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Година за нама била је вео-
ма тешка, али и успешна за 
нашу локалну самоуправу, 

за кориснике буџетских средста-
ва, као и за инвеститоре. Показа-
ли смо да у условима кризе и ве-
ома тешким временима може да 
се направи један добар резултат, 
а и да се ради у општем интересу 
са видљивим учинком. 

Овако за „Златиборске вести” 
годину иза нас сумира Милан 
Стаматовић, председник општи-
не Чајетина. По његовим речи-
ма, општинско руководство је, 
поред редовних активности које 
подразумевају да се ради за на-
род и спроводе народни интере-
си и потребе, било принуђено и 
да штити државни интерес од 
саме државе: 

– Бавили смо се заштитом 
државне имовине, као што је 
земљиште на Златибору, пошто-
вањем закона и институција, па 
нам је било тешко да у таквим ус-
ловима направимо овако запа-
жен резултат. То нас је још више 
учврстило у уверењу да треба да 
радимо за народ. Увек смо гово-
рили: ако имате добру намеру то 
ће се добро завршити, и за нас и 
за оне за које радимо, а у нашем 
случају за народ – истиче пред-
седник и наставља: 

– Није поента и посао носи-
лаца јавних функција да нама 
буде лепо и добро, већ да наши 
грађани и инвеститори буду за-
довољни. У ово време кризе мно-
го тога се изменило, има много 
конформизма, лагодног и неод-
говорног односа према грађа-
нима који су нас бирали, али 
то је сигурно нека појава са ре-
публичког нивоа која се брзо и 
лако пренесе на локални ниво, 
јер сви иду линијом мањег от-
пора. Ми као локална само-
управа која није део владајуће 
коалиције имамо ту врсту не-

разумевања са државног нивоа 
и неки вид политичке опструк-
ције, а са друге стране, присутни 
су велики интереси криминала 
да уз помоћ политике оствари 
неке своје циљеве. 

Али општина Чајетина, до-
даје Стаматовић, одолева свим 
тим проблемима и притисцима. 
Потврђује снагу, доказује отпор-
ност и стабилност. Остала је на 
свом развојном путу и при так-
вом раскораку с државом. 

– У свему томе има и нешто 
добро. Научени смо да морамо 
живети од сопственог рада и соп-
ствених средстава, а не да моли-
мо Београд и стране донаторе, 
да се ослањамо на скупе кре-
дите. Oслонили смо се на сопс-
твене ресурсе и унутрашње ре-
зерве, много тога је урађено. На 
пример, гондола је национални 
пројекат, а ми је сами финанси-

рамо, још нас опструишу у томе. 
Наша мисија је да овде свима 
буде добро, да приходују инвес-
титори, да зараде и мештани 
који се баве домаћом радиношћу 
и издавањем смештаја. Када су 
задовољни они ће лако плаћати 
своје обавезе према држави, а 
тада могу и да се повећавају на-
мети и дажбине,  с тим што ће им 
се касније то вратити преко по-
бољшања инфраструктуре.

Села не запостављамо 
Питамо председника о живо-

ту људи на територији општине 
Чајетина, развијене локалне са-
моуправе која се по много чему 
издваја у односу на друге сре-
дине. 

– Овде срећемо срећне и задо-
вољне људе, а ми смо и општина 
у коју се људи досељавају. Држа-
ва нас сврстава у категорију ло-

калних самоуправа са мање од 
15.000 становника, мада ми кон-
стантно имамо знатно већи број 
житеља. Ако се у једној години 
овде досели око 400 становни-
ка ваљда заслужујемо да имамо 
другачије, односно припадајуће 
вредновање, и због трансферних 
средстава, броја запослених, на-
ционалних пројеката. Ако је по-
литика ове државе да се људи 
враћају у мања места и у села 
како би их оживели, ми смо то 
и постигли, али смо у ситуацији 
као да сами себе кажњавамо. За-
боравља се и да је код нас у пе-
риоду од пет година број туриста 
повећан за 230 одсто, а страних 
за 700 одсто. Мислим да то треба 
да буде параметар за вредновање 
и однос према локалној самоу-
прави, а не политика – сматра 
Милан Стаматовић.

На питање како се усклађују 
потребе грађана који живе овде 
са потребама стотина хиљада ту-
риста који нам долазе, наш саго-
ворник одговара: 

– Ми смо у непосредном 
контакту са грађанима, разго-
варамо са њима, као и са ин-
веститорима, без политике и 
уцењивања, ослушкујемо њихо-
ве захтеве и интересе. Златибор 
тренутно доживљава експан-
зију у градњи, снажно се раз-
вија. Али ни село не сме да се 
заборави. Некада су златиборска 
села радила преко задруга, па су 
људи који су живели на селима 
градили уз помоћ друштвених 
предузећа инфраструктуру на 
Златибору. Не можемо ми сада 
када је селу тешко да га запос-
тавимо. Направили смо синер-
гију између ова два урбана мес-
та и сеоских месних заједница, 
тако да равномерно развијамо 
целу територију општине Чаје-
тина. То се нарочито види кроз 
инфраструктуру. Направљени 

МИЛАНСТАМАТОВИЋ,ПРЕДСЕДНИКОПШТИНЕЧАЈЕТИНА

Запажени резултати  
у неповољним условима

„Ако се у једној години овде досели око 
400 становника ваљда заслужујемо 
да од државе имамо другачије, 
односно припадајуће вредновање, и 
због трансферних средстава, броја 
запослених, националних пројеката”

„Наученисмодамораможиветиодсопственоградаисопственихсредстава,анедамолимо
Београдистранедонаторе,дасеослањамонаскупекредите.Ослонилисмосенасопствене

ресурсеиунутрашњерезерве,многотогајеурађено”,кажепредседникопштине
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су сви главни путеви, а затим 
и споредни и прилазни, рађе-
на је реконструкција водоводне 
и електро мреже. Показујемо да 
радимо у општем интересу, што 
грађани препознају.

Златибор није само  
Тржни центар

Када је реч о градњи на Зла-
тибору, председник општине на-
помиње: 

– Све што радимо на Злати-
бору плод је дугорочних испи-
тивања и анализа могућности 
Златибора рађених са међуна-
родним институцијама, које су за 
нас радиле студије оправданости 
као и дугорочне планове о раз-
воју места. Све је ово показало да 
Златибор то може инфраструк-
турно да изнесе. Ми нисмо то-
лико богата земља као поједине 
европске дестинације да може-
мо на једном великом простору 
да направимо мали број објека-
та и да то инфраструктурно опре-
мимо, па да буде идеално. Ипак, 
градња зграда у центру Златибо-
ра у складу је са планском доку-
ментацијом коју су радили Архи-
тектонски факултет, Саобраћајни 
институт ЦИП са великим бројем 
стручњака, инжењера, архитека-
та, урбаниста. Радили су на томе, 
дали сагласности, као и надлеж-
на министарства. Није центар 
Златибора само Тржни центар, то 
је једна микро локација. Терито-
рија општине Чајетина је 647 ки-
лометара квадратних, а само 1,5 
одсто је под објектима. Ако неко 
жели да нас представља у нега-
тивном контексту ми то не мо-
жемо спречити, али захваљујући 
развоју центра развили смо целу 
територију наше општине. 

– Међутим, парадокс је што 
ми највише критика доживља-
вамо управо од оних који ништа 
не плаћају на Златибору. Неки се 
одушевљавају „Краљевим конаци-
ма” и питају зашто се не задржи 
тај стил градње. Ја онда морам да 
објасним да они нису платили ни 
земљу, ни комунално опремање, 
нити плаћају порез. То им је неко 
омогућио. Они су земљу добили 
још раније, а у земљи чуда све је 
могуће. Позната је и ситуација у 
којој је министарка Михајловић 
својим решењем пренела 2.213 
хектара Златибора приватном 
лицу, вредност тог земљишта је 
око четири милијарде евра. То је 

модел и „Краљевих конака”. Ми се 
боримо против тога, настојимо да 
вратимо то земљиште, као и језе-
ро на Златибору које је присвоји-
ла једна породица, неко им је суд-
ским решењем то пренео. Ако би 
их питали колико су то све плати-
ли, рекли би вам да су добили суд-
ским решењем. 

 Завршетак капиталних 
инвестиција

Председник Стаматовић се 
осврће и на идеју да општина 
Чајетина постане прва еколош-
ка општина у Србији, с тим што 
сматра да је та замисао захтева-
ла више енергије, посебно ако се 
узме у обзир да већина људи у 
Србији према заштити животне 
средине данас односи као да не 
треба стварати амбијент и усло-
ве да будуће генерације живе у 
здравој и очуваној средини.

 – Ми смо се, поред свих ин-
вестиција, упустили у озбиљан 
рад на очувању животне среди-
не. Пројекат златиборског По-
стројења за прераду отпадних 

вода највише је у интересу оних 
места која су „испод нас” у дрин-
ском и рзавском сливу. Ми живи-
мо на планини и када бисмо раз-
мишљали неодговорно не би нам 
било важно што отпадне воде иду 
општинама и грађанима на ни-
жим тачкама од нас. Маћехин-
ски однос републичких институ-
ција према нама није добар, јер 
и ово постројење, депоније и ре-
циклажно двориште пројекти су 
од општег интереса. То би држа-
ва требало да финансира, али ми 
данас видимо да она финансира 
локалне пројекте углавном због 
потреба избора, где се средства из 
републичког буџета пребацују за 
нешто што није општи интерес. 
Многе стране државе и невлади-
не организације помогле су нашу 
општину кроз заједничке пројек-
те бесповратним  средствима, али 
Влада Србије није препознала да 
је општи интерес изградња по-
стројења за отпадне воде. Чак су 
и инвеститори препознали важ-
ност, удружили средства са нама, 
па тако оно што смо наплатили 

од њих кроз накнаду за уређење 
грађевинског земљишта намен-
ски трошимо управо за обезбеђи-
вање инфраструктуре и заштиту 
животне средине. Ако две трећи-
не нашег буџета, који је један од 
највећих по глави становника у 
Србији,  оде на инвестиције, ако 
из њега само седам одсто сред-
става издвајамо за личне дохот-
ке, ако је стопа незапослености 
код нас најнижа у Србији, значи 
да то подразумева светски стан-
дард – закључује председник. 

За 2019. годину он најављује за-
вршетак наших капиталних ин-
вестиција које већ годинама ра-
димо. – Прво мислим на гондолу 
на којој су већ и стубови подигну-
ти. Затим на Постројење за пре-
раду отпадних вода где се увозна 
опрема уграђује. Општина је ку-
пила спортску халу на Златибо-
ру са пратећим садржајима. У 
наредној години планиран је за-
вршетак тих великих пројеката, 
за које су опредељени милионски 
износи. То завршавамо, па ћемо 
у 2020. години моћи да будемо 
растерећенији, јер нећемо имати 
обавезу плаћања ових капитал-
них инвестиција. Надам се да ће 
се нешто и променити, те да ћемо 
лакше добијати средства која нам 
припадају са републичког нивоа. 
Наравно, радићемо у 2019. годи-
ни, као и до сада, на  великом 
броју инфраструктурних објеката, 
градити водоводе, канализације, 
путну мрежу по целој територији 
општине – најављује у изјави за 
„Златиборске вести” Милан Ста-
матовић и истиче посебан значај 
године пред нама у којој се завр-
шавају три вековна пројекта ове 
локалне самоуправе.  М. Ј.

Грађанима општине Чајетина желим мир, здравље, срећу и благостање. Да живе за-
довољно, да воде рачуна о себи и ближњима. Мислим да ће нам бити добро ако будемо по-
штовали мисао „Живот нам враћа само оно што ми другима дајемо”. Порука је давање, а 
не узимање, само је то дуже од живота. Свима срећни новогодишњи и божићни празници,

Милан Стаматовић
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Иза нас је година коју је 
обележило мноштво 
обављених важних посло-

ва у општини Чајетина. Један ве-
ома успешан период, током кога 
се неуморно радило и градило. 
Памтићемо 2018. по значајним 
помацима у нашим капитал-
ним инвестицијама, изузетној 
туристичкој посети и највећем 
броју страних гостију, отворе-
ном првом златиборском хоте-
лу са пет звездица, улагањима 
од преко 200 милиона динара у 
путну инфраструктуру, одличној 
организацији запажених мани-
фестација...

То за ‹›Златиборске вести›› 
издваја заменик председни-
ка општине Чајетина Арсен Ђу-
рић, образлажући најпре посло-
ве којима је направљен помак у 
капиталним инвестицијама ове 
локалне самоуправе: 

– Радови на изградњи злати-
борске гондоле, кључног подух-
вата за туризам и развој нашег 
краја, интензивно су извођени 
током читаве 2018. године. Обим-
ни градитељски послови обавље-
ни су и на почетној станици на 
Златибору и на последњој на Тор-
нику, подигнут је значајан број 
стубова, тако да је све ближе дан 
када ће се први путници возити 
гондолом.

Општина привела крају  
куповину спортске хале

 Што се тиче Постројења за 
пречишћавање отпадних вода, 
које је један од највећих еко-
лошких подухвата у Србији вре-
дан око 4,5 милиона евра, и ту 
су поодмакли радови. Реално је 
очекивати да у лето 2019. годи-
не ово постројење, које је пример 
за цео регион, буде у функцији. 
Општина Чајетина привела је 
крају и куповину спортске двора-
не „Ваи Таи” на Златибору, што ће 
омогућити опстанак овог важног 
објекта те донети користи развоју 
спортског туризма, организацији 
спортских дешавања и припре-
мама многобројних екипа. Зна-

чајни послови урађени су на 
реконструкцији спортске хале 
у Чајетини, а објекат за понос 
свакако ће бити здање Култур-
ног центра на Златибору, које је 
интензивно грађено и опрема-
но током 2018. године – наводи 
Ђурић.

Када је реч о новом Културном 
центру, заменик председника 
општине каже да ће се тај обје-
кат, у који се укупно улаже пре-
ко 1,5 милиона евра, простирати 
на 2.000 квадрата. У њему се за-
вршава опремање сале за позо-
ришне представе по најновијим 
стандардима, део за биоскопске 
пројекције, библиотека и други 
садржаји. – У време кад у Србији 
праве вредности уступају пред 
разним садржајима упитног ква-
литета, велика је ствар што Зла-
тибор добија најсавременије по-
зориште и културно стециште за 
понос – изјавио је Ђурић.

Од осталих обављених посло-
ва, наш саговорник издваја из-

градњу цевовода од Карауле до 
Тић поља, до будућег новог ре-
зервоара за воду од 2.000 кубика, 
чиме се побољшава и осигурава 
снабдевеност свих потрошача 
водом. Урађено је много путе-
ва и улица, како на Златибору и 
Чајетини, тако и у сеоским мес-
ним заједницама. Те активности 
су се спроводиле током целе го-
дине. Преко 200 милиона дина-
ра је општина уложила у путну 
инфраструктуру, многа села и за-
сеоци добили су нови асфалт. – 
Реч је о изузетно великом изно-
су средстава. Настављамо истим 
темпом, очекујем да ћемо у 2019. 
завршити све засеочке путеве на 
територији општине Чајетина – 
напомиње заменик председника 
општине Чајетина.

Направљени су и километри  
нових пешачких и бициклис-
тичких стаза, уређене многе 
парковске површине, реализо-
вани и пројекти за туризам у 
сеоским месним заједницама: 

уређен паркинг у Гостиљу ка во-
допаду, асфалтиран пут до мес-
та на коме је Прераст у Добро-
селици...

Отпочеће ускоро, у сарадњи са 
ЕУ из чијих фондова су издвоје-
на средства, радови на уређењу 
новог спортског парка у близи-
ни зграде Туристичке органи-
зације на Златибору. Биће то са-
времени забавни парк са малом 
атлетском стазом, теретаном на 
отвореном, мобилијаром, раз-
ним справама за децу, скејт пар-
ком... Прави се и План детаљне 
регулације за нови кружни ток 
на магистрали, који ће бити на-
прављен недалеко од ауто-кампа 
„Златибор”. Тим пројектом ће се 
значајно олакшати улазак и из-
лазак са Златибора, посебно ка 
спортској дворани, Студентском 
одмаралишту, Дино парку.

„Добро са Златибора” 
жиг гаранције

Заменик председника општи-
не помиње и низ успешно орга-
низованих значајних манифе-
стација не само на Златибору 
већ и у свим сеоским месним 
заједницама. Истиче и значај по-
ступка увођења жига гаранције 
„Добро са Златибора” за особене 
квалитетне производе са нашег 
географског подручја, што треба 
да брендира локалне производе 
и повећа њихова пласман и пот-
рошњу у туристичкој понуди, по-
дигне им квалитет, подстакне ау-
тентичност и традицију.

– Пред нама је година у којој 
ћемо привести крају капитал-
не пројекте, за шта су буџетом 
средстава планирана. Завршава-
мо гондолу, постројење за отпад-
не воде, куповину златиборске 
спортске дворане и реконструк-
цију чајетинске хале. За те чети-
ри инвестиције биће издвојено 
највише новчаних средстава, с 
тим што нећемо заборавити ни 
мање пројекте које ћемо обавља-
ти у следећој години – закључује 
Арсен Ђурић. 

  М. Ј.

АРСЕНЂУРИЋ,ЗАМЕНИКПРЕДСЕДНИКАОПШТИНЕЧАЈЕТИНА

Година у којој се неуморно 
радило и градило 

„Памтићемо 2018. по значајним помацима 
у нашим капиталним инвестицијама, 
изузетној туристичкој посети и највећем 
броју страних гостију, отвореном првом 
златиборском хотелу са пет звездица, 
улагањима од преко 200 милиона динара 
у путну инфраструктуру, одличној 
организацији запажених манифестација”
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Председник Скупштине 
општине Чајетина Ми-
лоје Рајовић за „Злати-

борске вести” каже да је година 
за нама била веома успешна и 
да је задовољан радом чајетин-
ског парламента. Како наводи, у 
протеклој години одржане су 33 
скупштинске седнице, на који-
ма су донете бројне одлуке које 
Општинска управа и јавна пре-
дузећа треба да спроведу у на-
редној. Рајовић подсећа да буџет 
општине Чајетина за 2019. годи-
ну износи 1.887.000.000  динара 
и да очекује његово остварење у 
износу  од  100 одсто.  

– Мислим да ће се остварити 
све оно што смо планирали у прет-
ходним годинама. То су пре свега 
велике инвестиције: Голд гондо-
ла, Постројење за пречишћавање 
отпадних вода, као и куповина 
спортске хале на Златибору за коју 
ће након Нове године, тачније 9. 
јануара, бити уплаћено 1.600.000 
евра. Што се тиче Постројења за 
пречишћавање отпадних вода, 
ова инвестиција је остварена око 
70 одсто. Пуштање система у проб-
ни рад можемо очекивати у сеп-
тембру или октобру, након чега 
ће општина Чајетина бити међу 
првима у Србији која је изгради-
ла један од најсавременијих сис-
тема за прераду отпадних вода. 
Што се тиче гондоле, за три фазе 
је добијена грађевинска дозвола, 

подигнути су стубови са Златибо-
ра до Рибнице, тако да у наредној 
години очекујем још две фазе и 
комплетан завршетак пројекта, па 
да сви који дођу Златибор могу да 
виде из друге перспективе – каже 
Рајовић и додаје да инфраструк-
турни радови у селима неће изо-
стати ни ове године.

Председник скупштине под-
сећа да је недавно усвојена одлука 
о измени Статута општине Чајети-
на, најважнијег документа за јед-
ну општину, који је послат на са-
гласност Министарству државне 
управе и локалне самоуправе. 
Статут је претрпео одређене изме-
не по питању месних заједница, 
броја одборника, чланова већа и 
помоћника председника општи-
не. То, по Рајовићевим речима, 
није реално, јер се број становни-
ка на подручју општине Чајетина 
из године у годину повећава. 

– Уместо 14.700, колико је било 
по последњем попису 2011. годи-
не, ми сада по званичним пода-
цима МУП-а имамо нешто више 
од 16.000 становника. То смо пре-
дочили ресорном министарству 
и предложили да статут касније 
променимо. Дакле, да повећамо 
број помоћника и чланова већа 
из разлога што наша општина 
напредује, све више људи треба 
да ради у општини и јавним пре-
дузећима како бисмо могли да 
дочекамо све већи број људи који 
долазе на Златибор. Очекујем по-
зитиван одговор – истиче пред-
седник чајетинског парламента.

Општина Чајетина сваке го-
дине буџетом предвиђа значај-
на средства за подстицај натали-
тета који се сваке године увећава 
и тај тренд ће се, по Рајовићевим 
речима, без икакве дилеме на-
ставити. Општина је у последње 

три године велика средства уло-
жила у дечје вртиће. 

– У вртић у Чајетини у првој 
фази је уложено око милион 
евра, а касније око 300.000 евра. 
Реконструисали смо вртић на 
Златибору, отворили вртиће у се-
оским месним заједницама (Си-
рогојну, Рожанству, Кривој Реци, 
Шљивовици и Мачкату), што ро-
дитељима који су запослени или 
раде на својим домаћинствима 
представља велико олакшање – 
закључује Милоје Рајовић, а раз-
говор за „Златиборске вести” за-
вршава празничном честитком: 
„Свим нашим суграђанима же-
лим срећне новогодишње и бо-
жићне празнике. Да их дочекају 
у миру, здрављу и срећи. Гостима 
који долазе на Златибор желим 
угодан боравак и да нам долазе 
током читаве године”.

   Д. Росић

МИЛОЈЕРАЈОВИЋ,ПРЕДСЕДНИКСКУПШТИНЕОПШТИНЕЧАЈЕТИНА

Скупштина добро радила, 
статут општине се мења

Одржане  
33 скупштинске седнице, 
донете бројне одлуке.  
– Уместо 14.700, колико 
је било по последњем 
попису 2011. године, 
ми сада по званичним 
подацима МУП-а  
имамо нешто више  
од 16.000 становника
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Сумирајући резултате рада 
Општинске управе Чаје-
тина у години за нама, 

начелник Вељко Радуловић 
оцењује годину успешном за ову 
управу.  Он у изјави за „Златибор-
ске вести” најпре указује на оба-
везе и надлежности, које су у пот-
пуности испуњаване. 

– Општинска управа обавља 
како изворне тако и повере-
не послове на законом пропи-
сан начин и за свој рад одгова-
ра. За изворне послове одговара 
Општинском већу и Скупштини 
општине и са поменутим орга-
нима има добру сарадњу,  а за 
поверене послове одговара на-
длежном министарству. Пози-
тивни  извештаји инспекција 
које редовно контролишу рад 
Општинске управе Чајетина по-
казују да ми посао радимо на 
исправан, савестан и законом 
прописан начин – истиче Ра-
дуловић додајући: 

– Зато су за нас најбољи пока-
затељи успешности нашег рада 
управо однос и позитивна оце-
на како општинских, тако и ре-
публичких органа. А наравно и 
великог броја грађана који своја 
права остварују пред Општин-
ском управом Чајетина.

У години за нама, каже начел-

ник, Општинска управа обављала 
је све своје законом поверене и из-
ворне послове уз  мање проблеме 
са радно ангажованим кадром. 
Континуирано се ради са мањим 
бројем запослених у односу на 
обим посла, и то услед државне 
одлуке о забрани запошљавања. 
Упркос томе, управа је успела да 
унапреди рад у односу на претход-
ну годину, као и да се проблеми 
који постоје у ходу отклањају. 

– Сваке године Општинска 
управа Чајетина за око 30 одсто 
подигне број издатих дозвола, а 
томе је свакако разлог повољан 
амбијент за инвеститоре који код 
нас годинама стварамо. До краја 
ове године издато је укупно 156 

грађевинских дозвола, 33 упо-
требне, 179 локацијских услова 
– илуструје бројкама наш саго-
ворник и такав тренд образлаже: 

– Веома је битан аспект ства-
рања позитивне климе за инвес-
титоре, развој инфраструктуре, 
стимулисање градње нових садр-
жаја... То својим добрим радом 
постиже општинско руководство, 
а и управа настоји да ефикасним 
издавањем дозвола потпомогне 
овај снажан развој. Као и да  и све 
већим бројем издатих дозвола у 
складу са важећим прописима 
одговори захтевима и потреба-
ма инвеститора. 

Тренутно је, напомиње Вељко 
Радуловић, у току израда (као и 

измена постојеће планске доку-
ментације) девет планова детаљ-
не и генералне регулације. Дина-
мика развоја неког места намеће 
измену планске документације. 
Планови се морају усклађивати 
са потребама инвеститора, при 
чему се на тај начин омогућава  
што боље финансирање локалне 
самоуправе. 

– Велики проблем у раду нам 
на неки начин представља сти-
хијско усвајање прописа од стра-
не републичких органа. Зато до-
лазимо у ситуацију да два или 
три закона којима је уређена 
одређена област буду у колизији  
један са другим. Настају пробле-
ми у самом тумачењу неких про-
писа, као и у примени неких од 
њих. Настојимо да то ефикасно 
решимо и све нејасноће отклони-
мо, како грађани не би трпели и 
да бисмо њихове захтеве ефикас-
но решавали, као и до сада.

Начелник Општинске упра-
ве Чајетина честита свим ста-
новницима наше општине но-
вогодишње и божићне празнике 
са најбољим жељама за успех 
у ономе што раде. А он се, како 
каже, на свом путу до успеха об-
ично држи мисли да је пре свега 
важно имати зацртане циљеве, 
који се на путу до остварења ни-
када не би могли остварити уко-
лико бисмо се освртали на свако 
ометање и оспоравање . М. Ј.

ВЕЉКОРАДУЛОВИЋ,НАЧЕЛНИКОПШТИНСКЕУПРАВЕЧАЈЕТИНА

Ефикасан рад управе 
који доприноси развоју 

„Веома је битан аспект стварања 
позитивне климе за инвеститоре, 
развој инфраструктуре, 
стимулисање градње нових 
садржаја...То својим добрим радом 
постиже општинско руководство, 
а и управа настоји да ефикасним 
издавањем дозвола потпомогне 
овај снажан развој”
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Пла ни на Зла ти бор нај-
по се ће ни ја је у Ср би ји, 
овај ту ри стич ки цен тар 

по нос је оп шти не Ча је ти на,  а 
Вла ди мир Жи ва но вић, ди рек-
тор Ту ри стич ке ор га ни за ци је 
Зла ти бор, ис ти че да се 2018. го-
ди на мо же сма тра ти вр ло успе-
шном за зла ти бор ски ту ри зам. 

– Са за до вољ ством мо гу су ми-
ра ти да је Зла ти бор и у ми ну лих 
12 ме се ци на ста вио тренд раз-
во ја и по ве ћа ња бро ја го сти ју, 
еви ден тан по след њих го ди на. 
С тим што смо на пра ви ли још 
је дан по мак у по се ће но сти: то-
ком 2018. број ту ри ста на овој 
пла ни ни за око 10 од сто је ве-
ћи не го у 2017. го ди ни. По себ-
ну вред ност има по ве ћа ње бро-
ја стра них го сти ју, ко је из но си 
12 од сто – ка же за „Зла ти бор ске 

ве сти” ди рек тор Жи ва но вић. Он 
и број ка ма илу стру је та кве ре-
зул та те: нај но ви ји по да ци го-
во ре да је у 2018. го ди ни бли зу 
300.000 ту ри ста по се ти ло Зла ти-
бор и оства ри ло укуп но око ми-
ли он и по но ће ња. Ве ћи на су то 
до ма ћи го сти, вер ни од мо ру на 
„злат ној пла ни ни”, што је до каз 
да им ов де од го ва ра ју и са др жа-
ји, сме штај, услу га, це не. 

Све већи број гостију  
из иностранства

Што се ти че стра на ца, Жи ва-
но вић на по ми ње да је њи хов 
све ве ћи број си гу ран до каз да 
се Зла ти бор све ви ше по зи ци-
о ни ра и као свет ски ту ри стич-
ки цен тар. Та ко је ов де у 2018. 
бо ра ви ло чак око 10.000 го сти-
ју из Ки не. Зна ча јан број, као и 
до са да, би ло је Не ма ца, Хо лан-
ђа на, Ру му на, Ру са, Сло ве на ца, 
пун стра них кам пе ра био је ау-
то-камп „Зла ти бор”. За ни мљи-
во је, на при мер, да су мно ги го-
сти из Ира на до ла зи ли да ви де 
по зна ти Го стиљ ски во до пад. А 
нај број ни ји стран ци, ако их та-
ко мо же мо на зва ти, код нас су и 
да ље го сти из Ре пу бли ке Срп ске, 
Цр не Го ре и Ма ке до ни је, ре дов-

ни го сти Зла ти бо ра. Да је по се-
ће ност би ла из у зет на све до чи и 
оства ре ни ре зул тат Сто пи ћа пе-
ћи не – њу је то ком 2018. по се-
ти ло око 80.000 љу ди, што је ре-
корд на го ди шња по се та. 

– Го ди ну на из ма ку упам ти-
ће мо и по не ко ли ко зна чај них 
по стиг ну ћа. Би ла је ово го ди на 
у ко јој је Зла ти бор до био пр ви 
хо тел са пет зве зди ца, лук су зни 
„Гранд хо тел Тор ник” ко ји је до-
нео но ви ква ли тет ту ри стич кој 
по ну ди пла ни не. У 2018. ин тен-
зи ви ра ни су ра до ви на нај ве ћем 
про јек ту оп шти не Ча је ти на и 
ту ри стич ке де лат но сти овог де-
ла Ср би је, „Голд гон до ли” ко ја 
ће кад про ра ди у 2019. зла ти-

бор ском ту ри зму удах ну ти но ву 
сна гу. Под се ћам и да смо са ви-
ше про гра ма обе ле жи ли ју би леј: 
125 го ди на ор га ни зо ва ног ту ри-
зма на Зла ти бо ру, што је тра ди-
ци ја за по што ва ње и до каз да је-
ди но пра ве вред но сти мо гу та ко 
ду го да тра ју – ис ти че нај ва жни-
је Жи ва но вић и на ста вља: 

– Пам ти ће се 2018. го ди на и 
по ис ко ра ку ко ји је Ту ри стич ка 
ор га ни за ци ја Зла ти бор на пра-
ви ла у про мо тив ним и мар ке-
тин шким ак тив но сти ма. Сјај не 
про мо ци је по ну де Зла ти бо ра 
ор га ни зо ва ли смо у не ко ли ко 
ве ли ких гра до ва Евро пе (Бер ли-
ну, Мо скви, Бу дим пе шти, Пра-
гу, Утрех ту и дру гим), што је до-

при не ло да го сти из тих др жа ва 
упо зна ју злат ну пла ни ну и до-
ђу јој у по се ту. Из у зет ном ан га-
жо ва но шћу оства ри ли смо ве ће 
при су ство у ме ди ји ма, на пор-
та ли ма, дру штве ним мре жа ма, 
бил бор ди ма, име Зла ти бо ра сву-
да је из го ва ра но. 

Унапређена интернет  
промоција Златибора

Ус пе ли смо зна чај но да уна-
пре ди мо ин тер нет про мо ци ју 
Зла ти бо ра ко ја са да ква ли тет но 
и про фе си о нал но пра ти све на-
ше ва жне ту ри стич ке ак тив но-
сти и де ша ва ња... Реч ју, при сут-
ни смо би ли сву да и то је до не ло 
ре зул та те, а с тим на ста вља мо и 
у го ди ни пред на ма.  У по след-
ње вре ме Ту ри стич ка ор га ни-
за ци ја Зла ти бор про мо тив ним 

ак тив но сти ма на ја вљу је зим ску 
се зо ну и по че так но ве ту ри стич-
ке го ди не кам па њом под на зи-
вом „Зла ти бор је леп до не ба 
и на зад”.  Већ су би ла успе шна 
пред ста вља ња у Бе о гра ду, Ско-
пљу, Ба ња лу ци и дру гим гра до-
ви ма ре ги о на, у глав ном гра ду 
Ср би је ор га ни зо ван је до га ђај 
„Зла ти бор ски до ру чак”. За ку-
пље ни су мно ги бил бор ди, лед 
екра ни и удар ни тер ми ни на 
ТВ и ра дио ста ни ца ма са на-
ци о нал ном фре квен ци јом, па 
и ло кал ним ка ко би се што ви-
ше љу ди ин фор ми са ло о зим-
ској по ну ди Зла ти бо ра. Упо ре до, 
при пре мље ни су и атрак тив ни 
кул тур но-за бав ни про гра ми за 
но во го ди шње пра зни ке, ка да на 
пре пу ном Зла ти бо ру на сту па ју 
нај по зна ти ји из во ђа чи.  

– Не у мор но ра ди мо и не по-
су ста је мо у пред ста вља њу оно-
га што ну ди нај по се ће ни ја пла-
ни на Ср би је, као и ор га ни зо ва њу 
ра зних де ша ва ња и ма ни фе ста-
ци ја. Ту ри стич ка ор га ни за ци ја 
Зла ти бор успе шно спро во ди сво-
ју ми си ју, уз ве ли ку по др шку и 
раз у ме ва ње оп шти не Ча је ти на – 
за кљу чу је ди рек тор ТО Зла ти бор 
Вла ди мир Жи ва но вић.  Т. О. З.    

Бе ри ћет на го ди на  
зла ти бор ског ту ри зма

ВЛАДИМИРЖИВАНОВИЋ,ДИРЕКТОР
ТУРИСТИЧКЕОРГАНИЗАЦИЈЕЗЛАТИБОР

„Број ту ри ста је по ве ћан за око 10 од сто,  
Зла ти бор је до био пр ви хо тел са пет  
зве зди ца, лук су зни „Гранд хо тел Тор ник”,  
ин тен зи ви ра ни су ра до ви на нај ве ћем  
про јек ту оп шти не Ча је ти на  
и ту ри стич ке де лат но сти овог де ла  
Ср би је „Голд гон до ли”, обе ле жи ли смо  
125 го ди на ор га ни зо ва ног  
што је тра ди ци ја за по што ва ње  
и до каз да је ди но пра ве вред но сти  
мо гу та ко ду го да тра ју”
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Најобимнији радови на ре-
ализацији капиталног 
пројекта општине Чајети-

на  – изградњи златиборске гондо-
ле – урађени су управо у години 
која је на измаку”, каже дирек-
торка ЈП „Голд гондола Златибор” 
Бојана Божанић сумирајући ре-
зултате рада у 2018. години. Она 
са задовољством истиче да је пре 
снега постављено 19 стубова, од 
почетне до међустанице код Риб-
ничког језера, тако да се обриси 
будуће златиборске гондоле већ 
сада јасно виде. 

„Ова година је била успешна, 
али очекујем да ће 2019., управо 
због пуштања гондоле у рад, бити 
још успешнија за општину Чаје-
тина. Срећна сам што смо успели, 
с обзиром на бирократију, да на 
терену добијемо оно што смо же-
лели, јер то је био циљ свих нас – 
да реализујемо један квалитетан 
пројекат који ће Златибор поста-
вити на туристичку мапу света. 
Управо са овом гондолом, која је 
најдужа такве врсте на свету, то 
ћемо и успети”, каже Божанићева 
за „Златиборске вести” и додаје:

„У 2019. предстоји нам за-
вршетак међустанице и њено 
стављање у функцију, као и поди-
зање 17 стубова до врха Торника. 
Активности које се тичу имовин-
ско-правних односа су заврше-
не. Остало је још неколико доку-
мената који треба да се прибаве, 
пре свега у поступку утврђивања 
власништва над земљом где тре-
ба да буде међустаница, тако да 
очекујем да ће то током зиме 
бити завршено и да ћемо с про-
лећа кренути са радовима на 
обе фазе. Циљ је да до септембра 
2019. године објекат буде готов и 
гондола пуштена у рад”, наводи 
наша саговорница.

Директорка „Голд гондоле”, 
како каже, само је једна од чла-
нова тима, на челу са председни-
ком општине. Захвална је свима 
који су радили на овом великом 

пројекту и веровали у њега, a 
који је, упркос свим проблемима  
и препрекама, успешно доведен 
до тренутне фазе. Божанићева 
истиче да ће Нова година доне-
ти и нове активности, јер тек кад 
гондола буде стављена у функ-
цију тада крећу прави изазови: 
активирање гондоле у туристич-
ке сврхе, у циљу привлачења но-
вих туриста, нових инвестиција 
и нових садржаја на Златибору и 
околини, све до Торника.

„На врху Торника планирамо 
да успоставимо неке нове садр-
жаје, које још увек не желимо от-
кривати, али свакако нешто за-
нимљиво и несвакидашње. Жеља 
нам је да се сви који посете Зла-
тибор возе гондолом, да изађу 
на врх Торника да би уживали 
у јединственом искуству, али и 
занимљивим садржајима. Наш 

циљ јесте да се гондолом вози 
што више људи, па ћемо гледати 
да цена карте буде приступачна. 
Поред путника моћи ће да се пре-
возе скије, бордови и бицикли. 
Оно што очекујемо је да и сам 
Торник са гондолом добије неке 
нове могућности. Поред скијаша 
и бициклиста, наша циљна група 
су свакако гости који посећују ову 
планину током целе године, ту-
ристи који ће пожелети да виде 
Златибор из птичје перспективе. 
Идеја је да на почетној станици, 
међустаници и свуда дуж тра-
се буде различитих атрактивних 
адреналинских садржаја, како би 
туристи уживали у једном новом 
Златибору и пределима које до 
сада нису имали прилику да дож-
иве на сличан начин”, закључује 
директорка „Голд гондоле”.

 Драгана Росић

БОЈАНАБОЖАНИЋ,ДИРЕКТОРКАЈП„ГОЛДГОНДОЛАЗЛАТИБОР”

Најобимнији радови на гондоли 
урађени у 2018. години

У 2019. години предстоји 
завршетак међустанице и 
њено стављање у функцију, 
као и подизање 17 стубова 
до врха Торника, најављује 
Бојана Божанић и истиче 
циљ да до септембра 
гондола буде пуштена у рад
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Сумирајући резултате рада 
у протеклој години, дирек-
тор „Златиборског еко агра-

ра”  Владимир Бојовић каже да је 
и 2018. била успешна за  „Злати-
борски еко аграр”. Успеси који су 
постигнути запажени су у свим 
аспектима, а посебно у области 
субвенција за пољопривреду. 

– У 2018. години буџет за 
пољопривреду био је 40 милиона 
динара. Захтеви за остваривање 
права на субвенције су подноше-
ни по различитом основу, а уку-
пно је поднето  617 захтева. Нај-
више  захтева је поднето за меру 
„Инвестиције у физичку имови-
ну”, и то близу 50 одсто од уку-
пног броја поднетих захтева. По 
том основу највише је поднето 
захтева за набавку приплодних 
грла у говедарству и овчарству, 
али је у овој години поднето дос-
та захтева и у сектору пчеларства. 
На другом месту је мера која се 
односи на остављање женских 
приплодних грла  из сопственог 
запата која је протеклих година 
допринела увећању  сточног фон-
да и унапређењу сточарске про-
изводње посебно у говедарству и 
овчарству – наводи Бојовић. 

Он напомиње да се преко 
Програма мера за спровођење 
пољопривредне политике и по-
литике руралног развоја општи-
не Чајетина субвенционисало 

осигурање пољопривредне про-
изводње, каматна стопа у оквиру 
кредитне подршке, као и планско 
вештачко осемењавање.

Велики понос „Еко аграра”, 
како за „Златиборске вести” ис-
тиче директор Владимир Бојо-
вић, је млекара „Наша Златка” 
која успешно послује више од го-
дину дана. 

– Почеци  су били тешки, али 
за период од годину дана уз одго-
воран и успешан тим у млекари 
можемо се похвалити квалите-
том наших производа и успеш-
ном пласману – каже Бојовић и 
додаје: – У 2019. години плани-
рамо ширење палете производа, 
а већ сада смо почели са произ-
водњом и козјег сира који је на 
сајаму хране изазвао велико ин-
тересовање, што нам је подстрек 

да у оквиру наше млекаре један 
део производње, односно прера-
де усмеримо у правцу  понуде 
производа од козијег млека.

Према Бојовићевим речима, 
поред млекаре запажени су и ре-
зултати сушаре за воће која је у 
власништву „Еко аграра” и у којој 
се ове године, више него иначе, 
услужно сушило воће, највише 
шљива и јабука.

Једна од значајних мера са 
којом се ПД ”Златиборски еко аг-
рар” д.о.о. може похвалити је мера 
везана за сеоски туризам. У 2018. 
години  по основу сеоског тури-
зма  „Еко аграр” је субвенциони-
сао набавку нове опреме за ства-
рање нових производа и услуга у 
сеоском туризму, а крајњи корис-
ници су била категорисана сеос-
ка туристичка домаћинства која 

су имала регистровано пољоприв-
редно газдинство.

У оквиру активности „Еко аг-
рара” у разговору са директором 
предузећа истакнуто је да је ове 
године „Еко аграр” први пут ор-
ганизовао манифестацију у са-
радњи са сталном радном групом 
за регионални рурални развој „ 
SWG RRD” под називом „Фестивал 
доброг укуса”. Циљ су биле промо-
ција и продаја традиционалних 
пољопривредних производа, ја-
чање вредности и видљивост те 
врсте произода. Манифестација 
је била врло посећена, на опште 
задовољство учесника, посетила-
ца и организатора. На иницијати-
ву „Еко аграра” новац од продаје 
ваучера на манифестацији, која 
је одржана на Краљевом тргу на 
Златибору, дат је Дневном борав-
ку за децу са сметњама у развоју 
„Зрачак”.

Поред ове успешне манифе-
стације „Златиборски еко аграр” 
координисао је својим админи-
стративним и људским капаци-
тетима на унапређењу Сајма  су-
вомеснатих производа у Мачкату, 
а подржао је и Шљивовачки сајам 
домаће ракије у Шљивовици. 

По речима директора Влади-
мира Бојовића, пред  тимом „Еко 
аграра” су велика очекивања и 
велики посао, проширење капа-
цитета млекаре, решавање пи-
тања прихватилишта за псе, нови 
пројекти, заштита географског по-
рекла и добијање жига гаранције 
„Добро са Златибора”. Д. Росић

ВЛАДИМИРБОЈОВИЋ,ДИРЕКТОР„ЗЛАТИБОРСКОГЕКОАГРАРА”

Млекара „Наша Златка” 
понос „Еко аграра”

У 2018. години буџет за 
пољопривреду био је 40 
милиона динара, а највише 
захтева поднето је за 
набавку приплодних грла у 
говедарству и овчарству, 
као и у сектору пчеларства, 
истиче Бојовић

Млекара  
„Наша Златка” 
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Током 2018. године ЈКП 
„Водовод Златибор” из-
градило је око 13 кило-

метара водоводне мреже и то у: 
Трипкови за Вермезовиће, у Љу-
бишу ка засеоку Смиљанићи, у 
Рибници на Токовића коси, на 
Кобиљој глави, у Гајевима, на 
Оку, у Чајетини у насељима Ће-
тен и Бадњи До, а на Златибору 
у насељима Потоци, Тајна, Чо-
ловића брдо, 25. мај и у улицама 
Крфској, Ерској, Виогорској, Аца 
Павловића, Јованке Јефтановић 
и Кириџијској.

Урађен је водоводни крак за 
снабдевање Постројења за пре-
раду отпадних вода на Златибо-
ру.Изграђено је и око 3,5 кило-
метра канализационе мреже на 
Златибору, и то у насељима По-
тоци, Зова, Тајна, Чоловића брдо, 

у улицама Крфској и Ерској, као 
и у Чајетини у насељу Калдрма.

Извршена је замена азбестних 
цеви у насељу Зова и у Улици 
Дринске дивизије на Златибору, 
те реконструкција дела цевово-
да Ø200 за снабдевање Чајетине.
Реконструисана је водоводна и 
канализациона мрежа за шко-
лу у Чајетини, као у хидрантска 
мрежа у хали на Златибору.Из-
грађен је део магистралног це-
вовода Ø400 Камаљ-Врањевина.

Директор ЈКП „Водовод Злати-
бор” Раде Јовановић каже да су 
ове године завршени земљани 
и бетонски радови на изградњи 
Постројења за пречишћавање от-
падних вода на Златибору и на-
бављено око 90 одсто опреме. За 
пролеће 2019. године планиран је 
завршетак грађевинских радова, 

монтажа опреме, као и пуштање 
постројења у пробни рад.

Изградњу овог постројења 
подржава и прослављени од-
бојкашки репрезентативац Ср-
бије Владимир Вања Грбић, јер 
је препознао да реализација 
тог пројекта значи пуно за очу-
вање животне средине и здравља 
људи, како на Златибору тако и у 
региону. Вања Грбић је посвећен 
здравом начину живота, а као 
страствен риболовац ангажује 
се и на заштити река, посебно 
слива реке Дрине, због очувања 
рибљег фонда младице.

Директор ЈКП „Водовод Злати-
бор” Раде Јовановић најављује да 
је за 2019. годину планиран на-
ставак радова на проширењу ка-
пацитета водоводне и канали-
зационе мреже на Златибору и 

у сеоским месним заједницама, 
што обухвата и изградњу резер-
воара Врањевина. 

– Такође, планирана је ре-
конструкција постојења за пре-
чишћавање воде за пиће у Риб-
ници и водоводног система 
Змајевац у Сирогојну.У плану 
за наредну годину је и почетак 
радова на изградњи водоводног 
система Сушичка врела, као и 
припрема пројектне документа-
ције за изградњу постројења за 
пречишћавање отпадних вода 
Чајетине, Мачката и Сирогојна – 
каже Јовановић.

Он напомиње да је у 2018. го-
дини набављена опрема за гео-
детски премер и уцртавање во-
доводне и канализационе мреже, 
као и 20 ортомата који се по-
стављају на водоводну мрежу 
како би обезбедили стални над-
зор над цевоводом, а све у циљу 
добијања информације у раној 
фази цурења. Наставља се са 
пројектом „Мерење глобалних 
губитака на систему водоснабде-
вања насељених места Чајетине 
и Златибора”. У току су припрем-
ни радови, провера деонице во-
доводног система и израда кон-
тролних пунктова за другу фазу 
мерења. У плану је и увођење те-
леметријског SCADA система за 
надзор и управљање над резер-
воарима.   З. В.

РАДЕЈОВАНОВИЋ,ДИРЕКТОРЈКП„ВОДОВОДЗЛАТИБОР”

Година у којој је изграђено  
13 километара водоводне мреже

Урађен је водоводни 
крак за снабдевање 
Постројења за прераду 
отпадних вода на 
Златибору,као и 
око 3,5 километра 
канализационе мреже на 
Златибору и у Чајетини
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КЈП ”Зла ти бор” Ча је ти на 
већ пе ту го ди ну за ре дом 
бе ле жи по зи ти ван фи-

нан сиј ски ре зул тат за хва љу ју ћи 
по ве ћа ном оби му по сла, као и 
тех нич кој и ка дров ској оспо со-
бље но сти.  На Зла ти бо ру и у око-
ли ни је при ме тан по раст бро ја 
ко ри сни ка услу га, ка ко фи зи чих, 
та ко и прав них ли ца, што зах те-
ва ве ће ан га жо ва ње. Ме ђу тим, 
пред у зе ће ове про ме не спрем но 
до че ку је, кон стант но ула жу ћи у 
соп стве не ре сур се, ме ха ни за ци ју 
и рад ну сна гу, на во ди за „Зла ти-
бор ске ве сти”  ди рек тор КЈП „Зла-
ти бор” Ср ђан Пан то вић, и до да је: 

– Да КЈП „Зла ти бор” об на вља 
ме ха ни за ци ју, ви ше и ни је вест. 
Ми смо пред у зе ће ко је је на вре-
ме схва ти ло да без до брих сред-
ста ва за рад не ма ни до брих 
по слов них ре зул та та. Ка ко би 
уна пре ди ли на ше по сло ва ње, од 
по чет ка го ди не смо на ба ви ли 
низ са вре ме них ма ши на укљу чу-
ју ћи ауто сме ћа ру, ауто ци стер ну, 
ва љак, трак тор, две ни ско но се-
ће при ко ли це, као и оста лу тех-
нич ку опре му ко ја је нео п ход на 
за ква ли тет но пру жа ње услу га. 
Ових да на оче ку је мо и ис по ру-
ку ка ми о на „МАН” 4х4, а рас пи-
са на је и јав на на бав ка за још 
јед ну ком би но ва ну гра ђе вин-
ску ма ши ну. Вред ност ма ши на и 
опре ме на ба вље них у про те клој 
го ди ни из но си 35 ми ли о на ди на-
ра – ис ти че Пан то вић. 

Раз вој на шег кра ја, пре ма 
Пан то ви ће вим ре чи ма, зах те ва 
по ди за ње стан дар да у обла сти 
зим ског и лет њег одр жа ва ња пу-
те ва, одр жа ва њу зе ле них јав них 
по вр ши на и упра вља њу пар кин-
гом и гро бљем. Упр кос за бра ни 
за по шља ва ња ко ја тра је од по-
чет ка 2014. го ди не, КЈП „Зла ти-
бор” се тру ди да ис пу ни све за да-
те ци ље ве са по сто је ћим бро јем 
рад ни ка, а да не до ста так фи зич-
ке рад не сна ге на до ме сти ан га-
жо ва њем ме ха ни за ци је. Та ко ђе, 
не до во љан број рад ни ка спре-
ча ва пла ни ра ње но вих по сло ва, 
али ће сва ка ко у бу дућ но сти ак-
це нат би ти ста вљен на раз вој си-
сте ма упра вља ња ко му нал ним и 
дру гим вр ста ма от па да. 

– По но сни смо што за јед но са 
оп шти ном Ча је ти на уче ству је мо 
у про јек ту ”По др шка ло кал ним 
са мо у пра ва ма на пу ту при дру-
жи ва ња ЕУ” ко ји фи нан си ра и 

струч но по ма же швед ска вла да 
пре ко сво је раз вој не аген ци је. У 
те свр хе је ре а ли зо ва на и по се-
та гра ду Је вле у Швед ској, ко ји је 
ли дер у обла сти упра вља ња от-
па дом. По се ту смо ис ко ри сти ли 
да се упо зна мо са ис ку ством на-
ших швед ских до ма ћи на, а зна-
ња ко ја смо сте кли ис ко ри стио је 
наш тим за из ра ду ло кал ног пла-
на за упра вља ње от па дом ко ји је 
до нео на црт овог до ку мен та ко ји 
ће ових да на про ћи и скуп штин-
ску про це ду ру.  Тај до ку мент ће 
ре гу ли са ти и пла ни ра ти  про цес 
упра вља ња свим вр ста ма от па да 
на те ри то ри ји оп шти не Ча је ти на 
у на ред них 10 го ди на. У не ко ли-
ко на вра та су одр жа не и ра ди о-
ни це ко је има ју за циљ да на у-
че на ше за по сле не, као и дру ге 
уче сни ке у си сте му упра вља ња 
от па дом , на ко ји на чин се пра-
вил но од ла же ко ја вр ста от па да 
и ка ко се тај от пад мо же да ље ис-

ко ри сти ти – ис ти че ди рек тор КЈП 
„Зла ти бор” Ср ђан Пан то вић. 

Го во ре ћи о сле де ћој го ди ни, 
Пан то вић ка же да КЈП „Зла ти-
бор” има ам би ци о зне пла но ве, а 
уз до бру ор га ни за ци ју и оспо со-
бљен ка дар, си гу ран је да успех 
не ће из о ста ти. 

– Пла ни ра мо ула га ње од 27 
ми ли о на ди на ра у до дат ну ме-
ха ни за ци ју ко ја укљу чу је ауто по-
ди зач и трак тор, као и кон теј не ре 
раз ли чи тих ве ли чи на у вред но-
сти од че ти ри ми ли о на ди на ра. 
Осим то га, у 2019. го ди ни пла ни-
ра мо и по че так из град ње по слов-
ног објек та КЈП „Зла ти бор” на 
Зла ти бо ру, ко ји ће за у зи ма ти по-
вр ши ну од 2.600 ме та ра ква драт-
них,  а у ко ме ће би ти сме ште не 
по слов не про сто ри је упра ве, га-
ра же, ра ди о ни ца за одр жа ва ње, 
ма га цин, као и објек ти за скла-
ди ште ње агре га та за зим ску слу-
жбу. У ту свр ху је у оп штин ском 
бу џе ту пла ни ра но 30 ми ли о на 
ди на ра – до да је Пан то вић.

КЈП „Зла ти бор” оба вља низ раз-
ли чи тих по сло ва из обла сти ко-
му нал них де лат но сти, што да је 
про стор за пра вље ње ду го роч них 
пла но ва за раз вој и уна пре ђе ње 
пред у зе ћа. Њи хо ва ре а ли за ци ја 
ово пред у зе ће ста ви ће уз ра ме са 
успе шним ко му нал ним пред у зе-
ћи ма из раз ви је них зе ма ља. 

– Спрем ни смо за но ве иде је  и 
по ста вља мо се би ви со ке ци ље ве, 
а уз до бру во љу, ре сур се и зна ње, 
сва ки циљ је до сти жан – за кљу-
чу је Ср ђан Пан то вић.

Д. Ро сић

СРЂАНПАНТОВИЋ,ДИРЕКТОРКЈП„ЗЛАТИБОР”

По ве ћа ње бро ја ко ри сни ка  
услу га зах те ва ве ће ан га жо ва ње

Ко му нал но пред у зе ће  
про ме не спрем но  
до че ку је, стал но ула жу ћи  
у соп стве не ре сур се,  
ме ха ни за ци ју  
и рад ну сна гу,  
ка же ди рек тор  
Пан то вић 
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Спортски центар Чајетина 
имао је велики број ак-
тивности у 2018. години, 

а једна од најзначајнијих је ре-
конструкција спортске дворане у 
Чајетини, за коју се очекује да ће 
бити готова током 2019. године.

Спољни радови на хали у Чаје-
тини се приводе крају чиме ће 
се окончати прва фаза, док ће 
у другој фази радова бити про-
мењена унутрашњост дворане. 
Адаптираће се паркет како би се 
добила потребна висина, а нова 
дворана ће имати све потребне 
просторије укључујући свлачио-
нице, собе за прву помоћ, оставу, 
прес центар и простор за камере. 
Због бирократских детаља са тен-
дером, касни се са радовима око 
два месеца. 

– Прва фаза те доградње и за-
тварања тог новог дела је већ 
при крају, у наредних пар дана 
ће бити завршена. Тендер за дру-
гу фазу je отворен 24. децембра 
и надамо се да ћемо добити из-
вођача и за другу фазу. Имали 
смо ту приговор комисији за 
заштиту права понуђача, јер се 
фирма која се бави израдом и 
продајом светиљки жалила на 
комплетан тендер, што говори о 
аспурду саме жалбе. Комисија је 
мало спорије одрадила свој по-
сао, поступак је настављен, али 
смо ту изгубили неких два, два 
и по месеца у тим правним ства-
рима. Сада када је све то у реду 
настављамо даље и надамо да 
ћемо следеће године комплет-
ну реконструкцију дворане за-
вршити – каже директор „Спорт-
ског центра Чајетина” Никола 
Смиљанић и додаје: 

– У новом делу је остало је да 
се стави алуминијумска маска 
преко стаклене фасаде. У другој 
фази је највећи посао, комплет-
но се мења унутрашња структу-
ра просторија, добијамо на виси-
ни, мењамо и паркет, повећава 
се капацитет дворане на неких 
1.000 места. Добијамо све оно 

што стара дворана није испуња-
вала: просторије за прву помоћ, 
велику оставу, прес сале и мес-
та за камере, контролне собе, све 
оно што по стандарду морамо да 
имамо. Поставља се питање да ли 
је било сврсисходније направити 
нову дворану на другој локацији, 
међутим не. Једноставно, и стара 
је била дошла дотле да су инста-
лације већ почеле да показују не-
достатке, да се кваре. Та дворана 

је направљена пре неких 35 го-
дина тако да је право време било 
за реконкструкцију, иначе у ско-
рије време не бисмо могли да је 
користимо.

Поред завршетка реконструк-
ције дворане, у наредној години 
„Спортски центар Чајетина” ће 
наставити да омогућава услове 
за припреме спортских екипа на 
Злaтибору. Терен број три на ста-
диону „Швајцарија”, који је ове 
године у потпуности пуштен у 
рад, побољшао је понуду за при-
преме и такмичења, а у плану 
и је изградња нових терена на 
Златибору уз адаптацију парка у 
Чајетини, уколико буџетска сред-
ства дозволе. 

– Имамо идеју да комплет-
но реконструишемо нови парк 
у Чајетини, да се направи јед-
на велика балон сала и још је-
дан вештачки терен, да се на 
постојећи кошаркашки, тени-
ски и одбојкашки терен стави 
активна подлога за те спортове. 

У зависности од буџета и при-
лива новца, имамо идеју да се 
испод ауто-кампа на Златибо-
ру направи још неколико вели-
ких фудбалских терена. Са тим 
теренима постаћемо најбољи 
тренинг центар за припреме 
фудбалских екипа не само у Ср-
бији и ближем окружењу као до 
сада, већ и у овом делу Европе – 
најављује Смиљанић и додаје да 
имена екипа и њихови резулта-

ти говоре о условима за припре-
ме на Златибору: 

– „Звезда” је ове године била 
на Златибору и играла је Лигу 
шампиона. Прошле године су 
били и „Партизан” и „Звезда” и 
стигли до завршнице Лиге Ев-
ропе. То говори да тај први ба-
зични део припрема показује 
шта ће екипа после тога да ура-
ди. И „Спартак” је играо Европу, 
румунске екипе које долазе до-
бро стоје у свом првенству. Нико 
није дошао а да се поново није 
вратио, и то је најбољи показа-
тељ како се ради на Златибору, 
не само у Спортском центру, већ 
и на самој дестинацији.

„Спортски центар Чајетина” 
је био партнер у организацији 
многих спортских догађаја у 
протеклој години, а Куп прија-
тељства за младе фудбалере, тур-
нир у мешовитим борилачким 
вештинама, Куп Србије у баске-
ту 3x3, СОС Лига будућих шампи-
она само су неке од манифеста-

ција које ће се и следеће године 
одржати на Златибору уз подрш-
ку Спортског центра. 

– Златибор је сам по себи до-
вољно атрактиван и није случај-
но да су сви ти велики догађаји 
код нас. Услови су такви да мо-
жемо да одговоримо захтевима 
већине спортова. Недостаје нам 
тај део за атлетику, али у наред-
ном периоду можда и то решимо. 

Делатности „СЦ Чајетина” 

обухватају и организацију кул-
турних манифестација и развој 
спорта на локалном нивоу. Један 
од догађаја по којима је Чајетина 
позната је Новогодишњи турнир 
у малом фудбалу, који ће веро-
ватно бити једно од последњих 
дешавања у „старој хали” пре за-
вршетка реконструкције: 

– Тај турнир има дугогодишњу 
традицију, увек је био доста до-
бро посећен. Јако такмичење 
са доста прволигашких играча 
који користе паузу у првенству 
да учествују код нас на турни-
ру. И ранијих година су најбољи 
играчи и голмани били фудба-
лери наших тимова из најви-
шег ранга. Доста је атрактиван и 
занимљив, сви ти људи су ту на 
Златибору на одмору и могу да 
искористе активно тај одмор, да 
дођу да се друже са нама у Чаје-
тини и на Златибору – закључује 
директор „Спортског центра 
Чајетина” Никола Смиљанић.

М. Јевремовић

НИКОЛАСМИЉАНИЋ,ДИРЕКТОР„СПОРТСКОГЦЕНТРАЧАЈЕТИНА”

Чајетинска дворана 
имаће око 1.000 места

Поред завршетка 
реконструкције  
дворане, у 2019. години 
„Спортски центар 
Чајетина” планира 
изградњу нових терена на 
Златибору уз адаптацију 
парка у Чајетини
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Општина Чајетина већ 
дуги низ година води 
активну и стратешки 

оријентисану политику у об-
ласти предшколског васпитања 
и образовања, којом обезбеђује 
систематичну и планску подрш-
ку деци раног узраста. Активна 
политика унапређивања квали-
тета васпитно-образовне прак-
се и повећања обухвата деце у 
општини Чајетина усклађена 
је са националном стратегијом 
бриге о деци предшколског уз-
раста и до сада је дала видљи-
ве резултате, посебно у погледу 
обухвата деце из сеоских сре-
дина.

Поред вртића у Чајетини, у 
који је тренутно уписано око 
250-оро деце, велики број мали-
шана налази се и у издвојеном 
одељењу на Златибору, као и у 
издвојеним одељењима у Кри-
вој Реци, Мачкату, Шљивовици, 
Сирогојну и Рожанству које је 
Предшколска установа „Радост” 
уз помоћ локалне самоуправе 
адаптирала и прилагодила деци 
предшколског узраста.

„То су адаптирани простори 
који испуњавају све прописане 
стандарде за боравак и реализа-
цију програма са децом предш-
колског узраста. На Златибору 
смо прошле године адаптирали 
комплетан приземни простор вр-
тића. Велика средства улажемо 
и у сеоске вртиће, тако да нема 
никакве разлике по питању ам-
бијента и услова за рад”, истиче 
директорка ПУ „Радост” Јелена 
Митрашиновић Брашанац.

За упис деце у сеоске вртиће 
влада велико интересовање. 
Највише малишана тренутно 
борави у издвојеном одељењу у 
Мачкату где постоје три узрас-
не групе. 

Ови резултати, како наводи 
директорка Јелена, подстакнути 
су чињеницом да је ова устано-
ва проширила мрежу предшкол-
ских установа  у складу са потре-
бама деце и родитеља, јер су ти 
програми доведени управо тамо 
где су деца. Како она напомиње, 
захтева за пријем деце у вртић 
све је више, нарочито када је реч 
о јасленом узрасту. Како би се ка-
пацитети повећали, а постојеће 
групе растеретиле, кренуло се са 
уређењем простора који се нала-
зи на спрату ПУ „Радост” Чајети-
на. За ову сврху из општинског 
буџета ребалансом је издвојено 
10 милиона динара, а опремање 
простора, површине око 500 ква-
драта, планирано је за почетак 
наредне године.

„Идеја је била да простор, који 
је потпуно нов, направимо тако 
да буде достојан деце и реномеа 
ове установе. Тако ћемо у овом 
делу добити три радне собе, где 
ћемо преселити неке групе из 
старог дела вртића и поделити 
јаслену групу на две нове”, додаје 
директорка вртића. У плану за 
наредну годину је уређење пре-
осталог дела простора на спрату 
вртића у Чајетини, површине око 
300 квадрата, као и ограђивање 
дворишта. 

Што се тиче васпитно-образо-
вног рада, планирано је увођење 
нових пракси. Директорка ПУ 
„Радост” каже да су недавно ус-
војене нове Основе програма 
предшколског васпитања и об-
разовања чији је циљ целовит 
развој и добробит детета кроз 
интегрисани приступ учењу, по-
везивање игре и других актив-
ности, као и изградња смислених 
односа са вршњацима и одрасли-
ма у простору који је инспирати-
ван.  Драгана Росић

„На Златибору смо прошле године 
адаптирали комплетан приземни простор 
вртића, кренуло се и са уређењем спрата 
ПУ „Радост” Чајетина за шта је 
 из општинског буџета ребалансом 
издвојено 10 милиона динара.  
Велика средства улажемо  и у сеоске 
вртиће, тако да нема никакве разлике  
по питању амбијента и услова за рад”

ЈЕЛЕНАМИТРАШИНОВИЋБРАШАНАЦ,
ДИРЕКТОРКАПРЕДШКОЛСКЕУСТАНОВЕ

„РАДОСТ”

Вртићи све 
уређенији,  
у раду нове 

праксе
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Библиотеке су храмови кул-
туре и култна места у који-
ма се преплићу различите 

културе и језици као део једне 
духовне свеукупности...Свест и 
савест човечанства... Укупност 
свих облика испољавања људског 
духа, где се проналази онај тајн-
ствени, скривени смисао људског 
постојања.Библиотеке су чувари 
тајни, мисли и речи кроз векове 
иза нас...Чувари свега онога што 
ми заправо јесмо и без чега човек 
уистину не би ни био човек.

Ово су одреднице на којима 
Библиотека „Љубиша Р. Ђенић”, 
најстарија установа културе зла-
тиборског краја, темељи свој рад.
Мисија данашње библиотеке, по 
речима директорке Снежане Ђе-
нић, је да у овом времену тре-
нутних вредности, пролазних 
осећаја, медијског кича и неу-
куса промовише писменост и 
негује културу читања и дожи-
вотног учења, подижући свест о 
локалном и националном кул-
турном наслеђу.На тај начин 
библиотека  постаје културни 
идентитет вароши, својеврсни 
центар културе где се не пра-
ви разлика међу облицима кул-
турног испољавања, а култура 
се схвата као исконска потреба 
која даје особену врсту лепоте 
кроз слободно испољавање ства-
ралачког духа. А то представља 
велику привилегију, част и јед-
нако задовољство.

Бројна културна  
дешавања

„Ово потврђује и чињеница да  
наша библиотека  у  свом фон-
ду осим књига поседује и му-
зејску збирку, основану давне 
1951. године. Да бисмо учинили 
нашу заједницу бољим местом 
за живот успели смо да оствари-
мо своју давно креирану визију 
о оснивању самосталне устано-
ве културе. Тако је настао Музеј 
„Конак”  који има за циљ зашти-
ту и презентацију културно-ис-
торијске баштине златиборске 
регије кроз културу сећања на 

знамените историјске лично-
сти и вековну историју туризма 
Златибора, прве српске ваздуш-
не бање”, истиче Снежана Ђенић.

Додаје да је и рад на заштити 
нематеријалне културне башти-
не од великог значаја јер чување 
нематеријалног наслеђа народа 
света један је од најважнијих за-
датака које је пред целу међу-
народну заједницу поставио 
УНЕСKО, усвајајући 2003. године 
Конвенцију о заштити немате-
ријалне културне баштине.

„Захваљујући сакупљању, ис-
траживању, проучавању и вред-
новању ерског хумора на под-
ручју Златиборског округа, које 
дуги низ година спроводи биб-
лиотека као неопходан и не-
прекидан посао заштите, ерски 
хумор је уписан у Национални 
регистар елемената репрезента-
тивног нематеријалног култур-
ног наслеђа Републике Србије. 
На тај начин ерски хумор је пре-
познат као део идентитета српс-
ког народа”.

Важан део рада ове установе 
су програмске делатности које 
обезбеђују богат, разноврстан и 
квалитетан културни живот у 
нашој вароши те негују фини и 
добар укус који иначе поседу-
је овдашња публика. Културна 
дешавања у библиотеци у 2018. 
години била су бројна, почев од 
изложби слика, концерата, про-
моција књижевних дела, песнич-

ких вечери, извођења монодра-
ма и кабаретских представа, 
дружења са децом, манифеста-
ција...

Богата издавачка  
делатност

„Неке од тих манифестација 
постале су већ традиционалне, а 
ми смо по њима постали позна-
ти, не само у Србији, већ и у су-
седним земљама. Једна од так-
вих манифестација је сигурно 
„Летњи улични ерски кабаре”, 

чији је основ наш специфични 
ерски хумор. Ми смо били миш-
љења да оваквих манифестација 
треба да буде што више, тако да 
смо маја ове године организова-
ли први Фестивал пољског цвећа 
на Златибору, којим се наша биб-
лиотека укључује у реализацију 
пројекта „Хортикултурне библи-
отеке Србије”. Укључујући како 
најмлађе тако и најстарије суг-
рађане, успели смо да укажемо 
на мисију овог нашег мајског до-
дира са природом и да утичемо 
на сваког појединца како бисмо 
створили колективну свест о  очу-
вању природе и њеног блага, јер 
једино тако моћи ћемо још дуго 
да користимо њене благодети. 
Основ и оквир за ово наше деша-
вање је, најпре, раскошна лепота, 
а потом и лековитост Златибора 
који је крајем 19. века био познат 
под називом „прва српска ваз-
душна бања”, додаје директорка.

Библиотека има врло бога-
ту и озбиљну издавачку делат-
ност у оквиру које је издат читав 
низ монографских публикација, 
одобрених од Савета за издавач-
ку делатност библиотеке, а које 
дају значајан допринос укупној 
издавачкој делатности запад-
не Србије. У издању Библиотеке 
„Љубиша Р. Ђенић” током 2018. 
године објављене су следеће 
књиге: „Златиборски летопис” бр. 
2., „Гавово потомство” Добривоје 
Ј. Гавовић, „Радомир  Верговић: 

Ретроспектива 1960-2018” (ау-
тори текстова Љубомир Симо-
вић и други), „Стазама живота” 
Миодраг Верговић, приредила 
Оливера Верговић (у сарадњи са 
удружењем „Колектив Ужице”), 
„Српске теме” Обрад Јовановић 
и „Станоје Стаматовић Главаш” 
Предраг Цветковић.

Протекла година  за Библи-
отеку „Љубиша Р. Ђенић”  била 
је веома садржајна и успеш-
на.  Директорка Снежана Ђенић 
каже да су радили по усвојеном 
Програму рада и остварили све 
предвиђене планове. За успешно 
остварење планова, како додаје, 
заслужни су најпре Скупштина 
општине Чајетина као оснивач и 
финансијер, добра организација 
и тимски рад свих запослених у 
библиотеци. Нада се да ће и го-
дина која долази бити једнако 
успешна као и ова иза нас.

Драгана Росић

СНЕЖАНАЂЕНИЋ,ДИРЕКТОРКАБИБЛИОТЕКЕ„ЉУБИШАР.ЂЕНИЋ”УЧАЈЕТИНИ

Библиотека заслужна за упис 
ерског хумора у културно наслеђе 

„За успешно остварење  
планова установе  
заслужни су најпре  
Скупштина општине  
Чајетина као оснивач  
и финансијер, добра  
организација и тимски  
рад свих запослених  
у библиотеци”
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Апартманско насеље „Зла-
тиборски конаци д.о.о.” 
удаљено је око 1.200 ме-

тара од центра Златибора, на 
само 20 минута лаганог хода. На 
уређеној површини од око три 
хектара простире се велики број 
конака са 494 модерно уређене 
апартманске јединице различи-
те површине и дизајна. Са својим 
садржајем и нивоом услуге ово 
насеље представља право место 
за одмор и уживање.

Најсавременији затворени ба-
зен на Златибору је саставни део 
спа центра и свим гостима „Зла-
тиборских конака” омогућава 
активан одмор. Уз велики базен, 
најмлађим гостима доступан је 
и дечји базен, неисцрпан извор 
забаве за малишане. 

Поред базена, спа центар садр-
жи хидромасажну каду, сауну, 
парно купатило и релакс собу. 
Спа центар намењен је гостима 
који свој одмор желе да употпу-
не услугама које доводе до пот-
пуне хармоније ума, духа и тела. 
Посебна ВИП зона намењена ре-
лаксацији, поред ручне масаже 
стручних физиотерапеута обух-
вата још и хидромасажну ђаку-
зи каду, као и собу са светлосном 
терапијом. Ова зона пројектова-
на је као изолована јединица спа 
центра, па је њена интимна ро-
мантична атмосфера идеална за 
заљубљене.

Креатори „Златиборских ко-
нака” мислили су и на потребе 
најмлађих гостију, па је за њих 
отворена играоница која је ди-
зајнирана и уређена у складу са 
потребама детета за веселом и 
безбрижном игром у сигурном 
окружењу, уз могућност органи-
зације рођенданских прослава.

Менаџер „Златиборских кона-
ка” Данијела Анџић каже да ово 

апартманско насеље представља 
идеалан кутак за одмор како до-
маћих, тако и страних гостију. У 
2018. години остварено је преко 
20.000 ноћења, а примећен је по-
раст броја гостију из Кине. 

– Ове године угостили смо и 
спортске екипе на припремама: 
фудбалски клуб „Мордовија” из 
Русије, „Газ метан Медиаш” из 
Румуније. Такође, Златибор је био 

домаћин међународног турнира 
у фудбалу за младе те су код нас 
биле смештене екипе „Партиза-
на”, „Звезде”, „Динама” из Загре-
ба, „Торина”, „Еспањола”...Поред 
спортских екипа угостили смо и 
јавне личности: Здравка Чолића, 
глумце Милоша Биковића, Алек-
сандра Радојичића, Милену Ра-
дуловић, Гојка Митића за време 
снимања филма „Балканска ли-
нија” чија је премијера заказана 
у Русији 14. јануара 2019. године 
– истиче менаџерка „Златибор-
ских конака” и додаје да су поред 
наведених садржаја у припреми 
конгресне сале, тениски терени, 
отворено дечје игралиште, као и 
изградња 133 апартманске једи-
нице у оквиру апартманског на-
сеља.

Драгана Росић

„Златиборски конаци”  
за одмор и уживање

Међугостимаовогапартманскогнасељау2018.годинибилииЗдравкоЧолић,МилошБиковић,
фудбалериизевропскихклубова,гостиизКинеимногидруги

Апартман Базен

Данијела Анџић
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Лепотама златиборских 
пејзажа мало ко може 
да одоли. Чари ове пла-

нине сваке године привлаче 
све више туриста, а једна од 
оних која се увек враћа на ову 
планину је и глумица Борка 
Томовић.

За њу Златибор има посеб-
ну драж. На овој планини, чије 
падине красе борови, упозна-
ли су се њени родитељи. Љу-
бав према Златибору и приро-
ди пренели су и на своје ћерке, 
које су редовно доводили на 
планину. 

– Сестра и ја на Златибор 
долазимо од детињства. Ово је 
идеано место за одмор  –  каже 
Борка.

Разнолика понуда
Током разговора сазнајемо 

да  воли да шета кроз шуму. 
Златиборски пропланци иде-
ално су место за одмор после 
напорног посла и бекство од 
градске верве. Прелепи пејза-
жи често је, како истиче, ин-
спиришу и дају јој полет пред 
нову улогу.

Како сваке године долази на 
Златибор, примећује и проме-
не које се дешавају. 

– Златибор данас има садр-
жаје који су занимљиви не само 
нама, већ и странцима. Драго 
ми је што је тако и што је из го-
дине у годину све више страних 
гостију којима се осим шетњи, 
јела и пића, овдашњих спе-
цијалитета, нуде и бројни дру-
ги садржаји. Овдашњи турис-
тички радници схватили су шта 
савремени туристи желе и то им 
и нуде. У понуди су обиласци 
околине која је заиста предив-
на, од Сирогојна, преко Стопића 
пећине, све до обилазака окол-
них манастира, вожње „Шар-
ганском осмицом”… Понуда је 
разнолика, из године у годину 
је све боља, и најпробирљивији 
туристи не могу да нађу ману – 
истиче Борка.

Обишла је ова позната глу-
мица све што Златибор нуди, 
многе атракције,  Дино парк 
и Аавнтура парк, а радује се и 
новој  највећој. 

– „Голд гондола” је објекат 
који ће Златибор да стави уз 
раме са светским планинским 
центрима. Много пута сам 
била на Рибничком језеру и 
Торнику. Али једва чекам да до 
врха Торника дођем гондолом 
и да у лаганој вожњи уживам 
у лепотама  Златибора. С Тор-
ника се пружа прелеп поглед 
и то заиста не треба пропусти-
ти. Многим гостима Златибора 

је, нажалост, то било ускраће-
но, јер или нису могли да иду 
пешке до врха или нису има-
ли ауто. С гондолом свако ће 
моћи да оде до Торника – сма-
тра Борка.

Јутро је најлепше
Наша саговорница је пра-

ви заљубљеник у ову плани-
ну. Воли све што се налази на 
Златибору. Од дружења с гос-
тољубивим Златиборцима, 
преко пршуте и сира, до број-
них дешавања и разних садр-
жаја. Каже да је сваке године 
све више програма из области 

културе, што јој се поебно 
свиђа.

Питамо је да ли постоји 
нешто што би издвојила, шта 
јој се највише свиђа на овој 
планини. Одмах одговара: 
”Све”. Међутим, након тога 
на тренутак застаје и после 
краћег размишљања одлучује 
се за  –  јутро. 

– Мислим да је јутро 
најлепше. Рађање новог дана 
на Златибору је прелепо. Ју-
тарњи мирис борова крепи 
душу и тело – закључује Бор-
ка Томовић.

З. В.

БОРКАТОМОВИЋ,ГЛУМИЦА

Мирис борова крепи душу
ШетњекрозшумуипрелепипејзажиЗлатибораидеалносуместозаодморпосле

напорногпосла,аБоркучестоинспиришуидајујојполетпредновуулогу

„Сестра и ја овде долазимо од детињства. Ово је идеано место за 
одмор. Златибор данас има садржаје који су занимљиви не само 
нама, већ и странцима. Драго ми је што је тако и што је из године 
у годину све више страних гостију којима се осим шетњи, јела и 
пића, овдашњих специјалитета, нуде и бројни други садржаји”.
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Прваци из Мачката знају 
правила понашања у саобраћају

Агенција за безбедност са-
обраћаја наставља актив-
ности усмерене ка уна-

пређењу безбедности деце у 
саобраћају, са циљем да од 2020. 
године ни једно дете у Србији не 
настрада у саобраћајним незго-
дама. Једна од активности  је тес-
тирање апликације коју Агенција 
припрема за „Пажљивкову смот-
ру”, такмичење које има за циљ 
унапређење знања о саобраћају 
најмлађих школараца.

Представници Агенције за без-
бедност саобраћаја и локалног Са-
вета посетили су ОШ „Миливоје 
Боровић” Мачкат, где су ученици-
ма првог разреда на забаван на-
чин указали на правилно пона-
шање у саобраћају.

„Активност коју смо овде спро-
вели је тестирање апликације коју 
Агенција за безбедност саобраћаја 
припрема за „Пажљивкову смот-
ру”. Она је реализована као пилот 
пројекат 2017. године, а општина 
Чајетина је била једна од локалних 
самоуправа која је била укључена 
у тај пројекат. Ове године смо по-
кренули апликацију јер желимо 
све да аутоматизујемо. Морамо да 
утврдимо шта деца тачно не знају 

и да одређене лекције усмеримо 
баш на децу која не познају довољ-
но одређена правила у саобраћају”, 
каже Томислав Петровић из Аген-
ције за безбедност саобраћаја.

У „Пажљивковковој смотри” 
претходне године учествовале су 
три узрасне групе: предшколци, 
ученици првог и другог разреда. 
У плану је да се њихово знање што 
више унапреди, а касније  да се у 
такмичење укључе и ученици ос-
талих разреда.

„Циљ јесте да пратимо знање 
деце од предшколског до осмог 
разреда, да утврдимо шта не знају, 
на који начин да то савладају 
како би били што безбеднији у 
саобраћају. Од наредне године на 
нивоу свих локалних самоуправа 
у Републици Србији спровешће-
мо „Пажљивкову смотру” која има 
четири фазе: на нивоу школе, на 
нивоу локалне самоуправе, за-
тим регионално на нивоу школ-
ских управа и републичко које 

ће бити организовано у некој од 
локалних самоуправа, где ће сва 
деца доћи и надметати се у знању 
о саобраћају”, додао је Петровић.

Након што су показали завидно 
знање о правилима у саобраћају 
малишани су добили пригодне 
поклоне који на себи имају флу-
оресцентне, рефлектујуће ма-
теријале како би деца била што 
уочљивија и у дневним и у ноћ-
ним условима.  Д. Росић

Две спомен-плоче криворечким ратницима
Поводом стогодишњице завршетка Првог светског рата у Кривој 

Реци је 9. децембра откривено спомен-обележје са именима кри-
воречких ратника палих у ратовима од 1912. до 1918. године. На 
улазу у цркву посвећену Св. Марији Магдалини, а по благослову 
владике жичког Јустина, постављене су две спомен-плоче. Парастос 
изгинулим војницима обавио је парох мачкатски протонамесник 
Мирослав Неђић и том приликом обратио се окупљеном народу: 

– Данас је велика радост у нашем селу Крива Река, јер су подигну-
те две плоче нашим солунцима погинулим у Првом светском рату, 
који су били заборављени равно 100 година. Не вратише се никад 
својим домовима 125 Криворечана који погинуше за крст часни 
и слободу златну, међутим убројани су код Господа у свете наше 
мученике и ратнике, заједно са светим нашим кнезом Лазаром.

Дечји хор из Криве Реке и Мачката отпевао је песме: „Тамо да-
леко” и  „Ово је Србија”. Свештеник Неђић обавио је освећење спо-
мен-плоча, а затим су цвеће положили захвални потомци.

Један од потомака је и Милун Церовић из Криве Реке, чији је 
деда Илија погинуо на Кајмакчалану: – Баба ми је причала где је 
и како погинуо, како су га допремили. И на споменику на Поповој 
води његово име уклесано је у десетом реду.

На идеју да се спомен-плоче поставе дошли су захвални потомци 
који су и приредили овај догађај. – Из једног малог златиборског 
села, које је 1910. године по попису имало око 900 становника, на 
звук звона цркве у Мачкату одазвало се 250 њих и отишло у рат, а 
125 је дало животе. Да ли су они погинули на Мачковом Камену, Ко-
лубари, Солуну, Брегалници, они су дали животе да Србија и Крива 
Река живе – рекао је Милован Ристановић, организатор активности 
обележавања стогодишњице Првог светског рата.  М. Весовић

Милован Ристановић
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Пи ше: Ми ли сав Р. Ђе нић

Тек што су уму кли то по-
ви и за не ме ло оруж је 
огла ша ва ју ћи крај Ве ли-

ког ра та и ве ли ку по бе ду са ве-
зни ка, јед не мај ске ве че ри на 
же ле знич кој ста ни ци Врњ ци 
до шло је до ср дач ног су сре та 
дво ји це рат них хе ро ја. Го сто-
љу би ви до ма ћин, рат ник и ко-
ми та Дра гу тин Јо ва но вић Лу-
не при шао је во зу и по мо гао да 
на вр њач ку зе мљу кро чи чо век 
без де сне ру ке и де сне но ге, а 
по том се ср дач но за гр ли ше и 
из љу би ше. 

Зна ти жељ ни ме шта ни бр зо 
су до зна ли да је њи хов су гра-
ђа нин до че као хе ро ја са Цр не 
Ре ке, Зла ти бор ца Па вла Ка ри-
ма но ви ћа, на чи јим гру ди ма 
је бли ста ло 12 од ли ко ва ња, ме-
ђу ко ји ма две Ка ра ђор ђе ве зве-
зде са ма че ви ма, две Ме да ље за 
хра брост „Ми лош Оби лић”, два 
Ор де на Ју го сло вен ске кру не, бу-
гар ски Рат ни крст, фран цу ски 
Рат ни крст са пал мом, фран цу-
ски Ор ден Ле ги је ча сти, пољ ски 
Ор ден Вир ту ти Ми ли та ри...

Ко ман до вао је ра зним 
ар ти ље риј ским  

је ди ни ца ма
Зла ти бор ски дво стру ки ви-

тез Па вле Ка ри ма но вић, пу-
ков ник, ро ђен је 1878. го ди не 
у Го сти љу, у по ро ди ци уго сти-
те ља Сре те на и Ан ђе. Убр зо 
пре ла зе у Ужи це где Па вле за-
вр ша ва пет раз ре да гим на зи-
је, а у Кра гу јев цу ар ти ље риј ску 
под о фи цир ску шко лу. Ак тив но 
је уче ство вао у по зна том Мај-
ском пре вра ту 1903. го ди не ка-
да су уби је ни краљ Алек сан дар 
Обре но вић и кра љи ца Дра га, а 
у рас ко лу срп ских офи ци ра са 
по чет ка 20. ве ка по сту пио је 
по са ве сти и убе ђе њу, по стао је 
члан тај не ор га ни за ци је „Цр на 

ру ка”. Из шко ле је иза шао као 
на ред ник и оти шао на слу жбу 
у Ша бац, али убр зо до би ја пре-
ме штај у Ужи це, у IV пе ша диј-
ски пук „Сте ван Не ма ња”.

Ка да је по чео Пр ви бал кан-
ски рат, као по руч ник у Ти-
моч ком ар ти ље риј ском пу ку, 
са сво јом ба те ри јом, а у са ста-
ву Дру ге ар ми је ђе не ра ла Сте-
пе Сте па но ви ћа, од ла зи у по-
моћ бу гар ској вој сци. Са сво јом 
је ди ни цом сти же пред Је дре не, 
уче сту је у осва ја њу ово га гра-
да, а због ју нач ког др жа ња и 
од лич ног ко ман до ва ња про-
из ве ден је у чин ка пе та на. Са 
истом је ди ни цом и у истом чи-
ну бо рио се и у Дру гом бал кан-
ском ра ту про тив Бу гар ске. 

У Ве ли ком ра ту ко ман до-
вао је ра зним ар ти ље риј ским 
је ди ни ца ма. Ду жност ађу тан-
та брд ског ар ти ље риј ског пу-
ка оба вљао је до ја ну а ра 1915. 

го ди не, ко ман дир 6. ба те ри-
је брд ског ар ти ље риј ског пу ка 
пр вог по зи ва био је до мар та 
1916. а од та да па до 23. но-
вем бра исте го ди не ко ман ду је 
1. ба те ри јом брд ског ди ви зи о-
на Вар дар ске ди ви зи је. То ком 
свих ра то ва, по себ но при ли ком 
по вла че ња на ше вој ске пре ко 
Цр не Го ре и Ал ба ни је, овај из-
у зет ни офи цир сва ког је за-
ди вио ју на штвом и ху ма ним 
од но сом пре ма сво јим рат ни-
ци ма. 

Пу ков ник Ни ко ла Јор га но-
вић у сво јој књи зи „Те тов ски 
од ред” из нео је број не по хва-
ле на ра чун Па вла Ка ри ма-
но ви ћа: ”Ко ман дир 6. брд ске 
де бан жо ве ба те ри је ка пе тан 
Па вле Ка ри ма но вић ко ји се са 
сво ја три то па на ла зио код де-
сне ко ло не пра вио је чу да на 
овом прав цу. Ње го во ју нач ко 
др жа ње и упра вља ње ва тром 

про тив свих де ло ва ко ји су по-
ку ша ва ли да се про би ју иза зва-
ло је ди вље ње и по ди гло мо рал 
до вр хун ца. Сво јим то по ви ма 
час је га ђао до ла зе ће де ло ве из 
Ско пља, час опет оне са Те то-
ва ко ји од сту па ју и бе же. Ње-
го ви дру го ви из бор бе ни ка да 
не ће за бо ра ви ти ону бес при-
мер ну при себ ност и хра брост, 
а исто ри ја не ће пре ћи ћут ке 
пре ко та квих из ван ред них по-
је ди на ца”. 

Увек се на ла зио ис пред 
сво је је ди ни це

Па вло ва ју на штва ни је за па-
зио са мо пу ков ник Јор га но вић, 
зна ли су то нај бо ље сви ње го ви 
ко ман дан ти. А за хра брог Зла-
ти бор ца чуо је и вр хов ни ко-
ман дант, ре гент Алек сан дар 
Ка ра ђор ђе вић. Од ђе не ра ла 
Пе тра Бо јо ви ћа, лич но је за тра-
жио ми шље ње о ка пе та ну Ка-
ри ма но ви ћу, ко ји је у де сет та-
ча ка из нео све ју нач ке под ви ге 
из ве де не у вре ме ну од 8. до 14. 
ав гу ста и од 1. сеп тем бра до 23. 
но вем бра 1916. го ди не на по-
ло жа ји ма Цр не Ре ке, Шу ма то-
вач ког ви са, Ско чи ви ра, Кру-
шо гра да и Су хо до ла. На кра ју 
из ве шта ја ђе не рал Бо јо вић из-
но си сво је лич но ми шље ње: 

”Из но се ћи ова ко је дин ствен 
при мер ра да и хе рој ско др жа-
ње ар ти ље риј ског ка пе та на 
Па вла Ка ри ма но ви ћа ја га по-
хва љу јем и ис ти чем као узо рит 
при мер це лој вој сци. По на ло-
гу Вр хов не ко ман де ја сам ка-
пе та на Ка ри ма но ви ћа пред-
ло жио да се од мах уна пре ди у 
чин ар ти ље риј ског ма јо ра и од-
ли ку је Ка ра ђор ђе вом зве здом 
са ма че ви ма IV сте пе на”. 

Па вле се увек на ла зио ис-
пред сво је је ди ни це, ви ше је во-
дио ра чу на о рат ни ци ма не го о 
се би. То ком ра та три пу та је био 
ра њен. У бор би на Пе ру ни ци, 

Па вле Ка ри ма но вић  
ви тез са Цр не Ре ке

„Његовојуначкодржањеиуправљањеватромпротивсвихделовакојисупокушавали
дасепробијуизазвалоједивљењеиподигломоралдоврхунца”,писалесукњиге

оратнојхрабростиКаримановића,рођеногуГостиљу

Па вле Ка ри ма но вић
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сеп тем бра 1914. го ди не, ра њен 
је у де сну ру ку, у де цем бру 1915. 
го ди не на де сној оба ли Дри ма 
ме так га по га ђа у де сну но гу, 
али је обе ра не бр зо пре бо лео, 
ни су оста ви ле ни ка кве по сле-
ди це. А он да је до шао тај цр ни 
дан, 23. но вем бар1916. го ди не, 
на Цр ној Ре ци. У бор би код се ла 
Су хо до ла то ком го ње ња бу гар-
ских сна га по ко шен је ра фа лом. 
Као да су му ти де сни екс тре ми-
те ти не ком нат при род ном сна-
гом при вла чи ли че лик, опет је 

био ра њен у де сну но гу и де сну 
ру ку. Бр зо је пре ба чен у бол ни-
цу, али ра не су би ле фа тал не, 
ам пу ти ра не су му и ру ка и но-
га, ту је био крај јед не бли ста ве 
офи цир ске ка ри је ре. 

О мно ги ма је Па вле  
во дио бри гу

Не по сред но по за вр шет ку 
Ве ли ког ра та ви тез са Цр не Ре-
ке сти гао је у Вр њач ку Ба њу да 
пре у зме ду жност ко ман дан та 
ме ста и управ ни ка Опо ра ви-
ли шта за рат не вој не ин ва ли де, 
ко ји су до ла зи ли на опо ра вак 
из свих кра је ва зе мље. Већ на 
по чет ку ра да у ин ва лид ском 
до му спро вео је ве о ма успе шну 
ор га ни за ци ју та ко да су се ко-
ри сни ци, ње го ви рат ни дру го-
ви и са пат ни ци, осе ћа ли као у 
сво јим ку ћа ма. Кроз са рад њу 
са бањ ским ле ка ри ма уве ден је 
по се бан трет ман за бо ле сни ке, 
а по се бан за ре кон ва ле сцен те. 

Па вло вом ини ци ја ти вом 
при основ ној шко ли осно ван 
је Фонд си ро ма шних уче ни-

ка основ не шко ле, чи ји је пре-
вас ход ни циљ био пру жа ње 
це ло куп не оп скр бе за 50 нај си-
ро ма шни јих де вој чи ца и де ча-
ка. Иза бран је за пред сед ни ка 
ове ху ма ни тар не ор га ни за ци је 
оста ју ћи на тој ду жно сти све до 
од ла ска из Ба ње. Ве ли ку по моћ 
у овим по сло ви ма пру жа ла му 
је су пру га Ву ка ко ја је во лон тер-
ски, и по ред бри ге о де ци, сти-
за ла да оба ви све по сло ве ко ре-
спо ден ци је и ра чу но вод ства. Уз 
то би ла је ве ли ки ак ти ви ста Цр-

ве ног кр ста. Име јој се на ла зи ло 
на по ча сном ме сту у та да шњој 
ор га ни за ци ји Ко ла срп ских се-
ста ра, при ко јој је, за хва љу ју ћи 
Ву ки, про ра ди ла пр ва до ма-
ћич ка шко ла у Врњ ци ма. 

О мно ги ма је Па вле во дио 
бри гу, мно ге по мо гао, не тра-
же ћи да му се до бром уз вра ти. 
Ни је имао ни ка квих по себ них 
зах те ва. Ма да те жак ин ва лид, 
сва ки дан је си ла зио низ 35 стр-
мих сте пе ни ка од ла зе ћи на по-
сао, раз не са стан ке, по слов не 
раз го во ре и се дељ ке, вра ћа ју ћи 
се без ичи је по мо ћи истим пу-
тем. Тај фи зич ки хен ди кеп ни је 
убио у ње му оп ти ми зам и онај 
по зна ти ер ски ху мор – на про-
тив, во лео је дру же ње, увек је 
би рао ве се ла дру штва. Не за бо-
рав не су ње го ве се дељ ке са сво-
јим дру штвом на те ра си ви ле 
„Мир”, не за бо рав на је и ње го ва 
оми ље на пе сма „Ка леш бре Ан-
ђо”, мо жда упу ће на мај ци. Ре-
чи пу не се те ле те ле су кроз то-
плу лет њу ноћ пре ма оба ла ма 
не мир ног Вар да ра, та мо где је 

не ка да млад, леп и на о чит ка-
пе тан на бе лом ко њу иза зи вао 
ди вље ње ма ке дон ских де во ја ка 
и по нос сво јих вој ни ка. 

Позивница од мар ша ла 
Дво ра Ж. Три вун ца

Пле ме нит, до бро на ме ран 
и не по сре дан сва ког је пле-
нио, био је ува жа ва на и во ље-
на осо ба не са мо у Вр њач кој 
Ба њи. Сте као је при ја тељ ство 
мно гих по зна тих и углед них 
љу ди, ме ђу ко ји ма и кра ља 

Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа. 
Ка да је ју го сло вен ски су ве рен 
бо ра вио у Врњ ци ма на ле че-
њу Па вле је 15. мар та 1920. од 
мар ша ла Дво ра Ж. Три вун ца 
до био по зив ни цу сле де ће са-
др жи не: ”По на ло гу Ње го вог 
Кра љев ског Ви со чан ства Пре-
сто ло на след ни ка част ми је по-
зва ти ар ти ље риј ског ма јо ра го-
спо ди на Па вла Ка ри ма но ви ћа 
на до ру чак ко ји ће би ти да нас 
у 12,30 ча со ва”. 

Па вле је осе ћао и по нос и 
сре ћу ка да му је краљ не ко ли-
ко го ди на ка сни је уз вра тио по-
се ту о че му је „По ли ти ка” од 8. 
ма ја из ве сти ла јав ност: ”Ју че, 
на Ђур ђев дан, Краљ је оти шао 
на сла ву г. Па влу Ка ри ма но ви-
ћу, пу ков ни ку ин ва ли ду, ју на ку 
са со лун ског фрон та, ко ји је са-
да ко ман дант ме ста у Врњ ци-
ма и управ ник До ма Цр ве ног 
кр ста, од ре ђе ног за стан ин ва-
ли ди ма ко ји ма је по треб но ле-
че ње вр њач ком во дом. У ра ту г. 
Ка ри ма но вић је те шко ра њен и 
остао је без де сне ру ке и де сне 

но ге. Краљ му је че сти тао сла ву 
и за др жао се ду же вре ме у раз-
го во ру са њим, а за тим и са де-
цом ко ја су се ту на шла”.

Ни ко га Вр њач ка Ба ња ни је 
ис пра ти ла са то ли ким емо ци-
ја ма, ни за чи јим од ла ско ни-
је то ли ко жа ли ла као за оми-
ље ним су гра ђа ни ма Па влом 
Ка ри ма но ви ћем и ње го вом 
по ро ди цом. Ка да је 1935. го-
ди не пен зи о ни сан и кре нуо да 
оста так жи во та про ве де у Бе о-
гра ду на но га ма је би ла це ла 

ва ро ши ца. Сва ко је же лео да 
дра гим при ја те љи ма по же ли 
сре ћу, пру жи ру ку, за гр ли, да 
из ра зи за хвал ност за сва до-
бра де ла ко је су им учи ни ли. 

До жи вео је да у Дру ги свет-
ски рат ис пра ти си на Сре те на 
и да му на ра стан ку ка же: ”Тре-
ба да знаш, си не, ја бих нај ви-
ше во лео да се ти из овог ра та 
ко ји је не ми но ван вра тиш жив. 
Ра ста је мо се сад и не зна се ка-
да ће мо се по но во ви де ти. Не ћу 
мно го да го во рим. Са мо знај, не 
смеш обру ка ти ни се бе ни ме не. 
Чу вај образ, то је нај дра го це ни-
је... Те шка вре ме на увек до но се 
ве ли ка ко ле ба ња и ис ку ше ња”. 
Овом прил ком сре ћа га ни је из-
не ве ри ла, до жи вео је Сре те нов 
по вра так из за ро бље ни штва. 

Умро је Па вле 1954. го ди не 
пре ли ста ва ју ћи још не за вр ше-
не ру ко пи се свог си на „Мла ди 
у жи ца ма”, у ко ји ма је Сре тен 
на ве о ма им пре си ван и ре а лан 
на чин при ка зао жи вот ју го сло-
вен ских за ро бље ни ка у не при-
ја тељ ским ло го ри ма.  

Алек сан дар први Ка ра ђор ђе вић Војвода Петар Бојовић
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Љубиша Вирић из Кри-
ве Реке од 2017. го-
дине бави се узгојем 

сјеничких оваца. Уз помоћ 
општине Чајетина, која је за 
куповину једног броја грла из-
вршила повраћај средстава у 
висини од  50 одсто, Љубиша 
планира да стадо увећа бар до 
100 оваца. 

– Од  1970. године сам нон-
стоп за воланом – започиње 
причу Љубиша Вирић: – За  48 
година никада нисам имао 
„кикс” у саобраћају, нити сам 
дувао балон. Ни дан–данас ме 
не зауставља полиција. Кад 
седнем за волан никад нисам 
користио алкохол, ни данас га 
не користим. Имао сам ками-
он који ми је првенствено слу-

жио за набавку сточне хране и 
превоз стоке.

У  то време па до деведесетих 
Љубиша се бавио товом стоке: 
бикова, крава, оваца и свиња. 
Имао је и преко 1.000 товних 
пилади. Од стоке која се при-
премала лети, зими се врши-

ла прерада и сушење. У про-
изводњи је учествовала цела 
породица: супруга, синови и 
снахе. Поред тога бавили су се 
и производњом млека. Преда-
вали су дневно 150 литара.

Сада је, међутим, ситуација 
сасвим другачија. Некадашње 

пословање све мање је испла-
тиво, па се Љубиша данас бави 
само овчарством. Помажу му 
синови Миломир и Милија са 
својим породицама. 

– Године 2017. отишли смо 
у Сјеницу и купили 50 сјенич-
ких уматичених оваца. То смо 
урадили уз помоћ општине 
Чајетина која нам је извршила 
повраћај од 50 одсто средста-
ва, што нам је увелико помог-
ло у куповини грла – објашња-
ва Милија, млађи Љубишин 
син: – Одлучили смо се за ову 
расу јер сматрамо да је доста от-
порнија и издржљивија за ово 
наше планинско поднебље.  Да 
је добар квалитет меса, а и вуна 
је квалитетна, добија се четири 
килограма вуне по овци. Плод-
ност оваца је изузетно добра. Ја-
гње се два пута годишње и пре-
тежно ојагње по двоје јагњади.

Вирићи имају и два умати-
чена овна која су набављена на 
сајму оваца такође у Сјеници. 
Један ован је од прошле, а дру-
ги од ове године. Од прошлого-
дишњег овна остављено је де-
сеторо женских јагњади, а  од 
овогодишњег јагњење је још у 
току. Преко целе године овце су 
на паши, јер Вирићи имају дос-
та пашњака, што се одражава и 
на квалитет оваца и јагањаца.

 Планови за даље су да се ста-
до увећа бар до 100 грла. С об-
зиром да у домаћинству живи 
тринаесторо чељади имаће ко 
и да ради, тако да ово сеоско 
домаћинство има будућност. 

– Захваљујући општини 
Чајетина, која је помогла раз-
вој инфраструктуре у овом 
селу, увелико је потпомогнут и 
опстанак оваквих домаћинста-
ва као што је наше – закључује 
Милија Вирић и стоји иза овога 
што је рекао.

Мирослав Весовић

Прави домаћини у Кривој Реци
Крива Река је од давних времена село 
предузимљивих људи и добрих до-
маћина, названо по реци Криваји. Овде 
је било насеље још у доба Илира, што 
потврђују ископине и некрополе про-
нађене приликом археолошких истра-
живања. Кад су у међуратно доба по-

писивали кола и возила, Крива Река је 
била једино село где су се возиле чезе. 
Првих година после рата овде је био 
најбољи одзив на аналфабетски курс 
и највећи задружни дом. Кад је шезде-
сетих година  завршена електрифика-
ција, једини телевизор био је у задруж-

ном дому, а у селу је имало 100 радио 
апарата и 80 грамофона. Савремена 
Крива Река има мноштво аутомобила, 
трактора, телевизора и компјутера, а 
пре свих изузетне сточаре и млекаре. 
Примери домаћина Вирића и Јакшића,о 
којима овде пишемо, то потврђују.

Вирићи захвални општини што 
им помаже да увећају стадо 
ДомаћинствосатринаесторочељадиизКривеРекегајисјеничке
уматиченеовце,којеимајудобарквалитетмеса,јагњеседвапута

годишње,адајуичетирикилограмавунепоовци
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Зима је већ увелико 
стегла, лед је на све 
стране. Срећа те је пут 

до Криве Реке добро очишћен 
и са лакоћом стижемо у кри-
воречке Јакшиће, где нас до-
чекује домаћин Милован. Он 
никада није био запослен, 
нити је радио у некој фир-
ми, сав свој живот бавио се 
пољопривредом. 

Овај тридесетшестого-
дишњак из Криве Реке при-
марно се бави сточарством, 
а поред тога и воћарством. 
Од стоке на газдинству има: 
музна грла крава симентал-
ске расе, овце и свиње. Од 
свега тога Милован посебно 
издваја узгој свиња. Почео је 
са тим послом пре десет го-
дина и до данас је имао дос-
та успеха у производњи. По-
следњих година повећао је 
бројност својих крмача пра-
сиља, а преко удружења на-
бавком добре генетике уна-
предио је генетски састав у 
свом запату. 

– Нисам размишљао да 
се бавим овим послом, али 
нешто се морало радити – 
прича Милован. – И због не-
достатка обрадиве земље и 
механизације одлучио сам 
се за свиње. Поред тога, имам 
краве и овце, али око тога се 
више баве отац и мајка.

 Субвенције од општине 
Чајетина

Прошле године Милован је 
почео са матичењем свиња 
првенствено због добијања 
субвенција. Тада је од општи-
не Чајетина добио субвенције 
за женска приплодна грла по-
знатог порекла. Сваке године 
он оставља женску прасад за 
приплод. Тренутно има 16 кр-
мача, од којих су 13 уматиче-
не, и два вепра, такође ума-
тичена. Има око 70 прасади 

различите величине. Просек 
грла у леглу по крмачи је од 
девет до десет прасади. 

– Уз савет искуснијих људи, 
матичењем сам се одлучио за 
расе ландрас и јоркшир, јер су 
се показале отпорније од не-
ких других раса, првенстве-
но на климатске промене. 
Код ових раса легла су већа, 
а прираст бољи – објашњава 
Милован. 

За добар квалитет меса по-
требна је и добра исхрана. До 
ове године Милован је купо-
вао концентрат, али због ви-
соких цена и сумње у квали-
тет почео је сам да производи 

храну за свиње, где може да 
контролише и квалитет жи-
тарица. 

– Преко општине Чајети-
на узео сам кредит ове годи-
не и купио мешану за произ-
водњу концентрата. Тиме је 
цена нижа, а квалитет кон-
центрата бољи.

Од овог посла  
може да се живи

Један од највећих пробле-
ма је тржиште, а ни цена није 
загарантована, већ се креће 
од понуде и потражње. Та-
кође долазе и произвођачи 
из других места који су глав-

на конкуренција. Они имају 
своју производњу житарица, 
док Милован све то мора да 
купи. Сам посао није нимало 
лак почев од хигијене објекта 
где се прасе крмаче. Прасад су 
веома осетљива на самом по-
четку, па им треба посветити 
велику пажњу. 

Али ипак, од овог посла 
може да се живи. Милован 
каже да заради мало више од 
просечне плате, што није до-
вољно за живот једне поро-
дице. Он је млад човек, има 
супругу и двоје деце и пла-
нирају да остану да живе на 
селу. Они овде виде перспек-
тиву, а уз то Милован хоће 
да унапреди производњу из-
градњом једне мање пека-
ре. Тада би могао да понуди 
комплетну услугу муштерија-
ма, од продаје па до печења, 
и тако заокружи производњу. 

– Да није помоћи од општи-
не Чајетина многи млади 
људи се не би определили за 
пољопривреду, што такође 
утиче на њихов останак и жи-
вот на селу – завршава Мило-
ван. Мирослав Весовић

Уматичене расе у домаћина 
Милована

Јакшићима16крмача,двавепраи70прасади,гајимузнекравесименталкеиовце,
аопштинуЧајетинасматразаслужномштомладиљудиостајунаселу

иопредељујусезапољопривреду
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Децу обрадовала акција  
„Један пакетић – пуно љубави”

Црвени крст Чајетина на 
измаку и ове године ре-
ализује акцију „Један па-

кетић-пуно љубави”, са циљем да 
пред новогодишње празнике об-
радује најмлађе суграђане. Ак-
цијису се прикључиле ОШ „Ми-
ливоје Боровић” из Мачката и ОШ 
„Димитрије Туцовић” из Чајетине 
са својим издвојеним одељењима.

„Припремили смо преко 200 
пакетића, за шта је утрошено око 
300.000 динара. Њихова подела 
вршиће се на основу обједиње-
них спискова Центра за социјал-
ни рад, вртића, школа и по нашим 
сазнањима”, истакао је Милан Си-
мовић, секретар Црвеног крста 
Чајетина

Подршку акцији дао је ученички 
парламент ОШ „Димитрије Туцо-
вић” Чајетина, који је ову актвност 
иницирао на нивоу школе и из-
двојених одељења, као и ученици 

ОШ „Миливоје Боровић” Мачкат 
са издвојеним одељењем у Шљи-
вовици. Захваљујући њима нового-
дишњи пакетићи биће обогаћени 
играчкама и школским прибором.

„Акција је успешно спроведена. 
Чланови ученичког парламента 
су ишли од одељења до одељења 
и обавештавали о акцији. У обзир 
су долазиле само нове играчке, а 
не донешене од куће. Прикупили 

смо доста лепих играчака, кре-
ативне друштвене игре и доста 
школског прибора”, рекла је Ивона 
Туцовић, председница ученичког 
парламента ОШ „Димитрије Туцо-
вић”, додајући да ученички пар-
ламент редовно учествује у свим 
хуманитарним акцијама, као и да 
ће са таквом праксом наставити 
и убудуће.

Јелена Гукић, учитељица у про-

дуженом боравку ОШ”Миливоје 
Боровић” Мачкат, каже да је ово 
само једна у низу многобројних 
активности које се реализују у ок-
виру школе.

„Ова акција темељи се на дуго-
годишњој сарадњи Црвеног крста 
и наше школе. Ученици су својим 
малим гестом видели колико је-
дан мали поклон може много зна-
чити некоме. Сви знамо колико се 
деца радују новогодишњим паке-
тићима и колико то код њих иза-
зива радост и срећу”, додаје Јелена. 

За Сирогојно, Љубиш, Трнаву и 
Жељине припремљена су 34 па-
кетића. За Мачкат, Криву Реку и 
Шљивовицу 43, а за основну шко-
лу у Јабланици 16. За кориснике 
Дневног боравка „Зрачак” при-
премљено је 16 пакетића, док ће 
остали бити распоређени у Чаје-
тини и на Златибору.   

Д. Росић

Трибина за ђаке о превенцији наркоманије
Трибина о превенцији наркоманије  одржана 
је ученицима првог разреда средње Угости-
тељско-туристичке школе, а потом  и седма-
цима ОШ „Димитрије Туцовић” у Чајетини. О 
штетним утицајима употребе дрога говори-
ла је координатор Тима за превенцију нар-
команије у школама Златиборског округа др 
Мирјана Филиповић, која је и председница 
Савета за здравље у општини Чајетина. Циљ 
трибине, по њеним речима, био је да ученици 
схвате да наркоманија спада у болести зави-
сности од неке психоактивне супстанце која, 
унета у организам, мења свест али и друге 
психичке функције, као и да их посаветују да 
одбију дрогу ако им буде понуђена.

„Циљне групе су ученици седмог разре-
да основне школе и ученици првог разреда 
средње школе, јер се процењује да је то узраст 
где постоје највећи фактори ризика и ризич-
ног понашања који могу одвести младе на 
пут зависности. Зависност је болест у правом 
смисли те речи, па тако и треба приступити 
томе. На овим трибинама је важно да учени-
цима, наставницима и родитељима скреће-
мо пажњу да је наркоманија у све већем по-
расту”, истакла је др Мирјана Филиповић.

У нашем друштву су и даље присутне пред-
расуде о неоправданој подели на лаке и теш-
ке дроге, као и идеја младих да се дрога може 

узимати контролисано без неких већих штет-
них последица. Управо комбинација ове две 
врсте предрасуда доводе до тога да млади људи 
смањују дистанцу према психоактивним супс-
танцама што олакшава одлуку да се пробају, а 
да при том ни не знају шта се у њима налази.

„Смртни случајеви који су се недавно де-
сили нису последица предозирања већ тро-
вања. Деца све раније почињу да користе 
психоактивне супстанце. Треба бити свестан 
чињенице да се у школама дешава да деца 
продају деци дрогу, јер је све учесталија поја-
ва да нарко дилери регрутују, уцењују мало-
летнике знајући да они не могу да кривично 
одговарају за своје поступке”. 

Овакве трибине део су пројекта који спро-
води Влада Србије, а којим је предвиђено да 
се у систем информисања младих о штетним 
утицајима дрога морају укључити и роди-

тељи како би били адекватни саговорници 
својој деци.

„Родитељи нису свесни да је то тако близу 
око нас, па је моја порука родитељима да по-
кушају да живе са својом децом, а не да деца 
живе поред њих. Последње истраживање по-
казује да деца која не користе психоактивне 
супстанце имају јако добру комуникацију са 
својим родитељима. Причају о свим темама 
па и о тим. Врло често родитељи нису спрем-
ни, јер се боје да неће знати да одговоре на та 
питања, али ту су да признају и кажу да не 
знају, али да ипак разговарају о томе”, поручи-
ла је координаторка Тима за превенцију нар-
команије у школама др Мирјана Филиповић.

Тим за превенцију наркоманије има зада-
так да у преко 150 основних и средњих шко-
ла Златиборског округа одржи трибине за на-
ставнике, родитеље и ученике.   Д. Росић
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Удружење за неговање тра-
диције „Ветерани Златибо-
ра”› успешно организовало 

фестивал у Чајетини на коме је 
наступило више од 1.200 фолк-
лораша који су извели преко 50 
кореографија

Удружење за неговање тра-
диције ”Ветерани Златибора” по 
осми пут је 1. децембра орга-
низовало Међународни фести-
вал фолклора за ветеране у хали 
спортова у Чајетини. Програм у 
коме је наступило више од 1.200 
фолклораша из седам држава, 
који су извели преко 50 кореогра-
фија, отворио је директор Турис-

тичке организције Златибор 
Владимир Живановић.

„Свима нама из ло-
калне самоуправе је 

пуно срце када 
видимо да у ово-
ликом броју до-

лазите сваке го-
дине на Златибор, али нам је још 
драже и лепше да вас видимо да 
са пуно љубави, песмом и игром 
презентујете ваше градове, мес-
та и општине из којих долазите. 
Искористио бих прилику да поз-
дравим све чланове Удружења за 
неговање традиције ”Ветерани 
Златибора” и да им се захвалим 
што својим несебичним радом и 
са пуно ентузијазма из године у 
годину подижу ову манифеста-
цију на све виши ниво”, истакао 
је Живановић.

Организатори су, како и сами 
кажу, овога пута превазишли 
сами себе кад је реч о броју учес-
ника, али и о одличном више-
часовном програму. Многоброј-
на публика имала је прилику да 
види мноштво кореографија, за-
нимљиве наступе и аутентичне 

ношње из разних крајева Балка-
на и средње Европе.

„Посао је огроман. Није лако 
организовати програм који траје 
више од седам сати. Велику по-
моћ имамо од Скупштине општи-
не Чајетина, Туристичке органи-
зације, Спортског центра и целе 
туристичке привреде. Надам се 
да ћемо на овај начин сачувати 

бар део традиције. То је наш за-
датак који остављамо и новим 
поколењима. Апелујем на мла-
да друштва да подрже ветеране, 
јер све је више друштава у Србији 
која се гасе. Зато им поручујем да 
ће сви једног дана постати вете-
рани”, каже Лука Весовић, пред-
седник Удружења за неговање 

традиције ”Ветерани Златибора”. 
Он подсећа да Удружење постоји 
већ 10 година, а под овим нази-
вом нешто више од четири.

Ове године на фестивалу су 
наступала културно-уметничка 
друштва из Србије као и из Аус-
трије, Босне и Херцеговине, Црне 
Горе, Хрватске, Мађарске и Слове-
није. Посебну занимљивост пред-

стављао је наступ КУД „Штуле” из 
Волује, које народне игре изводи 
на штулама.

„Ми долазимо из села Волује 
у општини Кучево. Наше село је 
посебно по штулама, по којим је 
и КУД добио име. Више деценија 
уназад постоји традиција и оби-
чај да се хода и игра на штулама. 
Претпоставља се да је та тради-
ција почела тако што су људи на 
штулама прелазили реку, а кас-
није су почели да играју коло, па 
и фудбал. Данас наша деца иг-
рају фудбал на штулама, а наше 
културно-уметничко друштво се 
труди да сачува ту традицију и 
обичаје Влаха, јер ми долазимо 
из влашког села”, рекла је Розица 
Драгојловић, председник Култур-
но-уметничког друштва „Штуле”.

Учесник фестивала већ трећу 
годину заредом је Српско просвет-
но-културно друштво „Просвјета” 
Прњавор.

„Овде нам је јако лепо, стекли 
смо пуно пријатеља. Заиста ужи-
вамо. Учешће на овом фестивалу 
нам пуно значи. Ми читаву годи-
ну, од децембра до децембра, раз-
мишљамо о овом фестивалу. Веж-
бамо кореографију да изгледа 
што боље и овде је изводимо пре-
мијерно. Након овог вашег фес-
тивала ми имамо свој годишњи 
концерт на коме приказујемо оно 
што играмо овде”, истакла је чла-
ница КУД-а Борка Павловић.

Дијана Зимоња, уметнички 
директор УК „Корени” из Бачке 
Паланке, каже да се за овај фес-
тивал посебно припремају:

„Увек смо добро дошли 
и увек са нестрпљењем 
чекамо овај фестивал 
који је јединствен 
у Србији. За вете-
ране је ово јако 
велики доживљај. 
Имамо добру сарадњу са Удру-
жењем за неговање традиције 
”Ветерани Златибора” од самог 
оснивања „Корена”. Они су нама 
пуно помогли, тако да се назива-
мо рођацима. Сваке године нас 
угосте на посебан начин”, са по-
носом истиче Дијана.

Фестивал су наступом употпу-
нили мушка певачка група из За-
греба, која је извела сплет хрват-
ских народних песама из Загорја, 
и Културно-уметничко друштво 
”Рузмарин” из Мађарске које је 
извело кореографију ”Косовско 
поморавље”.   Драгана Росић

Фолклорно благо из седам 
држава на фестивалу ветерана

Борка Павловић Дијана Зимоња
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Пројекат „Златибо-
ром широм – прилози 
за историју Златибо-
ра и Златибораца прве 
половине XX века” 
подржан је на конкур-
су за медијске садр-
жаје општине Чајети-
на за 2018. годину.

На списку празновања 
данас су новогодишњи 
празници на важном 

месту. Међутим, не тако давно 
прелазак из једне у другу годи-
ну помињао се само успут. По-
сле Првог светског рата прос-
лава Нове године постаје све 
чешћа, али је пун замах добила 
тек у федеративној Југославији, 
потискујући традиционалне и 
углавном верске светковине.

Ако се осврнемо на наш крај 
можемо констатовати да у ар-
хивиским подацима из времена 
пре Другог светског рата, и поред 
богате грађе Начелства Злати-
борског среза, нема податак да 
је Новој години придаван значај 
као неком важном датуму. 

У међуратном периоду, а и ра-
није, уобичајене су биле свет-
ковине за црквене празнике. 
Само неке од ових светковина, 
без које није било ниједно село 
(тада општине), сачувале су се 
до данас, па је занимљиво да  се 
мањих подсетимо. У томе ће по-
моћи Списак приредби и свет-
ковина у Срезу златиборском, 
сачињеном по захтеву Бановине 
Дринске у јануару 1938. године.

Народни састанци, данас 
знани као вашари, били су нај-
чешће светковине. У већим мес-
тима одржавано је по неколи-
ко у току године. У среском 
центру варошици Чајетина ва-
шари су одржавани на Три је-

рарха, Цвети и Ускрс. На Оку се 
народ на вашарима окупљао 
на Видовдан, Петровдан, Вели-
ку Госпојину и Ваведење, док је 
Рожанство имало два народна 
окупљања – на Васиљевдан и 
Беле покладе. У Сирогојну је ва-
шар био за Три јерарха, Благове-
сти, Ускрс, Ивањдан и Св. Илију, 

у Гостиљу на Богојављење и Св. 
Илију,  у Јасенову за Св. Илију, 
а у Жељинама за Св. Симеуна. 

Забуну уносе подаци за Крем-
на, која су тада припадала Зла-
тиборском срезу. За народне 
састанке су уписани датуми 
када се одржавају. Консултујући 
православни црквени календар 

за 1938. годину установили смо 
да нису везани за велике праз-
нике. Напротив, од чак осам 
дана за народне састанке само 
последњи није падао у  поне-
дељак. У Кремнима се те 1938. 
године народ окупљао 8. и 15. 
августа, 26.септембра, 3, 10, 17. 
и 24. октобра (сви ови датуми 

падали су у понедељак), као и  
5. новембра на Митровске за-
душнице. Објашњење  би, мож-
да, могло бити да су у Кремни-
ма као развијеном привредном 
месту ова окупљања била тако 
честа јер су везана за трговину.

Литије су биле посебна светко-
вина која је окупљала верујући 

народ. Углавном су организова-
не за Тројице или Духове  у Го-
лову, Кривој Реци, Кремнина, Се-
мегњеву, Јабланици, Драглици, 
Негбини, Јасенову, Љубишу, Си-
рогојну и Дренови. За Спасовдан 
литије су пролазиле кроз  Котро-
ман, Шљивовицу и Бранешце. За-
нимљиво да је за Рожанство упи-

сано да се литија одржава два 
пута – на Спасовдан и Тројице.

Сточни панађури су готово 
заборављени. Одавно их нема, 
а 1938. године организовани су 
само у Чајетини, на Крстовдан.

 И школска слава Св. Сава свр-
ставана је у светковине, као и 
црквене славе. З. Ж. 

Пре рата су вашари и литије 
били важнији од Нове године

ИшколскаславаСв.Савасврставанајеусветковине,каоицрквенеславе

Ђорђе Караклајић (1912.-1986.), композитор, 
диригент, музички уредник Радио Београда, у 
младости је по завршетку Ужичке гимназије у 
Београду почео студије права, али му музика 
и виолина нису давале мира. Постаје члан сту-
дентског џез-оркестра, а 1933. године повре-
мени виолиниста у Народном оркестру Власти-

мира Павловића Царевца. Тада се Караклајић у 
потпуности посвећује музици.

А  да је још у време док је студирао право 
увелико био у музичким водама, сведочи његов 
захтев Начелству Среза златиборског из августа 
1938. године да му се одобри музички концерт 
у хотелу „Краљева Вода” на Златибору.

Одобрење за концерт 1938. у хотелу „Краљева Вода” 
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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”.

Дугме и за кишу
Милић је са сином окопавао кукуруз, 

али с муком напоредо, јер се после ду-
готрајне суше земља била просто ска-
менила. Приликом сваког ударца моти-
ке су звечале. На супротној страни, у 
својој њиви, исто посао радио је и ком-
шија Стојан.

Гледајући оца и сина како се муче 
Стојан се сети Милића кад је по ос-
лобођењу као општински руководилац 
држао говоре у селу. На једном од њих, 
говорећи о брзом развоју технике, ре-
као је:  

„Другови, више се нећете молити 
Богу да буде овакво или онакво време. 
Довољно ће бити да притиснете дугме 
па да почне падати киша...”

Стојан престаде да копа, обриса 
зној са чела и наслони се на мотику. 
Заједљиво довикну комшији: 

– О Милићу! 
– Шта је? 
–  Ма притисниде, очију ти, оно дуг-

ме нека и мени мало накисне!   

Завршио народни посланик говор на збору у једном зла-
тиборском селу и бирачи му почеше постављати питања: 

– Јеси ли ти наш народни посланик?
 – Јесам! 
– Онда учини да кроз наше село прође воз. 
– Не може то тако – поче посланик да објашњава. – За 

пругу треба да се направе планови, па изгласају паре, па ... 
– А онда учини да овуда прође ауто-пут!
Посланик поново покуша да објасни када се то гради, да 

кошта и слично... 

– А ако не може ауто-пут, а ти подигни фабрику! – упо-
ран је један младић.

Посланик се љутну: 
– Слушај ти паметњаковићу, немој ме више завитла-

вати! 
– Не завитлавам те ја него мој отац прича како не ваљају 

посланици који много обећавају, па сам хтео да испитам 
да ли и ти много обећаваш. И пошто видим да обећања не 
дајеш лако, знам да си прави посланик – одврати млади Зла-
тиборац.    

Златиборе,мој 
зелени боре...

Златиборе, мој зелени боре,
шта се ради у подножју твоме?

Раскопано гледам ја Ужице,
моје драге – уплакано лице!

Лута јадна од врата до врата
не би л’ нашла утицајног брата.

Узалудно запослење тражи,
без бате јој диплома не важи!

На високе школе џаба оде,
без бате је к’о риба без воде! 

Пут кроз двориште
Изградња новог аутомобилског пута између Ужица и 

Златибора била је у пуном јеку. Захуктала механизација, 
брзо просецајући трасу, стиже до куће једног познатог 
домаћина. Кад је сазнао да пут мора проћи кроз његово 
двориште, старац изађе пред градитеље и поче молити: 

– Немојте људи! Немојте браћо, побогу! 
– Што, стари? 
– Па зар по сред авлије да  ми пролазе камиони и ауто-

буси? Како вам није жао да ја овако стар сваки час устајем 
и отварам и затварам капије?

Мотика
Био му син у иностранству. Родио му се и унук у 

иностранству. Тамо се унук и школовао. Син се вратио, 
али унук остао да заврши школу. Најзад се вратио и шко-
ловани унук. Посетио је деду у Муртеници.

Све је унуку било необично. Мотика највише. Дуго је за-
гледао и окретао: 

– Богами, деда, овакав штап за голф још нигде нисам 
видео!

Чуо деда свог унука, па му било жао. И кроз сузе му рекао: 
– Дете моје мило...Та мотика света ствар је 
јер њу свак на самрти добије на уздарје!

Посланик на проби
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Изложба дела са 26. колоније 
у Трнави 

Библиотека „Љубиша Р. Ђе-
нић” чајетинској читалач-

кој публици представила је 
младог писца из Лајковца Вељу 
Жуњића. На књижевној вечери 
говорило се о свим његовим де-
лима, са посебним акцентом на 
последњи роман „Лајковчанка”, 
који је био кандидат за НИН-
ову награду.

Веља Жуњић, који припада 
млађој генерацији писаца, иза 
себе има три романа, али није 
могао ни да претпостави да ће 
последњи роман „Лајковчанка” 
да освоји ширу читалачку пуб-
лику и за само два месеца до-
живи друго издање. Док је гра-
дио ликове и разрађивао радњу 
аутор је знао да ће роман имати 
наслов „Лајковчанка”,  иако му 
то многи нису саветовали:

„Наш познати писац Вања 
Булић ми је дао добронамеран 
савет. Рекао ми је да ми је све 
добро само да променим на-
зив, да бих изашао из локалног 
оквира. Међутим, ја сам био 
тврдоглав и упоран, и то се на 
крају исплатило. Он је рекао: 
„Која би то Београђанка или 

Крагујевчанка пожелела да 
прочита „Лајковчанку”?. Међу-
тим, читале су је и Београђанке 
и Крагујевчанке, а Лајковчани 
су веома поносни. Поред мене у 
Лајковцу има пуно писаца. Ра-
дован Бели Марковић је напи-
сао доста дела у којима описује 
Лајковац”, каже аутор романа.

Говорећи о свом најновијем 
делу, аутор је истакао да су ли-
кови и догађаји који се односе 

на Други светски рат скоро у 
потпуности аутентични, као и 
да је писању претходило више-
месечно истраживање и при-
купљање архивских података.

„ Историјски подаци су нађе-
ни у Историјском архиву у Бео-
граду. Кроз то истраживање сам 
упознавао и мој крај. На при-
мер, да је поред Лајковца била 
одиграна Колубарска битка, да 
је војвода Живојин Мишић из 

Струганика, као и да је у Непри-
чави, која је у општини Лазаре-
вац, сниман серијал „Приче из 
Непричаве”, додао је Жуњић.

О роману, поред аутора, гово-
рио је Карло Астрахан, писац и 
уредник програма библиотеке 
„Милутин Бојић”. Аутор је, по 
његовим речима био храбар да 
у роману испреплиће две пара-
лелне приче: једну из времена 
недаћа Другог светског рата  и 
другу која води у непосредну 
прошлост. Догађаји и ликови у 
овој пре свега љубавној причи 
су повезани, а на крају долази 
до великих обрта који никога 
неће оставити равнодушним, 
нагласио је Астрахан и додао да 
је „Лајковчанка” до сада најин-
тригантнији Жуњићев роман 
којим је закорачио у свет оз-
биљних аутора.

Гост чајетинске библиоте-
ке је овом приликом предста-
вио и своје претходне романе 
„Шампитица” и „Боја твога име-
на”, а у музичком делу програ-
ма наступио је Енес Љајић на 
акустичној гитари.

Д. Росић

Лајковачка историја 
пред чајетинском 

публиком

У холу чајетинског Дома културе отво-
рена је изложба слика и скулптура са 
26. Ликовне колоније „Трнава – Вла-

димир Митровић”. Двадесетак експоната на-
стало је у августу ове године на традицио-
налном   окупљању истакнутих уметника, 
које организују Спортски центар Чајетина, 
ТО Златибор и галерија „Трнава”, под покро-
витељством општине Чајетина.

Уметници који у августу ове године у 
атељеу Владимира Митровића у златибор-
ском селу Трнава стварали уметничка дела 
покушали су још једном да оживе дух Вла-

димира Митровића, али и дух Трнаве темом, 
мотивима и свим оним што окружује један 
чаробни простор, рекао је отварајући излож-
бу један од учесника колоније скулптор Ви-
дан Николић.

„Драго ми је да смо се на неки начин поно-
во окупили да се одужимо самоуком уметни-
ку, сликару и вајару Владимиру Митровићу. 
Када бисмо данас, после више од четврт века, 
покушали да направимо резиме ко је све био 
на тим колонијама, то би била нека мала ен-
циклопедија сликара и вајара Србије, чини 
ми се и шире Југославије. Ако бисмо покуша-

ли да набројимо шта је све на тим изложба-
ма било, шта је речено и колико је провејавао 
дух Владимира Митровића и свих оних који 
су на тим колонијама били, видели бисмо да 
би и то била једна врста мале енциклопедије, 
или неки мали речник сликарства”, истакао 
је Николић.

На златиборског сликара и вајара, осни-
вача ликовне колоније у Трнави Владими-
ра Митровића стиховима песме Радомира 
Андрића присутне је подсетио Жарко Божа-
нић.

 Д. Росић



27ДЕЦЕМБАР, 2018. ГОДИНЕ СПОРТ СКА ГО ДИ НА ИЗА НАС

Од бој ка шки клуб „Зла ти бор” 
без ве ћих про бле ма је обез-
бе дио оп ста нак у де би тант-

ској се зо ни (2017./2018.) игра ња у 
Пр вој Б ли ги. Но ва се зо на по че ла је 
се ри јом ве о ма до брих ре зул та та (де-
вет по бе да у ни зу), по сле че га су са 
че ти ри уза стоп на по ра за, усло вље на 
у ве ли кој ме ри и из о стан ком не ких 
ис ку сни јих игра чи ца, са дру гог па-
ле на де о бу тре ћег ме ста на та бе ли. 
Пре ма ре чи ма ка пи те на Алек сан дре 
Пан то вић, 2018. клуб ће сва ка ко пам-
ти ти по до бру. 

– Да, ве о ма успе шна, али мо же се 
ре ћи и на пор на го ди на. Ка да го во ри-
мо о дру гом де лу прет ход не так ми-
чар ске се зо не, он да мо же мо ре ћи да 
смо, за хва љу ју ћи чи ње ни ци што смо 
већ та да обез бе ди ле оп ста нак, у том 
дру гом де лу игра ле ре лак си ра но и 
од и гра ле не ке утак ми це за пам ће ње. 
На при мер, по бе ди ле смо „Ср би јан-
ку” из Ва ље ва, у том тре нут ку ли де ра 
пр вен ства, и на не ле им пр ви по раз у 
јед ној фе но ме нал ној утак ми ци. Би ло 
је ту, на рав но, и не ких нео че ки ва них 
по ра за. Из гу би ле смо утак ми цу про-
тив „Ми ле ни ју ма” из Ни ша иако смо 
објек тив но од њих би ле бо ље, итд. 
Ка да го во ри мо о по чет ку но ве се зо-
не то је, без пре тен ци о зно сти, за и ста 
фе но ме на лан ре зул тат. Пет по бе да у 
куп так ми че њу и де вет по бе да у пр-
вен ству. Мо рам да ка жем да смо и 
се би при ре ди ли при јат но из не на ђе-
ње, али у сми слу оче ки ва ња и ви со-
ко по ди гли ле стви цу. Ка да се на вик-
не те на по бе де по ра зи па да ју ве о ма 
те шко. А пот пу но је нор мал но да у 
јед ном тре нут ку поч не те и да гу би-
те. Та ко је уоста лом и у жи во ту. Ја ча ју 
вас по бе де, али се мно го на у чи и из 

по ра за. Не ко ли ко по след њих утак-
ми ца смо из гу би ли, али се на дам да 
ће мо из то га из ву ћи по у ке и на у чи ти 
не ке ва жне лек ци је, ко је ће нас осна-
жи ти да на ста ви мо да по бе ђу је мо. 

Што се ти че ку па, по пр ви пут у 
исто ри ји клу ба обез бе ђен је пла сман 
у глав ни жреб. У осми ни фи-
на ла Ку па Ср би је у Ча-
је ти ни је го сто вао 
су бо тич ки „Спар-
так”. 

– Утак ми ца 
про тив „Спар-
та ка”, еки пе 
ко ја је су пер-
ли гаш, би ла 
је још јед на по-
твр да на шег ква-
ли те та и ве ли ки 
иза зов за нас. Из бо ри-
ле смо се и игра ле у гру пи 16 
нај бо љих жен ских од бој ка шких еки-
па у зе мљи. При зна ће те, из у зет но до-
бро. Из гу би ле смо ту утак ми цу, али 
смо по ка за ли да мо же мо да игра мо 
и про тив та ко ја ких еки па.

Ре зул та ти ни су из о ста ли ни у па-
у зи из ме ђу две так ми чар ске се зо не, 
то ком ле та. 

– На МО СИ игра ма смо из гу би ле 
са мо јед ну од пет утак ми ца и за у зе ле 

пе то ме сто од 16 еки па, а у од бој ци на 
пе ску на ше де вој ке су осво ји ле брон-
за ну ме да љу. Би ле смо од лич не, али 
је си стем так ми че ња та кав да прак-
тич но мо ра те да по бе ди те све утак-
ми це да би сте се бо ри ли за ме да ље. 
На Спорт ским игра ма мла дих у Спли-

ту у од бој ци и од бој ци на пе ску 
на ша пи о нир ска се лек ци-

ја осво ји ла је две сре-
бр не ме да ље. Мо-

ра се при зна ти, 
за вид ни ре зул-
та ти и по ка за-
тељ да се до бро 
ра ди и ми сли на 
бу дућ ност овог 

спор та у на шем 
ма лом ме сту.
По се бан зна чај 

оства ре ним клуп ским 
ус пе си ма да је и чи ње ни ца да 

се ОК „Зла ти бор” у пот пу но сти осла-
ња на игра чи це из соп стве ног по го-
на. И по ред то га што че сто мо ра ју да 
ускла ђу ју оба ве зе на шко ла ма и фа-
кул те ти ма са клуп ским, за са да успе-
ва ју да се но се с тим. 

– Ва жно је ис та ћи да смо све ове 
ре зул та те по сти гли осла ња ју ћи се на 
соп стве ни играч ки ка дар. Тек по чет-
ком овог де ла так ми чар ске се зо не, 

због од ла ска не ко ли ко игра чи ца и 
ам би ци је оп стан ка у ли ги, до би ли 
смо јед но по ја ча ње. Ми во ли мо од-
бој ку, во ли мо овај клуб у ко ме смо 
по ни кле и за и ста нам ни је те шко да 
по ред оба ве за око шко ле и фа кул те-
та на пор но тре ни ра мо и игра мо. Не-
ко ли ко де во ја ка до ла зи из Бе о гра да 
и Но вог Са да. За хва љу ју ћи за ла га њи-
ма тре не ра, упра ве клу ба и ве ли кој 
по др шци ло кал не са мо у пра ве има-
мо од лич не усло ве за рад и на пре-
до ва ње и он да нам оба ве зе не па да-
ју те шко. Шта ви ше, ужи ва мо у њи ма.

Низ до брих ре зул та та у пр вом де-
лу пр вен ства обез бе ђу је мир ни ји на-
ста вак се зо не, с об зи ром да је при-
мар ни циљ прак тич но оства рен. 

– При мар ни циљ је оп ста нак у 
ли ги, али нам је ам би ци ја, пре све-
га, до бра игра. И кад гу би те, а до бро 
игра те, он да сте за до вољ ни. А за до-
вољ на је и пу бли ка, ко ја је на ша ве-
ли ка по др шка. Ни ко не ма та кву пу-
бли ку као што је ми има мо и хва ла 
им на то ме. Да ће мо све од се бе да 
оправ да мо њи хо ву по др шку и по ве-
ре ње. Ис ко ри сти ла бих ову при ли ку 
да сви ма че сти там пред сто је ће но во-
го ди шње пра зни ке и по ру чим: Иде-
мо до по бе да, са мо ја ко!

 Иван Јан ко вић

Иза од бој ка ши ца је ве о ма  
успе шна го ди на

Алек сан дра Пан то вић, ка пи тен ОК „Зла ти бор”: За вид ни ре зул та ти по ка за тељ  
да се до бро ра ди и ми сли на бу дућ ност овог спор та у на шем ма лом ме сту 

Алек сан дра Пан то вић

Пре ма ре чи ма Вла ди ми ра Мир-
чи ћа из АСУ „Зла ти бор”, ча је тин ски 
ауто мо би ли сти су у 2018. оства ри ли 
за па же не ре зул та те у раз ли чи тим ди-
сци пли на ма ауто-спор та у Шам пи о-
на ту Ср би је и у Отво ре ном пр вен ству 
Ср би је. 

– По себ ну те жи ну и за до вољ ство 
чи ни то што смо мла до удру же ње, а 
већ смо скре ну ли па жњу и оста ви-
ли иза се бе до ста клу бо ва ко ји има ју 
мно го ду жу тра ди ци ју. То се пр вен-
стве но од но си на Шам пи о нат на брд-
ским тр ка ма где смо оства ри ли пе то 
ме сто у кон ку рен ци ји 27 клу бо ва. Мо-
ра мо да се по хва ли мо ор га ни за ци јом 
ауто-сла ло ма „Гла вом до ци ља” ко ји 

је оку пио нај ви ше так ми ча ра у овој 
се зо ни (64) и ко ји је нај бо ље оце њен 
од стра не спорт ске ко ми си је, као и 
са мих уче сни ка. По себ ну те жи ну има 
то што нам је ово пр ва зва нич на ор га-
ни за ци ја тр ке за Шам пи о-
нат Ср би је, а има ли 
смо и так ми-
ча ре из ино-
стран ства, ко ји 
су се так ми чи ли 
у Отво ре ном пр-
вен ству Ср би је. Так ми-
че ње има усло ве да уђе и у Европ ски 
ка лен дар. АСУ „Зла ти бор” је при ја вио 
тр ку у ди сци пли ни ауто-сла лом и за 
сле де ћу се зо ну, ко ја је упи са на у ка-

лен дар САКСС-а за 8. јун 2019. Же ли-
мо да из ра зи мо по себ ну за хвал ност 
оп ши ни Ча је ти на на ука за ном по ве-
ре њу, ко је смо оправ да ли сво јим ра-
дом и ре зул та ти ма. Уз нас је био и 

Са вет за без бед ност са о бра-
ћа ја оп шти не Ча је ти-

на, са ко јим смо 
на пра ви ли две 
ма ни фе ста ци је о 

без бед но сти уче-
сни ка у са о бра ћа ју, 

с по себ ним ак цен том на 
мла ђу по пу ла ци ју. На тај на чин смо 
да ли свој до при нос на шој оп шти ни 
и Зла ти бо ру као ту ри стич ком ме сту. 

Ре зул та ти за 2018: Вла ди мир Мир-

чић - ви це шам пи он, кла са 5, ци тро ен 
сак со 1.6 втс, брд ске тр ке; Жељ ко Ја-
шин Вуч ко вић - ви це шам пи он кла са 
6 ре но клио РС, брд ске тр ке и 4.ме сто, 
кла са 4, ре но клио РС, ауто-ре ли; Де-
јан Јо ва не тић - 4. ме сто, кла са 4,  ју го 
55, ауто-сла лом; Да ли бор Жу нић - 6. 
ме сто, кла са 4, ју го 55, ауто-сла лом; 
Иван Јо ва не тић - 8. ме сто, кла са 4, ју-
го 55, ауто-сла лом; Не ма ња Па вло-
вић - 13. ме сто, кла са 2, ре но твин го 
РС, ауто-сла лом; Бор ко Си мо вић - 4. 
ме сто, кла са 2, пе жо 106, ауто-ре ли; 
Мар јан Ни ко лић - 4. ме сто, кла са 2, 
пе жо 106, ауто-ре ли (су во зач); Ми ло-
мир Ра да ко вић - 4. ме сто, кла са 4, ре-
но клио РС, ауто-ре ли (су во зач). И. Ј.

Вла ди мир Мир чић, АСУ „Зла ти бор”: Скре ну ли смо па жњу на се бе
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За ча је тин ског 
ММА бор ца Сре те-
на Бо жо ви ћа 2018. 
обе ле жи ло је осва-
ја ње злат не ме да ље 
на „Отво ре ном пр-
вен ству Бе о гра да”. 
Он је три јум фо вао 
у се ни ор ској кон-
ку рен ци ји (А кла са, 
- 77 кг). 

– У овој го ди ни 
имао сам три бор-
бе, од то га две по бе де и је-
дан по раз, што укуп но чи ни 
се дам по бе да и три по ра за у 
ама тер ском ско ру. Тре ни рам 
то ком чи та ве го ди не, ко ли ко 
ми то усло ви до зво ља ва ју, 
јер је те шко ов де би ло шта 
озбиљ но ра ди ти. Не до вољ-
но је озбиљ них љу ди, иоле 
струч них и жељ них да не што 
по мог ну, јер сви гле да ју свој 
ин те рес. Уско ро бих тре ба-
ло да за поч нем са рад њу са 

„Пре то ри јан ММА 
ти мом” из Са ра је ва, 
где сам у то ку ове 
го ди не ишао на спа-
рин ге. На дам се да ћу 
мо ћи че шће и озбиљ-
ни је да при су ству јем, 
јер је то тре нут но нај-
бо љи клуб у БиХ, ко-
ји има до ста про фе-
си о нал них бо ра ца са 
по зи тив ним ско ро ви-
ма, они су пра ве ен-

ци кло пе ди је бо ри лач ког зна-
ња, ка ко у сто је ћем по ло жа ју, 
та ко и у рва њу и на пар те ру, 
као на при мер Ах мед Ви ља, 
бив ши FFC пр вак ла ке ка те го-
ри је. За 2019. го ди ну оче ку-
јем да ће би ти мо ја нај бо ља 
го ди на, по ку ша ћу да је за вр-
шим без по ра за у ама тер ској 
кон ку рен ци ји и да осво јим 
сва че ти ри так ми че ња ко ја 
су под по кри ћем ММА Са ве-
за Ср би је. И. Ј.

Ка ра те клуб „Руј но” иза се бе има го ди ну у ко-
јој је осво јен за па жен број ме да ља, а вр ху-

нац је би ло уче шће на Ку пу Ср би је, на ко јем је 
осво је но сре бро у ка та ма у екип ној кон ку рен-
ци ји, док вре ди ис та ћи и шест осво је них ме да-
ља на „Ку пу ре ги о на”. Тре нер Сла ђа на Ву ло вић 
сма тра да је ми ну ла го ди на до дат но по твр ди ла 
до бар рад клу ба. 

– Сви чла но ви оства ри ли су зна чај не успе хе 
на так ми че њи ма и осво ји ли ве ли ки број ме да ља. 
Мо же мо ис та ћи да је би ло до ста уче шћа на тур-
ни ри ма, а по себ но су се ис та кли жен ски ка та ти-
мо ви. По ред екип них, осво јен је и зна ча јан број 

по је ди нач них ме да ља. Де ца кроз спорт раз ви ја-
ју осе ћај рад них на ви ка, по је ди нач ног за ла га ња, 
али и осе ћај тим ског ду ха и ко лек ти ва. Ра де ћи 
на то ме клуб је на пра вио ве о ма зна ча јан по мак 
ове го ди не. По ред тре нин га ко ји се одр жа ва ју у 
СЦ Ча је ти на по че ли смо и са тре нин зи ма у са ли 
„Чи го те”. На тај на чин де ца су ви ше ан га жо ва на 
и омо гу ће ни су им иде ал ни усло ви за тре нинг 
то ком це ле не де ље. Ова го ди на се ис та кла као 
го ди на при пре ма за ку ми те (бор бе). Сви так ми-
ча ри су на ба ви ли за штит ну опре му за ку ми те и 
по ла ко се при пре ма ју за пр ве бор бе по чет ком 
сле де ће го ди не. То ком упи са но вих чла но ва мо-
же се при ме ти ти да се ове го ди не упи са ло до ста 
но вих чла но ва, од ко јих су по ло ви на се стре или 
бра ћа ста ри јих чла но ва клу ба. То је пра ва част, 
јер смо до са да шњим ква ли тет ним ра дом за слу-
жи ли по ве ре ње ста ри јих чла но ва ко ји, на кон пет 
го ди на тре ни ра ња, пре но се сво је ам би ци је и же-
ље на мла ђе, ко ји ма су они по ста ли узор. Та ко-
ђе, у клуб је пре шла и Не да Ло ја ни ца, ко ја је до 
са да би ла так ми чар дру гог ка ра те клу ба. Она се 
од лич но укло пи ла са еки пом, та ко да je по ред, 
по је ди нач них на сту па, од мах ушла и у екип ни 
са став. И. Ј.

Ка дет ска се лек ци ја КК „Зла ти бор” у 2018. го-
ди ни сте кла је са свим до бру осно ву за пред сто-
је ће го ди не, у ко ји ма ће игра чи овог по го на чи-
ни ти око сни цу ју ни ор ске еки пе. Не ки од њих су 
већ са да у том по го ну.  

– Ка де ти су игра чи 2002./2003. го ди ште, с тим 
што смо при кљу чи ли и дво ји цу мо ма ка 2004. 
го ди шта. Уско ро би смо тре ба ли да ре ги стру је-
мо и јед ног мом ка из Се вој на, Ста ни ши ћа. Тре-
нин зи про ти чу у ве о ма до бром ра ду, ви дљив је 
на пре дак де це, њи хо ва 
игра на пар ке ту је „леп ша 
за око”, али нам је основ-
ни про блем то што де ца 
те шко ускла ђу ју тре нин ге 
са сме на ма у шко ли. На 
тре нин зи ма, због ква ли-
те та, за јед но ра де ка де ти 
и ју ни о ри, не ки од ка де-
та су чла но ви ју ни ор ске 
еки пе. Ве о ма до бро смо 
кре ну ли но ву се зо ну Ре-
ги о нал не ли ге. Што се 
ти че шко ле ко шар ке, ту 
има мо 22 де ча ка и две де вој чи це, уз ра ста од 
2008. до 2011. го ди шта. По себ но бих ис та као 
2009. го ди ште, из ко јег има мо 11 по ла зни ка. 
На сто јим да им ко шар ку пред ста вим пре све га 
кроз игру, што је нај бит ни је за њи хов уз раст. Има 
де це ко ја су та лен то ва на за не ко ли ко спор то ва, а 
наш циљ је да их пре у сме ри мо на ко шар ку. Има-
мо пу ну по др шку упра ве клу ба у на шем ра ду са 
мла ђим ка те го ри ја ма, али про блем је са по је-
ди ним ге не ра ци ја ма ко је су ка сни је кре ну ле са 
ра дом у од но су на њи хо ве вр шња ке из ре ги о на, 

па ма ло „ка ска ју” за њи ма – ка же тре нер ка де та 
„Зла ти бо ра” Ду шко Пан то вић.

С дру ге стра не, ју ни ор ски са став се су о ча ва са 
про бле мом у ви ду пре стан ка ба вље ња ко шар ком 
по је ди них игра ча ко ји су до не дав но би ли стан-
дард ни чла но ви еки пе. Ипак, ка ко ка же тре нер 
Вла дан Ка ло пе ро вић, при мар ни циљ је и да ље 
исти – раз и гра ва ње дво ји це по тен ци јал них пр-
во ти ма ца, Ма ти је Ми ле ки ћа и Ма те ја Га во ви ћа. 

– Док је прет ход на се зо на у Ме ђу ре ги о нал-
ној ли ги Цен тар би ла ве-
о ма до бра и ре зул тат ски 
и што се ти че на прет ка 
игра ча, у овој се зо ни су 
ства ри бит но дру га чи је. 
Оста ли смо без не ко ли-
ко игра ча и чи ње ни ца је 
да ста ри ји мом ци на не-
ки на чин стаг ни ра ју, јер 
не ма ју аде ква тан спа-
ринг за свој уз раст. Сто га 
сам пред ла гао фор ми-
ра ње еки пе „Зла ти бо ра” 
ко ја би игра ла Дру гу срп-

ску ли гу и ко ја би би ла до бар по ли гон за раз вој 
тих игра ча. Ви де ће мо шта ће упра ва ура ди ти по 
пи та њу да љег ко шар ка шког раз во ја ових мо ма-
ка. На рав но, за ви си ће до ста и од њи хо вог да-
љег шко ло ва ња. Има мо за ни мљи ву ге не ра ци ју 
де ча ка 2004/2005, уз не ко ли ци ну њих ко ји су 
2006. го ди ште. Ту је око 15 кли на ца, ко ји су ма-
ло „лу та ли” у прет ход ним го ди на ма, али они са-
да чи не се лек ци ју пи о ни ра, ко ја је оформ ље на 
1. но вем бра и из ко је се мо же раз ви ти са свим 
при стој на еки па. И. Ј.

Тре не ри мла ђих ка те го ри ја  
КК „Зла ти бор” о 2018. го ди ни

Сре тен Бо жо вић: Мо гу ћа  
са рад ња са клу бом из БиХ

Сла ђа на Ву ло вић, КК „Руј но”:  
Оправ да ва мо ука за но по ве ре ње

ШК „Чи го та”:  
Го ди на  

ста би ли за ци је 
Пре ма ре чи ма пред сед ни ка Ша хов ског 

клу ба „Чи го та” Те о до ра Ђе ни ћа, 2018. је 
по клуб би ла го ди на ста би ли за ци је.  

– Ус пе ли смо да са ста ви мо еки-
пу пре све га од до брих 
љу ди ко ји су пре-
да ни клу бу, а по-
ред то га су и вр-
хун ски ша хи сти. 
Сва ки од игра ча мо гао би да игра на сва-
кој та бли, то се нај бо ље ви де ло на ли га-
шком ме чу са „Пр вом Пе то лет ком”, ко ја је 
би ла фа во рит по свим кри те ри ју ми ма, а 
ми смо из ву кли ре ми (4-4), иако смо би ли 
осла бље ни за дво ји цу, сло бод но мо гу ре-
ћи, нај бо љих игра ча. Ста би ли зо ва ли смо 
се и по пла ну фи нан си ја, пре све га за хва-
љу ју ћи до број са рад њи са Спорт ским са-
ве зом Ча је ти не, као и уз по моћ не ко ли-
ци не при ват них спон зо ра, ко ји схва та ју 
зна чај овог спор та. На жа лост, ни смо ус-
пе ли у на ме ри да ор га ни зу је мо ша хов ску 
сек ци ју у шко ла ма, ка ко би смо ак ти ви ра-
ли мла де. То је не што на че му мо ра мо још 
да ра ди мо. И. Ј.

 Ду шко Пан то вић



– Прет ход не се зо не има ли смо 30 ак тив них та-
ми ча ра. Иси до ра Ћу по вић и Еми ли ја Бу ћић су 
у Мо скви, као ре пре зен та тив ке Ср би је, на сту-
пи ле на тр ка ма Мо сков ског ку па у би а тло ну. 
Пр ве на сту пе у би а тло ну има ли су и Ми лош, 
Ни ко ла и Је ле на Ђор ђе вић на тр ци на Па ла ма 
(БиХ), уз већ ис ку сне Не на да Је ре ми ћа и Бран-
ки цу Шту ло вић. Осво јен је ве ли ки број ме да ља, 
а као нај вред ни је тре ба ис та ћи пр во ме сто Еми ли је 
Бу ћић (2005.) са тест-тр ке за Олим пиј ски фе сти вал мла дих, 
одр жа ном ове зи ме на Иг ма ну (БиХ). На истом так ми че њу 
Је ле на Ђор ђе вић (2002) у ста ри јој ка те го ри ји је би ла дру-
го пла си ра на. На Пр вен ству Ср би је одр жа ном у Сје ни ци 
осво је но  је 20 ме да ља, а пр ва ци др жа ве су по ста ли Бран-
ки ца Шту ло вић (се ни ор ке), Је ле на Ђор ђе вић (омла дин ке), 
Ири на Ђу ро вић и Миа Ра ди бра то вић (ци ци бан ке).У ге не-
рал ном пла сма ну за Куп Ср би је, где су бо до ва на сва так-

ми че ња у се зо ни, СК „Зла ти бор” је осво јио дру го 
ме сто, док је по ка те го ри ја ма био пр ви код ци-

ци ба на, ци ци бан ки и пи о ни ра, пи о нир ке су 
би ле дру го пла си ра не, а у ап со лут ној ка те го-
ри ји смо би ли тре ћи и у му шкој и у жен ској 
ка те го ри ји. У мар ту је ре а ли зо ван ми ни камп 

на Ко па о ни ку, где су на ши так ми ча ри, по ред 
обу ке у сму чар ско тр ча њу, са вла да ли и обу ку 

алп ског ски ја ња и дру ге за ни мљи во сти ко је се мо гу 
ре а ли зо ва ти у зим ским усло ви ма. Но ву се зо ну за по чи ње-
мо са 45 ак тив них так ми ча ра ста ро сти од 7 до 15 го ди на. 
Од сеп тем бра смо ор га ни зо ва ли и шко ли цу спор та за де цу 
од три до шест го ди на ста ро сти, ту тре нут но има мо два де-
се так по ла зни ка. Већ од по чет ка ја ну а ра 2019. оче ку ју нас 
на сту пи на не ко ли ко тр ка у Ср би ји и ино стран ству, на да мо 
се да ће мо ове се зо не над ма ши ти ре зул та те из прет ход не 
– ка жу у клу бу. И. Ј.

Пли вач ки клуб „Чи го та” је у 2018. спро во дио сво је стан-
дард не ак тив но сти, тре нин ге пли ва ча и обу ку не пли ва ча, ко-
је су би ле на не што ни жем ин тен зи те ту због ре но ви ра ња ба-
зе на у СБ „Чи го та”. Пре ма ре чи ма тре не ра Дра га на Или ћа, то 
је основ ни раз лог због ко јег су пли ва чи уче ство ва ли на ма ње 
так ми че ња. И по ред то га, на они ма на ко ји ма су уче ство ва ли 
оства ри ли су за па же не ре зул та те. Ди ми триј Ми ја и ло вић је у 
Тре би њу на ме мо ри ја лу „Ср ђан и Мак сим” осво јио три брон-
за не ме да ље (50 и 100 ме та ра пр сно и 50 ме та ра дел фин). На 
овом ми тин гу уче ство ва ло је око 300 так ми ча ра из ре ги о на 
и из Тур ске. На ми тин гу „Ми ши ће ви да ни” у Ми о ни ци у кон-

ку рен ци ји 150 так ми ча ра Ди ми триј Ми ја и ло вић осво јио је 
три ме да ље (зла то на 100 ме та ра кра ул, сре бро на 100 ме та-
ра пр сно и на 100 ме та ра дел фин), Вељ ко Зр ње вић осво јио је 
брон за ну ме да љу на 50 ме та ра леђ но, а Са ву Ди ми три је ви ћу 
при па ла је сре бр на ме да ља на 50 ме та ра леђ но. То ком 2018. 
го ди не у клу бу је ак тив но тре ни ра ло де сет пли ва ча, а обу ку 
пли ва ња успе шно је за вр ши ло око 50 по ла зни ка. Клуб ис ти че 
за хвал ност оп шти ни Ча је ти на и Спорт ском са ве зу Ча је ти на за 
по др шку у до са да шњем ра ду, а у на ред ном пе ри о ду оче ку ју 
да ће, уз бо ље усло ве, омо гу ћи ти уче ство ва ње на ве ћем бро ју 
так ми че ња, као и по сти за ње још бо љих ре зул та та. И. Ј.

Нај за па же ни ји ре зул тат ча је тин-
ског Клу ба бо ри лач ких ве шти на „Шо-
гун” оства рен у 2018. го ди ни је се дам 
осво је них ме да ља на „Европ ском ку-
пу” у џу џи ци и гре плин гу, одр жа ном 
у Че шкој. Ана ста си ја Ма то вић (60 кг) 
осво ји ла је зла то у спорт ској џу џи ци, 
а сре бро у но-ги гре плин гу. Ми ли ци 
Ћо ро вић при па ло је зла то у но-ги гре-
плин гу, а сре бро у спорт ској џу џи ци (у 
ис тој ка те го ри ји). Та ма ра То скић (-50 
кг) осво ји ла је злат ну ме да љу у спорт-

ској џу џи ци, а у гре плин гу сре бро, док је 
Вук ман Бо жо вић (+85 кг) до шао до нај сјај-
ни јег од лич ја у спорт ској џу џи ци. Мар ко 
Ма то вић је сти гао до по лу фи на ла спорт ске 
џу џи це. Ина че, Ма то вић (20) је по чет ком 
го ди не де би то вао у ММА бор ба ма у ок та-
го ну. На тур ни ру ко ји је АФЦ фе де ра ци ја 
одр жа ла на Зла ти бо ру он је по ра жен у бор-
би про тив знат но ис ку сни јег Не ма ње Ни-
ко ли ћа. У клу бу оче ку ју да би мо гли има ти 
пред став ни ка на овом так ми че њу и у 2019. 
го ди ни. И. Ј.

Сму ча ри ма „Зла ти бо ра” дру го ме сто  
у ге не рал ном пла сма ну ку па

КБВ „Шо гун”: Ме да ље у Че шкој и ММА бор ба у ок та го ну

ПК „Чи го та”: Ма ње так ми че ња због ре но ви ра ња ба зе на
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Ра ди шић: Мо гло 
је бо ље, али сам 

за до во љан
Па ра а тле ти чар 

Алек сан дар Ра ди-
шић оце њу је 2018. 
као успе шну, с об-
зи ром да су осво је-
на два од лич ја. На 
Зим ском пр вен ству 
Ср би је у атле ти ци 
за осо бе са ин ва ли-
ди те том Ра ди шић је 
од бра нио брон за-
ну ме да љу у ба ца њу чу ња (кла са Ф-51), 
оства рив ши но ви лич ни ре корд (26.51 
ме тар). На так ми че њу Свет ског ку па 
„Ser bia Open” у Кра гу јев цу, ре зул та том 
25.30 ме та ра за у зео је дру го ме сто, док 
је на Свет ском ку пу у Спли ту био че твр-
ти (25.82 ме тра). Иако је оства рио нор му 
за Европ ско пр вен ство, ко је је одр жа но у 
Бер ли ну, 34-го ди шњи Ча је ти нац ни је пу-
то вао у пре сто ни цу Не мач ке. 

– Се лек тор Ђу кић је од лу чио да при-
о ри тет има ју так ми ча ри у не ким дру гим 
ди сци пли на ма, с об зи ром да су би ли 
бли жи мо гућ но сти да до ђу до ме да ља. 
Ипак, не мо гу би ти не за до во љан се зо-
ном. Мо жда је мо гло и да се оде у Че шку, 
на Свет ски куп, али је до ста фак то ра то 
спре чи ло. Спро вео сам до бре при пре-
ме,у мар ту сам био у Тив ту две сед ми-
це, по сле че га сам био два де се так да на 
у Гор њем Ми ла нов цу, као и на Ко па о-
ни ку. При пре мам се за на ред ну се зо ну, 
тре ни рам пет пу та сед мич но, пре све га 
у те ре та ни по што вре мен ски усло ви не 
до пу шта ју рад на отво ре ном. На дам се 
да ће се на про ле ће спро ве сти и део при-
пре ма на при мор ју, ка ко бих се што бо-
ље спре мио за уче шће на так ми че њи ма 
Свет ског ку па. При о ри тет се зо не сва ка ко 
ће ми би ти оства ре ње нор ме за Свет ско 
пр вен ство, ко је ће се у но вем бру 2019. 
го ди не одр жа ти у Ду ба и ју. И. Ј.

Не дав но одр жа но Пр вен ство Бе о гра-
да до не ло је так ми ча ри ма Стре ли чар ског 
клу ба „Зла ти бо рац” пр ве пла сма не у ели-
ми на ци о ну фа зу на не ком тур ни ру. Ре-
зул тат ко ји су оства ри ли Ђор ђе Мар ја но-
вић и Ни но слав Лу ко вић (13. и 14. ме сто 
од 98 так ми ча ра) до дат но је по пра вљен 
се дам да на ка сни је, на тур ни ру у Но вом 
Са ду (Лу ко вић 10, Мар ја но вић 11. ме сто). 
Пре ма Мар ја но ви ће вим ре чи ма ова кви 
ре зул та ти пред ста вља ју охра бре ње, по-
твр ду до брог дво го ди шњег ра да клу ба и 
да по ла ко, али си гур но „ис па љу ју стре-
ле све бли же зла ту”. Ка ко ка же, у 2018. 
го ди ни оства ре но је мно го то га по клуб. 

– У про те клом пе ри о ду ра ди ло се 
до ста на про мо ци ји стре ли чар ства као 
олим пиј ског спор та у на шем кра ју. Пред-

ста ви ли смо овај спорт основ ци ма у Ча-
је ти ни и на Зла ти бо ру, не ке од њих за-
ин те ре со ва ли за стре ли чар ство, а не ки 
од њих већ су осво ји ли и пр ве ме да ље: 
Ана Вер ме зо вић и Ли ди ја Ста нић су са 
так ми че ња у Зе му ну и Ки кин ди до не ле 

брон за не ме да ље. Стре ли чар ска по ро ди-
ца у Ср би ји је ма ла, али ве ли ког ср ца. Од 
пр вих стре ла уз Ср ђа на Или ћа (СК „Кнез 
Ла зар”), пре ко не пре су шног из во ра ис-
ку ства Ми ло ва на Ву ји ћа (СК „Пан че во”), 
при ја тељ ства са Вла ди ми ром и Ма ри јом 

Љу бин ко вић до се лек то ра Миљ ка Чо ло-
ви ћа... Сви ма њи ма се наш клуб за хва љу-
је. У ју лу смо, на ини ци ја ти ву СК „Ве лос” 
из Но вог Са да, на Зла ти бо ру ор га ни зо-
ва ли камп „Пла нин ска стре ла”, Уз по моћ 
Ту ри стич ке ор га ни за ци је Зла ти бор уго-
сти ли смо два де се так уче сни ка кам па и 
на да мо се да ће мо то по но ви ти и до го-
ди не. Клуб је ове је се ни до био три тре не-
ра са ли цен ца ма Стре ли чар ског са ве за 
Ср би је, што је од не из мер ног зна ча ја за 
ква ли те тан, до бар и план ски рад на пу-
ту но вих стре ли чар ских иза зо ва. На ме-
ра клу ба је на ста вак уса вр ша ва ња сво јих 
чла но ва, ка ко у тре нер ском та ко и у по-
гле ду так ми чар ског ка дра – ка же Мар ја-
но вић. И. Ј.

Стре ли чар ска по ро ди ца је ма ла, али ве ли ког ср ца
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За кошаркаше „Златибора” 2018. го-
дина је била најуспешнија у исто-
рији, јер су се пласирали међу 

осам најбољих екипа у Србији, а и дру-
га сезона у Кошаркашкој лиги Србије 
пролази задовољавајуће. Један од кључ-
них играча у прошлој и текућој сезони је 
крило Богдан Ризнић.

На Златибор је дошао после две и по 
године играња у Словачкој и Португа-
лији, па је надокнадио и дане летњих 
температура златиборском зимом. 
За Ризнића је долазак у Чајетину био 
враћање на кошаркашку мапу у Србији:

„Чуо сам за клуб када је улазио из Б 
лиге, видео сам да постоји велика љу-
бав између навијача и клуба, и то ми 
се свидело, та искреност и отвореност 
људи. Када сам дошао и сам сам се уве-
рио у то да постоји нека хемија. Топ-
ло су ме прихватили људи, стварно се 
осећам овде као домаћи играч”.

Кошаркашки клуб „Златибор” је у јав-
ности препознат као један од клубова 
који имају најбоље услове у Кошаркаш-
кој лиги Србије, што потврђује и крилни 
кошаркаш из Београда:

„Искрен да будем, ја не знам мно-
го екипа које имају овакве услове, од 
смештаја, хране, до новца који је на вре-
ме. Неки људи плаћају да дођу на Зла-
тибор туристички, а ми ту живимо.Има-
мо све што нам је потребно да бисмо 
играли кошарку”.

Екипа је прошле сезоне одговорила 
на улагања пласманом у плеј- оф Су-
перлиге Србије и на завршни турнир 
Купа Радивоја Кораћа у Нишу, где је 
Ризнић играо против клуба у којем је 
поникао –  „Партизана”:

„Куп је за мене најупечатљивији део, 
играо сам против „Партизана” и био је 
емотиван тренутак. Држали смо се три 
четвртине са освајачем Купа, стварно је 
и атмосфера била добра, мислим да се 
због тога и игра кошарка. Издвојио бих 
и утакмицу против „Тамиша” у Панче-
ву која нас је одвела у плеј- оф за даље 
такмичење у Суперлиги, као и утакмицу 
са „ФМП”-ом код нас где нам је измак-
ла једна утакмица за мајсторицу. Била 
је једна феноменална сезона, сјајно ис-
куство за све нас”.

Поред црно-белих, чајетински тим је 
играо и са шампионом „Црвеном звез-
дом” и „Мегом”, побеђивао чачански 
„Борац”, „Вршац”, „Спартак’, чиме је де-

битантско учешће у прволигашком ран-
гу било веома успешно.

„То је нешто најбоље што наша ко-
шарка има, врх ове лиге. Ушли смо 
међу осам најбољих екипа, буквално 
смо играли до средине јуна, били смо 
у самом врху. Мислим да то што смо из 
малог места може само да нам буде 
предност, јер смо некако и ближи са на-
вијачима, и прихватају нас овде људи”, 
каже крилни играч висок 200 центиме-
тара, уз Чорбића, Смоловића и Мароје-
вића део квартета који је остао из про-
шлогодишњег састава. 

„Могу рећи да је екипа доста млађа, 
полетнија. Можда мало тог искуства 
фали у завршницама где смо изгубили 
пар утакмица буквално на једну лоп-
ту, могли смо имати много већи скор 
него сада”.

Поред четири играча, из успешног 
прошлосезонског тима остао је и струч-
ни штаб са Страјином Недовићем, поја-
чан Иваном Тмушићем, и са Вањом Гу-
шом на челу. Сарадња са некадашњим 
тренером млађих репрезентација 
пријала је и Ризнићу:

„Он нам пре свега даје агресивност 
у одбрани, лудачку жељу за победом 
што се показује кроз бацање на паркет 
за сваку лопту. Буквално из нас извуче 
максимум. Мени јако одговара сарадња 
са њим, у мени је пробудио играча који 

ће увек бити на скоку, трчати пун спринт 
у контранапад, одбрану максимално 
играти. И већ другу годину заредом то 
лепо функционише”.

У сезони 2018./19. после 14 одигра-
них утакмица у КЛС „Златибор” је на 
петом месту са учинком 8/6. Из еки-
пе поручују да су задовољни, јер имају 
бољи скор него прошле године у истом 
периоду, а жеља им је да остваре што 
више победа до 16. марта када се лига 
завршава.

„Кренули смо мало нервозно и неу-
играно. Како је време одмицало дошле 
су и неке победе, пре свега против „Ди-
намика” код куће и против „Слободе” у 
Ужицу, које су нас психички подигле и 
вратиле самопоуздање за наставак се-
зоне. На боље резултате је утицао јак 
тренинг, вера у нас саме и те победе, 
пре свега у Ужицу. Ми смо још у при-
премном периоду имали неке победе 
које су нам дале веру да смо ми ипак 
за врх ове лиге, а не за борбу за опста-
нак. Желимо да будемо чак и у прве три 
екипе ако може, због АБА 2 лиге, али то 
ћемо видети до краја, има доста још да 
се игра и све зависи од нас”, каже 28-го-
дишњи кошаркаш и додаје: 

„Као највећи квалитет тима до сада 
се показала одбрана, једна смо од еки-
па  са најмање примљених поена у лиги. 
Треба да задржимо ту агресивност и у 

наставку сезоне. Што се тиче напада, 
доћи ће временом кад се више уигра-
мо и самопоуздање подигнемо”.

Ове сезоне Ризнић просечно бележи  
9,7 поена у КЛС- у, а занимљиво да је 
са 7,3 ухваћене лопте по мечу најбољи 
скакач екипе и пети скакач лиге.

„Мислим да смо сви заслужни кроз 
ту колективну одбрану, допуњујемо јед-
ни друге, заграђујемо, скачемо, преузи-
мамо... Не бих издвајао ни себе у од-
носу на друге, треба тако да гледамо и 
даље кроз колектив и тим. Што се мене 
тиче, ове године имам и већу минута-
жу и један сам од старијих играча тако 
да сам задовољан, али може и боље”.

Ризнић је као јуниор био веома пер-
спективан члан „Партизана”, играо је за 
млађе селекције Србије, али прелазак у 
сениорску конкуренцију није био толи-
ко успешан како се очекивало:

„Ја сам срећан што сам направио 
базу основног кошаркашког знања кроз 
„Партизан” који ме је научио свему. 
Мислим да сам имао и „несрећу”што 
сам био тамо у време кад је „Парти-
зан” био на врхунцу са Величковићем, 
Трипковићем, Тепићем, Кецманом, 
вансеријским играчима где је мени 
као младом играчу било јако тешко да 
у том простору нађем себе. Рад са Вујо-
шевићем две и по сезоне ми је много 
значио за даљи ток каријере. Научио ме 
начину на који да гледам кошарку кроз 
живот, да без максималног рада и по-
свећености у сали од шест, седам сати 
нема успеха”.

Некадашњи играч „Константина”, 
„Војводине”, БКК „Радничког”, „Радни-
ка” из Бијељине каже да је Златибор 
добра средина за стицање афирмације:

„Искрен да будем, и мени се овде 
некако вратило самопоуздање и љубав 
према кошарци, јер кад видите трибине 
и људе који искрено воле клуб, колико 
им значи када се баците за лопту, оди-
грате одбрану, дате кош, онда и вас то 
натера да играте максимално. Да се ср-
цем игра за овај клуб, а то отвара вра-
та за даљу афирмацију. Морамо увек 
испоштовати публику, пружати мак-
симум. Нико не тражи од нас да свако 
даје по 30 поена или не промашује кош. 
Довољно је да гинемо једни за друге и 
то ће публика да препозна”, закључује 
Богдан Ризнић, кошаркаш „Златибора”. 

Мирослав Јевремовић

БОГДАН РИЗНИЋ, КОШАРКАШ „ЗЛАТИБОРА”:

До најбољих резултата у одличним 
условима за играче

„Ја не знам много екипа које имају овакве услове, од смештаја, хране, до новца који је на време. Имамо све што 
нам је потребно да бисмо играли кошарку”, задовољан је Ризнић, један од кључних играча „Златибора”
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Фудбалери „Златибора” после јесењег дела сезоне у Првој лиги 
Србије налазе се на високом четвртом месту, чиме је круни-
сана најуспешнија година у историји клуба. Један од најбит-

нијих играча у тиму Предрага Ристановића је нападач Дејан Видић. 
Најбољег стрелца чајетинског тима са 10 голова омела је по-
вреда колена у 14. колу против „Јавора” да покаже још 
боље партије. Вратио се на терен у по-
следња два меча, али није одиграо 
целе утакмице, а за почетак про-
лећног дела би требало да буде по-
тпуно спреман. 

– Опоравио сам се, али добро ми је дошло што последњу 
утакмицу нисмо одиграли због снега. Повреда је још увек 
свежа, па је пауза добро дошлада још више ојачам ту ногу и 
да се вратим 100 посто здрав. Било је истегнуће медијалног 
лигамента и нагњечење менискуса, како је могло да буде 
испало је и добро. Криво ми је што сам се баш против „Ја-
вора” повредио, јер смо имали још два-три дербија после 
тога па нисам могао да помогнем саиграчима.

„Златибор” је у историјском дебију у другом рангу српског 
фудбала на 22 утакмице освојио 44 бода, са 14 победа уз 
два ремија и шест пораза. О неизвесности такмичења гово-
ри чињеница да прве четири екипе („Јавор”, „Инђија”, „ТСЦ” 
и „Златибор”) одвајају само два бода. Нападач Видић каже 
да је клуб близу остваривања амбиција да буде у првих осам 
екипа и пласира се у плеј-оф у коме се бодови преполовљују и 
наставља борба за Суперлигу. 

– Наравно да нико није очекивао ове резултате што смо оства-
рили и видело се кроз те утакмице да смо екипа која је достојан 
ривал сваком противнику. Мислим да се на крају испоставило 
да није случајно што смо на високом четвртом  месту. У случају 
да остане исти састав ове екипе, уз још пар појачања, сигурно да 
можемо бити конкурентни и за највиши пласман, односно ула-
зак у Суперлигу – каже 25-годишњи фудбалер који има веома 
битну улогу као најистуренији играч у поставци тренера Ристано-
вића, јер и када не постиже голове врши притисак на противнич-

ке одбране, задржава лопту у поседу, доминира у ваздушним дуелима  
и чини да екипа игра боље. 

– Искрено, што се тиче мојих индивидуалних партија заслужна је 
цела екипа и наравно шеф код којег се игра доста заснива на тим дугим 

лоптама и центаршутевима са стране, тако да 
долазим до изражаја баш због те игре. И у 
претходном клубу се игра заснивала на мени 

у систему 4-2-3-1. У потпуности ми одговара си-
стем тренера Ристановића, јер волим дуел игру, да 

заградим сваку лопту, да оставим, одложим и помо-
гнем сваком саиграчу да што лакше износе лопту, а 

на крају ми као награда дође гол. Кад се све сабере, 
можемо да кажемо да је успешна сезона за цео клуб, а и за мене.

Видић је први пут наступио у Првој лиги Србије и осетио је да лига 
има квалитет, као и да су тимови уједначени. Запамтио је своје најдраже 
голове и најтеже чуваре: – Посебно ми је драг други гол главом про-
тив „Слободе” из Ужица, још један који ће ми остати у сећању је гол 
против „Инђије” код куће када смо их победили 1:0 и тим голом смо 
избили тада на прво место. Штопер Оташевић из „Борца” је играо 
Суперлигу, има доста искуства и баш је добар у скоку – каже нека-
дашњи члан „Победе” из Белошевца, „Карађорђа” из Тополе који 
је каријеру провео у зонским ранговима и Српској лиги. У „Злати-
бор” је стигао прошле зиме и са осталим носиоцима Ћировићем, 
Миличићем, Дивцем, Павловићем, Јокићем, Анђелковићем.... 
допринео да клуб освоји прво место у Српској лиги Запад, и то 
у последњем колу победом над „Карађорђем”. 

 –Драматична је била та друга полусезона када смо јурили 
Прву лигу, доста је било тешко. Девет играча који су освојили 
Српску лигу је остало овде и остварен је континуитет.

Видић је задовољан условима на Златибору, а признаје да 
му је најбоља година у каријери донела и интересовање клубо-

ва из Суперлиге и иностранства. Најбољи стрелац Чајетинаца 
поручује да може отићи ако понуда буде одговарала клубу 

и њему, али да му је примарни циљ још један пласман 
у виши ранг са „Златибором” са којим има уговор на 
још годину дана.  М. Ј.

Голгетера Видића сада желе најбољи
За стрелца „Златибора” интересују се клубови из Суперлиге и иностранства, а он поручује да може отићи ако понуда 

буде одговарала клубу и њему, али да му је примарни циљ још један пласман у виши ранг са „Златибором” 

ФК „Ча је ти на” је у 2018. го ди ни по-
чео са ра дом и у Си ро гој ну, чи ме се 
до дат но по ве ћа ло члан ство у клуп ској 
Шко ли фуд ба ла. Пре ма ре чи ма ге не-
рал ног се кре та ра и јед ног од клуп-
ских тре не ра Оли ве ра Ла за ре ви ћа, то 
је основ на клуп ска де лат ност и ве о ма 
је ва жно што је на ста вљен по раст бро-
ја по ла зни ка. 

– На ша Шко ла фуд ба ла са да бро ји 
око 140 чла но ва, што нас ве о ма ра ду-
је. Ина че, две на ше еки пе су про ле тос 
оства ри ле од лич не ре зул та те у Ли ги бу-
ду ћих шам пи о на. Ге не ра ци ја 2010, ко ја 
је осво ји ла то так ми че ње за овај округ, 
на за вр шном тур ни ру је по ра же на у по-
лу фи на лу, док је еки па 2009. би ла дру-
го пла си ра на у окру гу, али је та ко ђе уче-

ство ва ла на за вр шном тур ни ру. У но ву 
се зо ну ЛБШ ула зи мо са се дам са ста ва 
на ше шко ле фуд ба ла, нај ви ше до са да. 
Ис та као бих и то да смо ове го ди не по 
тре ћи пут ор га ни зо ва ли наш фуд бал-
ски тур нир за мла ђе ка те го ри је, ко ји је 
оку пио пре ко 60 шко ла фуд ба ла, а та-
ко ђе смо по пр ви пут во ди ли де цу на 
камп у Вр њач ку Ба њу, где је бо ра ви ло 
ви ше од 60-оро де це ко ја су, осим тре-
нин га и утак ми ца, има ла ор га ни зо ва на 
дру же ња, из ле те... Уче ство ва ли смо на 
тур ни ри ма у овом де лу Ср би је. Се ни о-
ри су окон ча ли по лу се зо ну у Окру жној 
ли ги на де о би дру гог ме ста, што је нај-
бо љи ре зул тат клу ба у по след њих не ко-
ли ко го ди на. Ско ро чи тав са став чи не 
мом ци из на ше оп шти не, што је и по-
ли ти ка клу ба. Је ди ни про блем с ко јим 
се су о ча ва мо у ра ду је сте не до ста так 
про сто ра за тре нин ге, по го то во зи ми. 
Због то га смо из не ли пред лог да се у 
бли ској бу дућ но сти у Ча је ти ни из гра ди 
ба лон са ла, ко ја сва ка ко не би ко ри сти-
ла са мо на ма.

И. Ј.

ФК „Ча је ти на”: У Шко ли фуд ба ла 140 чла но ва

Дејан Видић
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Нај бо ља го ди на ча је тин ског спор та
Мир ко Пе тро вић, ге не рал ни се кре тар Спорт ског са ве за Ча је ти не, ис ти че да је прак тич но  

сва ки клуб из на ше оп шти не оства рио не ки успех у 2018. го ди ни 

Спорт ска 2018. до не ла је по је дин ци ма и 
клу бо ви ма са про сто ра оп шти не Ча је-
ти на зна чај не успе хе у сво јим обла сти-

ма, не ки ма од њих чак и нај ве ћа до стиг ну ћа 
у лич ним ка ри је ра ма или клуп ској исто ри ји. 
Ге не рал ни се кре тар Спорт ског са ве за Ча је ти-
не Мир ко Пе тро вић сма тра да је го ди на на 
из ма ку до не ла ве ли ки број за па же них спорт-
ских оства ре ња, али и да се на да да ће их у 
на ред ном пе ри о ду би ти још ви ше. 

– Прак тич но сва ки клуб из на ше оп шти-
не оства рио је не ки успех у овој го ди ни. На-
рав но, мо рам ис та ћи ре зул та те Ко шар ка-
шког клу ба „Зла ти бор” ко ји је до шао ме ђу 
осам нај бо љих ти мо ва у Ср би ји, ФК „Зла ти-
бор” ко ји је до шао до вр ха Пр ве ли ге Ср би-
је, као и од бој ка ши це „Зла ти бо ра” ко је су у 
Пр вој Б ли ги оства ри ле де вет по бе да у ни зу. 
Ча је ти на је у 2018. го ди ни до шла до две ме-
да ље на МО СИ игра ма. Уз сре бро атле ти ча-
ра Не ма ње Це ров ца на 1.500 ме та ра до од-
лич ја је до шла и еки па у од бој ци на пе ску, 
ко јој је при па ла брон за. За на ред ну го ди ну 
по сто ји мо гућ ност да ло кал на спорт ска по-
ро ди ца бу де уве ћа на за још не ке чла но ве; 
при лич но је из ве сно да ће мо има ти клуб у 
стре ља штву ко ји фор ми ра Пе тар Ва си ље вић, 
као и Клуб ма лог фуд ба ла „Зла ти бор”, ко ји 
је та ко ђе у за вр шном про це су фор ми ра ња. 
У Ча је ти ни има мо ве ли ки број та лен то ва не 
де це, али и до во љан број струч них ли ца, ко-
ја их мо гу упу ти ти у спорт аде ква тан за њих. 
Сто га је ва жно да има мо ви ше клу бо ва, да 
де ца мо гу ода бра ти спорт ко ји им од го ва ра.

По се бан осврт Пе тро вић је на пра вио на 
свој ма тич ни спорт. 

– Атлет ски клуб „Ча је ти на” је млад клуб, 
али с по но сом мо гу ис та ћи да има мо све ви-
ше за ин те ре со ва не де це. Бро ји мо 15 чла но ва 

и то су ма хом основ ци. По твр да њи хо вог на-
прет ка је и чи ње ни ца да смо ове го ди не до-
шли и до пр вих ме да ља на Крос се ри ји РТС-а. 
Ди ми три је Љу би чић (2007. го ди ште, ди сци-
пли на 800 ме та ра) и Сте фан То ко вић (2010. 
го ди ште, ди сци пли на 500 ме та ра) осво ји ли су 
дру го од но сно тре ће ме сто у Шап цу. 

Са вез је то ком го ди не ор га ни зо вао и низ 
школ ских так ми че ња, на ко ја се да је по се-
бан ак це нат. Тур ни ри за основ це и сред њо-
школ це у екип ним спор то ви ма, као и њи хо-
ва пу то ва ња на тур ни ре у су сед не оп шти не, 
де лат ност је ко ја се вр ши ла и прет ход них го-
ди на, а по пр ви пут Ча је ти на је у 2018. би ла 
до ма ћин и Окру жног так ми че ња осно ва ца у 
сто ном те ни су. Ту је био и ква ли фи ка ци о ни 
крос за РТС-ову се ри ју, ко ји је и ове го ди не 
оку пио ве ли ки број де це. Ре кре а тив ни вид 
ба вље ња спор том, ка ко ка же Пе тро вић, по-
себ но је ва жан. 

– Упра во у скла ду с тим прет ход не го ди не 
смо ор га ни зо ва ли и Спорт ске игре мла дих, 
нај ма сов ни ју при ред бу тог ти па, где смо оку-
пи ли ве ли ки број де це. По себ но нам је дра го 
што су де ца из Ча је ти не оства ри ла за па же не 
ре зул та те не са мо на Зла ти бо ру и ка сни је у 
Бе о гра ду, већ и на ре ги о нал ном фи на лу у 
Спли ту, где су нам при па ле сре бр не ме да-
ље у од бој ци и у од бој ци на пе ску. Та ко ђе, 
по ме нуо бих и „Дан вел не са”, ко ји је ле тос 
ор га ни зо ван на Кра ље вом тр гу и био отво-
ре ног ти па за све за ин те ре со ва не. 

Са вез је то ком го ди не уче ство вао и у ор-
га ни за ци ји ве ли ког бро ја ма ни фе ста ци ја. 

– Пре све га ту је фуд бал ски „Тур нир при ја-
тељ ства”, ко ји је фуд бал ски ас Са во Ми ло ше-
вић по пр ви пут ор га ни зо вао на Зла ти бо ру и 
ко ји је оку пио еки пе не са мо из Ср би је и из 
ре ги о на, већ и из Ита ли је, Шпа ни је, Ма ђар-
ске, Тур ске. Тре ћу го ди ну у ни зу по мо гли смо 
ор га ни зо ва ње так ми че ња „City Ga mes”, као и 
ауто мо бил ске при ред бе, по пут так ми че ња у 
ауто-сла ло му или „Џи пи ја де”. По ло ви ном фе-
бру а ра смо уче ство ва ли у ор га ни за ци ји ММА 
тур ни ра у ок та го ну, а мо гу да на ја вим да ће 
се исто так ми че ње одр жа ти и у 2019. го ди ни, 
та ко ђе 16. фе бру а ра, с тим што ће осим ММА 
би ти за сту пље ни још бокс и кик бокс.

И по ред то га што ће ло кал ни спорт на ред-
ну го ди ну по че ти с не што ма ње из дво је них 
сред ста ва из оп штин ског бу џе та, Пе тро вић 
на по ми ње да то не тре ба да бри не спорт ске 
рад ни ке: – Бу џет је сте не што ума њен у том 
сми слу, али то ни је ни шта што се не мо же 
ис пра ви ти евен ту ал ним ре ба лан сом. У 2018. 
го ди ну ушли смо са 40 ми ли о на ди на ра из-
дво је них за спорт, а са да је та су ма ма ња за 
са мо се дам ми ли о на, што зна чи да из но си 
33 ми ли о на ди на ра. И. Јан ко вић

СК „Зма је вац”: Две ме да ље 
 на др жав ном пр вен ству

Дво је так ми ча ра Ски ја шког клу ба „Зма је вац” осво ји ли су 
низ ме да ља у 2018, а пре ма ре чи ма њи хо вог тре не ра Вла ди-
ми ра Шев ку ши ћа, по себ но се ис ти чу две ме да ље осво је не на 
Пр вен ству Ср би је на Ко па о ни ку. Но вак Ива но вић (ка те го ри-
ја до 12 го ди на) и Га ла Ива но вић (ка те го ри ја до 10 го ди на) 
осво ји ли су пр ва ме ста у ве ле сла ло му. Од оста лих ре зул та-
та вре ди ис та ћи и уче шћа на „Алп ском ку пу Ужи це” (Га ла 1. 
ме сто, Но вак 2.) и на Ме мо ри ја лу „Ђу ро вић Бо жи дар” (Га ла 
1. ме сто, Но вак 3. ме сто). Но ва ку је при па ло и дру го ме сто на 
„Ку пу шам пи о на” у Ни шу, док је Га ла на Бје ла шни ци (БиХ) за-
у зе ла 3. ме сто. 

Мир ко Пе тро вић
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За су ше ње гра вид них 
кра ва је по сте пен по
сту пак и под ра зу ме ва 
и пра вил ну ис хра ну ка

ко би се ор га ни зам му зне кра
ве при ла го дио и сам сма њио лу
че ње мле ка у млеч ној жле зди. 
Му зна кра ва мо ра се за су ши ти 
кра јем сед мог ме се ца сте о но
сти ка ко би се њен ор га ни зам 
мо гао  пот пу но при ла го ди ти 
по след њој фа зи раз во ја пло да 
а ујед но и при пре ми ти за на ред
ну лак та ци ју.

 За што је по сту пак за су ше
ње гра вид них кра ва би тан 
за здра вље кравe ?
За су ше ње је вр ло ва жан пе ри од у 

про из вод ном ци клу су сва ке кра ве. У 
том пе ри о ду млеч на гр ла су из ра зи
то осе тљи ва и под ло жна ин фек ци ја
ма. У овом пе ри о ду бит но је  по сти ћи 
од го ва ра ју ћу кон ди ци ју ко ју гр ла тре
ба да има ју у овом пе ри о ду. Да би се 
по сти гла од го ва ра ју ћа кон ди ци ја  то  
по сти же мо аде кват ном ис хра ном ви
со ко сте о них кра ва. По себ ну па жњу 
тре ба обра ти ти и на по сте пе но сма
ње ње ко ли чи не по му же ног мле ка у 
пе ри о ду ко ји прет хо ди пот пу ном пре
стан ку му же.

 Пе ри од ко ји прет хо ди за су ше њу 
по чи ње у тре ћем ме се цу лак та ци је, и 
то по сте пе ним ко ри го ва њем те ле сне 
кон ди ци је. Ово је зна чај но, јер је мно
го те же ура ди ти то пред за су ше ње или 
то ком за су ше ња. Циљ је да кра ва по
стиг не оце ну 3 те ле сне кон ди ци је, а 
све оно што је ис под или пре ко ових 
вред но сти тре ба ко ри го ва ти, и то про
ме ном ре жи ма ис хра не.

 Кад се кра ве хра не кон цен тра том, 
у слу ча ју сла би је те ле сне кон ди ци је, 

ко ли чи на кон цен тро ва ног хра ни ва се 
по ве ћа ва за ½ кг  днев но, док се код 
пре то вље них кра ва сма њу је за истих 
½  ки ло гра ма. У слу ча ју упо тре бе ком
плет них обро ка, кра ве с ви со ком оце
ном те ле сне кон ди ци је се из два ја ју и 
по себ но хра не.

То ком пе ри о да ко ји прет хо ди за су
ше њу, те ле сну кон ди ци ју тре ба про
ве ра ва ти два до три пу та сед мич но, 
а за тим јед ном у то ку не де ље. Сте о не 
кра ве мо ра ју да по ве ћа ва ју ма су упо
ре до са по ра стом пло да, и то од 45 до 
65 гра ма днев но, а пред сам по ро ђај 
и ви ше. Ово је нео п ход но ка ко ка ко 
би се спре чи ла мр ша вост кра ве на
кон те ље ња. 

Пред за су ше ње, ко ли чи на мле ка 
тре ба да се сма њу је по 10 ки ло гра ма 
днев но. Тај ефе кат  се нај лак ше по
сти же сма ње њем уде ла кон цен тра та 
у обро ку или упо тре бом ка ба сте хра
не ни ске енер гет ске вред но сти. Ре дук
ци јом ви со ко е нер гет ске хра не бр зо се 
по сти же сма ње ње ко ли чи не мле ка, 
али се мо ра во ди ти ра чу на да исто

вре ме но не до ђе до опа да ња те ле сне 
кон ди ци је. У пе ри о ду за су ше ња је ова
кво сма ње ње про из вод ње нео п ход но.

 Пре пла ни ра ног за су ше ња мо ра мо 
би ти пот пу но си гур ни да ни јед на че
тврт ни је ма сти тич на, што про ве ра ва
мо ма сти тис те стом. Ако по сто ји траг 
ма сти ти са код кон трол не кра ве, ма сти
тич ну  кра ву тј. че тврт мо ра мо пр во са
ни ра ти па тек он да за су ши ти.

 Про це ду ра на глог за су ше ња 
под ра зу ме ва:

1. Пре пла ни ра ног да на за су ше ња кра
ви мо ра мо ус кра ти ти кон цен тро ва ну 
хра ну у пот пу но сти. То зна чи нај ма ње 
57 да на пре за су ше ња кра ви не да ва
ти: ку ку руз, је чам, зоб, со ју. Тре ба ус
кра ти ти и зе ле ну хра ну ко ја са ма по 
се би де лу је на ве ће лу че ње мле ка у 
ви ме ну.
2. Кра ви тре ба по ну ди ти са мо се но. 
На тај на чин ће се са мо по се би знат
но сма њи ти лу че ње мле ка. Про из вод
ња мле ка би та ко тре ба ло да пад не на 
по ло ви ну или чак тре ћи ну нор мал не 
про из вод ње за ту кра ву. Ва жно је ис

та ћи да се кра ви мо ра ус кра ти ти 
у ис хра ни све осим се на и во де, 
ко ји мо ра ју би ти при сут ни у до
вољ ним ко ли чи на ма.
3. Тре ба при пре ми ти ињек то
ре и то за сва ку че тврт по је дан. 
Ко ри сти ти ињек то ре ко ји слу
же баш за за су ше ње кра ва а не 
за ле че ње ма сти ти са. На дан ка
да за су шу је мо кра ву,ињек то ре 
апли ку је мо у че твр ти ви ме на. То 
је нај бо ље учи ни ти уве че, по сле 
по след ње му же, ако се ра ди на
гло за су ше ње.
4. Дру ги дан ви ше не му зе мо. 
Ви ме ће би ти на ли ве но, до ве
че ри на те че но, али је ва жно не 
му сти ви ше.

5. Тре ћи дан, ако је ура ђе но све ка ко 
тре ба, мле ка ви ше не би тре ба ло би ти. 
Ви ме би тре ба ло да је мло ха во и не би 
сме ло да је цр ве но.

 Прак са је по ка за ла по себ но код 
ви со ко млеч них гр ла,  мо дел за су ше
ња са пре ска ка њем му же ни је та ко 
успе шан, јер се са пра жње њем ви ме
на млеч на жле зда под сти че на ства ра
ње но ве ко ли чи не мле ка, па се пре ма 
то ме це ли хор мо нал ни ци клус збу њу
је и на ста вља. Мо дел на глог за су ше
ња у по ре ђе њу са мо де лом пре ска
ка ња му же ња за ор га ни зам кра ве је 
стре сни ји, али тај стрес де лу је кра ће 
и ефи ка сни је на хор мо нал ни си стем 
кра ве ко ји ре гу ли ше про из вод њу и 
лу че ње мле ка. 

  Од га ји ва чи во ди те ра чу на о овом 
пе ри о ду и по ступ ку јер је то је дан од 
усло ва да има те здра ве и при пре мље
не кра ве за на ред ну лак та ци ју.   

Teк ст при ре дио,
 Иван Гу ја ни чић

 струч ни са рад ник
Зла ти бор ски еко аграр 

Засушење
гравиднихкрава
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Об ра да зе мљи шта је пр ва, 
основ на и не из бе жна агро
технчи ка ме ра ко ја се у ра
тар ској про из вод њи при

ме њу је сва ке го ди не. Без об ра де 
зе мљи шта раз вој га је них би ља ка би 
био не мо гућ услед ни за фак то ра ме ђу 
ко ји ма су: уга же ност зе мљи шта, про
пу сност зе мљи шта за во ду, раз ви је не 
по пу ла ци је ко ро ва, па то ге на и ште то
чи на, ду би на ху му сног сло ја. Об ра да 
зе мљи шта слу жи да ус по ста ви по во
љан ам би јент на пар це ли ко ји је по
тре бан за раз вој га је них биљ ка.  Ис ку
ства су по ка за ла да је про цес об ра де 
зе мљи шта не из бе жан и скуп. При об
ра ди зе мљи шта ко ри сте се ја ке ма ши
не чи ја је сна га мо то ра та ква да мо же 
ву ћи аде кват ну при кључ ну ма ши ну. 
При кључ на ма ши на се мо ра из бо ри
ти са огром ним от по ром ко је зе мљи
ште пру жа, да над ја ча исти и оба ви за
да так за ко ји је на ме ње на тј. да спре ми 
зе мљи ште за да ље ра до ве. Ја сно је да 
об ра да зе мљи шта осим при ти ска ко ји 
вр ши на рад ну и при кључ ну ма ши ну 
вр ши при ти сак и на финансиjе у сми
слу по тро ше ног го ри ва, ха ба ња рад не 
и при кључ не ма ши не, бро ја рад них са
ти ко ји су по треб ни да се по сао оба ви.

Ка да се го во ри о об ра ди зе мљи
шта ми сли се на ком плет ну об ра
ду тј. основ ну и до пун ску об ра ду зе
мљи шта. 

При ме ри ко ји ће би ти на ве де ни 
упо ре ђу ју од но се рад ног учин ка, по
тро шње сред ста ва на го ри во и по
прав ке, бро ја прох да и по пу ла ци је 
ко ро ва, ште то чи на и па то ге на. Та ко
ђе,   на ве де не су ге сти је мо гу се ис ко
ри сти ти ус по ста вља њем оп ти мал ног 
од но са изем ђу уло же ног и до би је ног.

Код нас су нај за сту пље ни ја три на
чи на об ра де зе мљи шта:
 Ора ње са пре вр та њем пла сти це 

и до пун ска об ра да
 Ора ње без пре вр та ња пла сти це 

и до пун ска об ра да
 Ди рек та на се тва 
Ора ње са пре вр та њем пла сти це 

је нај за сту пље ни ји вид ора ња у на
шој  зе мљи. Сви зна мо ка ко то из гле
да: трак тор ко ји ву че плуг кроз зе мљу 
је нај ви ђе ни ји при зор на на шим по
љи ма ка да је се зо на основ не об ра де 
зе мљи шта у је ку. 

Ма не:
  Ве ли ка по тро шња го ри ва јер 

при кључ на ма ши на ко ја се ко ри сти је 

кла си чан ра о нич ни плуг ко ји од се ца, 
по ди же и пре вр ће пла сти цу. От пор зе
мљи шта је огро ман што зна чи да сна га 
мо то ра ма ши не ко ја тај плуг ву че мо ра 
би ти ве ћа у од но су на сна гу мо то ра ко
ја је по треб на за све оста ле опе ра ци је 
на пар це ли. Не рет ко се ви ди да до ма
ћин ства по се ду ју два трак то ра је дан 
ја чи и је дан сла би ји и ово је је дан од 
глав них раз ло га за што је та ко.
  Плуг је крут што зна чи да ће 

услед ву че кроз зе мљи ште до ла зи ти 
до по ве ћа ног ха ба ња плу га услед от
по ра зе мљи шта ко ји се ди рет но кон
три ра тј. си ла плу га ди рект но се су че
ља ва са си лом от по ра зе мље. 
  Уко ли ко се ко ри сти овај вид 

об ра де оста ју ду бо ке бра зде ко је се 
мо ра ју за тво ри ти и по рав на ти до
пун ском об ра дом. Ово до во ди до по
ве ћа ња тро шко ва у сми слу го ри ва и 
рад них са ти.
 Оста вља ју плу жни ђон за со бом.
 Упр кост то ме што је ра о нич ни плуг 

па тен ти ран у САДу ње го ва упо тре ба 

је за ко ном за бра ње на у тој зе мљи за то 
што зе мљи ште ора но на овај на чин би
ва ла ко по не то ве тром и во дом.

Пред но сти:
  По што ра о нич ни плуг по ди же 

од се ца и пре вр ће пла сти цу од ли чан 
је за ме ша ње ор ган ског ђу бри ва и 
зе мљи шта. До бро ме ша ње га ран ту
је ујед на чен рас по ред ор ган ског ђу
бри ва на це лој ду би ни ко ју плуг оре. 
Уко ли ко се не ко ри сти ор ган ско ђу
бри во за ху мус ко ји се на ла зи на 
пар це ли исто ва жи, дру гим ре чи ма, 
про ду бљу је по сто је ћи ху му сни слој. 
Ду бљи ху му сни слој зна чи бо ље за
др жа ва ње во де у зе мљи шту и обо га
ћи ва ње зе мљи шта ко ри сним ми кро
ор га ни зми ма.
 Пре вр та ње зе мљи шта на ру ша

ва по во љан ам би јент ко ји су се би на
пра ви ли кор ви, па то ге ни и ште то чи
не. Ора ње пред зи му је си гу ран на чин 
уни шта ва ња ко ро ва и ште то чи на јер 
се лар ве, кли це па то ге на и се ме на ко
ро ва из ба цу ју из свог ко мот ног ам би
јен та на хлад но ћу ко ја их ис тре бљу је. 
На овај на чин се ефи ка сно ис тре бљу ју 
и па та о ге ни ко ји се на ла зе у за ра же
ном ко ре њу прет ход ног усе ва.
  Бу ду ћи да су бра зде ду бо ке у 

њи ма се на ку пља во да. Та иста во да 
се ле ди и са мим тим да ље уби ја ко
ров ска се ме на, кли це па то ге на и лар
ве ште то чи на. При за тва ра њу бра зди 

Предностииманетри
најзаступљенијаначина

обрадеземљишта
Коднассунајзаступљенија
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oрањесапревртањемпластице
идопунскаобрада,oрањебез
превртањапластицеидопунска

обрадаидиректанасетва
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во да се за ро бља ва у зе мљи шту и пра
ви се за ли хе овог дра го це ног ре у ср са.

Нај бо ља при ме на:
 На зе мљи шти ма ко ја се пр ви пут 

об ра ђу ју или на пар це ла ма ко је ни су 
ду го го ди на би ле об ра ђи ва не.
 У ор ган ској про из вод њи се мо

же ко ри сти ти кад се стај њак уно си у 
зе мљи ште тј. јед ном у три до че ти ри 
го ди не.
 На пар це ла ма ко је има ју про бле

ма са на је зда ма ште то чи на ко је су по
зна те да пре зи мља ва ју у зе мљи шту и 
биљ ним остат ци ма.
 На зе мљи шти ма где је ху му сни 

слој пли так.
 
Ди ско сни и чи зел плуг
Ора ње без пре вр та ња пла сти це 

је ма ње за сту пље но у на шој зе мљи. 
Вр ши се на ма ло дру га чи ји на чин. 
Уме сто кла сич ног ра о нич ног плу га 
ко ри сти се ди ско сни или кли на сти 
„чи зел“ плуг. Има пар спе ци фич но сти 
ко је мо гу да бу ду за ни мљи ве.

Ма не:
 Не ме ша зе мљи ште та ко да то 

што је го ре оста је го ре не иде у ду
бље сло је ве зе мљи шта и ти ме је ме

ша ње ор ган ског ђу бри ва и зе мљи шта 
не мо гу ћа.
 Пра ви пли ће бра зде што зна чи 

да је ко ли чи на во де ко ја би ва за ро
бље на у зе мљи шту ма ња у од но су на 
зе мљи ште ора но ра о нич ним плу гом.
 Мо же да бу де ја ко не згод но уко

ли ко се упо тре бља ва на пар це ла ма 
где се за па тио ко ров ко ји се ве ге та
тив но раз мно жа ва нпр. пи ре ви на. 
Сец ка ње ових ко ро ва до во ди до ја
чег за ко ро вља ва ња пар це ле та ко да 
је до дат на при ме на хер би ци да пре 
или у то ку ора ња пре по руч љи ва у 
овом слу ча ју.

 
Пред но сти:
 Уме сто да се ди рект но су прот

ста вља си ли от по ра ко ју пру жа зе
мљи ште ди ско сни и чи зел плу го ви 
је пре у сме ра ва ју што зна чи да је рад 
са њи ма ма ње по гу бан по рад ну ма
ши ну и не зах те ва трак тор са ве ли
ком сна гом мо то ра што на рав но по
жељ но ути че на по тро шњу го ри ва и 
ха ба ње.
 Плу го ви ко ји сец ка ју и не пре

вр ћу зе мљу су од лич ни за укла ња ње 
же тве них оста та ка та ко да се у не ким 

слу ча је ви ма мо же ели ми ни са ти по
тре ба за плит ким ора њем.
 До пун ска об ра да је ну жна, ма да 

је тро шак исте мно го ма њи у од но су 
на ора ње са ра о нич ним плу гом.
 Мо же се ре ћи да ова кви плу го ви 

ви ше ри ља ју не го што ору зе мљу та ко 
да су згод ни за при ме ну на пар це ла
ма где је јак ве тар или где је при сут на 
вод на еро зи ја.
 Не оста вља ју плу жни ђон за со

бом.
Нај бо ља при ме на:
 На зе мљи шти ма ко ја су по сле же

тве тре ти ра на то тал ним хер би ци дом 
у ци љу уни шта ва ња ко ро ва.
 На ла ким зе мљи шти ма бо га тим 

ху му сом као што су чер но зем и ли вад
ска цр ни ца.
  За оне про из во ђа че ко ји ни су 

у при ли ци да по се ду ју или ко ри сте 
трак тор са ја ким мо торм.

Ди рект на се тва је по пу ла ран на
чин об ра де зе мљи шта ме ђу ор ган ским 
про из во ђа чи ма и пер ма кул ту ри сти ма. 
За сни ва се на иде ји ми ни мал не об ра
де зе мљи шта и че сто се у јед ном про
хо ду оба ве об ра да зе мљи шта и се тва.

Ма не:
 Не зго дан на чин се тве  на те шким 

и гли но ви тим зе мљи шти ма за то што 
су та ква зе мљи шта ве о ма зби је на и 
ко рен га је не биљ ке се сла бо и спо
ро раз ви ја.
 По што се овај си стем се тве за

сни ва на нај ми ни мал ни јој мо гу ћој 
об ра ди ели ми на ци ја кор ва и ште то
чи на ни је мо гу ћа пу тем овог си сте
ма об ра де.

Пред но сти:
 Ха ба ње ма ши на је нај ми ни мал

ни је.
 Утро шак го ри ва је нај ми ни мал

ни ји.
 Не зах те ва основ ну и  до пун ску 

об ра ду та ко да је и број про хо да све
ден на нај ми ни мал ни ји мо гу ћи број.

Нај бо ља при ме на:
  За га здин ства ко ја има ју ма лу 

про из вод њу по вр ши ну.
 У ком би на ци ји са мал чи ра њем 

оне мо гу ћу је се раст ко ро ва и омо гу
ћу је се чу ва ње вла ге у зе мљи шту.

Текст при ре дио,
Дипл. инж. С. М. Зе че вић

Срећни новогодишњи  
и божићни празници!!! 
Ваш „Пољопривредник”
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Бо ја је ве о ма бит на у биљ ном и жи
во тињ ском све ту. Бо ја за јед но са 
зву ком и ми ри сом слу жи за да ва ње 
сиг на ла као што су опа сност, хра на, 

парт не ри, до ба да на итд.
Ин сек ти су ве о ма под ло жни ути ца ју бо је 

и мно го се осла ња ју на њу. Шта ви ше, биљ
ни свет се раз ви јао у скла ду са том осо би ном 
ин се ка та. Ко ри сни ин сек ти као што су пче ле 
слу же као по у зда ни опра ши ва чи. Је дан од 
на чи на да биљ ка бу де опра ше на је да пче ла 
при ме ти цвет са ве ли ке раз да љи не и сле ти. 
Шан са да пче ла  при ме ти биљ ку са ве ли ке 
раз да љи не је ве ћа уко ли ко је цвет јар ке бо је.

Бо ја је мач са две оштри це
При вла чи ти ин сек те зна чи при вла чи ти и 

ште то чи не. Ве ли ки број вр ста штет них ин
се ка та је у ста њу да при ме те усев са ве ли ке 
раз да љи не и об ру ше се на ње га.  По не кад 
се и ви ше вр ста ше то чи на по ја ви у усе ву. 
Сви за јед но про жди ру на шу хра ну, пре но
се кли це ра зних гљи ва и ви ру са и ти ме до
дат но угро жа ва ју усе ве.  Упр кос то ме што је цео кон цепт при вла че ња ин се ка
та пу тем бо је у мо дер ној по љо при вре ди по стао фак тор ко ји пра ви про бле ме 
по кре ну то је ис тра жи ва ње у Ја па ну са иде јом „ка ко окре ну ти осо би ну ин сек та 
да бу ду при ву че ни бо јом про тив њих“. За кључ ци до ко јих су до шли су фе но ме
нал но де ло твор ни и по врх све га из у зет но еко ло шки.

Де та ље сту ди је и за кључ ке ко ји су из ве де ни мо же те про чи та ти ов де.

Ко ри сти протвни ко ву сна гу про тив ње га
Му дри ја пан ци во ђе ни прак тич ном фи ло зо фи јом су по че ли да раз ви ја ју 

клоп ке и ре пе лен те ко ји бо јом те ра ју ин сек те или их ма ме у клоп ке. У за ви
сно сти од то га да ли су про бле ма тич ни ин сек ти ко ји на па да ју да њу или но ћу 
раз ви је не су све тло сне клоп ке и клоп ке јар ке бо је.

По ка за ло се де ло твор но по ста вља ње клоп ки ко је су јар ко жу те бо је. Ми сле
ћи да је у пи та њу цвет ин сек ти на ва љу ју на клоп ку где их че ка си гур на про паст. 
Клоп ка мо же би ти крај ње јед но став на: јар ко жут суд или па пир пре кри ве ни са 
леп ком за ин сек те. Ово је су пер ре ше ње за за тво рен про стор и ово ре но по ље. 
Ка че њем или по ба да њем ових клоп ки по пар це ли или у за шти ће ном про сто ру 
Ви ефек тив но пре у сме ру је те ин сек те са усе ва на клоп ку. Ин сек ти као што су 

ли сне ва ши, ско чи бу бе, ли сни ми не ри, бе
ле ва ши и трип си би ва ју ла ко пре ва ре ни. У 
на је зда ма су ле те ли у сво ју смрт.

Уко ли ко же ли те са ми да на пра ви те 
клоп ку до вољ но је од штам па ти пар па пи
ра пре ма сле де ћем ко ду: Р 223 Г 245 Б 37 . 
На кон штам пе са мо тре ба пре ма за ти леп
ком за ин сек те и опре ми ти сте се.

Па жња се мо ра обра ти ти на пе ри од 
опра ши ва ња ка да је при су ство пче ла по
жељ но. То ком опра ши ва њај клоп ке мо ра ју 
би ти укло ње не јер у су прот ном мо же до ћи 
до ма са кра ових ко ри сних ин се ка та што 
мо же иза зва ти не про це њи ву ште ту.

За ин сек те ко ји су ак тив ни то ком но ћи 
при каз за тво ре ног про сто ра ко ји је осве
тљен јар ко жу тим ЛЕД осве тље њем

По ка за ла се де ло твор на упо тре ба жу
тих ЛЕД си ја ли ца. Јед на обич на, скром на 
жу та  ЛЕД си ја ли ца се по ка за ла као ве о
ма де ло тво ран су зби јач ноћ них ин се ка та, 
у пр вом ре ду мо ља ца ко ји на па да ју во ће 
и ку ку ру зне со ви це. Ка да је у за шти ће ном 

про сто ру или отво ре ном по љу при сут на јар ко жу та бо ја то ком но ћи ин сект се 
збу ни и по ми сли да је дан. Та ко збу њен по вла чи се,  не на па да усев или за сад 
јер ње му је сјај ја ког све тла знак да је на по љу још увек сун це и он не ма шта да 
тра жи на по љу. Ре ак ци ја ноћ них исе ка та на јар ко жу то све тло је ре флек сна та
ко да ће се без раз ми шља ња окре ну ти и од ле те ти дру где.  Рад је у то ку да се 
про из ве де по себ на ЛЕД си ја ли ца чи ја бо ја ће би ти од бој на за ви ше вр ста ин
се ка та ма да као што је за кљу че но обич на, ку пов на, Лед си ја ли ца чи ја бо ја је 
јар ко жу та оба вља по сао.

Пла ви про зо ри
До каз да пла ва бо ја не ма од би ја јућ ефе кат на ин сек те.
По сто ји мит у на шим кра је ви ма ко ји ка же да про зор ска ок на тре ба фар ба

ти пла вом бо јом. Пла ва бо ја на вод но од би ја ин сек те ко ји по ку ша ва ју да уле те 
у ста ју или ку ћу. Да је та ко он да не би би ло цве ћа пла ве бо је а ка мо ли да бу де 
опра ши ва но од стра не пче ла и на па да но од стра не ште то чи на.  Упр кос то ме 
што пла ва бо ја не рас те ру је ин сек те ова при ча слу жи као чист до каз да су на
ши ста ри зна ли за ефе кат ко ји бо ја оста вља на ин сек те и, у сво јој ре жи ји раз
ви ли „бо је ва сред ства“. Из вор: https://ra tar stvo.net

ИНТереСаНТНО И ПОучНО 

Бојакаоеколошкосредство
зарастеривањеинсеката

Саопштењезајавност
У пе так  21. 12. 2018. го ди не за вр ше но је при ја вљи ва ње по јав ном по зи ву – дру ги круг  за до ле 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 во ћа ри ма из роб них ре зер ви од лу ком 
Вла де Ре пу бли ке Ср би је. Спи сак по љо при вред них га здин ста ва тј. но си о ца га здин ста ва са по вр ши на ма ко ја 
у сво јој биљ ној струк ту ри има ју упи са не по вр ши не  под во ћем сход но про пи са ном кри те ри ју му, би ће об ја
вљен на огла сној та бли оп шти не Ча је ти на и ПД  „Зла ти бор ски еко аграр“ д.о.о. ули ца Алек сан дра Ка ра ђор
ђе ви ћа бр. 28, као и на порталу општине Чајетина и Златиборског еко аграра, до пет ка 28. 12. 2018. го ди не.                                                              

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

Јед но став на при ме на клоп ке јар ке бо је на отво ре ном по љу  
за ин сек те ко ји су ак тив ни то ком да на 


