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Препун Златибор то-
ком новогодишњих 
празника, одлич-

на посета ових зимских да-
на и рекордна посећеност у 
последње две године зна-
чи вредан успех, пун буџет, 
остварен сан планера и ре-
ализатора овдашњег тури-
стичког развоја. Поносно 
је, нема сумње, руководство 
општине Чајетина, од чијих 
је вишегодишњих потеза у 
стварању предуслова и по-
вољног амбијента пресудно 
зависио овај искорак Зла-
тибора, лидера српског ту-
ризма.

Председник општине Чаје-
тина Милан Стаматовић 
потврђује за ‹›Златиборске 
вести›› да је задовољан по-
стигнутим резултатима у ту-
ризму, до којих се стигло зах-
ваљујући добрим темељима 
које је ова власт надоградила 
осмишљеним и систематич-
ним радом, храброшћу, стр-
пљењем. При томе напомиње 
да се на оствареном неће ста-

ти, јер су туристичке мо-
гућности Златибора и целе 
општине неисцрпан извор 
развојних шанси, стални 
изазов за онога ко хоће ам-
бициозно и домаћински да 
управља овим ресурсима.

Да се ради плански  
и студиозно 

‘’Како бисмо направили 
повољан амбијент и уна-
предили туристичко место 
и инфраструктуру, потреб-
но је да се ради плански и 
студиозно. Ми смо на те-
мељима наших претход-
ника, у вези развоја Зла-
тибора као туристичког 
места прве категорије, на-
стојали да продужимо и до-
пунимо оно што су они за-
почели’’, каже Стаматовић и 
наставља:

„Значајне искораке смо 
направили у унапређењу 
планске документације, 
уређењу инфраструктуре и 
стварању повољног амбијен-
та како би инвеститори мог-

Милан Стаматовић каже да се до 
резултата у туризму стигло осмишљеним 

и систематичним радом, храброшћу, 
стрпљењем,те да се на оствареном неће 

стати, јер су туристичке могућности 
Златибора и целе општине неисцрпан 

извор развојних шанси, стални изазов за 
онога ко хоће амбициозно и домаћински 

да управља овим ресурсима

Рекордни број 
гостију је плод 
рада и односа 

општине 
Чајетина

Милан Стаматовић
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ли да улажу.  Позитивним 
одлукама у вези са накна-
дом за уређење грађевинског 
земљишта, пореским накна-
дама које су у надлежности 
локалне самоуправе успели 
смо да створимо јасне и пре-
познатљиве параметре који 
су доступни свим инвестито-
рима и нашим грађанима. 
Једна смо од ретких општина 
која има услужни центар и 
која је у правом смислу сер-
вис грађана, а надалеко смо 
познати по ажурности када 
је реч о издавању потребне 
документације странкама’’. 

Златибор и Чајетина  
примери успеха 

По речима председника 
општине, мало недостаје да 
се унапреди електронска 
управа чиме би се омогући-
ло да инвеститори са стра-
не буду упознати са свим 
општинским одлукама и 
оним што им се овде може 
понудити, као и са обавеза-
ма које их чекају ако би од-
лучили да инвестирају код 
нас. 

„Све поменуто плод је 
дугогодишњег рада и труда, 
поштеног односа према ин-

веститорима, нашим грађа-
нима, према буџетским 
средствима и све то је пре-
познато и дало резултате на 
дугорочном плану. Овај број 
гостију само је плод рада и 
односа који је заступљен у 
општини Чајетина’’, оцењује 
Милан Стаматовић и образ-
лаже: 

‘’Средства која се слију 
у буџет, било од боравиш-
не таксе или од инвестито-
ра који су плаћали накна-
ду за уређење грађевинског 
земљишта, као и друге таксе 
које се плаћају локалној са-
моуправи настојали смо да 
вратимо управо тамо где су 

и убрана. То су у овом слу-
чају крајњи корисници. Сви 
инвеститори знају да су за 
плаћену накнаду за уређење 
грађевинског земљишта до-
били уређено земљиште, 
инфраструктуру и рекон-
струисане саобраћајнице, 
електромрежу, водоводне и 
канализационе мреже... Пре-
познали су нашу добру на-
меру и заједно са нама су 
градили и развијали Злати-
бор. Са друге стране, бројним 
гостима и туристима који су 
долазили на ову планину 
морали смо да омогућимо 
добар провод, као и прија-
тан амбијент како би им вре-

ме проведено на Златибору 
било садржајно’’. 

Као илустрацију коректног 
односа према госту, председ-
ник истиче да туристи за бо-
равишну таксу коју су плати-
ли могу очекивати да имају 
културне, забавне, едука-
тивне и друге садржаје. 

‘’Не жалимо да уложимо 
и у развој спорта, организа-
цију културних дешавања 
и манифестација на тери-
торији целе општине. Јед-
нодневни излети у сеоске 
месне заједнице, који се као 
допунски садржаји редов-
но организују, значајно су 
допринели да гости упознају 
цео наш крај, природне ле-
поте, уређене стазе и купа-
лишта, нове просторе, наше 
културно-историјске вред-
ности. Само квалитетна ту-
ристичка понуда, стална 
улагања у нове садржаје, ре-
довна промоција и коректан 
однос према инвеститорима 
и туристима доносе натпро-
сечну посету и обарају ре-
корде. Тиме су Златибор и 
општина Чајетина постали 
примери успеха на нивоу 
Србије››, закључује Милан 
Стаматовић.  М. Ј.
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Слика препуног Зла-

тибора током нового-

дишњих празника, ка-

да се овде одмарало преко 

25.000 гостију, учинила је по-

носним сваког становника на-

ше општине. Препун Краљев 

трг у време три врхунска кон-

церта у три вечери – насту-

пи Хариса Џиновића, ‹›Рибље 

чорбе›› и Жељка Јоксимовића 

–  одлично попуњени злати-

борски хотели као и приватни 

смештај, највећи број прода-

тих ски-карата на скијалишту 

‹›Торник››...Све то потврђује да 

статус лидера српског туризма 

Златибор оправдано носи.

И зимска сезона, упркос 

низу дешавања која не иду 

у прилог туристичкој посе-

ти, овде је добро кренула. По 

десетак  хиљада гостију, до-

маћих и страних, било је у го-

тово сваком јануарском дану 

на стазама и шеталиштима 

Златибора. 

Повећање броја  
туриста и ноћења

Снега је имало довољно, 

стазе за скијаше и бордере су 

одлично припремљене, жича-

ре и ски-школе су неуморно 

радиле. Али епидемија гри-

па у Србији, жестоке хлад-

ноће, као и померен термин 

распуста за ђаке делом су ути-

цали на посету. Ипак, турис-

ти су у великом броју остали 

верни Златибору, посебно они 

из Републике Српске и Црне 

Горе где је школски распуст 

био у јануару. Једном речју, 

успешан туристички почетак 

године.

Ако подсетимо да су прет-

Круна промишљене  
политике у туризму

арсен Ђурић: Више од деценије ово општинско руководство озбиљно и одговорно ствара 
амбијент за раст туристичке посете на Златибору много улажући у инфраструктуру,  

а представници туризма неуморно промовишу понуду планине по Србији и свету
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ходне две биле рекордне, пи-

тамо Арсена Ђурића, заме-

ника председника општине 

Чајетина и дугогодишњег 

челника златиборског ту-

ризма, у чему је тајна овако 

добре и стабилне заинтересо-

ваности гостију за нашу пла-

нину.

‘’Ови садашњи изузетни ту-

ристички резултати нису по-

стигнути случајно. Они су плод 

нашег дугогодишњег стрпљи-

вог рада, припрема и напора, 

новог приступа промотивним 

активностима, прилагођа-

вања савременим приликама 

у овој делатности и захтеви-

ма модерног госта. Рекао бих 

да су ови рекорди које смо, 

ако се сећате, ранијих годи-

на храбро предвиђали,  круна 

промишљене политике општи-

не Чајетина и Туристичке ор-

ганизације Златибор у области 

туризма››, каже за ‹›Златибор-

ске вести›› Арсен Ђурић.

Ту своју оцену он овако ар-

гументује: више од деценије 

ово општинско руководство 

озбиљно и одговорно ствара 

амбијент за раст туристичке 

посете на Златибору много 

улажући у инфраструктуру, а 

представници туризма свуда 

по Србији и свету неуморно 

промовишу понуду планине. 

Резултат је изузетно повећање 

броја туриста и ноћења од око 

80 одсто у последњих 10 годи-

на, све већи број странаца из 

све више земаља, као и неве-

роватно интересовање инвес-

титора и градитеља да на Зла-

тибору подижу своје објекте 

чиме се пресудно доприно-

си квалитетнијој понуди и 

бољем смештају.

„Радили смо све ово на дуге 

стазе, корак по корак, ништа 

не препуштајући случају. Ула-

гањима из општинског буџе-

та у модерну инфраструктуру 

туристичког центра створи-

ли смо најважније услове за 

напредовање. Отворили смо 

простор за улагаче и оне који 

хоће да граде, с обзиром да је 

ранијих деценија Златибор 

углавном био окренут скром-

нијој понуди, некој врсти 

синдикалног туризма, што је 

ваљало мењати и новом вре-

мену прилагодити. Упрости-

ли смо процедуре, створили 

могућност да се у општинској 

управи брже и лакше дође до 

дозвола за градњу, понудили 

прилику инвеститорима. Они 

су се одлично одазвали и кре-

нули да граде нове или модер-

низују постојеће туристичке 

објекте. Златибор се тако сас-

вим променио, постао један од 

најуређенијих центара у реги-

ону, а ми смо онда осмислили 

успешну промотивну страте-

гију. Ваљало је све уређенију 

планину представити из но-

вог савременог угла, стићи 

на многе важне сајмове по 

земљи и иностранству, свуда 

бити садржајан и занимљив 

у представљању како би што 

више гостију заинтересова-

ли и привукли. Упоредо, на-

стојали смо да наши култур-

но-уметнички програми и 

манифестације, које смо овде 

за туристе редовно припре-

мали, постану све богатији и 

атрактивнији. Ова три врхун-

ска  новогодишња концер-

та на Краљевом тргу, какве 

нису имали ни наши највећи 

градови,  само су део тих на-

стојања ‹›, напомиње Ђурић.

Добро се зна вредност 
Златибора

Сада је, додаје он, пред 

општинским руководством 

и туристичким посленици-

ма циљ да се још снажније 

настави овај успех у туризму 

Златибора. Добар глас о овој 

планини, као одличном месту 

за одмор  с повољним цена-

ма, шири се земљама Европе 

из уста оних који су овде већ 

боравили. Домаћи гост добро 

зна вредности Златибора, а с 

градњом бољих путева која је 

кренула и оживљавањем ае-

родрома Поникве које је из-

весно, планина постаје још 

ближа и доступнија.

‘’На путу ка предстојећем 

новом туристичком развоју ми 

реализујемо и вредне подух-

вате. Најзначајнији од таквих 

свакако је гондола од Злати-

бора преко Торника, која тре-

ба значајно да унапреди и по-

нуду и посету. Низом послова 

у које улазимо центар плани-

не добиће нови лик: ствара се 

атрактивна Трговачка улица, 

враћа прави изглед  Тржном 

центру, измешта аутобуска 

станица, завршава градња хо-

тела ‹›Торник›› са пет звезди-

ца, заживљавају савремени за-

бавни паркови и многи други 

садржаји. Опет корак по корак, 

с пуно улагања, озбиљности и 

самопоуздања, стварамо усло-

ве за нове златиборске турис-

тичке рекорде››, најављује Ар-

сен Ђурић. М. Ј.

Сада је пред општинским 
руководством и туристичким 

посленицима циљ да се још снажније 
настави овај успех у туризму 

Златибора. Добар глас о овој планини, 
као одличном месту за одмор  

с повољним ценама,  
шири се земљама европе
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„Палисад”
Током новогодишњих и божић-

них празника попуњеност хотела 

„Палисад“ била је одлична. Од 31. 

децембра до 3.јануара попуњеност 

је износила 100 одсто, док је од 4. 

до 9. јануара било око 90 одсто за-

узетих капацитета. За госте је током 

празничних дана осмишљен богат 

и разноврстан програм, тако да је 

у новогодишњој ноћи  наступила 

Ана Кокић, а за репризу 1.јануара  

Адил.  У холу хотела је свако вече 

организован музички програм    

За Бадње вече, већ традиционал-

но, у Камин сали је паљен бадњак и 

одржана представу за децу, док је за 

Божићно јутро организован зајед-

нички доручак, ломљење чеснице 

и молитва у ресторану хотела. Истог 

дана одржано је и забавно такми-

чење у прављењу најлепшег Снешка 

Белића. Овај хотел је за најмлађе, по-

ред свакодневног анимацијског про-

грама, организовао школе скијања, 

енглеског језика и сликања. За пред-

стојећи ђачки распуст надлежни хо-

тела „Палисад“ постараће се да на-

ставе у сличном маниру.

Што се тиче фебруарских аранж-

мана за госте, овај хотел нуди два 

пакета: ‹›Породична идила›› (4+1) 

до 12. фебруара у коме поклањају 

пето ноћење и промо пакет ‹›Сре-

тење›› са 10 одсто попуста од 12. 

до 19. фебруара. У сретењском па-

кету нуде и поклон вечеру за двоје 

у ресторану ‹›Златни бор›› поводом 

Дана љубави. Деца до седам годи-

на бораве гратис, организује се и 

бесплатна школица скијања за ма-

лишане до 11 година, као и беспла-

тан анимацијски програм и едука-

тивне школе уметности и енглеског 

за децу. Нуде попусте на услуге 

‘’Relax&Beauty’’ центра и гратис тер-

мин ‹›Sauna&Jacuzzi’’. 

Стопостотна попуњеност 
златиборских хотела

Јануарска навала гостију на Злати-
бор донела је много посла и добре 
приходе хотелијерима. Посебно пр-

ви део овог месеца, празнични, када су 
сви објекти припремили садржајну по-
нуду, организовали разноврсне програ-

ме и стопостотно попунили своје капа-
цитете. Тако је било и у ‹›Мони››, ‹›Па-
лисаду››, ‹›Олимпу››, ‹›Чиготи›› и оста-
лим, а добра зимска посета настављена 
је и у другој половини јануара. Снега је 
имало довољно, скијалишта су радила 

пуном паром, а гости су после снежних 
уживања наставили да уживају у велнес 
центрима, у ресторанима за богатим тр-
пезама и осталим топлим просторима 
модерно уређених златиборских хотела. 
Ево како је било у некима од њих:  

Студентско 
одмаралиште

Студeнтскo oдмaрaлиштe „Рaткo Mитрoвић“ нa Злaтибoру 

мoжe сe и oвe зимскe сeзoнe пoхвaлити изузетном пoпуњeнoшћу 

кaпaцитeтa (преко 90 одсто), чимe je свojoм извaнрeднoм ус-

лугoм oпрaвдaлo дугoгoдишњe пoвeрeњe свojих гoстиjу.  Овај 

модерно уређени објекат био je дoмaћин кaкo студeнтимa тaкo 

и многим пoрoдицaмa кoje су искoристилe зимски рaспуст 

дa уживajу у садржајима и лепотама Злaтибoрa. У нaрeднoм 

пeриoду oчeкуje сe тaкoђe мaксимaлнa пoпуњeнoст кaпaцитeтa, 

уз нajaву великог броја студeнтских сeминaрa, a тaкoђe и инди-

видуaлних дoлaзaкa гoстиjу на зимски одмор.  
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„идила”
По речима Ане Нешевић, менаџе-

ра хотела ‘’Идила››, овај објекат је у 

периоду од 26. децембра до 7. јану-

ара остварио 100 одсто попуњености 

капацитета. Највећи проценат гостију 

чинили су туристи из Црне Горе, као и 

српска дијаспора. Она посебно истиче 

да је таква попуњеност смештаја ост-

варена и поред чињенице да су, за тај 

празнични период, цене у овом хотелу 

биле знатно више од стандардних. ‘’Све 

у свему, задовољни смо, за нас је уоби-

чајено да тако послујемо у том периоду 

године’’, каже Ана.

„Чигота”
Максимално су за празничне дане били по-

пуњени и капацитети СБ „Чигота“. Током оста-

лих дана јануара попуњеност је око 80 одсто. 

Гостима је на Бадњи дан уприличено уношење 

бадњака уз говор о хришћанству монаха Ро-

мила Кнежевића Хиландарског. Што се тиче 

зимске понуде, посетиоцима су овде на рас-

полагању услуге велнес и фитнес центра и те-

ретане, а организовани су и бројни културно 

- уметнички садржаји: изложбе слика истакну-

тих уметника  (Марине Милев, Милоша Ли-

шанина Пифкија, изложба Ликовне колоније 

„Требиње 2016“), књижевне вечери (Зорица 

Томић, Мирјана Бобић-Мојсиловић, проф. др 

Слободан Антонић), радионица за децу Слађа-

не Илић, драмске вечери Петра Божовића и Ми-

лана Цација Михаиловића, као и концерт Ма-

рије Брајковић. 

За време зимског ђачког распуста такође се 

очекује максимална попуњеност с обзиром на 

чињеницу да временске прилике погодују бо-

равку, а „Чигота“  својом понудом омогућава 

богат и садржајан боравак. Крајем јануара овде 

стиже група од око педесеторо деце која су на 

“Чиготица» програму у трајању од 21 дан.

текстови М. Јевремовић
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Велики број гостију посе-

тио је Златибор током но-

вогодишњих празника и 

донео доста посла за златибор-

ске кафиће. Представници тра-

диционално популарних локала 

из центра Златибора задовољ-

ни су зимском сезоном и кажу 

да су спремни за период распу-

ста, а нешто више цене очиглед-

но нису препрека за посетиоце 

Златибора. 

Кафе клуб ‹›Вендом›› имао је 

карактеристичну понуду, а влас-

ник једног од најпознатијих зла-

тиборских кафића Раде Филипо-

вић задовољан је обимом посла 

током новогодишње сезоне. 

„Нова година је била као и 

свака до сада, можда је ове било 

нешто јаче што се тиче посете на 

тргу. Ове године се погодило да 

је дочек био у суботу, то за угос-

титеље  на Златибору не ваља. 

Харис Џиновић је певао на тргу 

и мислим да је то ОК, али моје 

мишљење је да би можда треба-

ло довести неког другог. Ја се не 

Власници локала задовољни 
посетом и послом

„Много мојих 
пријатеља и 
другара ме 

питају: „Шта 
урадисте од 
Златибора?”. 
Онда их ја 

питам зашто 
долазе, а они 
одговоре јер 

им је лепо. Сви 
они долазе тамо 

где се нешто 
дешава, нико 

неће да иде на 
Дивчибаре и 

Тару. Златибор 
је почео да 
живи”, каже 

власник 
„Вендома” Раде 

Филиповић
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радојица Љубојевић „Монт”: 

„Задовољни смо зимском сезоном, посета је била добра. Као и прошле 

године имали смо уживо музику 30. и 31. децембра , 1. и 2. јануара, а за 

дочек Нове године су наступали Сандра Решић и Мирослав Илић, али не 

онај из Мрчајеваца.  И ове сезоне смо имали дневне журке, које су нам 

боље прошле од наше стандардне дневне понуде са храном. Спремни 

смо за наставак зимског распуста, али не припремамо посебну понуду. 

Надам се да ће бити гостију, овакав систем распуста је добар за нас, али 

све зависи од снега, јер се на Златибор највише долази због скијања.’’

Дејан александрић „адађо”:

„Задовољни смо, чини ми се да је сезона била боља од прошлого-

дишње. Што се тиче Нове године увек је исто, а рекао бих да је и у првим 

данима јануара било више посла. Снег је добро утицао, као и распусти, 

јер је код Босанаца и Црногораца распут трајао до 21. јануара. Што се 

тиче нашег програма, 31. и 1. госте је забављао ди-џеј Владисав Бурлић, 

а дневне журке нисмо имали, ти облици провода код нас никад нису 

били заступљени. Држимо се нашег стила и стандардне понуде која од-

говара захтевима гостију.››  

бојим тога да ће одвући људе, код 

нас долазе исти гости сваке годи-

не, само се придодају неки нови.“ 

У овом златиборском локалу 28. 

децембра је наступао Ацо Пејо-

вић, 29. Александра Пријовић, 3. 

јануара Пеђа Меденица, 13. јануа-

ра Александра Младеновић.

„Са Ацом Пејовићем смо на-

правили традицију да сваке го-

дине пева 28. децембра, и по-

сле тога смо довели Александру 

Пријовић. Са та два гостовања 

смо хтели да продужимо дане 

веће посете, да привучемо људе 

раније на Златибор и после три 

године таквих концерата се пока-

зало да смо успели са тим. Трећег 

јануара је певао Пеђа Меденица, 

од 2006. године и наступа Секе 

Алексић у ‹›Вендому›› није била 

већа гужва. Убацили смо барске 

столове на терасу да бисмо ис-

поштовали све заинтересоване, 

а тражило се још места. По мени 

и судећи по утисцима људи који 

годинама код нас долазе, на-

правили смо добра гостовања. 

Дневне журке су протекле као и 

сваке године, ми смо први поче-

ли то да радимо. Направили смо 

програм са нашим бендом и Ко-

цетом и Арсом.“

 Филиповић истиче да је посе-

та на Златибору била добра и по-

зитивно оцењује промене које се 

дешавају.  

„Мислим да је на Златибо-

ру било једно 35.000 људи који 

се слију у пет дана. Златибор је 

почео да живи, прелази у један 

град. Много мојих пријатеља и 

другара који ме дуго знају ме 

питају: „Шта урадисте од Злати-

бора?“. Онда их ја питам зашто 

долазе, а они одговоре јер им је 

лепо. Сви они долазе тамо где се 

нешто дешава, нико неће да иде 

на Дивчибаре и Тару. То је ујед-

но боље за све људе који се баве 

неким послом, више људи има, 

продавнице боље раде. Ја сам у 

‹Вендом› ушао 2002. године, до 

тада сам радио у ‹Српском беку› 

код Ђорића, конобарисао и др-

жао ‹Двојку› годину дана. У од-

носу на тадашње време сада Зла-

тибор боље живи“, каже власник 

‹›Вендома›› и додаје: 

„Што се тиче захтева гостију, 

код мене дуго година ради иста 

екипа, имам 30 радника и нема 

проблема, па су наши стални 

гости задовољни. Ипак, мислим 

да ћемо за две, три године да се 

сусретнемо са великим пробле-

мом, јер на Златибору имамо 

проблем са радном снагом. Не 

знам шта се дешава са момцима 

који иду у угоститељску школу, 

где одлазе, шта раде.“

У наредном периоду очекује се 

доста од фебруара, а планирају се 

и радови на реновирању објекта 

уколико се добију дозволе за рад.  

„Имаћемо два добра гостовања 

у фебруару, нећу још откривати 

о коме се ради, као и наш стан-

дардни програм. Чекам дозволу 

за проширење да ово реновирам 

и средим. Спремљен је пројекат 

и чекамо папире како бисмо  ре-

ализовали идеју да улепшамо 

објекат. Ове године нам је 15 го-

дина рада и надам се да ће се 

тим реновирањем јубилеј обеле-

жити“, најављује Раде Филипо-

вић.   М. Јевремовић

бошко Принчевац „авантура”:
„Посета је током празника била добра, али је касније дошло до пада. 

За дочек Нове године свирао је ‹Дернек бенд›, а поред вечерњих журки 

са акустиком имали смо и дневне са ди-џејом. Могло је да буде и по-

сећеније, али смо нови и доста људи није знало за нас, с тим што смо 

задовољни колико је људи прошло кроз локал. Везани смо за Авантура 

парк и школу скијања, па углавном доста родитеља долази код нас док 

су им деца на ски стази. Што се тиче наставка распуста, суботом увече 

ћемо имати живу свирку, наступаће оркестар ‹Даире› и још дневних де-

шавања за Сретење.››
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Овакве новогодишње кон-

церте за незаборав, ор-

ганизоване на прела-

ску из старе у Нову годину на 

најпосећенијој туристичкој 

планини Србије, ни неки на-

ши велики градови нису мог-

ли да приуште. Слободно се мо-

же рећи да су та дешавања на 

Краљевом тргу већ традиција 

када је у питању спој Злати-

бора, најбољих певача и љуби-

теља ове планине. 

 За новогодишњи дочек био 

је препун Краљев трг, где се 

окупило око 25.000 људи. Госте 

је овде забављао Харис Џино-

вић, а концерт је започео пес-

мом „Остарићу“. Моћан глас и 

изузетан репертоар овог певача 

без проблема су загрејали пуб-

лику која је играла и певала 

заједно са њим. Харисови хито-

ви („Дајте вина хоћу лом“, „Како 

ми недостајеш“, „Познаћеш ме“, 

„Париске капије“, „Муштулук“, 

„Одлазиш од мене“, „Лаже мје-

сец“, „И тебе сам сит кафано“...) 

и сјајна атмосфера до самог 

краја концерта. Публика је с 

њим певала пуних 90 мину-

та. Тачно у поноћ, на бину су 

традиционално изашли труба-

чи, оркестар Марка Глигорије-

вића, а у исто време планину 

је обасјао феноменалан ватро-

Нeзаборавно  
на Краљевом тргу  
уз Хариса, „Чорбу”  

и Жељка
Спектакуларни новогодишњи концерти, које су 
организовали општина Чајетина и ТО Златибор, 

постали вредна златиборска традиција
Харис Џиновић

ана Кокић
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мет. Цео тај догађај је имао и 

свој увод: пре овог концерта за 

најмлађе је одиграна предста-

ва „Овца Рози у возу се вози“, 

након које је Деда Мраз поде-

лио деци слаткише. 

Прве вечери у Новој 2017. 

години атрактиван концерт-

ни програм је настављен вр-

хунским рок дешавањем. Пред 

посетиоце Златибора изашла 

је популарна ‹›Рибља чорба››. 

Култни рок састав Боре Ђорђе-

вића ускоро обележава 40 го-

дина постојања и успешног 

стваралаштва, а на Краљевом 

тргу уприличио је величан-

ствену журку концертом који 

ће се дуго памтити. Плато зла-

тиборског трга био је препун, а 

публика је у прохладној ноћи 

уживала уз непревазиђене и 

увек актуелне хитове и стихо-

ве са многобројних албума ове 

рок групе. У поноћ, као допуна 

и овом концерту, уприличен је 

велики ватромет. Још једном 

се, ево, испоставило да је ор-

ганизаторима ових врхунских 

музичких догађаја, општини 

Чајетина и Туристичкој орга-

низацији Златибор, пошло за 

руком да на прави начин од-

говоре потребама и захтевима 

хиљада посетилаца  планине.

И трећа новогодишња жур-

ка на Краљевом тргу, 2.јануара 

увече, протекла је у знаку добре 

музике. Златиборци и њихови 

гости уживали су у хитовима 

сјајног Жељка Јоксимовића и 

његовог бенда. Зимско злати-

борско вече и весела атмосфера 

на концерту допринели су да се 

новогодишња прослава проду-

жи и треће вечери заредом, на 

задовољство многобројних гос-

тију из Србије и иностранства.

А 13. јануара традиционал-

но и свечано обележена је Пра-

вославна Нова година. На зла-

тиборском Краљевом тргу за 

госте планине и мештане, у 

снежном амбијенту, на дочеку 

Православне Нове године орга-

низован је концерт Ане Кокић. 

Публика је уживала уз музич-

ке хитове популарне певачице, 

док се Ана заиста потрудила да 

одржи забавну атмосферу до 

касно у ноћ. Православна Нова 

година свечано је дочекана и у 

златиборском селу Јабланица, 

већ 11. пут заредом у прелепом 

амбијенту столетних борова ис-

пред цркве брвнаре. Д. росић

тачно у поноћ планину је обасјао феноменални ватромет

Нoвa гoдинa пo jулиjaнскoм кaлeндaру доче
кана је у злaтибoрскoм сeлу Jaблaници уз 

нaрoдну пeсму и трубaчe. Свeчaнoст je пoчeлa 
мoлитвoм у цркви брвнaри кoja je пoсвeћeнa 
Прeсвeтoj Бoгoрoдици, a зaтим су упaљeни 
oстaци бaдњaкa.

Maлишaни су свe врeмe нeстрпљивo чeкaли 
дoлaзaк Бoжић Бaтe, кojи je oвoг путa дoшao пe
шицe, нoсeћи џaк сa пoклoнимa. Бoжић Бaтa je 
свe пoздрaвиo рeчимa:  “Mир бoжjи, Христoс сe 
рoди. Дeцo дрaгa приђитe ближe, Бoжић Бaтa 
oпeт стижe, дa пoклoнe дeли свимa кoликo вaс 
oвдe имa....’’

Свoje рeцитaтoрскo умeћe су пoкaзaли 
мaлишaни нe сaмo из Jaблaницe вeћ и из дру
гих мeстa. Дeцa су Бoжић Бaти рeцитoвaлa пeс
мицe o Бoжићу, зими и Дeдa Mрaзу. Нajвeћи 
aплауз дoбили су нajмлaђи рeцитaтoри кojи су 

сe прeдстaвили пeсмицoм “Пaдa кишa нa трa
вицу”.

Уз кувaнo винo, врућу рaкиjу, лoвaчки гулaш 
и кисeли купус слaвиo сe дoлaзaк Нoвe гoдинe. 
Публику су зaбaвљaли трубaчки oркeстaр 

Mилoвaнa Mилaћeвићa и Бoжa Mилутинoвићa, 
стихoвe Mихajлa Ћупoвићa je кaзивao Жaркo 
Бoжaнић, a пeсмoм из викa су сe прeдстaвили 
“мoмци” из пeвaчкe дружинe Toрник. Нa крajу 
сви су уживaли у вaтрoмeту. С. а.

Дочек Православне Нове године у Јабланици
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Ак ци ја Ми ни стар ства тр-

го ви не, ту ри зма и те ле-

ко му ни ка ци ја у до де ли 

ва у че ра и суб вен ци ја из да ва о ци-

ма за раз вој и под сти цај до ма ћег 

ту ри зма на ста вља се и у 2017. го-

ди ни. Про шле го ди не ми ни стар-

ство је из да ло око 46.000 ва у че ра, 

од че га је пре ко 30 од сто ре а ли-

зо ва но на Зла ти бо ру. Ове го ди не 

гра ђа ни ма Ср би је ће на рас по ла-

га њу би ти чак 60.000 ва у че ра, на-

ме ње них за ле то ва ње и зи мо ва-

ње у до ма ћим ту ри стич ким цен-

три ма.

По ре чи ма Вла ди ми ра Жи ва-

но ви ћа, ди рек то ра Ту ри стич ке 

ор га ни за ци је Зла ти бор, ова ме ра 

Ми ни стар ства ту ри зма по ка за ла 

се као ве о ма до бра, јер је ве ли ки 

број из да ва ла ца био сти му ли сан 

не са мо за рад, већ и за уна пре-

ђе ње сво јих услу га и ка те го ри за-

ци ју сво јих ту ри стич ких до ма-

ћин ста ва.

За но во го ди шње пра зни ке 
попуњеност пре ко 95 од сто

„У 2016. го ди ни ми ни стар ство 

је из да ло око 46.000 ва у че ра, од 

че га је пре ко 30 од сто ис ко ри-

шће но баш ов де на Зла ти бо ру. 

То нам је сва ка ко по ве ћа ло при-

хо де од бо ра ви шне так се. Нај ве-

ћи број ту ри ста ко ри стио је сме-

штај у при ват ним ту ри стич ким 

апарт ма ни ма и ку ћа ма, а то 

зна чи да се  ви ше од 20 обје ка-

та ре ги тро ва ло код ре сур ног ми-

ни стар ства и ис ко ри сти ло мо гућ-

ност ва у че ра. По себ но нас ра ду је 

чи ње ни ца да се осам од де сет хо-

те ла  при ја ви ло за овај про грам“, 

ка же Жи ва но вић. У овој го ди ни 

ми ни стар ство ће из да ти ви ше од 

60.000 ва у че ра, а ту ри стич ки рад-

ни ци на Зла ти бо ру се на да ју да 

ће све ве ћи број срп ских ту ри ста 

иза бра ти ову пла ни ну за же ље ну 

де сти на ци ју. Ина че, по да ци го во-

ре да је на Зла ти бо ру по пу ње ност 

ка па ци те та за но во го ди шње пра-

зни ке би ла пре ко 95 од сто, а тре-

нут но ов де сва ко днев но бо ра-

ви ви ше од 10.000 ту ри ста. Ве ћи 

број го сти ју оче ку је се већ од 1. 

фе бру а ра.

 „Оче ку је мо ве ћи при лив  до-

ма ћих ту ри ста по чет ком фе бру-

а ра ка да по чи ње зим ски школ-

ски рас пуст, а то је и раз лог што 

се „Пр шу ти ја да“ у Мач ка ту ове 

го ди не одр жа ва од 10. до 12. фе-

бру а ра’’, ис ти че ди рек тор ТО Зла-

ти бор, до да ју ћи да се у овој ор га-

ни за ци ји већ при пре ма ју за но ве 

мар ке тин шке на сту пе и пре зен-

та ци је. Кра јем фе бру а ра је Са јам 

ту ри зма у Бе о гра ду где ће би ти 

пред ста вље на ком плет на по ну-

да Зла ти бо ра, а на кон то га сле-

де сај мо ви у Бер ли ну и Мо скви.  

Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Зла-

ти бор уче ство ва ла је на Сај му 

ту ри зма и од мо ра у Штут гар ту 

“CMT Mes se Stut tgart”,ко ји је одр-

жан у пе ри о ду од 14. до 22.ја-

ну а ра. На овом сај му пред ста-

ви ло се пре ко 2.000 из ла га ча, а 

ТОЗ је про мо ви са ла укуп ну ту-

ри стич ку по ну ду Зла ти бо ра. Као 

и прет ход них го ди на, овај са јам 

ка рак те ри са ла је бо га та по ну да 

де сти на ци ја за кам пинг ту ри-

зам,би ци кли зам,ка ра ван ске пу-

те ве и оста ле ви до ве ак тив ног 

ту ри зма, та ко да је Зла ти бор по-

ред сво је ма те ри јал не ба зе пред-

ста вио и до дат не ту ри стич ке са-

др жа је.

По себ ну па жњу пред став ни ци 

Ту ри стич ке ор га ни за ци је Зла ти-

бор по све ти ли су скла па њу до-

го во ра са аген ци ја ма и кам пинг 

клу бо ви ма у ци љу ор га ни зо ва-

них по се та кам пу на Зла ти бо ру. 

За ка за не су про мо тив не по се те за 

пред став ни ке аген ци ја,клу бо ва и 

кам пинг асо ци ја ци ја. По стиг нут 

је пре ли ми нар ни до го вор са не-

мач ком аген ци јом ‘’Re i sen Ber-

lin’’ о пра вље њу бал кан ске ту ре за 

кам пе ре. Одр жа ни су са стан ци са 

кам пинг асо ци ја ци ја ма ко је по-

се ћу ју наш камп већ не ко ли ко 

го ди на. Пре ци зи ра ни су усло ви 

са рад ње за на ред ни пе ри од. На-

ја вље не су по се те де се так ор га-

ни зо ва них гру па за 2017 го ди ну.

Сарадња са Немцима  
и Холанђанима

Пред став ни ци не мач ког 

ADAC-a ста ви ли су зла ти бор ски 

камп на њи хов сајт и бро шу ру 

са на ја вље ном по се том кам пу 

ра ди до де љи ва ња ка те го ри је по 

њи хо вим кри те ри ју ми ма. Та ко-

ђе, са хо ланд ском асо ци ја ци јом 

AC SI, ко ја је већ на ја ви ла по се-

ту две ор га ни зо ва не гру пе за мај, 

до го во ре на је про мо ци ја кам па 

на њи хо вом сај ту и у бро шу ри. 

Упо ре до са сај мо ви ма, би ће 

по бољ ша на пре зен та ци ја пу тем 

дру штве них мре жа и ин тер нет 

пор та ла, као и по гра до ви ма у 

на шој и зе мља ма у окру же њу. На-

ста ви ће се про мо ци ја кам па на 

ви ше сај то ва и бро шу ра у Евро-

пи. По се те штан до ви ма Хр ват-

ске и Сло ве ни је по слу жи ле су за 

раз ме ну ис ку ста ва у упра вља њу 

и ор га ни за ци ји кам по ва.  Пла-

ни ра на је и по се та пред став ни-

ка ТОЗ по је ди ним кам по ви ма у 

ре ги о ну ра ди раз ме не ис ку ста ва.

На да Џе леб џић

Тре ћи на свих ва у че ра  
ре а ли зу је се на Зла ти бо ру

На Сај му ту ри зма у Штут гар ту ТО Зла ти бор до го во ри ла са не мач ком аген ци јом  
„Re i sen Ber lin” бал кан ску ту ру за кам пе ре, ре као нам је Вла ди мир Жи ва но вић

 Вла ди мир Жи ва но вић

Поред сај мо ва, би ће по бољ ша на и пре зен та ци ја  
пу тем дру штве них мре жа и ин тер нет пор та ла
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Популарна ‹›Пршутијада›› у Мачка-

ту је пред нама, ове године се одр-

жава од 10.до 12. фебруара. То је 17. 

Сајам сувомеснатих производа нашег краја. 

Од 2000. године, када је одржан први овакав 

сајам у Мачкату, време одржавања увек се 

везивало за зимски школски распуст, ка-

ко би ову манифестацију посетио што већи 

број туриста. Тако је и сада, с померањем 

почетка распуста померен је и термин ‹›Пр-

шутијаде›› са јануар на фебруар.

Ове године 16 произвођача из Мачка-

та, Криве Реке и Качера представиће овде 

своје производе сушене на традициона-

лан начин. Свечано отварање ‘’Пр-

шутијаде’’ је у петак 10. фебру-

ара, са почетком у 11 часова 

на школском игралишту 

у Мачкату. На ового-

дишњем  сајму поја-

виће се и гости из-

лагачи из бивших 

југословенских ре-

публика, са својим 

традиционалним 

производима.

„Имаћемо излагаче 

из Црне Горе, Словеније, 

из Тињана из Хрватске, а 

појавиће се и произвођачи из 

Специјалног резервата природе За-

савица, који ће представити своју про-

изводњу. Биће ту неких производа који су 

слични нашим, а опет не исти онима на 

које смо ми навикли, карактеристични за 

њихово поднебље. Свакако, то ће бити до-

датна атракција и за посетиоце, али и за 

саме наше излагаче. Они ће имати прили-

ку да се упознају са својим колегама који 

се на другачији начин баве овом произ-

водњом“, каже Владимир Бојовић, дирек-

тор ‹›Златиборског еко аграра››.

У културно-уметничком програму 

учествоваће ученици ОШ „Миливоје Бо-

ровић“ из Мачката и трубачки оркестар. 

Другог дана сајма наступиће изворне пе-

вачке групе, док ће у недељу 12. фебруа-

ра бити извлачење добитника наград-

не игре. Током популарне „Пршутијаде“, 

поред проглашења најквалитетнијих су-

вомеснатих производа из нашег краја, 

биће организована предавања о развоју 

села и побољшању пољопривредне произ-

водње. Најбољи проглашени произвођач 

имаће прилику да отпутује на Сајам хра-

не који се у априлу одржава у Штутгарту. 

  И овог пута као претходних година за по-

сетиоце су предвиђени сајамски попус-

ти и вредне награде(џак пршуте, квадрат 

сланине,кобасица на метар). Организато-

ри су  општина Чајетина, ‘’Златиборски 

еко-аграр’’, Туристичка организација Зла-

тибор, Спортски центар Чајетина и ‹›Југо-

инспект›› Београд, а организацију ово-

годишње регионалне манифестације 

“Пршутијада 2017” ће подржати Стална 

радна група за регионални рурални раз-

вој (SWG) у Југоисточној Европи у оквиру 

пројекта «Подршка регионалној сарадњи 

и избалансираном територијалном развоју 

земаља Западног Балкана у процесу при-

ближавања европским интеграцијама“ уз 

финансијску помоћ Европске Уније.

Подсетимо, од 2000. године, када је одр-

жан први Сајам сувомеснатих производа у 

Мачкату, константно је учествовало од 15 

до 20 произвођача, а сваке године сајам 

посећује у просеку више од 5.000 људи. Уз 

веома добру организацију, квалитетне су-

вомеснате производе, богат културно-умет-

нички програм, мачкатска ‘’Пршутијада’’ 

нашла се на на мапи туристичких мани-

фестација као једна од најпосећенијих. 

Године 2011. производе је оцењива-

ла публика, па су тако за најбоље произ-

вођаче проглашени Милија Брковић који 

је освојио прво место, на другом се нашао 

Драган Р. Стојановић, а треће место при-

пало је Драгољубу Шопаловићу. Наред-

не године установљено је пет победнич-

ких категорија. Најбољу говеђу пршуту 

и сланину имао је Радомир Шопаловић, 

најбоља свињску пршута  и кобасица биле 

су произвођача Милије Брковића, 

док је најбољу стељу произвео 

Петар Шопаловић. Најбоља 

говеђа пршута у 2013. го-

дини била је произвођа-

ча Душана К. Стојано-

вића, најбоља свињска 

пршута Ружице Стоја-

новић, награду за 

најбољу ужичку сла-

нину понео је Владан 

Стојановић, најбоља 

овчја пршута била је од 

произвођача Александра 

Радојичића, а победничка 

кобасица од Драгољуба Стоја-

новића. Награду за најбољу говеђу 

пршуту 2014. понео је Никола Брковић, 

за најбољу свињску и овчију пршуту и ко-

басицу Душан К. Стојановић, за најбољу 

ужички сланину Драгољуб Стојановић, а 

најбољу стељу имао је Александар Радоји-

чић. Године 2015. Раде Шопаловић освојио 

је награду за најбољу говеђу и свињску пр-

шуту, најбоља ужичка сланина и овчија пр-

шута биле су од произвођача Милије Бр-

ковића, док је Ружица Стојановић однела 

награду за најбољу  кобасицу и стељу. Про-

шле године награда за најбољу говеђу пр-

шуту припала је Миливоју Танасковићу, за 

најбољу свињску пршуту Драгољубу Шопа-

ловићу, најбољу ужичку сланину имао је 

Владан Стојановић, најбоља је била коба-

сица Душана К. Стојановића, док је награ-

да за најбољу стељу додељена Милији Бр-

ковићу. Нада Џелебџић

На „Пршутијади” уз наше и 
инострани сушени производи

Сајам у Мачкату одржава се од 10. до 12. фебруара, а уз 16 наших домаћина  
представљају се и произвођачи из Црне Горе, Словеније и Хрватске
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Ове зиме, која обилује 

снежним падавинама 

и јаким мразевима, сви 

путеви којим управља општина 

Чајетина уредно су очишћени и 

проходни тако да се саобраћај 

одвија без застоја. Путни прав-

ци који су под сталном про-

ходношћу, а одржавају их КЈП 

„Златибор“ и ЈКП „Водовод“, ре-

довно се подасипају ризлом и 

сољу. Очишћени су и сви остали 

путеви на којима се обезбеђује 

повремена проходност, где је 

постављена саобраћајна сиг-

нализација која упозорава на 

обавезно коришћење прописа-

не зимске опреме.

Највећи проблем, како ис-

тиче саобраћајни инспектор 

ОУП Чајетина Горан Секулић, 

правио је јак ветар који је на 

појединим местима стварао 

снежне наносе, што није изне-

надило извођаче радова, тако 

да су се успешно изборили са 

тим проблемом.

„Морам да похвалим све из-

вођаче, и јавна предузећа и 

приватнике који су опремље-

ни добром механизацијом: 

крамерима, тракторима дупла-

цима и раоницима све путеве 

држали у сталној проходности 

тако да са наносима нисмо ни 

имали проблема. Захваљујући 

томе, мештани су могли нес-

метано  да користе све путеве, 

наравно уз коришћење зимске 

опреме која је на путевима са 

повременом проходношћу и 

обавезна“, додаје Секулић.

Он је задовољан сарадњом 

са Републичком дирекцијом 

за путеве која је уредно вр-

шила чишћење и подасипање 

магистралног пута, тако да 

до сада није било проблема у 

функционисању саобраћаја на 

државним путевима, као ни на 

локалној мрежи.

„За време празника када 

смо имали повећан обим сао-

браћаја нисмо имали пробле-

ма, што је за похвалу. Мислим 

да се није догодила ниједна 

саобраћајна незгода у време 

новогодишњих празника. То 

је сигурни показатељ да је по-

сао добро одрађен, што са наше 

стране, што од колега из Репу-

бличке дирекције за путеве“.

Осим јавних предузећа и 

приватника који су ангажова-

ни на одржавању локалне мре-

же, општина Чајетина је као и 

сваке године расписала јавну 

набавку за чишћење заселач-

ких путева. На критичним ло-

кацијама у помоћ су притекли 

извођачи који су ангажовани 

на интервентном одржавању. 

Секулић је возачима упутио 

апел да буду пажљиви на путу, 

да брзину кретања возила при-

лагоде условима и стању коло-

воза, која не треба да прелази 

од 40 до 50 км на час, као и да 

поштују обавезу коришћења 

зимске опреме. Д. росић

У одржавању путева одолевају  
и снежним наносима

Саобраћај се одвија без застоја на свим путним правцима чије је одржавање у надлежности 
општине Чајетина. – С крамерима, тракторима дуплацима и раоницима у бој против снега 
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Улице на подручје општине 

Чајетина редовно се чис-

те и главне саобраћајнице су 

проходне, док ветар који ствара 

снежне наносе прави проблеме 

на путевима ка селима у вишим 

пределима, те је ту саобраћај оте-

жан, каже директор КЈП „Злати-

бор“ Срђан Пантовић. Најкри-

тичније релације биле су на 

Рудинама, Алином Потоку, Сту-

блу и Шљивовици.

Снажан ветар донео је много 

невоља путарима. Снежни на-

носи на моменте блокирају сао-

браћај ка појединим златиборс-

ким селима па је механизација 

Јавног комуналног предузећа 

„Златибор“ од раних јутарњих 

сати на терену. 

„Најкритичнија места су на ре-

лацији Рудине- Алин Поток и Ру-

дине – Весовићи, као и релације 

у Шљивовици и у Стублу. Остале 

локације су биле читаво време 

проходне, међутим ту смо имали 

краткотрајан прекид у саобраћају. 

Екипе су уклониле све наносе 

тако да је и на тим релацијама 

проходно,“ истиче Пантовић.

Велики проблем је што након 

рашчишћавања снега ветар за 

кратко време створа нове снеж-

не наносе који достижу висину и 

до метар и по, па су екипе зимске 

службе чишћење критичних ре-

лација морали да понове.

„У зимској служби ангажо-

вано је укупно 30 људи, пет ка-

миона, три комбиноване грађе-

винске машине, три трактора. 

Морам напоменути да нам се, 

када су овакви временски усло-

ви и ниске температуре, дешава 

и велики број кварова тако да је 

и Служба одржавања механиза-

ције стално на терену и отклања 

кварове. Тренутно је механи-

зација исправна и све машине 

раде“.

Директор КЈП „Златибор“ до-

даје да то стање на територији 

општине Чајетина није ништа 

боље у односу на локалне самоу-

праве које су прогласиле ванред-

ну ситуацију. То показује да се уз 

добру организованост, каква је 

код нас, могу превазићи и овак-

ве временске неприлике.

 „Захвалио бих се свим људи-

ма из зимске службе на великом 

раду и труду који су уложили да 

путеви буду проходни, чиме су 

створени услови да становници 

који гравитирају према тим се-

лима могу да дођу до својих кућа 

и посла“, поручује Срђан Панто-

вић. Д. росић

Велико срце ватрогасаца из Чајетине
“На Туциндан (5. јануара) Лета Господњег 

2017. пођосмо у манастир Дубраву на Златибо-

ру. Асфалтни пут је лепо очишћен. Чисти се и 

макадам према манастиру. Са ланцима на точ-

ковима идемо без проблема. Обилазимо вози-

ло које чисти пут, настављамо према манастиру 

Дубрави и силазимо без проблема.   Долазимо 

у манастир где нас, и овај пут, дочекују безгра-

нична љубав оца Данила, игуманије Теодоре и 

сестара. Уз поуке оца Данила и гостопримство 

сестара проводимо предивно преподне.

У повратку, на узбрдици изнад манастира, 

пуца нам ланац на једном точку. Стајемо, не мо-

жемо даље. У том моменту се појављује ватро-

гасно возило из Чајетине. Двојица ватрогасаца 

вуку воду за потребе манастира. Види се, див-

ни људи. Обећавају да ће нам помоћи, само да 

их сачекамо док преточе воду. Чекамо. Враћају 

се, стављају сајлу на возило и вуку нас. Камион 

проклизава, али некако се бори. Извукоше нас 

до заравни изнад манастира, кажу да ћемо сада 

моћи сами, али ипак нас пуштају да идемо први. 

Ауто гази снег без већих проблема, али пуца 

ланац и на другом точку. Ипак, настављамо даље. 

Ветар је нанео сметове на пут. Прве пролазимо, 

али код следећих стајемо. Намет је око  40 центи-

метара. Стижу нас ватрогасци, вуку кроз сметове, 

кажу нам да ће нас овај пут вући до асфалта (ма-

кадамског пута има око десетак километара). Кад 

смо дошли до асфалта скинули смо сајле. Зах-

ваљујемо на великој љубави и труду, поздравља-

мо се и крећемо асфалтним путем према Злати-

бору. Они нас пуштају да, ипак, идемо први. 

После неколико километара примећујемо квар 

на ауту. Већ је пао мрак. Стајемо и покушавамо 

да отклонимо квар. Сустижу нас, опет стају, и 

опет помажу. Хвала Богу, отклонисмо квар. Поз-

дрављамо се по ко зна који пут, захваљујемо им. 

Кажу да ако опет буде проблема да их зовемо – 

„Наш број знате, свратите да пијемо кафу!“ Но-

сећи у срцу радост и захвалност Богу што постоје 

овакви људи, настављамо пут и без проблема сти-

жемо у Ужице. Сами закључите на коју вас при-

чу из Светог писма подсећа овај догађај, а ми, и 

овог пута, захваљујемо тим дивним људима ве-

ликог срца и безграничне љубави који делима 

сведоче своју веру.”

 Захвална породица Јанковић из Ужица

Огроман труд зимске службе КЈП 
„Златибор” да путеви буду проходни

Срђан  
Пантовић
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Са вет за без бед ност са о-

бра ћа ја оп шти не Ча је ти-

на ра дио је у 2016. го ди-

ни нај ви ше на еду ка ци ји де це 

пред школ ског и школ ског уз ра-

ста о пра вил ном по на ша њу у 

са о бра ћа ју. Де ца су на за ба ван 

на чин, уз пред ста ву „Па жљив-

ко“, мо гла да на у че о осно ва ма 

уче шћа у са о бра ћа ју, а дру жи-

ла су се и са по ли цај ци ма из 

Ча је ти не и Ужи ца. Они су им 

го во ри ли о кон крет ним си ту а-

ци ја ма у ко је де ца не па жњом 

мо гу упа сти, ујед но раз би ја-

ју ћи уоби ча је не пред ра су де 

о по ли ци ји. У овој го ди ни на-

ста ви ће се у слич ном ма ни ру, 

а сред ства ко ја сто је на рас по-

ла га њу из но се че ти ри ми ли о-

на ди на ра.

„Ова сред ства се на мен ски 

тро ше за ак тив но сти Са ве та, 

а при ли ва ју од пре кр шај них 

ка зни са те ри то ри је оп шти-

не,“ ка же пред сед ни ца Са ве та 

за без бед ност са о бра ћа ја Бо ја-

на Бо жа нић. „Оно за шта ће се 

50 од сто тих сред ства ко ри сти-

ти, а што је и пред лог Аген ци је 

за без бед ност са о бра ћа ја РС, је-

сте уре ђе ње зо на шко ла, из ра да 

про је ка та и сту ди ја за уна пре-

ђе ње са о бра ћа ја, ре а ли за ци-

ја кон це па та упра вља ња бр-

зи на ма, из град ња пе шач ких и 

би ци кли стич ких ста за, уре ђе-

ње зо на успо ре ног са о бра ћа ја, 

ду бин ска ана ли за са о бра ћај-

них не зго да, као и тре ти ра ње 

по тен ци јал но опа сних ме ста, 

опа сних де о ни ца, не до ста та-

ка пу та као до при но са на стан-

ка не зго да. На рав но, ми смо и 

про шле го ди не све ово узе ли у 

об зир, а за 2017. смо пла ни ра ли 

и из град њу по ли го на за еду ка-

ци ју де це и мла дих“.

По ли гон ће би ти нај ве ро-

ват ни је по ста вљен у бли зи ни 

шко ле у Ча је ти ни или на Зла-

ти бо ру, са мо гућ но шћу пре ме-

шта ња са ме ста на ме сто. Кон-

струк ци ја ће би ти ди мен зи ја 20 

х 40 ме та ра и са др жа ће: ко ло-

воз, тро то ар, рас кр сни цу са све-

тло сним сиг на ли ма, пе шач ки 

пре лаз, кру жни ток, па са ре ле, 

ра до ве на пу ту, би ци кли стич-

ку ста зу, ауто бу ско ста ја ли ште, 

део са зо ном шко ле и дру го. На 

овом по ли го ну ће умно го ме 

би ти лак ше по ка за ти де ци ка-

ко се пра вил но по на ша у са о-

бра ћа ју.  

„Осим ово га, пла ни ра на је 

из град ња и ма њег по ли го на са-

мо за би ци кле. Има мо про је кат, 

има мо љу де ко ји ће да нам да-

ју ма те ри јал јер за то не ће би-

ти по треб на не ка ве ли ка сред-

ства,“ об ја шња ва Бо ја на. „Сва ке 

го ди не се де ци, у са рад њи са 

МУП-ом, по кла ња ју би ци кли 

та ко да смо и ове го ди не пла-

ни ра ли на бав ку  не ко ли ко би-

ци ка ла за ве жба ње на том по-

ли го ну, све у ци љу уна пре ђе ња 

без бед но сти њи хо вог уче шћа у 

са о бра ћа ју.“

По моћ и осо ба ма  
са ин ва ли ди те том

  Бу ду ћи да Са вет са ра ђу је са 

по ли ци јом,  пла ни ра на је на-

бав ка  де ла опре ме за  по тре-

бе са о бра ћај не по ли ци је. У то-

ку ове го ди не део сред ста ва ће 

се уло жи ти и за ре гу ла ци ју са-

о бра ћај них то ко ва , на бав ку и 

уград њу ви бро тра ка, за штит-

них огра да и сту би ћа, а при о-

ри тет на ће би ти из град ња пе-

шач ких ста за, тро то а ра као и 

уре ђе ње при ла за и тро то а ра 

за осо бе са ин ва ли ди те том, ка-

ко би им се олак ша ло што са-

мо стал ни је кре та ње и уче шће 

у дру штве ном жи во ту. Ово оп-

штин ско те ло тру ди се да сво-

јим пла ном об у хва ти што ве ћу 

и ра зно вр сни ју гру пу уче сни ка 

у са о бра ћа ју.

„На са стан ци ма са Аген ци-

јом за без бед ност са о бра ћа ја 

Ре пу бли ке Ср би је до би ли смо 

јед ну ком плет ну ана ли зу ста-

ња без бед но сти глав ног ма-

ги страл ног пу та ко ји про ла зи 

кроз Ча је ти ну. Не ки ста ти стич-

ки по да ци за на шу оп шти ну 

су ло ши и на ма на те рет ‘па да’ 

то да у од ре ђе ним сег мен ти ма 

пут ни је без бе дан, иако ми на 

По крет ни по ли гон за мла де 
са ко ло во зом и се ма фо ри ма

Са вет за без бед ност са о бра ћа ја оп шти не Ча је ти на пла ни ра из град њу та квог по ли го на  
на ме ње ног еду ка ци ји де це и мла дих о пра вил ном по на ша њу у са о бра ћа ју, као и јед ног  

ма њег по ли го на за би ци кле, на ја вљу је пред сед ни ца тог са ве та Бо ја на Бо жа нић 

бо ја на бо жа нић
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то не мо же мо да ути че мо јер 

не ма мо ни ка кву ин ге рен ци ју. 

Би ло ка кве ин тер вен ци је ко-

је је по треб но ура ди ти на пу ту 

ра де др жав не ин сти ту ци је ‘Пу-

те ви Ср би је’, Ди рек ци ја и дру-

ге. Као за кљу чак се на мет ну ла 

нео п ход ност про ла ска ауто- пу-

та ко ји би тре ба ло да иде пре-

ма Зла ти бо ру,  има ју ћи у ви ду 

број во зи ла ко ји ову да са о бра-

ћа, од но сно фре квент ност и оп-

те ре ће ност овог пу та. Ми смо 

за мо ли ли Аген ци ју за без бед-

ност са о бра ћа ја да су ге ри ше 

Вла ди РС да се ти про бле ми на 

овај на чин ре ше“, до да је на ша 

са го вор ни ца. 

За без бед ни ју ма ги стра лу
Ина че, на ма ги страл ном пу-

ту ко ји при па да те ри то ри ји 

оп шти не Ча је ти на, де фи ни-

са не су нај о па сни је тач ке и у 

скла ду са тим при пре мље ни 

про јект ни за да ци ко ји ће би ти 

пред ло же ни пред у зе ћу „Пу те-

ви Ср би је“ у ци љу уна пре ђе ња 

без бед но сти уче сни ка у са о-

бра ћа ју на ма ги страл ном пу-

ту. „Пу те ви Ср би је“ су про шле 

го ди не за вр ши ли Про је кат за 

ре ше ње кру жног то ка на Кр сту. 

Пре о ста је да се опре де ле сред-

ства за ње го ву из град њу, што је 

од ве ли ке ва жно сти због скре-

та ња ка Риб ни ци, од но сно Ски-

цен тру ‘’Тор ник’’. 

„На на шу ини ци ја ти ву и 

ини ци ја ти ву пред став ни ка 

Са о бра ћај не по ли ци је из Ужи-

ца на пра ви ли смо са ста нак са 

пред став ни ци ма пред у зе ћа 

„Пу те ви Ср би је“ . Са ста нак је 

по ка зао да од свих за ин те ре со-

ва них стра на по сто ји же ља да 

се у овој го ди ни ра ди за јед нич-

ки на уна пре ђе њу без бед но сти 

са о бра ћа ја ка ко би се на овом 

ма ги страл ном пу ту, на ко јем 

има мо ве ли ки про блем, сма-

њио број не зго да.“

 Још јед на од ак тив но сти ко-

ји ма ће се Са вет про мо тив но 

ба ви ти у 2017. го ди ни је сте по-

др шка кам па њи за ко ри шће ње 

деч јих се ди шта. На жа лост, ста-

ти сти ка по ка зу је да де ца у Ср-

би ји нај че шће стра да ју као пут-

ни ци у ауто мо би лу.

 „Оп шти на је и ове го ди не 

опре де ли ла сред ства за пр во, 

дру го, тре ће и сва ко сле де ће 

де те ко ја се до би ја ју јед но-

крат но од ло кал не са мо у пра-

ве. Та сред ства су би ла го то во 

100 од сто уве ћа на за прет ход-

ну го ди ну, још ви ше за ову, та-

ко да су ти из но си са свим си-

гур но до вољ ни да се за сва ки 

ауто мо бил на ба ве, из ме ђу 

оста лог, и се ди шта за де цу“, 

ка же Бо жа ни ће ва. ‘’По ред то-

га, ове го ди не спро во ди ће се 

ка ма па ње за уна пре ђе ње без-

бед но сти мо то ци кли ста, а по-

кла ња ће мо и ро та ци о на све тла 

за трак то ре.“ 

У  са ста ву Са ве та за без бед-

ност са о бра ћа ја су углав ном 

мла ђи љу ди, пред став ни ци по-

ли ци је, тех нич ка ли ца за ду же-

на за ин фра струк ту ру, ли ца са 

ин ва ли ди те том . У про ши ре-

ном са ста ву су и пред став ни-

ци обра зов них и здрав стве них 

ин сту ту ци ја, као и пред сед ни-

ци ме сних за јед ни ца ко ји да ју 

пред ло ге о ре ша ва њу про бле ма 

из ове обла сти ве за них за сво ју 

ме сну за јед ни цу.  

„Ко ри стим при ли ку да се за-

хва лим чла но ви ма Са ве та за 

без бед ност са о бра ћа ја оп шти-

не Ча је ти на ко ји су већ сво јим 

ра дом до при не ли да ова те ма 

бу де пре по зна тљи ва, пре све га, 

ме ђу мла ди ма,“ на гла ша ва Бо-

ја на Бо жа нић и до да је:

„Узи ма ју ћи у об зир све на ве-

де но, оче ки ва ња су да ће Са вет 

у 2017. го ди ни има ти још ви ше 

ак ци ја, пр вен стве но пре вен-

тив ног и еду ка тив ног ка рак те-

ра. Ве ру јем да ће мо за јед нич ки, 

уз све ре ле вант не пред став ни-

ке дру штва, учи ни ти ре зул та-

те без бед но сти на на шој те ри-

то ри ји нај бо љим мо гу ћим и 

по ста ти при мер за оп шти не у 

окру же њу.“

Мир ја на ран ко вић лу ко вић
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За Основну школу „Дими-

трије Туцовић“ из Чајетине 

ова школска година биће 

веома динамична из два разло-

га. Први разлог је што школа ове 

године слави велики јубилеј - 130 

година рада, који ће обележити 

на посебан начин, а други је ве-

зан за инвестиционе подухвате 

који се налазе у плану и програ-

му  установе. 

„План је да реконструишемо 

школску кухињу која предста-

вља један стари монтажни обје-

кат, да је прилагодимо европс-

ким стандардима. У приземљу 

тог објекта биће опремљен прос-

тор за Дневни центар деце са ин-

валидитетом, а један део би био 

одвојен за школску библиотеку 

која је тренутно у неусловном 

простору. Неопходна је и рекон-

струкција  и санација школског 

објекта, који је стар преко пола 

века. Изградњу школске кухиње 

финансираће локална само-

управа, која сноси и трошкове 

израде пројеката, а реконструк-

цију школског објекта финанси-

раће Канцеларија за јавна ула-

гања“, каже директорка школе 

Милка Васиљевић.

Школа је укључена у међуна-

родни пројекат ‘’Подршка инклу-

зивном образовању и обуци за 

свакодневни живот деце и мла-

дих са сметњама у развоју у Ср-

бији и Црној Гори’’, чија је вред-

ност 100.000 евра. Учешће на 

пројекту биће од вишеструког 

значаја. Планирана је набавка 

специјалних помагала, инстру-

мената и софтвера којима ће се 

опремити центри за асистивну 

технологију у Ужицу и Чајети-

ни. У овим центрима ће едуко-

вани наставници и стручни рад-

ници помагати корисницима да 

употребом асиситивне техноло-

гије савладавају образовно-на-

ставне  програме, као и да лакше 

обављају свакодневне животне 

задатке. Пројектом је предвиђена 

обука и за родитеље корисника и 

волонтере који се укључују у рад 

са корисницима, ради успешније 

инклузије и интеграције деце и 

младих са сметњама у развоју и 

промоције вршњачке едукације. 

Једна од новина којим се ОШ 

‘’Димитрије Туцовић’’ може пох-

валити је почетак рада продуже-

ног боравка, за ученике првог и 

другог разреда. На овај подухват 

школа се одлучила како би помо-

гла запосленим и преангажова-

ним родитељима. На тај начин је 

пружила могућност продуженог 

боравка деце у школи у ванна-

ставном времену, као облик вас-

питно-образовног рада. Малиша-

ни време проводе у измиривању 

школских обавеза, игри и одмору. 

„Мислим да је то велика по-

моћ и подршка родитељима. Оп-

ремили смо две учионице, тако 

да родитељи сада могу да буду 

безбрижни док су на послу, јер 

су им деца на сигурном. Ту могу 

да ураде и домаћи задатак, то-

пло им је, имају оброке, тако да 

мислим да то родитељима дос-

та значи“, додаје Васиљевићева.

ОШ „Димитрије Туцовић“ по-

стала је препознатљива по успе-

сима својих ученика и њихових 

наставника. У том духу, већ тра-

диционално, сви ученици који 

су постигли добре резултате на 

такмичењима на свим нивои-

ма, на дан школе буду награђе-

ни дипломом и књигом. Учени-

ци ове школе су чланови бројних 

секција: литерарне, новинар-

ске, драмске, «француског позо-

ришта», еколошке секције, сек-

ције љубитеља енглеског језика, 

планинарске и риболовачке.

Као што се у сваком православ-

ном дому са љубављу и радошћу 

припрема и дочекује дан крсне 

славе, тако у свим чајетинским 

школама увелико трају припре-

ме за обележавање школске сла-

ве – Светог Саве. Основна школа 

„Димитрије Туцовић“ у Чајети-

ни свечану приредбу организује 

у чајетинском Дому културе. На-

кон традиционалних Светосав-

ских приредби ученици крећу  

на зимски распуст који почиње 

у среду 1. фебруара. 

 Д. росић

Обнова  
чајетинске школе 
у години јубилеја

„Изградњу школске кухиње финансираће 
локална самоуправа, која сноси и трошкове 

израде пројеката, а реконструкцију школског 
објекта Канцеларија за јавна улагања“,  

каже Милка Васиљевић, директорка  
ОШ „Димитрије Туцовић”
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Школе у општини Чаје-

тина пригодно су 

обележиле Светог 

Саву, школску славу. У средњој 

Угоститељско-туристичкој шко-

ли постарали су се да то учине 

на необичан начин.

За разлику од претходне го-

дине када су у класичном са-

винданском духу изведени 

монолози, од којих је један био 

посвећен женама српских вла-

дара, ове године се професорка 

српског језика средње Угости-

тељско-туристичке школе Тања 

Лазић одлучила за нешто мало 

другачије. Уз њено вођење уче-

ници треће и четврте године, 

који су чланови глумачке и ре-

цитаторске секције, припре-

мили су представу „Женидба 

и удадба“, према тексту нашег 

великог комедиографа Јована 

Стерије Поповића.

Програму и славском обреду 

прекађивања и ломљења колача 

присуствовале су многобројне 

званице, сарадници и пријатељи 

који на битне начине подржа-

вају рад и доприносе успеху ове 

школе. Међу њима и председник 

општине Чајетина Милан Ста-

матовић са сарадницима.

Ученици угоститељских сме-

рова су од јутра вредно радили 

да би припремили све што је 

потребно за посну славску тр-

пезу у којој су, уз благослов и 

дружење, уживали након про-

грама.

А у Дому културе, где је Са-

виндан обележила ОШ „Дими-

трије Туцовић”, све је подсећало 

на време некадашњих декламо-

вања у част српског просвети-

теља. Сала је била пуна ђака и 

наставника ове школе, роди-

теља и родбине, а са бине су се 

чуле песме и рецитације пос-

већене животу и раду Светог 

Саве, заштитника школе, ђака 

и учитеља, поштованог свети-

теља,просветитеља, дипломате, 

архиепископа. М. р. луковић

Свети Сава школска слава
Савиндан у Угоститељско-туристичкој школи у Чајетини обележили комадом „Женидба и удадба” 

ломљење колача у средњој угоститељско-туристичкој школи

Светосавска свечаност у школи у Шљивовици 

Школска слава Савиндан, која се про-

славља у част Светог Саве – утемељи-

вача образовања и првог српског архиепис-

копа, обележана је у школама широм Србије 

различитим свечаностима, академијама и 

музичким програмом. Свуда се орило радос-

но певање ученика, који су приредили при-

годне светосавске програме, а професори и 

родитељи су поносно и уз аплаузе поздрави-

ли њихов труд и креативност. Како традиција 

налаже, у свим школама обављен је и молит-

вени чин сечења славског колача.

Поводом школске славе Савиндана, у из-

двојеном одељењу Основне школе „Миливоје 

Боровић“ у Шљивовици одржана је пригодна 

свечаност посвећена лику и делу првог срп-

ског просветитеља. Да светосавски дух живи 

кроз нове нараштаје показало се и на ового-

дишњем окупљању које је започело тради-

ционалним извођењем „Химне Светом Сави“.

Свечаност је настављена наступом члано-

ва рецитаторске и драмске секције који су 

припремили рецитације, скечеве и два драм-

ска комада: „Батина је из раја изашла“ и „Све-

ти Сава и властелин“.

  Након приредбе, којој су присуствова-

ли родитељи, мештани и наставници школе, 

шљивовички свештеник Милан Мијаиловић 

је освештао славски колач и честитао школ-

ску славу, свима пожелевши много здравља 

и благостања:

„Срећна слава и ученицима и наставници-

ма. Свима нама да буде на здравље и на спа-

сење. Све нас да води животни пут и животни 

мото Светога Саве, да бисмо се и ми могли 

назвати децом његовом. Да будемо истински 

наследници свега што нам је он оставио и да 

идемо путем који нам је он утврдио“. 

У оквиру школе је поводом обележавања 

Савиндана расписан ликовни конкурс, а прва 

три места заслужено су припала Александру 

Зорзићу, Луки Шукиловићу и Валентини Лу-

чић. Прослава Светог Саве још једном је помо-

гла да се деца подсете на значај дела и лика 

првог просветитеља, који је оставио неизбри-

сив траг у историји и култури наше земље и 

средњовековне државе.  Д. росић

Ђаци припремили рецитације, скечеве и два драмска комада

Фото Никић
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Јед ног сун ча ног јул ског по по дне
ва дав не 1893. го ди не на се вер
не па ди не Тор ни ка, у нај леп ше 

зла ти бор ске пре де ле и чу ве ну оазу 
здра вља, сти го ше два фи ја ке ра.Не
ко ли ци на чо ба на са не скри ве ном 
зна ти же љом из при крај ка je гле да ла 
ка ко не зна на го спо да уно се ко фе ре и 
тор бе у ко ли бу од лу че вих бр ва на, пи
та ју ћи се ка ква их не во ља на те ра да 
до ђу у ову пу ста ру.Тек по сле не ко ли
ко да на са зна ло се да су на су ват Гор
њу Риб ни цу, вла сни штво мар ве ног тр
гов ца Јо ца Гми зо ви ћа, са по ро ди ца ма 
до пу то ва ли ви со ки по ли ти ча ри и др
жав ни ци: Алек са Ђ. По по вић, бив ши 
пред сед ник На род не скуп шти не Кра
ље ви не Ср би је, и бив ши ми ни стар 
срп ске вла де Љу ба Ко ва че вић. 

Алек са Ђ. По по вић, адво кат, по ли
ти чар и др жав ник, ро ђен је 1844. го ди
не у се лу По гле ди код Ари ља, у углед
ној и бо га тој све ште нич кој по ро ди ци 
чи ји су се чла но ви ду го сме њи ва ли на 
че лу та мо шње па ро хи је. На кон за вр
ше ног прав ног фа кул те та адво кат ску 
кан це ла ри ју отва ра у Ужи цу и убр зо 
по ста је је дан од нај це ње ни јих адво ка
та у ужич ком кра ју, а тр го ви на са пре
сто ни цом, при ја тељ ство са нај ви шим 
по ли ти ча ри ма и кум ство са кра љем 
Ми ла ном Обре но ви ћем омо гу ћу ју му 
сти ца ње ве ли ког ка пи та ла и свр ста ва
ње у ред нај бо га ти јих Ужи ча на. 

 Био је пр вак На пред не стран ке у 
гра ду на Ђе ти њи и уз про ту Ми ла на 
Ђу ри ћа нај и стак ну ти ји ужич ки по ли
ти чар дру ге по ло ви не 19. ве ка. За у
зи мао је ве о ма зна чај не по ло жа је у 

по ли тич ком жи во ту Ср би је, а не по
де љен углед и по што ва ње ужи вао је 
под јед на ко и кад се на ла зио на по
ло жа ју пред сед ни ка ужич ке оп шти не, 
на род ног по сла ни ка ариљ ског сре за 
или пр вог пред сед ни ка На род не скуп
шти не Кра ље ви не Ср би је. Овим пред
став нич ким те лом пред се да
вао је и 1882. го ди не ка да 
је Ср би ја про гла ше на 
за кра ље ви ну, а Ми
лан Обре но вић за 
ње ног кра ља. 

Раз ло ге до ла
ска у ове па сто
рал не зла ти бор
ске кра јо ли ке 
Алек са Ђ. По по
вић је на кон де сет 
го ди на об ја снио 
аутор ским члан ком у 
‘’По ли ти ци’’: 

“Пре два на ест го ди на 
мој син Вла ди мир бо ло вао 
је од за па ље ња плу ћа, и са мо нај жи
вљим за у зи ма њем тро ји це ле ка ра 
жи вот му је спа шен, али на плу ћи ма 
му је оста ла не ка ке си ца пу на теч но
сти што му је сме та ло при хо ду и ди
са њу. На мо је пи та ње мо же ли му се 
по мо ћи, та да шњи наш ле кар др Шај
ко вић ре че ми:  Ми док то ри ме ди ци
на ма не мо же мо му по мо ћи, је ди но 
на зла ти бор ским ви си на ма чист ва
здух мо же му да ти ле ка!

Та да у Ужи це бе ше до шао г. Љу ба 
Ко ва че вић, бив ши ми ни стар, са сво
јим си ном ра ди по прав ке здра вља ко
ји, што на ши ка жу, бе ше увео у сит не 
ни ти! С њим се до го во рим, те на ђе мо 
у има њу г. Јо це Гми зо ви ћа, баш под 
са мим Тор ни ком, јед ну згра ду на ди

ре ци ма у бли зи ни ко је не ма ше ви ше 
ни ка квих згра да, ни ком ши ја. Пу сто 
по ље и на ње му са мо јед на згра да.

Ја и г. Љу ба у по ло ви ни ју ла са на
шим по ро ди ца ма од се ли мо се та
мо. Про ве ли смо ви ше од ме сец да
на. Пет на ест да на мој син Вла ди мир 

са сво јим дру го ви ма ју рио је 
по зла ти бор ским бре жуљ

ци ма пот пу но здрав и 
од та да ни кад се ви

ше ни је по жа лио 
да га бо ли у пр си
ма, да му ма шта 
сме та при ди са њу 
или хо ду. Да нас је 
хва ла Бо гу здрав и 

сна жан мла дић.
 Ми смо ста но ва

ли на са мом под нож
ју Тор ни ка об ра слог хи

ља да ма бо ро ва, смр ча и 
је ла. Ју тар њи и ве чер њи 

по ве та рац на но сио је на на шу 
око ли ну ми рис од че ти на ра. Пра ви
ли смо из лет на Тор ник и по сма тра
ли ра ђа ње сун ца што је пред ста вља ло 
ван ред но ле пу и ве ли чан стве ну сли
ку. Кад сам се вра тио са Зла ти бо ра и 
др Шај ко вић пре гле дао мо је де те ре че 
ми:  Зла ти бор је нео це ње но бла го. Ја 
бих сва ког ле та слао на ње га по ло ви
ну Ужи ца по пра вој по тре би и ну жди. 
Али на жа лост не ма та мо ста но ва, те 
би љу ди про па ли”.

Тра га ју ћи за суд би ном по зна тих па
ци је на та пр ве срп ске ва зду шне ба ње 
до зна је мо: “У пе ри о ду из ме ђу ра то
ва мој су пруг Вла ди мир ра дио је као 
ин же њер на из град њи пут не мре же у 
ужич ком кра ју, из ме ђу оста лог био је 
и у еки пи за из град њу са вре ме не ко
му ни ка ци је Ужи це – Кра ље ва Во да. 
И та да смо сва ке го ди не по ро дич но 
од ла зи ли на ле то ва ње у Риб ни цу”, са 
се том се се ћа ла Ле па По по вић. 

А да ли је Зла ти бор по мо гао и бив
шем ми ни стру? По по вић нас и о то
ме оба ве шта ва: “По сле две го ди не, ка
да сам се на шао у Бе о гра ду са г ђом 
Ко ва че вић, ре че ми: При ја те љу, веч
на вам хва ла што сте при во ле ли мо га 
Љу бу те је ишао са ва ма на Зла ти бор, 
да тог ни је би ло мој би Љу ба био по
кој ни и већ би под зе мљом тру нуо”. 

Алек са По по вић на ста вља сво је ка
зи ва ње о Зла ти бо ру: “Ово ми је да ло 
по во да те од мах иду ће го ди не та мо 
по ди гох не ко ли ко згра да од бо ро
вих бр ва на и та мо од та да сва ког ле
та идем са по ро ди цом. Сад та мо има 
ле па ози да на ме ха на, ку па ти ло и по
ви ше згра да од бо ро вих бр ва на. Има 
од ово не ко ли ко го ди на при лич но по
се ти ла ца. Та мо су се мно ги вр ло до
бро по мо гли”.

 На пре ло му ве ко ва, ка да на Оку 
по сто је са мо буј ни па шња ци и из вор 
хлад не во де, на Па ли са ду рет ке чо
бан ске ко ли бе, а кра ље ва че сма са
му је на Кра ље вој Во ди, пи о нир зла
ти бор ског ту ри зма у Риб ни ци ства ра 
пр ву срп ску ва зду шну ба њу. Ње го ви 
при ја те љи при хва та ју са ве те и под 
Тор ни ком гра де слич не др ве не гра
ђе ви не, ства ра ју ћи пр во ту ри стич ко 
на се ље на Зла ти бо ру. Сва ко га ле та 
на про план ци ма из над ре чи це Риб
ни це ле ту је ве ли ка ко ло ни ја углед них 
ужич ких по ли ти ча ра, на уч ни ка, док
то ра и бо га тих тр го ва ца. По ред не из о
став ног По по ви ћа, ту су летa про во ди
ле ужич ке по ро ди це Ђу рић, Гми зо вић, 
Тер зић, Зр ње вић, Ра до вић...

До шав ши из пра шња вих и пр
ља вих ужич ких ули ца у ове при род
не дра гу ље љу ди про сто ни су зна ли 
шта пре да по се те, ку да да кре ну. Ра
ни ли су да у цик зо ре са Тор ни ка ви
де из ла зак сун ца, ру ча ва ли по ред из
во ра хлад не пла нин ске во де, ше та ли 
по се но ви тим про план ци ма где су се 
ме ша ли ми ри си бо ро ви не и пољ ског 
цве ћа, бра ли бу ке те нар ци са, спа ва ли 
у ко ли ба ма где се осе ћао сна жан ми
рис бо ро ви не. Пла ни на је сви ма по
мо гла, обо ле ли су пот пу но оздра ви
ли или здрав стве но ста ње по пра ви ли, 
а здра ви по вра ти ли сна гу и пси хич ку 
ста бил ност. 

 Као ве ли ки за љу бље ник ло ва, на 
осни вач кој скуп шти ни Ужич ког ло
вач ког удру же ња, одр жа ној 1899. го
ди не, Алек са По по вић је иза бран за 
пр вог пред сед ни ка ове ор га ни за ци је. 
Ло ве ћи по зла ти бор ским шу ма ма упо
знао је и за во лео пла ни ну, али ка да 
је у Риб ни ци из ле чио бо ле сног си на 
љу бав по ста је без гра нич на и не рас

За чет ник зла ти бор ског ту ри зма  
Алек са Ђ. По по вић 

алек са Ђ. П о п о вић

Пи ше: Ми ли сав Р. Ђе нић
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ки ди ва. Зла ти бор му по ста је оп се си ја, 
стал ни из ли ви ра зних по хва ла учи ни
ли су да од при ја те ља до би је на ди мак 
‘’Бег од Риб ни ка’’. 

Ни је про пу стио при ли ку да Зла ти
бор по ме не ни при ли ком до че ка срп
ских кра ље ва Алек сан дра и Ми ла на 
Обре но ви ћа у Ужи цу 1899. го ди не. Као 
пред сед ник при ре ђи вач ког од бо ра и 
управ ник све ча но сти из ме ђу оста лог је 
ре као: “До бро до шли под кр шни Зла ти
бор, по ко ме је Ми лош Ве ли ки, као хи
тро зла ти бор ско чо бан че, пре ми шљао 
о сло бо ди свог на ро да. О вас кр сну ћу 
срп ске др жа ве. О ми ну лој сла ви и ве
ли чи ни срп ске ца ре ви не”.

По чет ком 20. ве ка ње го вом за слу
гом штам па не су пр ве раз глед ни це 
Риб ни це, на јед ној из 1908. го ди не 
пи ше: Го спо ди ну Алек си По по ви ћу, 
Бе гу од Риб ни ка, Ча је ти на, Риб ни ца. 

По што ва ни Бе же, Сре та о ци при ја те
ља из Ра шке ср дач но вас све по здра
вља мо. Љу би ца Три фу но вић, Ле па 
Ра до вић, Љуб. Гми зо вић, Мик. Креч
ко вић... Ту раз глед ни цу, са нат пи сом: 
Риб ни ца – срп ска ва зду шна ба ња, 7. 
ав гу ста 1910. го ди не об ја вио је ‘’Ма ли 
жур нал’’ на пр вој стра ни.

 Кра јем 19. ве ка нај ви ше се пи са
ло о здрав стве ним мо гућ но сти ма пла
ни не, о ње ном из ван ред ном кли ма ту 
где су ле ка ри обо ле ла ли ца од ра зних 
плућ них бо ле сти, по себ но лак ших об
ли ка ту бер ку ло зе, упу ћи ва ли да на ла
зе из ле че ње. О про бле ми ма са ко ји ма 
су се ов де су сре та ли пи ше ‘’Тр го вин
ски гла сник’’. 

 “Зла ти бор је вр ло здра во ме сто. 
Ова мо до ла зе ре кон ва ле сцен ти ко ји су 
на кло ње ни и па те од ра зних плућ них 
бо ле сти. Што је нај не у год ни је и нај не
у де сни је то је: у са мом Зла ти бо ру не
ма ниг де ка кве ку ће ни ти гра ђе ви не, 
да чо век мо же но ћи ва ти и од ки ше се 
скло ни ти, осим ко ли ба што су код тр
го вач ких џе ле па, али оне су са мо за 

мом ке тр го вач ке. Та ко мо ра чо век ако 
је пре ко да на хо дао по Зла ти бо ру, уве
че до ћи да пре но ћи у Ча је ти ну”.

Са свих стра на до пи ра ли су апе ли 
упу ће ни вла сти ма и имућ ним љу ди ма, 
по себ но мар ве ним тр гов ци ма, ко ји су 
на зла ти бор ским су ва ти ма ство ри ли 
огром но бо гат ство, да по мог ну љу ди
ма у не во љи. До пи сник ‘’Тр го вин ског 
гла сни ка’’ из Ужи ца пи ше: Нај леп шу би 
успо ме ну учи нио пок. Дам њан А. Ор
ло вић, бив ши тр го вац из Ужи ца, ко ји 
је нај ви ше ра дио са џе ле пи ма на Зла
ти бо ру да је за жи во та за спо мен по ди
гао ка кву згра ду за по се ти о це у Зла ти
бо ру... То би мо гла да учи ни и ње го ва 
су пру га го спо ђа Ол га, на след ни ца ње
го вог има ња, јер ни је доц кан, а тим би 
нај вид ни ји и нај ко ри сни ји спо мен по
ди гла сво ме по чив шем му жу...”

Са о се ћа ју ћи са обо ле лим су гра ђа

ни ма, јер му је и син до жи вео исту 
суд би ну, Алек са По по вић по кре ће 
ини ци ја ти ву за по ди за ње ве ли ког са
на то ри ју ма на Кра ље вој Во ди ко ји 
је тре ба ло да но си име ‘’Дом Ми ло
ша Ве ли ког’’. Уз по моћ зла ти бор ских 
на род них по сла ни ка Па у на По по ви ћа 
и Ми ја и ла Је вре мо ви ћа, за тим по то
ма ка сер да ра Јо ва на Ми ћи ћа и сво
јих број них при ја те ља ши ром Ср би је, 
1898. го ди не у Ча је ти ни фор ми ра Од
бор за из град њу са на то ри ју ма. 

Иде ја је при хва ће на са оду ше
вље њем, са истим ела ном кре ну ла 
је и ак ци ја на при ку пља њу нов ча них 
сред ста ва до бро вољ ним при ло зи ма 
и ор га ни зо ва њем при ред би. Нај ве ћи 
при ход Од бор је имао од ве ли ке за
ба ве одр жа не 1900. го ди не у Ужи цу 
на ко јој је Алек са По по вић, по здра
вља ју ћи ува же не го сте, свој го вор от
по чео ре чи ма: “Та ко ме Оцу Отаџ би не 
пре го ше дич ни и вр ли Зла ти бор ци да 
по диг ну на ми ри сном Зла ти бо ру Дом 
– да у ње му љу ди на ла зе кли мат ског 

ле че ња. А ми ево ис ку пи смо се ов де, 
да на шој бра ћи Зла ти бор ци ма по мог
не мо те да тај дом бу де што леп ши, 
што ве ли чан стве ни ји”.

При ку пље на сред ства ни су би
ла до вољ на за из град њу ве ли ког ле
чи ли шта на Кра ље вој Во ди, сто га је 
сре ска власт у до го во ру са Од бо ром 
раз ре за ла при рез на на род сре за 
зла ти бор ског и од мах га при ку пи ла. 
На тај на чин у ка су се сли ла при лич
на су ма нов ца. Ме ђу тим, на ред не го
ди не но си о ци ма по сла опао је елан, 
па је Гра ђан ској ште ди о ни ци пре да то 
24.000 ди на ра.

Ову ху ма ну ак ци ју пре ки да ју тра
гич ни до га ђа ји у Бе о гра ду 1903. го ди
не, Мај ски пре врат и сме на ди на сти ја 
на срп ском пре сто лу. Ве ро ват но због 
име на са на то ри ју ма, ми ни стар уну тра
шњих по сло ва је до нео од лу ку да се 

чи та ва су ма вра ти на ро ду сре за зла
ти бор ског, јер je од ње га нај ве ћи део и 
узет. Сре ска скуп шти на, до но си од лу
ку да се сред ства упо тре бе за из град њу 
че ти ри основ не шко ле у ово ме сре зу. 

Али иде ја о из град њи са на то ри ју ма 
ожи ве ла је и пре ко штам пе по но во по
кре ну та већ сле де ће го ди не, пред по
се ту кра ља Пе тра I Ка ра ђор ђе ви ћа и 
пре сто ло на след ни ка Ђор ђа ужич ком 
кра ју. Алек са По по вић из но си чи тав 
слу чај око са на то ри ју ма у на ди да ће 
ак ци ја до би ти мо рал ну и ма те ри јал ну 
по др шку. “Јед не го ди не у раз го во ру са 
поч. др Ђо ком Јо ва но ви ћем у Врњ ци
ма он ми ре че: ,Ко про ве де у Врњ ци
ма 15 до 20 да на па оде на Зла ти бор 
и та мо про ве де ме сец да на ни шта ма
ње не зна чи, но да се пре по ро дио. Ја 
сам из ла зио на Зла ти бор, ја сам мно го 
по Евро пи пу то вао и на шао сам да је 
Зла ти бор у Евро пи је дин ствен за пра
ви са на то ри јум. Скло пи те дру штво да 
на Зла ти бо ру по диг не те са на то ри јум, 
ја ћу вам се ста ви ти на рас по ла га ње, 
ја ћу о мо ме тро шку про пу то ва ти по 

Евро пи где има са на то ри ју ма, те да 
ви дим њи хо ва уре ђе ња, те да вам у 
то ме пред у зе ћу по мог нем. Ако хтед
не те то ак ци ја ма учи ни ти, ја ћу вам 
би ти нај ве ћи ак ци о нар. Ваш Зла ти бор 
има ве зе са мо јим Врњ ци ма, где сам 
го то во сав мој ка пи тал уло жио, и тек 
кад би се на Зла ти бо ру по ди гао са на
то ри јум мо ји би Врњ ци до би ли још 
ве ћу вред ност. Ја ми слим да би тад 
Врњ ци и Зла ти бор има ли по се ти о це 
не са мо из Евро пе, но и из Аме ри ке’’. 

У Ужи цу је по кре ну та ми сао да се 
од тог фон да ко ји се на ла зи у ште ди
о ни ци и од ак ци ја ко је би се упи са ле 
на пра ви ак ци о нар ско дру штво. Ка пи
тал би на тај на чин по рас тао вр ло ла
ко на 100.000 ди на ра, а та би су ма 
би ла до вољ на да се по диг не са на то
ри јум на Зла ти бо ру, ко ји би ‘’и на ма 
Ужи ча ни ма и це лој зе мљи до нео ве
ли ке ко ри сти”.

 Да је Алек са знао ка ква ће би ти ре
ак ци ја но ве вла сти пред ло жио би не
ки дру ги на зив са на то ри ју ма. Он за и
ста ни је имао на ме ру да на тај на чин 
по ди же спо ме ник кне зу Ми ло шу већ 
да по мог не на ро ду Зла ти бо ра, по себ
но уне сре ће ним љу ди ма ко ји су сти
за ли на пла ни ну да тра же ле ка сво јој 
бо ле сти. Са да се на дао да ће вла дар 
бар спре чи ти узи ма ње нов ца при ку
пље ног до бро вољ ним при ло зи ма и на 
за ба ва ма, али је до био са мо мо рал
ну по др шку за по ди за ње ле чи ли шта.

 Ужич ка офи ци јел на власт има ла је 
на ме ру да по ка же вла да ру нај леп ше 
пре де ле ужич ког кра ја и 13. сеп тем
бра 1905. го ди не ор га ни зу је из лет на 
Ку ла ше вац. О до ла ску кра ља Пе тра и 
пре сто ло на след ни ка Ђор ђа ‘’По ли ти
ка’’ је до не ла крат ку вест: “На са мом 
ула ску у Зла ти бор био је кра так за ста
нак. Сви су ту за ста ли раз дра га ни див
ном па но ра мом, ко ју пру жа та ла са ста 
ви со ра ван Зла ти бо ра. Краљ је ту обо
дра вао Ужи ча не да по диг ну што пре 
са на то ри јум и обе ћао је да ће че шће 
до ла зи ти на Зла ти бор“. 

 Град ња са на то ри ју ма вре ме ном 
па да у за бо рав, бо ле сни љу ди и да
ље лу та ју про план ци ма, у пре да ху за
ста ну по ред не ког из во ра, по је ду оно 
ма ло хра не што су по не ли од ку ће, па 
на ста ве да ље. Све до ве че ри, ако је 
ле по вре ме. Пи о нир зла ти бор ског ту
ри зма све до смр ти, 1915. го ди не, са 
су пру гом Ста ном, кћер ком Ру жом и 
си ном Вла ди ми ром ре дов но је до ла
зио у Риб ни цу.  

рибница
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Сезона прехлада и вируса 

увелико је у току, па за-

то није згорег знати ка-

ко се заштитити од заразе и у 

којем периоду би било најбоље 

избегавати особу која је бо-

лесна.Прехлада и грип су нај-

чешће врсте респираторних ин-

фекција. Ове акутне болести су 

вирусног порекла, а преносе 

се са оболеле на здраву особу 

капљичним путем или преко 

прљавих руку. 

Грип је озбиљна болест чији 

симптоми започињу нагло, зах-

ватају цело тело и на тај начин 

онеспособљавају човека за нор-

мално функционисање. Грип 

понекад може изазвати озбиљ-

не компликације опасне по 

живот и то нарочито код мале 

деце, старијих особа или хро-

ничних болесника са већ ос-

лабљеним имунолошким сис-

темом. 

„Инкубација је веома кратка, 

од два до три дана, а симптоми 

болести су: малаксалост, боло-

ви у мишићима, зглобовима, 

главобоља. Затим крећу боло-

ви у грлу, повишена темпера-

тура која може достићи и до 40 

степени, трајати и до пет дана. 

То није ништа драматично, јер 

грип је везан за повишену тем-

пературу, с тим што је праћен 

и  кашљем“, каже начелница 

Опште медицине Дома здравља 

Чајетина докторка Гордана 

Бојовић. Она саветује онима 

код којих повишена температу-

ра траје дуже од два дана да се 

обавезно јаве лекару. Помоћ ле-

кара треба потражити и у слу-

чају настанка одређених ком-

пликација као што су: отежано 

дисање, бол у грудима, неснос-

на главобоља, повраћање и вр-

тоглавица. 

Највећа инциденца појаве 

грипа у нашој општини, по ре-

чима докторке Бојовић, била је 

током новогодишњих и божић-

них празника. Сада је у опа-

дању, али се очекује да ће по-

новни налет бити током ђачког 

распуста, када ће на Златибору 

боравити велики број гостију. 

Због тога је суграђанима упу-

тила неколико корисних пре-

порука:

„Један од основних саве-

та је што мање сусрета са љу-

дима, поготову ако су болес-

ни, што више витамина и што 

више течности. Исхрана да 

буде избалансирана, да то не 

буде само воће или само месо, 

већ да има и једних и других 

намирница на менију. Затим 

шетња на свежем ваздуху. Овај 

минус не смета, сем астматича-

рима. Шетњу треба избегавати 

једино када је магла“.

 У овом зимском периоду по-

моћ лекара затражио је и вели-

ки број пацијената, углавном 

старије животне доби, због па-

дова и повреда чији је узрок 

поледица. Најчешће су то биле 

повреде кука. Како би се у на-

редном периоду ово спречи-

ло или бар умањило, старијим 

особама и хроничним болес-

ницима препоручује се да без 

преке потребе током ових хлад-

них дана, са изразито ниским 

температурама и поледицом 

на улици, не излазе из кућа и 

станова. 

Ваља додати да ни непо-

вољни временски услови не 

представљају препреку Хитној 

служби и Служби кућне неге да 

редовно, али и по позиву ста-

новништва, одлазе на терен у 

обилазак наших најстаријих 

суграђана који због непокрет-

ности или других разлога не 

могу да дођу до лекара.

Драгана росић

Витамини и шетња 
штите нас од грипа 

Др Гордана Бојовић саветује онима код којих повишена температура  
траје дуже од два дана да се обавезно јаве лекару 

Грип је озбиљна болест чији симптоми 
започињу нагло, захватају цело тело  

и на тај начин онеспособљавају човека 
за нормално функционисање
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У ор га ни за ци ји би бли о те
ка СБ „Чи го та“ и „Љу би
ша Р. Ђе нић“, 12. ја ну а ра је 

про мо ви са на књи га „Де мон та жа 
кул ту ре“ проф.др Сло бо да на Ан
то ни ћа, углед ног по ли ти ко ло га 
и по ли тич ког ана ли ти ча ра. Ова 
књи га је сво је вр сна сту ди ја срп
ског дру штва кроз кул тур ни на
ци о нал ни иден ти тет ко ји све ви
ше гу би сво је вред но сти. Она је 
и суп ти лан по зив на про ме не за 
ко је је вре ме уве ли ко от ку ца ло, а 
ко је се мо гу де си ти уз труд и по
ве зи ва ње све сних ин те лек ту а ла
ца чи ја су де ло ва ња до са да би ла 
ен ту зи ја стич на, али на су мич на и 
спо ра дич на.

  Књи га „Де мон та жа кул ту ре“ 
са сто ји се од не ко ли ко по-
гла вља.Пр во је по све ће но 
про јек ту де хри сти ја ни за ци-
је дру штва, а сле де ћа су ди-
рект но ве за на за кул ту ру и 
ба ве се тзв. пинк тран зи ци-
јом, кул тур ним ра том у Ср-
би ји, као и од но сом кул ту ре 
и иден ти те та. Мно го је, ре-
кли би смо, раз ло га за пи са-
ње јед не ова кве књи ге, али 
шта је оно глав но што је на 
то по та кло Вас?

По вод за пи са ње ова кве књи ге 
био је фра пан тан по да так про и за
шао из јед ног со ци о ло шког ис тра
жи ва ња.Три на ест од сто ста нов ни
штва не ма ни јед ну је ди ну књи гу у 
ку ћи! То ме за чу ди ло, ка ко је мо гу
ће да у до ма ћин ству не ма ни јед на 
књи га? Хај де, не ма мо жда ку вар, 
Све то пи смо, али не ки уџ бе ник 
мо ра да има! И пи тао сам се: ка ко 
се жи ви у ку ћи без ијед не је ди не 
књи ге? Ка ко, уоп ште, чла но ви те 
по ро ди це про во де вре ме? ..И сад, 
на рав но, кад укр сти мо тај по да так 
са не ким дру гим, да на ша де ца у 
про се ку про во де шест са ти пред 
те ле ви зо ром, он да вам је ја сно ка
ко из гле да тај кул тур ни мо дел код 
нас у Ср би ји. 

 Не ка да је др жа ва има ла кул-
тур ну по ли ти ку и бри ну ла о 
кул ту ри на ро да, па су по том 
си сте му и у се ли ма гра ђе ни 
до мо ви кул ту ре са же љом да 
се укус на ро да диг не на ви-
ши ни во. Са про па да њем со-
ци ја ли зма чи ни се да др жа ва 
ин тер ве ни ше са мо у сег мен-
ту тзв. ви со ке кул ту ре?

Обич ни гра ђа ни то ну у, ја бих 
ре као,не ку вр сту кул тур не ка љу ге 
где се си стем вред но сти про из во
ди кроз та бло и де, те ле ви зи је ко је 
про из во де и еми ту ју ри ја ли ти про
гра ме, и то је јед на уза јам на спре га 
ко ја вре ме ном по сте пе но уси са ва 
ве ли ки део ста нов ни штва ко ји ина
че ни је на ви као да кон зу ми ра кул
тур не про из во де. А он да са дру ге 
стра не има те да, у та квим по ро ди
ца ма, по што је тај те ле ви зор стал
но укљу чен, он вас пи та ва де цу и 
она по чи њу да упи ја ју те вр сте са
др жа ја. Пр во не све сно,а по сле се 

и са ми за ин те ре су ју за то, та ко да 
се фор ми ра је дан на ка ра дан, вул
га ран укус ве ли ког де ла на ше пу
бли ке ко ји ствар но мо же да на пра
ви у бу дућ но сти озби љан про блем, 
чак и ка да има те же љу да се не што 
про ме ни. 

 По сто ји ли на чин да се не што 
про ме ни на бо ље?

Је дан део тзв. кул тур не ели те за
пра во пре зи ре ово дру штво, овај 
на род. Чак, је дан део на ше кул
тур не ели те има до бре и уно сне 
сти пен ди је ко је су до би ли у ино
стран ству упра во за то да би ло
ше го во ри ли о овом на ро ду. На 
жа лост, де ве де се тих го ди на су на 
За па ду ство ре ни не га тив ни сте ре
о ти пи о на ма као дру штву и на ма 
као на ро ду, и он да се, про сто, тај 
сте ре о тип одр жа ва. Да би сте то 
про ме ни ли по тре бан је по се бан 
на пор. На жа лост, је дан део на ше 
ели те, од го ва ра ју ћи на по руџ би

не да се на пра ви не ка пред ста ва, 
или да се на пра ви не ки ви зу ел ни 
про је кат, на сли ка не ка сли ка итд., 
вр ло че сто уче ству је у то ме да би 
се та кво ми шље ње о на шем на ро
ду као о не пи сме ном, ло шем, одр
жа ва ло... То је је дан лош од нос. Ја 
не ћу, на рав но, да ка жем да је наш 
на род са вр шен, али он ни је ни нај
го ри на род. Нит је нај бо љи, нит је 
нај го ри; има до бре и ло ше стра
не. А истин ска кул тур на ели та би 
тре ба ло да бри не о свом на ро ду, 
о ње го вој до бро би ти. Ми и не зна
мо ко ли ко су до ско ра би ли по треб
ни стра шни на по ри и хе рој ство да 
би смо се уоп ште из ву кли из то га.

Ан то ни ће ва књи га је по ма ло 
опо ме на, а по ма ло по зив на осве
шће ње и де ла ње, али не по је ди нач
но, већ удру же ним сна га ма у ко ји
ма би по нај ви ше би ло оних мла дих 
љу ди ко ји су из бе гли да пот пад ну 
под пинк ква зикул ту ру.

Мир ја на ран ко вић лу ко вић

НАШ ИН ТеР ВјУ: ПРОф. ДР СЛО БО ДАН АН ТО НИћ 

Ку ће без књи га, де ца пред те ле ви зо ри ма
„Обич ни гра ђа ни то ну у не ку вр сту кул тур не ка љу ге где се си стем вред но сти про из во ди кроз та бло и де,  

те ле ви зи је ко је про из во де и еми ту ју ри ја ли ти про гра ме’’, ка же про фе сор Ан то нић







Сло бо да н ан то ни ћ у разговору са нашом новинарком
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Спе ци јал на бол ни ца „Чи го та“, 
по ред при мар не здрав стве
не и ту ри стич ке де лат но сти, 

де це ни ја ма сво јим   го сти ма и су
гра ђа ни ма ну ди ква ли те тан кул тур
ни са др жај у ви ду из ло жби, књи жев
них ве че ри, кон це ра та, пред ста ва 
за де цу и од ра сле...Та ко је би ло и 
у овим ја ну ар ским да ни ма. О то ме 
ка ко у тој зах тев ној ми си ји успе ва ју 
да тра ју, раз го ва ра ли смо са гђом 
Мир ја ном Црн че вић, би бли о те ка
ром са вет ни ком СБ „Чи го та“, ина че 
ма сте ром на сту диј ском про гра му 
срп ска књи жев ност  и је зик.

„Зна те ка ко ка же наш на род: ко не 
же ли на ђе раз лог, а ко же ли на ђе на
чин. Сла жем се да је ба вље ње кул ту
ром по че сто си зи фов ски по сао,“ уз 
осмех од го ва ра Црн че вић ка. „ Ми
слим да је нео п ход но ве ро ва ти нај
пре у се бе, па по том  у оно што ра
ди те. Ти ме при хва та те и соп стве ну 
од го вор ност. С дру ге стра не, по сто ји 
и од го вор ност за оно што ни сте ура
ди ли или не ра ди те под ра зним из
го во ри ма. Мно ги су се у де ло кру гу 
сво је стру ке ан га жо ва ли ка ко би нам 
жи во ти би ли ква ли тет ни ји, а ја сма
трам да би кул ту ра мо ра ла би ти и 
уто чи ште и ис хо ди ште тзв. нор мал
ног жи во та до стој ног чо ве ка. Ето за
што ис тра ја вам у овом по слу.“

У ја ну а ру су го сти ове би бли о те ке 
би ли: Зо ри ца То мић, Мир ја на Бо бић 
Мој си ло вић, проф. Сло бо дан Ан то
нић, Сла ђа на Илић, глу мци Пе тар Бо

жо вић и Ми лан Ца ци Ми ха и ло вић.  
Ма ри ја Брај ко вићсо пран и Ива Ми
ла новпи ја нист ки ња ко је су из ве ле  
кон церт ко ји је са др жао со ло пе сме 
срп ских ком по зи то ра на сти хо ве Де
сан ке Мак си мо вић. Kрајем ја ну а ра 
Бран ко Сте ва но вић и Дра го слав Па
у но вић су на за ни мљив на чин при
бли жи ли уз бу дљив свет фи зи ке и 
екс пе ри ме на та. Књи га ,, Ур не бе сна 
фи зи ка“ до би ла је на гра ду „Не вен“ за 
нај бо љу књи гу из обла сти по пу лар не 
на у ке у 2015.

„Пр вог фе бру а ра одр жа ва се кон
церт бра ће Те о фи ло вић,“ ка же Мир
ја на Црн че вић. „На ши го сти би ће и 
Ми о драг Ма тиц ки, пред сед ник Скуп

шти не Ву ко ве за ду жби не,  Љу бо мир 
Ми лу ти но вић, управ ник Ву ко ве за
ду жби не, Љи ља на Си мић, уред ни
ца Ву ко вог чи та ли шта. Они ће пред
ста ви ти „Да ни цу“ за мла де за 2016. 
го ди ну ко ја је по све ће на Ко
со ву и Ме то хи ји, од но сно 
Срп ском Је ру са ли му, 
у са рад њи са Ср би
ма са КиМ уз бла го
слов епи ско па ра
шкопри зрен ског 
Те о до си ја. То је 23. 
го ди ште „Да ни це“ 
Ву ко ве за ду жби
не ко је је до би ло 
зна чај на при зна ња 
кри ти ке и чи та лач
ке пу бли ке. Са Са њом 
До ма зет раз го ва ра ће мо 
о књи зи „Бо жан стве ни без
бо жни ци 2“.“

Би бли о те ка „Чи го та“ се та ко ђе ба
ви и об ја вљи ва њем струч ног ча со пи
са. Ко га при пре ма, уре ђу је? Ко ли ко 
је бро је ва иза шло до да нас?

„Ме ди цин ски гла сник Спе ци јал не 
бол ни це за бо ле сти шти та сте жле зде 
и бо ле сти ме та бо ли зма ‘Зла ти бор’ 
(ра ни ји на зив: Гла сник Ин сти ту та 
за шти та сту жле зду и ме та бо ли зам 
‘Зла ти бор’) ре дов но из ла зи ви ше од 
20 го ди на. У ча со пи су се об ја вљу ју 
из у зет но ко ри сне, по у зда не, ак ту ел

не и про ве ре не ин фор ма ци је из ме
ди цин ске стру ке; ори ги нал ни на уч
ни ра до ви и до при но си, са вре ме ни 
ре дов но об но вље ни во ди чи за прак
су, али и за ни мљи ви освр ти  на исто
ри ју ме ди ци не, ле че ња и за слу жне 
лич но сти у овој де лат но сти људ ског 
ума и ве шти не. Од 2000. год. до  да
нас об ја ви ли смо 63 бро ја ча со пис 
је ин дек си ран у Срп ском ци тат ном 
ин дек су од 2001. го ди не и до сту
пан у пу ном тек сту, од 2011. го ди не 
укљу чен у си стем за он лајн уре ђи ва
ње, пра ће ње ре цен зент ског по ступ
ка, про ве ру ори ги нал но сти ра до ва 
и кон тро лу уре ђи вач ког ква ли те та. 
Ме ди цин ски гла сник је свр стан у 
гру пу ча со пи са на ци о нал ног зна ча
ја у обла сти ме ди цин ских на у ка на 
осно ву  ути цај но сти и би бли о ме триј
ског ква ли те та.Сви ра до ви до ступ ни 
су у елек трон ском об ли ку , на срп
ском и ен гле ском је зи ку, од 2000. го
ди не на ин тер нет стра ни ци  http://
www.ci go ta.rs/me di cin ski gla snik.“

Кул ту ра је, на гла ша ва Мир
ја на Црн че вић, ко лек тив

ни под виг ко ји не ко 
сво јом сна гом и хте

њем за поч не ства ра
ју ћи ус пут се би са
бор це у тој бор би. 
Она је сво је са бор
це нај пре на шла у 
соп стве ној ин си ти
ту ци ји, а по том и у 

љу ди ма ко ји се ба
ве истим по слом, као 

што су по сле ни ци Би
бли о те ке „ Љу би ша Р.Ђе

нић“ из Ча је ти не, ко ле ге из 
ма тич не би бли о те ке из Ужи ца, 

На род не би бли о те ке Ср би је и Би
бли о те ке гра да Бе о гра да „без ко јих 
би не ки од са др жа ја мо гли да бу ду 
са мо спи сак ле пих же ља“.

„На кра ју, али ни ка ко ма ње ва жно, 
од ве ли ке ми је ва жно сти све ово вре
ме би ла по др шка свих оних ко ји су 
сво јим при су ством све до чи ли о це
лис ход но сти оно га што ра дим већ го
то во две де це ни је“, на по ми ње за ‘’Зла
ти бор ске ве сти’’  гђа Црн че вић.

Мир ја на ран ко вић лу ко вић

„Чи го та’’ зла ти бор ски све ти о ник кул ту ре
По ре чи ма Мир ја не Црн че вић, ко ја ор га ни зу је мно штво вред них кул тур них са др жа ја у „Чи го ти”, кул ту ра је 
ко лек тив ни под виг ко ји не ко сво јом сна гом и хте њем за поч не ства ра ју ћи ус пут се би са бор це у тој бор би

Мир ја на Црн че вић

у ја ну а ру 
су го сти ове 

би бли о те ке би ли: 
Зо ри ца то мић, Мир-
ја на бо бић Мој си ло-
вић, проф. Сло бо дан 

ан то нић, Сла ђа на 
илић, глу мци Пе тар бо-

жо вић и Ми лан Ца ци 
Ми ха и ло вић, Ма ри ја 
брај ко вић-со пран и 

ива Ми ла нов-пи-
ја нист ки ња

Фото Никић
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Гост СБ „Чи го та“ био је то ком 
ја ну а ра и глу мац Ми лан Ца ци 
Ми ха и ло вић са сво јом мо но

дра мом „Успо ме нар 212“. Текст је 
при ре ђен пре ма исто и ме ним збир
ка ма ко је је Ми ха и ло вић на пи сао 
тру де ћи се да отрг не од за бо ра ва 
за ни мљи ве до га ђа је и раз го во ре на 
и ван сце не јед ног по зо ри шта не за
бо рав них глу мач ких бар до ва.

 Ми лан Ми ха и ло вић Ца ци је 45 
го ди на на сце ни „Ате љеа 212“. На 
тој сце ни је имао при ви ле ги ју да 
глу ми ра ме уз ра ме са глу мач ким 
ле ген да ма као што су Ми лу тин Бут
ко вић, Да ни ло Ба та Стој ко вић, Зо
ран Рад ми ло вић, Ни ко ла Си мић, 
Љу би ша Ба чић, Љи ља на Кр стић, 
Ре на та Ул ман ски, Ру жи ца Со кић... 
Низ је пре дуг за на бра ја ње, јер у 
том вре ме пло ву сва ко по ме ну то 
име пред ста вља сво је вр сног глу
мач ког ди ва из јед ног вре ме на ко
је оста је за на ма.

„Од пр вих да на ми је не што го
во ри ло да тре ба за бе ле жи ти по не
што што ми се чи ни за ни мљи вим и 
што ће се си гур но за бо ра ви ти ако се 
истог тре нут ка не при бе ле жи. За то 
сам си гу ран да је све оно што је уне
то у ове мо је књи ге ап со лут на исти
на и она ко је ка ко сам чуо!“, го во ри 
Ца ци. „Ни шта ја ту ни сам до да вао и 
пра вио се па мет ни ји од оних љу ди 
ко ји су то та ко ле по и ду хо ви то уме
ли да ис ка жу.“

Пр ва Ца ци је ва књи га успо ме на 
иза шла је 2007. го ди не, у вре ме ка
да мно ги од упи са них слав них ко ле
га уве ли ко бе ху по чив ши. Ме ђу тим, 

сво је вре ме но су са Ми ха и ло ви ће
вом па си јом би ли упо зна ти и са 
одо бра ва њем су гле да ли на то, а и 
са ми су с вре ме на на вре ме до да

ва ли по не ку анег до ту. Ца ци анег до
та ма ни је об у хва тио  са мо ко ле ге, 
већ и мно штво оних ко је не ви ди
мо на сце ни, али су за слу жни за це

ло куп ни успех јед ног по зо ри шног 
ко ма да. Ту су: ко ре о гра фи, ко сти
мо гра фи, сце но гра фи, шмин ке ри,  
пор ти ри, тет ки це... Ту су, не за о би
ла зно, драм ски пи сци и ре ди те љи.

„Кад је би ла про мо ци ја ове пр
ве књи ге до шао ми је ве ли ки драм
ски пи сац Ду шан Ко ва че вић, ко га 
ја пам тим као клин ца тре ће го ди не 
сту ди ја ка да је до нео свој пр ви ко
мад, ис пит ну пред ста ву у тре ћој го
ди ни ко ја му је од и гра на у „Ате љеу“, 
а то су би ли „Ма ра тон ци тр че по ча
сни круг“. „Ра до ван Тре ћи“ му је био 
ди плом ска пред ста ва! ... И, на пи сао 
ми је да сам овом књи гом по ди гао 
спо ме ник сви ма на адре си 212... Ја 
ка жем: ни сам си гур но спо ме ни ке 
по ди гао, али – спо ме ни чи ће, на не
ки на чин, да.“

Све три књи ге успо ме на осли ка ва
ју пле ја ду глу ма ца ко ји су, ка ко сво
јом глу мом та ко и ка рак те ром, оста
ви ли пе чат у свом по зо ри шту, али и 
свом гра ду. Тај дух осе ти ла је и пу
бли ка у ско ро дво ча сов ном дру же
њу са за пи сни ча рем јед ног вре ме на. 
Сме ја ли смо се слат ко на ша љи ве пе
сме Љу бе Мољ ца, на сцен ске ома
шке Љу бе Та ди ћа, опа ске Рад ми ло
ви ћа и Пе тра Кра ља, до сет ке Та шка 
На чи ћа и ди ви ли се управ ни ципо
ли гло ти  Ми ри Тра и ло вић... 

У раз го во ру на кон пред ста ве, 
Ми лан Ми ха и ло вић Ца ци је ре као: 
„Ве ли ке ве ћи не тих љу ди ви ше не
ма; а не ма ни тог ду ха“. Ми ка же мо: 
срећ ни смо што их бар на ова кав на
чин упо зна је мо.

Мир ја на ран ко вић лу ко вић

Успо ме не на  
бар до ве глу ме  
из „Ате љеа 212’’
Глу мац Ми лан Ца ци Ми ха и ло вић у „Чи го ти’’  

пред ста вио сво ју мо но дра му ‘’Успо ме нар 212’’  
на ста лу по за ни мљи вим за пи си ма
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ацо Мандић из Словачке  
у КК „Златибор’’

Кошаркашки клуб ‹›Зла
тибор’’ ангажовао је у зим
ској паузи новог играча. То 
је Ацо Мандић (32 године, 
202 цм), који игра на пози
цијама крилног центра и 
центра. Поникао је у Сви
лајнцу, а најзапаженије 
партије пружао је за кру
шевачки ‘’Напредак’’ и ча
чански ‘’Борац’’, са којима 
је играо најјачи ранг такмичења у Србији. У клуб из 
Чајетине дошао је из словачког ‘’Луценеца’’.

‘’Свестан сам да сам дошао овде као појачање и да 
су очекивања висока. Веома добро стојимо на табели и 
потрудићемо се да на том месту останемо до краја. Ус
лови овде су сјајни, такве нема ни велики број КЛС ли
гаша, да не гледамо даље од тога. Иначе, већ у августу 
сам успоставио прве контакте са клубом из Чајетине, 
али тада је искрсао посао у Словачкој, који је потписан 
на полусезону. После тога обновљени су преговори са 
тимом ‘Златибора’ и сада сам ту’’, каже Мандић.

 Играјући за ‘’Борац’’ (2013/2014.) Мандић је био 
најкориснији играч те екипе и трећи скакач Кошар
кашке лиге Србије (просек: 30,9 минута; 13.5 поена; 
6.5 скокова).

Као веома млад играч у дресу екипе Свилајнца 
Мандић је својевремено у Чајетини играо против са
дашњег помоћног тренера ‘’Златибора’’ Страјина Не
довића.

„Златибор је тада играо Српску лигу, а ја сам иг
рао за Свилајнац као 18годишњак. Играо сам против 
Страјина, а сећам се да је тада било немогуће победи
ти у Чајетини. Верујем да је и сада тако’’. и. Ј.

Кошаркаши половично  
у две утакмице 

У уводне две утакмице наставка првенства Друге мушке лиге Србије, кошаркаши ‘’Зла
тибора’’ остварили су по победу и пораз. После победе над ‘’Футог Тупањцем’’ на свом пар
кету са 8784 (1820, 3316, 158, 2120), Чајетинци су у дербију у Новом Саду поражени од 
‘’Војводине’’ са 9181. На тај начин ЌК ‹›Златибор’’ је препустио водећу позицију лиге управо 
‘’Војводини’’, од које сада има победу мање. Најефикаснији играч ‘’Златибора’’ у обе утакмице 
био је Милан Вулић, постигавши 27 поена против ‘’Футог Тупањца’’ и  19 против ‘’Војводине’’. 

  И кадетска селекција КК ‘’Златибор’’ забележила је половичан учинак у наставку лиге. 
После победе на свом паркету над саставом ‘’Крагујевца 96’’ са 6861 (Никола Сапун 11 пое
на, 15 скокова, четири додавања, Матија Милекић 25 поена, Матеј Гавовић 12 кошева), по
ражени су на гостовању ‘’Гочу’’ у Врњачкој Бањи са 6351. После 11. кола млади Чајетинци 
имају учинак од седам победа и четири пораза. и. Ј.

ацо Мандић

александар радишић надмашио норму за Светско првенство
Параолимпијски репрезен

тативац  Србије у атлетици 
Александар Радишић у двора
ни „Спортског центра Чајетина“ 
спровео је део зимских припре
ма.Први месец 2017. године наш 
параолимпијац у дисциплини ба
цање чуња користио је пре свега 
за побољшање  технике избачаја, 
како би на пролеће, на отворе
ном, остварио веће даљине хица. 
Почетком фебруара очекује га 
одлазак на припреме у Бар.

  Прва такмичења за Радиши
ћа биће на пролеће, а веома је 
велика извесност и пласмана на 
Светско првенство у Лондону. Ра

дишићев хитац од преко 25 метара 
увелико је надмашио потребну нор
му од 17 метара, тако да све зависи 
од броја квота које ће бити одобрене 
нашој земљи.

‘’У априлу и у мају очекују ме два 
светска купа, који ће се одржати у 
Хрватској и у Чешкој. После тога ће 
се наставити са припремама репре
зентације, на Копаонику, након чега 
је на програму Светско првенство у 
Лондону. Не волим да причам уна
пред, али норма је остварена, че
камо одређивање броја квота за 
учешће и тада ћу дефинитивно зна
ти хоћу ли учествовати у Лондону’’, 
каже Радишић.   и.Ј.
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Билтен финансира општина Чајетина

Прозивком на „Швајцарији“ по
чео је нови циклус зимских 

припрема фудбалера „Златибо-
ра’’. Шеф стручног штаба Влади-
мир Мудринић, осим на већину 
досадашњих првотимаца, може да 
рачуна и на неколико новајлија.

„Кренули смо с припремама 
нешто раније како бисмо се ком
плетирали на време, због нових иг
рача који треба да нам пристигну. 
Потребно је мало времена и да се 
уведемо у рад на прави начин, ова 
зимска пауза од два месеца је при

лично дуга, рекао бих чак да није ни 
спортска’’, каже Мудринић.

Званично, нови играчи су голма
ни Далибор Дивац (29) и лука ра-
дојичић (21), бек Марко Марја-
новић  (27)  и нападач  Слободан 
Никачевић  (27). Према речима 
спортског директора Милана Чан-
чаревића, клуб преговара са још 
неколико играча, са којима би са

радња требало да се озваничи на
редних дана.

Мислим да би играчи, с којима 
смо у завршници преговора, мог
ли да нам донесу преко потребан 
квалитет, наравно уз новајлије 
које су већ ту. Водимо рачуна да 
се не понављамо у неким ствари
ма, можда смо летос мало и про
машили са појачањима, тако да 

морамо бити обазриви’’, изјавио 
је Чанчаревић.

Током зимске паузе клуб су 
напустили  емир  Хамзић,  Не-
мања анђелковић, Немања бра-
доњић, Демир авдић  и  голма
ни Голубовић и лучић. До прве 
утакмице наставка Српске лиге За
пад, у којој ће гостовати ‘’Јединство 
Путевима’’, Чајетинци ће углавном 
тренирати на Златибору, мада 
се не искључује могућност спро
вођења дела припрема у примор
ским крајевима. и. Јанковић

убедљива победа пионирки оК „Златибор”
Пионирке ОК ‘’Златибор’’ савладале су на свом паркету екипу ‘’Бамби Волеја’’ са 30 (2516, 25

12, 2624). Чајетинке су прва два сета решиле у своју корист релативно лако. У првом сету успеле 
су да заостатак од пет поена (27) претворе у +2 (97), да би се у наставку сета оба тима смењи
вала у вођству, све до тренутка када су домаће играчице при резултату 1614 направиле серију 
поена, створивши разлику од 2415.

У другом периоду није било дилеме око тога ко ће бити успешнији, а највише узбуђења до
нео је трећи сет. Великим бројем грешака ‘’Златибора’’ гошће су повеле са чак 90. Чајетинке су, 
ипак, постепено успеле да се приближе и дођу до 1818. Новом серијом поена играчице ‹›Бамби 
Волеја›› дошле су надомак освајања сета (2024), али су тада стале и допустиле домаћим игра
чицама да серијом од 60 окончају сет и читав меч у своју корист.   и. Ј.

ФК „Златибор” с појачањима  
почео зимске припреме

Kлуб преговара са још неколико играча, са којима би  
сарадња требало да се озваничи наредних дана
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Највише признање у мото-спорту мотоциклиста 
из Чајетине освојио као троструки победник 

државног првенства

Чајетински мотоциклиста Горан Стојано
вић Мрси крајем претходне године до
био је „Златну кацигу“ , престижну награ

ду Мото савеза Србије, највише признање које 
се у овом спорту може добити у нашој земљи. 
Награду је освојио као троструки узастопни по
бедник државног првенства.

„Још једна успешна година за мене, имао 
сам ту срећу да поново будем најбољи у најја
чој класи – ‘1000 Супер шток’ (1000 SS). Надам 
се успесима и ове године, за коју не планирам 
да се такмичим у  Србији. У плану је да напра
вимо тим за учешће на Светском шампионату 
у тркама издржљивости (endurance), које сам 
возио већ два пута, у Шпанији и у Немачкој. То 
је, иначе, једино тимско такмичење у мотоци
клизму на свету. Наступали смо као ‘мали тим’, 
са скромним буџетом, али смо остварили бољи 
резултат од неких спремнијих тимова. Ту дола
зи до изражаја упорност, као и сарадња између 
возача у тиму’’, каже Стојановић. 

После три узастопне титуле и добијања „Злат
не кациге“, која му је, како каже, била подсвес
ни циљ, Стојановић је одлучио да се повуче из 
учешћа у националном шампионату, али није 
рекао збогом мотоциклизму, који за њега пред
ставља велику страст. Модел мотоцикла BMW 
S1000RR, на којем се такмичио претходне три 
сезоне, неће мењати ни у наредном периоду. 

 ‘’Одлучио сам да, у сарадњи са Мото савезом 
Србије и општином Чајетина, оформим тим с 
којим бих се појавио у Словачкој, или евенту
ално у португалском Портимау, па да се поново 
опобамо у ‘ендјурансу’.  Имам у плану и наступ 

на ‘Алпе Адриа шампионату’, који ће окупити 
такмичаре из источне и централне Европе’’. 

За наредни период, Стојановић има намеру и 
да се посвети друштвено одговорним послови
ма. Као члан Савета за безбедност саобраћаја, 
који је поново покренут у Чајетини, жели да свим 
заинтересованима представи предности вожње 
на стази, кроз практични пример. ’’Позвао бих 
све заинтересоване да се, када организујемо ту 
презентацију, опробају у мотоциклизму, па коме 
се свиди... Ја сам се на тај корак одлучио 2010. 
године, због превеликих опасности на путевима. 
Нажалост, велики број другара сам изгубио због 
несрећа на путевима, тако да сам одлучио да 
возим на стази. Сигурније је, адреналин је мно
го већи, а ризик много мањи. Примера ради, 
ја уопште не користим мотоцикл у саобраћају. 
Сву енергију потрошим на стази, после тога ми 
вожња на улици нема никаквог смисла’’.

Дуги низ година Стојановић је организовао 
мотоскупове, који су и поред многих позитив
них ствари, носили са собом извесне ризике. 

‘’Мотоскупови су веома лепа дешавања и 
опет бих их организовао. У то време, много смо 
путовали, али смо имали и велики број незго
да. Све мање сам бајкер, али сам заговорник 
сарадње између Мото савеза Србије и Мото 
асоцијације Србије. Сигуран сам да су већина 
бајкера потенцијални мотоциклисти, односно 
да би се макар опробали у овом спорту, али 
не могу, што из неких личних разлога, што из 
чињенице да у Србији нема адекватних стаза’’, 
рекао нам је добитник ‹›Златне кациге››. 

иван Јанковић
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