-
ном пе ри о ду, ме сто на ко јем се тре нут но на ла зи мо је 
ре ал но, али ни је до вољ но за не што че му стре ми мо. 
Оста је го рак укус због три по ра за ко ја смо до жи ве ли. 
Мо жда мо же мо на ћи оправ да ње за по раз од „Ја се на’’ 
(1-4), због ка сног по чет ка при пре ма и не ком плет не 
еки пе, као и за не у спех на го сто ва њу у Ко сје ри ћу (2-
3) у ве о ма до бром и уз бу дљвом ме чу, али за по раз од 
„Пе рућ ца’’ (1-6) не ма оправ да ња. Озбиљ ној еки пи, у 

ка кву же ли мо да из ра сте мо, то не сме да се де ша ва. 
С дру ге стра не, клуб ни ка да ни је имао ова ко успе шну 
по лу се зо ну, та ко да мо ра мо би ти за до вољ ни – ка же 
тре нер ФК „Ча је ти на’’ Не ма ња Ку тле шић.

Иако тек пред сто ји још 14 утак ми ца про лећ не по-
лу се зо не, ско ро је па из ве сно да је еки па „Ја се на’’ из 
Бро да ре ва те шко до сти жна на во де ћој по зи ци ји (свих 
14 по бе да). Са де вет бо до ва ма ње на де о би дру гог 
ме ста на ла зе се „Цр но ко са’’ и еки па „Ча је ти не’’, с тим 
да са став из Ко сје ри ћа има бо љу гол раз ли ку.

– Ам би ци је су нам и да ље исте, ви ши ранг. Иако је 
„Ја сен’’ на де вет бо до ва ис пред нас, ми се не пре да је-
мо. Дру го ме сто ве ро ват но до но си ба раж за ви ши ранг, 
та ко да нам так ми чар ског мо ти ва не ће не до ста ја ти. У 
пла ну нам је до во ђе ње не ко ли ко озбиљ них по ја ча ња, 
а ве ли ка же ља нам је да вра ти мо не ке игра че са те ри-
то ри је на ше оп шти не.  У овој по лу се зо ни Ча је тин ци 
ни су за бе ле жи ли ни је дан не ре шен ре зул тат (11 по бе-
да и три по ра за). – Мо ја ви зи ја фуд ба ла је на па дач ка. 
Де ли мич но због то га, као и због чи ње ни це да смо у 
пр вен ство ушли без до вољ ног бро ја де фан зи ва ца, гол 
раз ли ка нам је 42-22. На сто ја ће мо да де фан зив ни део 
ти ма по ја ча мо то ком зим ске па у зе.  И. Ј.

Упр кос чи ње ни ци да су у ову се зо ну 
ушле са при мар ним ци љем да из бо-

ре оп ста нак у Пр вој Б ли ги, ча је тин ске 
од бој ка ши це ис та кле су ве о ма озбиљ ну 
кан ди да ту ру за нај ви ши пла сман. Оства-
ри ле су де вет по бе да у исто то ли ко ме че-
ва, на ла зе се на де о би во де ће по зи ци је 
у пр вен ству.  

- Из не на ђе ни смо се ри јом до брих ре-
зул та та, али си гур но се не ће мо за у ста ви-
ти на оно ме што смо до са да оства ри ли. 
Ушли смо у но ву се зо ну с ци љем да обез-
бе ди мо оп ста нак. Ме ђу тим, ка ко су кре-
ну ле да се ре ђа ју по бе де, већ смо по че ле 
да ве ру је мо да се мо жда мо же мо бо ри-
ти чак и за пла сман у ви ши ранг. Бо ри мо 
се за сва ки по ен, с тим да ни на јед ној 
утак ми ци ни смо да ли све од се бе, што 
мо жда и да је до дат ну те жи ну све му што 
смо по сти гли - ка же ка пи тен еки пе Алек-
сан дра Пан то вић.. 

У клу бу ис ти чу да је при мар ни циљ и 
да ље оп ста нак у ли ги, али да им се ри ја 
од лич них ре зул та та да је за пра во да се 
на да ју ви шем и да ће се сва ка ука за на 
шан са ис ко ри сти ти.

- Оче ки ва ња од ове се зо не при мар но 
су би ла ве за на за оп ста нак у овом ран гу. 
Ме ђу тим, да ли због ра ди кал ни јих про-
ме на у играч ком ка дру у дру гим еки па-
ма или због не ког објек тив ног па да у ква-
ли те ту ли ге, до шли смо у си ту а ци ју да се 
бо ри мо за сам врх. Ни смо то оче ки ва ли. 

У сва кој де лат но сти, па и у спор ту, по-
ред ква ли те та би тан је фак тор сре ће. Из 
тре нер ског ис ку ства знам да не игра са-
мо ква ли тет ни ти ста ти сти ка, већ и сплет 
ра зних окол но сти. Ето, ми смо у овој се-
зо ни не ко ли ко ме че ва и до би ли уз до ста 
сре ће. И да ље сто ји мо са обе но ге на зе-
мљи, на да мо се оп стан ку, јер ми слим да 
је ли га до ста ујед на че на. Све ви ше од оп-
стан ка у ли ги сва ка ко да ће би ти до дат ни 
плус. Увек ис ти чем да је по ен та спор та да 
се стре ми ка не че му ви шем, да се сук це-
сив но сва ки еле ме нат на до гра ђу је - ка же 
тре нер Стан ко Бра ша нац, је дан од глав них 
кре а то ра успе ха ОК „Зла ти бор’’.

Ис по ста ви ло се да су за па же ни ре зул-
та ти ча је тин ских од бој ка ши ца оства ре ни 
то ком ле та, на МО СИ игра ма (брон за у од-
бој ци на пе ску), као и на „Спорт ским игра-
ма мла дих“ у Спли ту (сре бро у од бој ци и 
у од бој ци на пе ску) пред ста вља ли пра ву 
увер ти ру пред по че так но ве так ми чар ске 
се зо не по ОК „Зла ти бор’’. Тре ба ис та ћи 
и за па же не ре зул та те мла ђих ка те го ри-
ја, ко је та ко ђе не ма ју по раз. Пи о нир ке су 
у увод на два ко ла оства ри ле по бе де. На 
свом пар ке ту са вла да ле су „Та ру’’ из Ба-
ји не Ба ште са 3-0, а истим ре зул та том као 
го шће би ле успе шни је од ужич ке „Фор-
ме’’. Ка дет ки ње „Зла ти бо ра’’ су на стар ту 
ли ге са вла да ле „Цр но ко су’’ из Ко сје ри ћа. 
Под се ћа мо, тре нер оба са ста ва је Еми ли ја 
Ћу по вић.                                     И. Јан ко вић

Бли ста ва је сен за  
ча је тин ску од бој ку

Фo


о: 
КК

 Ру
ј но

У пр ва два так ми че ња на ко ји-
ма су уче ство ва ли у но вој се зо ни 
ка ра ти сти „Руј на’’ осво ји ли су укуп-
но 11 ме да ља. Се зо на је за по че та 
са пет ме да ља на 20. Ме мо ри јал-
ном тур ни ру „Дра го слав Ра до ва но-
вић – Пјер“, одр жа ном у Ја го ди ни. 
У ка те го ри ји ка та по је ди нач но сре-
бро су осво ји ле Јо ва на Аћи мо вић 
и Ми ли ца Шун де рић, док се брон-
зом оки ти ла Не да Ло ја ни ца, ко ја 
је не дав но по ја ча ла клуб и, пре ма 
ре чи ма тре не ра Сла ђа не Ву ло вић, 
пред ста вља зна чај но по ја ча ње. Као 
ка та тим ис та кле су се Ани ца Ра ди-
бра то вић, Мир ја на Ста нић и Не да 
Ло ја ни ца, осво јив ши сре бро у из-
у зет но ја кој кон ку рен ци ји од пре-
ко де сет ти мо ва. У ис тој ка те го ри ји 
је на сту пао и тим у са ста ву Јо ва на 
Аћи мо вић, Пе тра Бо жић и Те о до ра 
Ми лић, ме ђу тим ни су ус пе ле да се 

до мог ну по сто ља. Еки па ко ју су чи-
ни ли Ни ко ли на То до ро вић, Јо ва на 
Аћи мо вић и Вук Ми ло са вље вић на-
сту пи ла је као микс ка та тим и пла-
си ра ла се на тре ће ме сто. 

На „Ку пу ре ги о на“ у Ве ли кој Пла-
ни,так ми че њу ко је је би ло ква ли фи-
ка ци о но за Куп Ср би је, ка ра ти сти 
„Руј на’’ осво ји ли су шест ме да ља: 
три злат не, две сре бр не и јед ну 
брон за ну. У ка те го ри ји ка та по је ди-
нач но зла том су се оки ти ле Јо ва на 
Аћи мо вић и Не да Ло ја ни ца, сре бро 
је осво ји ла Ни ко ли на То до ро вић, 
док је тре ће ме сто за у зе ла Ани ца 
Ра ди бра то вић. Ка та тим у са ста ву 
Ани ца Ра ди бра то вић, Не да Ло ја ни-
ца и Мир ја на Ста нић је осво јио зла-
то, док је дру го пла си ра ни био тим у 
са ста ву Јо ва на Аћи мо вић, Ми ли ца 
Шун де рић и Ни ко ли на То до ро вић. 

И.Ј.

Успе шан по че так се зо не  
за Ка ра те клуб „Руј но’’



31НОВЕМБАР, 2018. ГОДИНЕ СПОРТ

Издавач
Агенција за издавачку делатност  

и маркетинг „Мали Ћира”

Главни и одговорни уредник
Милић Симић

Редакција
Драгана Росић 

Мирјана Ранковић Луковић
Мирослав Весовић

Иван Јанковић
Мирослав Јевремовић 

Штампа
Графос Ужице

Тираж
1.500 примерака

Контакт
064/117-15-99

e-mail: simicmilic@mts.rs

ISSN-2406-2405

Фудбалери „Златибора” нала-
зе се на трећем месту табе-
ле Прве лиге Србије после 18 

одиграних кола. Након што су побе-
дом над „Инђијом” заузели прво ме-
сто у 13. колу, уследила је серија од 
четири меча без тријумфа.

Пораз од „Јавора” 1:2 на „Швајца-
рији” осим губитка бодова био је те-
жак и због повреде нападача Деја-
на Видића. Најбољи стрелац екипе 
се при постизању водећег гола у пр-
вом минуту сударио са голманом и 
повредио колено, па је већ у седмом 
минуту морао да напусти игру. Коли-
ко ће бити тешко надокнадити одсу-
ство стрелца 10 прволигашких голо-
ва видело се већ на том мечу, јер је 
„Златибор”  изгубио контуре игре и 
играча који је могао да сачува лопте 
у поседу и био велика претња у шес-
наестерцу. „Јавор” је као гост напра-
вио преокрет и победом прескочио 
Златиборце на табели. 

Екипа Предрага Ристановића по-
том је са 2:0 поражена од Металца 
на једном од тежих гостовања у лиги. 
У Горњем Милановцу је поред Ви-
дића била и без суспендованог Вла-
димира Ћировића, а иако је стварала 
шансе није успела да избегне четвр-
ти пораз у такмичењу. 

На отварању другог дела пр-
венства „Златибор” је освојио 
бод против „Жаркова” у Београ-
ду , а занимљиво да је стрелац оба 
изједначујућа поготка био штопер 
Немања Анђелковић. 

Меч против „ТСЦ” - а из Бачке То-
поле, којег је у првом делу као гост 
победио са 2:1, „Златибор” је доче-
као у лошем моменту, јер због по-
вреда није било ни Стевана Радуло-
вића и Драгана Павловића, а изостао 
је и голман Далибор Дивац. По вео-
ма хладном времену, снегу и изузет-
но густој магли, ослабљени тим из 
Чајетине поражен је са 1:3. Низ од 
четири утакмице без победе био је 

најдужи од када је на прошлој полу-
сезони на клупу дошао Предраг Рис-
тановић.

Прекид лоше серије десио се у Бе-
чеју, где се Златибор победом 2:0 ос-
ветио истоименој екипи за пораз на 
„Швајцарији” у августу. Стрелац првог 
гола био је Александар Тасић који је, 
иако му је дефанзива примарна оп-
ција, добио задатак да игра уместо по-
вређеног Видића у Ристановићевом 
систему са једним истуреним напа-
дачем. Други погодак у Бечеју пости-
гао је задњи везни Милан Јокић, један 
од главних ослонаца екипе. 

Резултати и табела Прве лиге 
Србије показују да су се испунила 

очекивања о неизвесности такми-
чења, чему ће додатно допринети и 
подела бодова пред плеј-оф и плеј- 
аут. На првом месту је „Инђија” са 39 
бодова, два мање има „Јавор”, док је 
„Златибор” и поред проблема на за-
довољавајућем трећем месту са 35 
освојених бодова (11 победа, два ре-
мија и пет пораза).

Пред Златиборцима су мечеви 
са екипама против којих су у првом 
делу такмичења бележили победе: 
„Телеоптиком”, „Слободом”, „Бор-
цем” и крагујевачким „Радничким 
1923” против којег ће на Златибору 
15. децембра и завршити јесењи део 
првенства.  З. В.

Победнички ритам ФК „Златибора” 
пореметиле повреде играча

Фут сал тим ОШ „Ди ми три је Ту цо-
вић’’ из Ча је ти не осво јио је пр-

во ме сто на Окру жном так ми че њу 
у Ба ји ној Ба шти. Го лом Ни ко ле Ми-

ли ћа из сло бод ног удар ца у фи на лу 
су по бе ди ли По же гу са 1-0, чи ме су 
обез бе ди ли пла сман на Ме ђу о кру-
жно так ми че ње. Ча је тин ци су прет-

ход но сла ви ли у пр вом ко лу про тив 
Ко сје ри ћа са 4-3, а у по лу фи на лу су 
би ли успе шни ји од еки пе При је по ља. 
По сле ре гу лар ног де ла ме ча ре зул тат 
је био 2-2, та ко да су ча је тин ски игра-
чи по сле пе на ла (2-0) из бо ри ли пла-
сман у фи на ле.

Еки пу ОШ „Ди ми три је Ту цо вић’’ 
чи ни ли су: Не ма ња Гли шо вић, Бо рис 
Ву ко ма но вић, Ог њен Ра ди шић, Са во 
Је ре мић, Ни ко ла Ми лић, Лу ка Мла-
де но вић, Да вид Ој да нић, Алек са Те-
о фи ло вић, Бо ри сав Лу ко вић и Во јин 
Чу мић, а пред во ди ли су их про фе-
сор фи зич ког вас пи та ња Сте ван Сто-
ја но вић и Не ма ња Ку тле шић, ко ор-
ди на тор за школ ски спорт Спорт ског 
са ве за Ча је ти не ко ји је ор га ни зо вао 
пут и уче шће ча је тин ских осно ва ца 
на овом так ми че њу.

И. Ј.

Ча је тин ски основ ци осво ји ли  
окру жно так ми че ње у фут са лу

Фо о: Сор ски са вез Ча је и на
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Ка дет ска се лек ци ја КК „Зла ти бор’’ за по че-
ла је так ми че ње у Ре ги о нал ној ли ги За пад-

не Ср би је са две по бе де у исто то ли ко ме че ва. 
У не из ве сном ме чу про тив „По же ге’’то ком дру-
гог по лу вре ме на „Зла ти бор’’ је имао и 13 по е на 
пред но сти, али су го сти у фи ни шу ме ча ус пе ли 
да су стиг ну ту пред ност. Ипак, Ча је тин ци су ма-
ње гре ши ли у за вр шни ци ду е ла и ус пе ли да сла-
ве са 57-53. Па вле Пе ћи нар во дио је сво ју еки пу 
до по бе де са 31-им по стиг ну тим по е ном, а дво-
ци френ учи нак има ли су и Ђор ђе Ло ја ни ца (12) 
и Ни ко ла Ко лев (11). Та ко ђе не из ве стан био је 
и на ред ни меч, про тив „Та ко ва’’, на свом пар ке-

ту. „Зла ти бор’’ је по но во био при себ ни ји у за вр-
шним ми ну ти ма и сла вио са 75-72, ма да тре ба 
ис та ћи да су го сти из Гор њег Ми ла нов ца пр ве три 
че твр ти не окон ча ли са пред но шћу, али она ни је 
би ла ви ша од три по е на. Нај е фи ка сни ји у до ма-
ћем та бо ру би ли су Па вле Пе ћи нар са 26 и Ђор-
ђе Ло ја ни ца са 25 по е на. 

Но ву се зо ну у Ме ђу ре ги о нал ној ли ги Цен тар 
по чео је ју ни ор ски тим „Зла ти бо ра’’. По сле по-
чет на че ти ри ко ла Ча је тин ци има ју јед ну по бе-
ду, али им ве ли ки про блем пред ста вља чи ње-
ни ца да прак тич но ни на јед ном ме чу ни су би ли 
у при ли ци да на сту пе у пу ном са ста ву. Се зо на је 
за по че та убе дљи вим три јум фом на го сто ва њу у 
Аран ђе лов цу (100-48), уз трипл-дабл Ма те ја Га-
во ви ћа (15 по е на, 12 ско ко ва, 10 аси стен ци ја), 
по сле че га је  усле дио по раз на свом пар ке ту од 
еки пе „Сме де ре ва 1953’’ са 87-67. На го сто ва ње 
у Кра гу је вац еки пи „Рад нич ког 1950’’ оти шло се 
са са мо осам игра ча, а пре ма ре чи ма тре не ра 
Ка ло пе ро ви ћа ње гов тим је на овом ме чу пла-
тио да нак ве ли ком бро ју при мље них по е на из 
кон тра на па да, као и де сет при мље них трој ки. На 
кра ју 87-61 у ко рист „Рад нич ког’’. 

Ду ел са ком ши ја ма из Ужи ца по ин тен зи те ту 
је над ма шио оче ки ва ња. И на овом ме чу „Зла ти-
бор’’ је имао све га де ве то ри цу у са ста ву, а „Сло-
бо да’’ не сум њи ву ви син ску пред ност, али је меч 
био ви ше не го уз бу дљив. Ко на чан ре зул тат 84-77 
за „Сло бо ду’’.  И. Ј.

По сле не у год ног по ра за на до ма-
ћем пар ке ту од „Ме тал ца’’, као и 
не у спе ха на го сто ва њу до та да 

не по ра же ном ОКК „Бе о гра ду’’ (83-75), 
ко шар ка ши „Зла ти бо ра’’ су на го ве сти-
ли бо ље да не у Ко шар ка шкој ли ги Ср-
би је по бе дом про тив до та да во де ћег 
„Ди на ми ка ВИП’’, из во је ва ном на до-
ма ћем пар ке ту (75-71), у ме чу ко ји је 
чи та вим сво јим то ком био ве о ма не-
из ве стан. За ни мљи во да је при ли ку да 
из јед на чи ре зул тат про тив свог ма тич-
ног клу ба две се кун де пре кра ја утак-
ми це про пу стио Ча је ти нац Ду шан Ку-
тле шић, по што је про ма шио два од три 
сло бод на ба ца ња. Кр сто Бје ли ца мо гао 
би се озна чи ти «меч ви не ром» по до-
ма ће, јер је 12 од сво јих 18 по стиг ну-
тих по е на уба цио у по след њој че твр ти-
ни. Крил ни цен тар Ни ко ла Рон до вић 
до дао је 14 по е на (4/9 за три), док су 
по 12 упи са ли Бог дан Ри знић и Па вел 
Ло ба рев. За „Ди на мик’’ су по 15 по е на 
уба ци ли Да ни ло Осто јић, Ду шан Ку тле-
шић, као и би ши игра чи „Пар ти за на’’ 
од но сно „Цр ве не зве зде’’ Ан дре ја Сте-
ва но вић и Пе тар Ра ки ће вић.

Усле ди ло је го сто ва ње ве ро ват но 
нај при јат ни јем из не на ђе њу до са да-

шњег де ла пр вен ства „Но вом Па за ру’’. 
По раз од 83-77 не об ја шња ва мно го 
раз вој си ту а ци је на ме чу у ко јем су Ча-
је тин ци гу би ли са чак 26 по е на раз ли-
ке, а ус пе ли да на се дам се кун ди пре 
кра ја до ђу на са мо два по е на ми ну са. 
Ипак, вре ме на за пре о крет ни је би ло. 
Пре ма ре чи ма тре не ра „Зла ти бо ра’’ Ва-
ње Гу ше, ње гов тим је овај меч из гу био 
«глу па во»:

-Ус пе ли смо да из ба ци мо еки пу 
„Но вог Па за ра’’ из рит ма, али на кра-
ју смо опет би ли глу пи, као и на пар 
утак ми ца ра ни је. И про тив „ОКК Бе о-
гра да’’ и „Бор ца’’ смо из гу би ли ова ко 

глу па во на кра ју и по тро ши ли све што 
смо прет ход но сте кли. 

Тре нер Гу ша је био за до вољ ни ји 
по сле тог по ра за у Но вом Па за ру не-
го по сле по бе де над бе о град ским „Бе-
о ву ком’’ ко ја је усле ди ла. Меч про тив 
„Бе о ву ка’’ на свом пар ке ту био је ве о ма 
ва жан по Ча је тин це ка ко би се уда љи ли 
из «до њег до ма». Бе о гра ђа ни су прет-
ход не се зо не на не ли „Зла ти бо ру’’ бо лан 
по раз у дво ра ни СТЦ Зла ти бор, али су 
на ово го сто ва ње до шли као по след ње-
пла си ра ни тим ли ге и осла бље ни не и-
гра њем Не ма ње Без бра ди це, док се то-
ком ме ча по вре дио Не ма ња Ву чи ће вић, 

про шло го ди шњи члан „Зла ти бо ра’’. Ча-
је тин ци су оства ри ли тре ћу ли га шку по-
бе ду, ре зул та том 74:66, али је чи ње ни-
ца да ни на овом ме чу ни је све ишло по 
пла ну. Ни тре нер Гу ша ни је био за до во-
љан из да њем сво јих иза бра ни ка и на-
ја вио је да ће еки па мо ра ти да ра ди на 
осно ва ма ко шар ке, ор га ни за ци ји игре, 
као и на пси хо ло шком пла ну ка ко би 
се учи нак по пра вио у на став ку се зо не.  

Ина че, Управ ни од бор КК „Зла ти-
бор’’ об ја вио је да ће до кра ја ли га шке 
се зо не улаз на утак ми це „Зла ти бо ра’’ 
на до ма ћем пар ке ту би ти сло бо дан.

 И. Јан ко вић 

Ко шар ка ши „Зла ти бо ра” на сре ди ни та бе ле

Мла ђе ка те го ри је кошаркашког 
клу ба по че ле так ми че ња

Пла ни нар ски клуб „Тор ник’’ 
ме ђу нај бо љим у Ср би ји

На Сај му спор та одр жа ном у Бе о гра ду Пла ни нар ски са вез Ср-
би је уру чио је при зна ња нај у спе шни јим еки па ма у не дав но за вр-
ше ној се зо ни Ли ге Ср би је у ори јен ти рин гу. 

Пла ни нар ски клуб „Тор ник’’ за у зео је тре ће ме сто у ге не рал ном 
пла сма ну. Ју ни о ри и ју ни ор ке ча је тин ског клу ба су нај у спе шни ји 
у сво јим уз ра сним ка те го ри ја ма, пи о нир ке су за у зе ле дру го ме-
сто, док су се ни о ри се зо ну за вр ши ли као че твр то пла си ра ни. Оста-
ле ка те го ри је клу ба ни су за бе ле жи ле зна чај ни је пла сма не, али у 
клу бу ис ти чу да је уку пан ре зул тат мо гао би ти бо љи да су ус пе ли 
да бу ду ре дов ни ји на так ми че њи ма.  Пре ма ин фор ма ци ја ма до-
би је ним из ПК „Тор ник’’, на Сај му спор та је по твр ђе но и то да ће 
Зла ти бор би ти до ма ћин Свет ског пр вен ства у ра дио ори јен ти рин-
гу 2020. го ди не, на ко јем се оче ку је око 500 так ми ча ра из це лог 
све та, као и да ће по сле то га Зла ти бор ући у ка лен дар Свет ског 
ку па. Тим по во дом оче ку је се да би чел ни љу ди до ма ћег Са ве за 
уско ро мо гли да до ђу у по се ту оп шти ни Ча је ти на.

Ф
о т

о:
 П

К 
„Т

ор
 ни

к’’

Пао и „Тамиш”  
на Златибору

У неизвесној и занимљивој утак-
мици деветог кола Кошаркашке 
лиге Србије домаћи КК „Златибор’’ 
био је бољи од „Тамиша’’ и победио 
са 72:69(15:18,14:11,20:18,23:22). 
Најефикаснији у победничком тиму 
био је Никола Павловић са 14 по-
стигнутих поена  уз седам скокова, 
док је Богдан Ризнић имао 11 ско-
кова и три асистенције.
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Про из вод ња ма ли не у 
све ту по след њих го-
ди на је у кри зи. Нај-
зна чај ни је зе мље на 

про из во ђач кој ма пи све та 
су ове го ди не има ле зна ча-
јан пад про из вод ње. Нај ве ћи 
ути цај на пад про из вод ње у 
Пољ ској има ле су вре мен ске 
не при ли ке и од ла зак и све те-
же про на ла же ње рад не сна ге. 
Та ко ђе, вре мен ске при ли ке су 
ути ца ле на пад про из вод ње и 
САД-у, Чи леу, Бо сни и Хер це-
го ви ни, Бу гар ској. Раз лог сма-
ње ња про из вод ње ма ли не у 
Ка на ди, Ен гле ској и Аустра ли-
ји су ви со ки тро шко ви про из-
вод ње, све стро жи ји зах те ви 
тр жи шта и сма ње ње при но са 
по је ди ни ци по вр ши не. 

По ред то га, про из во ђа чи у 
Ка на ди све ви ше га је ал тер-

на тив не вр сте ко је има ју ве ћи 
при нос, ма ња ула га ња и бр жи 
по вра ћај уло же ног ка пи та ла.

Ре пу бли ка Ср би ја је ви ше 
де це ни ја ли дер у све ту, ка ко 
по ко ли чи на ма, та ко и по ква-
ли те ту про из ве де не ма ли не. 
Че сто се за ма ли ну ка же да је 
на ци о нал на воћ на вр ста и да 
има стра те шки зна чај за це ло-
куп ну при вре ду (а не са мо по-
љо при вре ду) на ше зе мље. Од 
про из вод ње и из во за ма ли-
не, Ре пу бли ка Ср би ја је у ра-

ни јим го ди на ма оства ри ва ла 
око 250 ми ли о на еура, од че га 
је не то де ви зни ефе кат био ве-
ћи од 90%. У про из вод њи, пре-
ра ди и пла сма ну ма ли не суп-
сти ту и са но је око 30 – 35.000 
за по сле них (са пу ним фон дом 
рад них ча со ва), јер је по вре-
ме но у овом по слу за по сле но 
око 150.000 љу ди. По сма тра но 
ре ги о нал но, ви ше од 2/3 про-
из вод ње скон цен три са но је у 
брд ско-пла нин ском под руч ју 
За пад не Ср би је.

По ред нео спор но ве ли ког 
еко ном ског зна ча ја про из-
вод ње ма ли не у на шој зе мљи, 
про бле ми са ко ји ма се на ши 
про из во ђа чи и из во зни ци су-
сре ћу су ви ше го ди шњи и до 
са да је ве о ма ма ло учи ње но 
на от кла ња њу истих. Због не-
бла го вре ме ног иден ти фи ко-
ва ња и от кла ња ња про бле ма 
и њи хо вих узро ка, по след-
њих го ди на до ла зи до ве ли-
ких осци ла ци ја у про из вод њи 
ове вр сте во ћа. При ме ра ра ди, 

Због не бла го вре ме ног иден ти фи ко ва ња и от кла ња ња 
про бле ма и њи хо вих узро ка, по след њих го ди на  

до ла зи до ве ли ких осци ла ци ја у про из вод њи ове вр сте 
во ћа. При ме ра ра ди, у 2016. го ди ни у Ср би ји је  

про из ве де но 83.000 то на ма ли не, док је ово го ди шња 
про из вод ња па ла на 56.000 то на

Ди ле ма  
про из во ђа ча 

ма ли не  
у Ср би ји  
– кр чи ти  

или не?



у 2016. го ди ни у Ср би ји је про-
из ве де но 83.000 то на ма ли не, 
док је ово го ди шња про из вод-
ња па ла на 56.000 то на.

Вре мен ски чи ни о ци су то-
ком 2017. го ди не до при не ли 
да ве о ма ма ли про це нат за са-
да по стиг не по треб ну кон ди-
ци ју а ки ше то ком ма ја, ју на и 
ју ла ове го ди не су ути ца ле и на 
ква ли тет пло до ва. Као ре зул-
тат то га, хлад ња ча ри су ве о ма 
опре зно кре ну ли у кам па њу 
от ку па а по вре ме но су не ке 
од њих и об у ста вља ле при-
јем у хлад ња че. Као оправ да-
ње за ово, от ку пљи ва чи на-
во ди ли за ли хе из 2017. па чак 
и 2016. го ди не, лош ква ли тет, 
не а де кват ну хи ги је ну и од су-
ство стан дар да и слич но. На-
су прот то ме, про из во ђа чи ма-
ли не у дру гим де ло ви ма све та 
(зе мље Ју жне Аме ри ке) у овој 
го ди ни су има ли знат но бо љу 
си ту а ци ју и пла сман це ло куп-
них ко ли чи на на свет ском тр-
жи шту.

На и ме, пре ма по да ци ма 
аме рич ког Ми ни стар ства по-
љо при вре де и чи ле ан ске 

аген ци је ‘Чи ле а ли мен тос’, са-
мо у ок то бру 2017. го ди не на 
свет ском тр жи шту би ло је при-
сут но сма ње ње за ли ха ма ли-
не од 17% у од но су на 2016. го-
ди ну. Тренд сма ње ња за ли ха је 
на ста вљен и у пе ри о ду по сле 
ово га, та ко да је пре ма истим 
из во ри ма сма ње ње за ли ха 
овог смр зну тог во ћа 

са 30. сеп тем бром у од но су на 
ав густ 2018. би ло 7%.

Све ово ука зу је да су про из-
во ђа чи и от ку пљи ва чи ма ли не 
у на шој зе мљи ве о ма че сто из-
ло же ни ци ља ном пла си ра њу 
по гре шних ин фор ма ци ја ко је 
до во де до за блу да и ве ли ких 
ште та за обе стра не у ци клу су 
про из вод ње.

Што се ти че ста ња у за са-

ди ма ове воћ не вр сте у на шој 
зе мљи, тре нут на си ту а ци ја не 
иде у при лог про из во ђа чи ма. 
Не за до вољ ни це ном у прет-
ход не две го ди не, ве ли ки број 
њих ни је по све тио од го ва ра ју-
ћу па жњу сво јим ма ли ња ци ма 
због че га је ви ше од 60% про-
из вод них за са да у ста њу ап со-

лут не за пу ште но сти. 
Та ко ђе, ве ли ки 

број про из во-
ђа ча је већ 

и с  к р  ч и о 

за са де или 
то тек на ме ра ва да 

учи ни. Пре о ста ли, ко јих је ма-
ло, су као и ра ни јих го ди на 
ура ди ли све нео п ход но – по-
се кли ста ре из дан ке, по ди гли 
но ве, по ко си ли тра ву и пре-
пр ска ли или ових да на пр ска-
ју ба кар ним пре па ра ти ма.

Сви из не ти по да ци и чи ње-
ни це ука зу ју да је пред про-
из во ђа чи ма, до ба вља чи ма 
хе ми је и пе сти ци да, от ку пљи-

ва чи ма и из во зни ци ма ма ли не 
из у зет но те жак пе ри од. И сви 
ће би ти на гу бит ку ако као не-
ке од хлад ња ча и ор га ни за то-
ра по сла код нас не по др же 
и оства ре ко рект ни ји ко о пе-
рант ски од нос са про из во ђа-
чи ма. 

Њи хо во пра ви ло је: „Ка да 
је до бро, до бро је сви ма, ако 
је ло ше, под јед на ко тр пи мо”. 
На сре ћу та квих при ме ра је 
све ви ше и то да је на ду и до-
бар под сти цај они ма ко ји су 
на пре крет ни ци – кр чи ти ма-
ли ња ке или не!

Да је слич них си ту а ци ја и 
ло ши јих го ди на би ло и ра ни-
је ука зу ју пи о ни ри овог по сла

За пад ној Ср би ји. За њих је 
ва жи ло да ка да сви са де, сво-
је за са де одр жа ва ју у ну жној 
ме ри а да по ди жу но ве и ви ше 
ула жу у по сто је ће ма ли ња ке 
ка да сви за пу шта ју или кр че.

То је и наш са вет у са да-
шњим усло ви ма.

Др Алек сан дар 
Ле по са вић

 Ин сти тут  за во ћар ство  
у Чач ку

2



Пољопривредно зем-
љиште у државној 
својини даје се у закуп 
путем јавним оглаша-

вањем. Одлуку о расписивању 
јавног огласа доноси надлежни 
орган јединице локалне самоу-
праве на чијој територији се на-
лази пољопривредно земљиште  
у државној својини, у року од 60 
дана од доношења Годишњег 
програма заштите, уређења  и 
коришћења пољопривредног 
земљишта. 

За пољопривреднике са те-
риторије Општине Чајетина 
могу бити значајна два вида  
закупа прописана Законом о 
пољопривредном земљишту 
(„Сл гласник РС“, бр 62/2008-
др.закон, 41/2009 и 112/2015) 
а то су : Право пречег закупа 
пољопривредног земљишта и 
Право учешћа у првом и дру-
гом кругу  јавног надметања 
за закуп пољопривредног 
земљишта. Како се тема текста 
односи  на закуп пољопривред-
ног земљишта у државној своји-
ни биће изнете само основне 
чињенице према горе помену-
том Закону.

Право пречег закупа оства-
рује се у поступку који спрово-
ди јединица локалне самоупра-
ве расписивањем јавног позива 
који се расписује до 30.јуна те-
куће године, а пријава на јавни 
позив са потребном документа-
цијом доставља се најкасније до 
31. октобра текуће године. Право 
пречег закупа пољопривредног 
земљишта у државној својинии-
ма правно и физичко лице које је:

Власник система за наводња-
вање, одводњавање, рибњака, 
пољопривредног објекта, ста-
кленика, пластеника и више-
годишњих засада (воћњака и 
винограда који су у роду)  који 
се налазе на пољопривредном 
земљишту у државној своји-
ни и које је уписано у Регистар 
пољопривредних газдинстава 
и налази се у активном статусу 
најмање једну годину

Власник домаћих животиња, 
који је и власник, односно заку-

пац објеката за гајење тих жи-
вотиња на територији јединице 
локалне самоуправе на којој се 
право пречег закупа остварује 
и које је уписано у Регистар  
пољопривредних газдинстава 
и налази се у активном статусу 
најмање једну годину.

Власници домаћих живо-
тиња право пречег закупа ост-
варују по условном грлу, и то 1 
ha по условном грлу. Закупни-
на пољопривредног земљишта 
у државној својини по праву 
пречег закупа је просечно по-
стигнута цена закупа по хек-

тару. Одлуку о давању у закуп 
пољопривредног земљишта 
у државној својини по основу 
права пречег закупа доноси на-
длежни орган једницие локал-
не самоуправе уз сагласност 
Министарства.

Право учешћа у првом и 
другом кругу јавног надме-
тања 

 Право учешћа у јавном 
надметању за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у 
државној својини у првом кру-

гу има физичко лице које је 
уписано у Регистар пољоприв-
редних газдинстава и налази 
се у активном статусу најмање 
три године, са пребивалиштем 
најмање три године у катас-
тарској општини на којој се 
налази земљиште које је пред-
мет закупа, да је власник нај-
мање 0,5 ха пољопривредног 
земљишта, односно правно 
лице које је уписано у Регис-
тар пољопривредних газдин-
става и налази се у активном 
статусу најмање три године, 
које је власник пољопривред-
ног земљишта најмање 10 ха у 
катастарској општини у којој се 
налази земљиште које је пред-
мет закупа и има седиште на 
територији јединице локалне 
самоуправе којој припада та 
катастарска општина.

Право учешћа у јавном над-
метању за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у 
државној својини у првом кругу 
има физичко лице које је уписа-
но у Регистар пољопривредних 
газдинстава и налази се у актив-
ном статусу најмање три године, 
са пребивалиштем најмање три 
године на територији јединице 
локалне самоуправе која спро-
води јавно надметање, а чија се 
парцела граничи са земљиштем 
у државној својини које је пред-
мет закупа.

У другом кругу право учешћа 
има правно и физичко лице 
које је уписано у Регистар 
пољопривредних газдинстава 
и налази се у активном статусу 
најмање три године.

Надлежни орган локал-
не самоуправе Општине Чаје-
тина доноси Одлуку о закупу 
пољопривредног земљишта у 
државној својини као и остале 
услове а  која је истакнута на ог-
ласној табли, у Службеном листу 
Општине Чајетина као и на ин-
тернет страници.

Текст приредио, 
Миљко М. Радишић 

стручни сарадник 
ПД  „Златиборски еко аграр“ 

д.о.о
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Табела 1:
 Површине пољопривредног земљишта у државној својини 

према Годишњем програму заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта у државној својини за 2018/2019. 
годину. 

Катастарска 
општина

Укупно 
пољопривредно 
и земљиште из у 
државној својини 
из табеле 

Површина 
планирана 
за закуп и 
коришћење без 
накнаде  у  2018.
(ха) из 

АЛИН ПОТОК 624.0969 512.3497

БРАНЕШЦИ 887.4576 580.1730

ГОСТИЉЕ 502.5357 297.8356

ДОБРОСЕЛИЦА 1330.3488 177.8255

ДРЕНОВА 4.6986 0.0000

ЖЕЉИНЕ 1.8331 1.1768

ЈАБЛАНИЦА 1091.8033 617.4085

КРИВА РЕКА 32.3310 2.8118

ЉУБИШ 356.4936 104.7833

МАЧКАТ 43.1162 6.1324

МЕШНИК 0.8109 0.4918

РОЖАНСТВО 2.8251 0.0000

СЕМЕГЊЕВО 695.8102 491.8846

СИРОГОЈНО 118.9698 97.2090

СТУБЛО 802.7778 141.7437

ТРИПКОВА 62.9874 3.7207

ТРНАВА 31.6767 31.6767

ЧАЈЕТИНА 3182.2944 1736.2676

ЧИЧКОВА 1.9379 0.0000

ШЉИВОВИЦА 1275.9196 637.9856

УКУПНО 11050.7246 5441.4763

Закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини 
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Саставни део скоро сва-
ке пољопривредне 
производње је обра-
да земљишта, односно 

орање. Само уз помоћ квали-
тетног плуга, који је адекватно 
подешен, орач може да постиг-
не врхунске резултате који ће 
се у каснијем периоду позитив-
но одразити на целокупну про-
изводњу.

Плуг је справа за основну об-
раду земљишта.Постоје разли-
чите врсте плугова,од којих је 
најчешћи раони плугови. Поред 
раоних постоје и дискосни (рад-
ни део диск), тањирасти (радни 
део тањир),чизел плугови (рад-
ни део мотичице).Поред свих тих 
плугова постоји нови тип плугова 
ротациони плуг. 

Ротациони плуг је последња 
реч технологије, не личи ни на 
шта што сте до сада имали при-
лику да видите. Сасвим другачија 
димензија плуга, уз сасвим друга-
чију идеју.

Основу ротационог плуга 
чине масовне лопатице које су 
смештене на ротору и које раз-
бијају земљиште. Ротациони 
плуг не преврће земљу, као оби-
чан плуг – он је меша. Предност 
коришћења ротационог плуга, 
у односу на обичан, конвенцио-
нални плуг, је тај да жетвене ос-
татке боље распореди по дуби-
ни, а земља је растреситија. Једна 

од основних идеја је да се употре-
бом ротационог плуга смањи та-
козвано сабијање тла.

 Данас је у експлоатацији 
пољопривредних машина при-
сутан велики број коришћених 
плугова и то највише плугова 
обртача. Овом приликом треба 
нагласити да у пољопривредној 
пракси увођење наведених ма-
шина није ишло баш глатко. А то 
је резултат, не само првобитно 
лоших техничких решења и ло-
шег квалитета материјала, већ 
и поверења крајњих корисника 
пољопривредне механизације.

Бројне су предности  
ротационих у односу  
0на раоне плугове:

  Нижи трошкови 
пољопривредне производње;

  Интензивнија обрада 
земљишта;

  Мања потрошња горива;
  Мање сабијање земљишта;
  Боље мешање земљишта;
  Више радних комбинација (у 

једном проходу;
  Стварање боље структуре 

земљишта;
  Рад у свим условима, 

без обзира на влажност 
земљишта;

  Обрада у једном проходу, 
чиме је мање гажење 
земљишта;

  Без плужног ђона, 
омогућава асцедентно-
десцедентно(горе-доле) 
кретање влаге у земљишту;

  Променљиви радни органи 
у зависности од типа и 
влажности земљишта;

  Већи радни учинци;
  Смањено клизања трактора;
  Мање оштећење 

пнеуматика(гума) трактора;
  Мање оштећење и 

деструкција землишта.

 Све ове предности указују на 
то да су се све негативне каракте-
ристике раоних плугова обртача 
практично у највећој мери прева-
зиђене код ротационих плугова.

Највећа предност ротационих 
плугова је што нема разора и сло-
гова по парцели тј.земљиште ос-
таје равно.

 На основу изнетог, није тешко 
закључити да је будућност (ос-
новне) обраде земљишта у екс-
плоатаији ротационих плугова. И 
као што су у животу најбоље ст-
вари у ствари и најједноставније, 
тако је и са овим машинама, од-
носно ротационим плуговима.

Коришћење ротационих плу-
гова у припреми земљишта за 
сетву избацује пет операција које 
су до сада биле неопходне,а то су: 
орање, тањирање, сетвоспреми-
рање,дрљање, подривање. Рота-
циони плугови се производе раз-
личитих величина за тракторе од 
30КS до 240KS тако да су погодни 
за коришћење у равничарским и 
брдско планинским крајевима.

Текст приредио,
Стефан М. Зечевић

 Дипл. инж. пољопривреде

Саопштење за јавност
Спро ве ден је Јав ни по зив за до де лу бес плат ног ми не рал ног ђу бри ва ко је је оп шти на Ча је ти на до-

би ла као по моћ из роб них ре зер ви Од лу ком Вла де Ре пу бли ке Ср би је у ко ли чи ни од 67,5 то на и то КАН 
(27%)N. По јав ном по зи ву при ја ви ло се 215 по љо при вред них га здин ста ва. 

Оба ве шта ва ју се по љо при вред ни ци ко ји су под не ли зах тев за дoделу бес плат ног ми не рал ног ђу-
бри ва до 19. но вем бра 2018. по Јав ном по зи ву об ја вље ном 07. 11. 2018,  да ће спи сак по љо при вред-
них га здин ста ва ко ја ис пу ња ва ју про пи са не усло ве у јав ном по зи ву би ти об ја вљен у по не де љак 26. 11. 
2018.  до 12 ча со ва на огла сној та бли ПД „Зла ти бор ски еко аграр“ д.о.о у Ча је ти ни, на огла сној та бли 
Оп шти не Ча је ти на као и на зва нич ном пор та лу ПД „Еко аграр“ д.о.о. и оп шти не Ча је ти на. Та ко ђе сви 
по љо при вред ни ци ко ји ис пу ња ва ју усло ве би ће оба ве ште ни и те ле фон ским пу тем на кон такт ко ји је 
до ста вљен у при ја ви о да ту му и на чи ну пре у зи ма ња ми не рал ног ђу бри ва.

  ПД  „Зла ти бор ски еко аграр“ д.о.о. Ча је ти на

ИНТЕРЕСАНТНО И ПОУЧНО 

Предности употребе 
ротационог плуга


