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Зла ти бор је нај ве ће гра ди ли ште у 

Ср би ји, во де ћи ту ри стич ки цен тар 

увек при ма мљив за ин ве сти то ре. 

Они ов де углав ном тра же нај а трак тив-

ни је про сто ре и под руч ја за сво је град-

ње, а по сао ло кал не са мо у пра ве је да те 

же ље ускла ди са про пи си ма, пла но ви ма 

и раз вој ним по тре ба ма. При то ме, с об-

зи ром да на Зла ти бо ру све ви ше бо ра ве 

и зах тев ни го сти ко ји не жа ле да пла те 

за сво је по себ не прох те ве, град ња но вих 

ви со ко ком фор них са др жа ја не за о би ла-

зи на нај а трак тив ни је ло ка ци је у цен тру.

То за ‘’Зла ти бор ске ве сти’’ ка же пред-

сед ник оп шти не Ча је ти на Ми лан Ста ма-

то вић по во дом ак ту ел них гра ди тељ ских 

по сло ва у зла ти бор ском Тр жном цен тру 

и дру гим по себ но атрак тив ним про сто-

ри ма. Ов де ни чу но ве ту ри стич ке гра ђе-

ви не, гра де се мо дер ни апарт ман ски и 

дру ги са др жа ји, под не бо иду по је ди на 

ви ше спрат на зда ња укло пље на у по сто-

је ћи ам би јент.  

- Та град ња је, пре све га, од ко ри сти ту-

ри стич кој при вре ди Зла ти бо ра и на шој 

ло кал ној са мо у пра ви. Же ља ру ко вод ства 

оп шти не је да Зла ти бор има све оно што 

је нео п ход но да за до во љи по тре бе и нај-

зах тев ни јих го сти ју. Раз вој ту ри зма код 

нас и по се ће ност пла ни не до сти гли су 

по след њих го ди на нај ви ши ни во, оба ра-

ју се ре кор ди у ту ри стич кој по се ти и бро-

ју но ће ња, све ви ше је стра них и до бро-

сто је ћих ту ри ста. То, на рав но, тре ба да се 

пра ти и ур ба ни стич ки, јер ра сту по тре бе 

за бро јем ле жа је ва, ком фор них апарт-

ма на, хо тел ских са др жа ја. По сао нас у 

оп шти ни Ча је ти на је да тај на пре дак не 

оме та мо, ин фа струк ту ру раз ви ја мо и до-

бру план ску до ку мен та ци ју при пре ма-

мо. А ова ло кал на са мо у пра ва пред ња чи 

кад је реч о ин фра струк тур ној опре мље-

но сти и ефи ка сно сти у до би ја њу до зво ла 

– ис ти че Ста ма то вић.     

По ње го вим ре чи ма, ко ри сти од град-

ње у цен тру Зла ти бо ра за оп шти ну су 

ви ше стру ке. Пре свих у на пла ти на кна-

де за уре ђе ње гра ђе вин ског зе мљи шта 

ко јом се обез бе ђу ју сред ства за ула га-

ња у пу те ве, во до вод, ка на ли за ци ју, у 

ин фра струк ту ру уоп ште на це лом оп-

штин ском под руч ју. До ла ском имућ них 

ин ве сти то ра ко ји ове објек те по ди жу, 

као и вла сни ка тих апарт ма на, по ве-

ћа ва се све у куп на по тро шња на Зла ти-

бо ру. Но ве град ње и са др жа ји, све атрак-

тив ни ја по ну да за ту ри сте, до при не ли 

су да у лет њој и зим ској се зо ни Зла ти-

бор бу де нај по се ће ни ји, док је ван се зо-

на прак тич но не ста ла. Кон ти ну и ра но 

се ра ди и за ра ђу је це ле го ди не, на до-

бро бит уго сти те ља, хо те ли је ра, про да-

ва ца раз не ро бе и до ма ћих про из во да...      

Пред сед ник оп шти не ка же да и ста-

во ви ур ба ни ста иду у при лог град ња ма 

у ту ри стич ком цен тру. С ме ром, сми-

слом и у скла ду с пла но ви ма. Упра во 

та кав при ступ има ча је тин ска оп штин-

ска упра ва, а др жа ва је но вим За ко ном 

о оза ко ње њу обје ка та омо гу ћи ла ле га-

Град ња у цен тру за зах тев не го сте
О ко ри сти од по ди за ња но вих обје ка та на атрак тив ним про сто ри ма Зла ти бо ра го во ри пред сед ник 

оп шти не Ми лан Ста ма то вић. – Ре корд на по се ће ност тре ба да се пра ти и ур ба ни стич ки

Ин те ре со ва ње  
инвеститора 

ка квим се ни нај ве ћи 
гра до ви код нас  

не мо гу по хва ли ти,  
знак је да смо ов де 
ус пе ли да ство ри мо 

од лич не усло ве  
за ин ве сти ра ње  

и по во љан по слов ни 
ам би јент

Пред сед ник оп шти не Чајетина Ми лан Ста ма то вић
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ли за ци ју и оним гра ди те љи ма ко ји су 

по не ки спрат по ди гли из над до би је них 

до зво ла.

- Ин ве сти то ри на атрак тив ним ло ка-

ци ја ма те про сто ре не до би ја ју бес плат-

но. Пла ћа ју зе мљи ште ви со ким из но си-

ма, јер ми ни ко ме ни шта не по кла ња мо. 

Ова про да ја гра ђе вин ског зе мљи шта и 

ло ка ци ја по пут пи ја це, ауто бу ске ста-

ни це и дру гих је план ска и ле гал на. А 

за сва ку атрак тив ну ло ка ци ју има мно-

го за ин те ре со ва них ку па ца: на ших љу ди 

из ди ја спо ре, као и ин ве сти то ра из Ру си-

је, Изра е ла, Ср би је. Та кво ин те ре со ва ње, 

ка квим се ни нај ве ћи гра до ви код нас не 

мо гу по хва ли ти, знак је да смо ов де ус пе-

ли да ство ри мо од лич не усло ве за ин ве-

сти ра ње и по во љан по слов ни ам би јент. 

А овај ин ве сти ци о ни раст до нео нам је 

и знат но ве ћи оп штин ски бу џет за оства-

ре ње свих ко му нал них, ин фра струк тур-

них, по љо при вред них и оста лих по тре ба. 

За то је оп шти на Ча је ти на већ го ди на ма 

при мер за дру ге у Ср би ји – на гла ша ва 

Ми лан Ста ма то вић, до да ју ћи да се гра-

де мо дер ни по слов ни, апарт ман ски и хо-

тел ски објек ти углав ном ви со ке ка те го-

Про да ја гра ђе вин ског зе мљи шта и ло ка ци ја по пут пи ја це, ауто бу ске ста ни це и дру гих је 
план ска и ле гал на. А за сва ку атрак тив ну ло ка ци ју има мно го за ин те ре со ва них ку па ца:  

на ших љу ди из ди ја спо ре, као и ин ве сти то ра из Ру си је, Изра е ла, Ср би је

ри је ко ји ће би ти од ко ри сти и на услу зи 

не са мо ту ри сти ма не го и ста нов ни ци ма 

Зла ти бо ра и це ле оп шти не. 

На на ше пи та ње ка кве је усло ве тре-

ба ло да за до во љи оп шти на да би по сти-

гла ефи ка сност при влач ну за ин ве сти-

то ре, пред сед ник под се ћа да је ово пр ва 

ло кал на са мо у пра ва ко ја је ура ди ла об-

је ди ње ну про це ду ру за из да ва ње гра ђе-

вин ске до зво ле. Ин ве сти тор ов де, по што 

до не се сву до ку мен та ци ју, до зво лу мо же 

да до би је за све га не ко ли ко да на, па та-

кву екс пе ди тив ност, ко ју у дру гим сре-

ди на ма не сре ћу, мно ги гра ди те љи хва-

ле и сву да ис ти чу од лич ну са рад њу са 

оп шти ном Ча је ти на. М. Ј. 
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Градња у најужем туристичком сре-

дишту Златибора, најпосећеније 

планине Србије, очекивана је и 

логична појава овдашњег снажног ту-

ристичког развоја. Инвеститори су увек 

спремни да улажу у Златибор(за разли-

ку од других подручја) и боре се за атрак-

тивне просторе, док захтевни гости траже 

висококвалитетне садржаје и врхунски 

смештај на најбољим локацијама. Урба-

нисти заговарају ред, законитост и ук-

лапање нових објеката са постојећим, а 

законодавац је однедавно у новоградњи 

дозволио легализовање и оних спратова 

који су дозволу прекорачили. Отуда да-

нашња слика златиборског Тржног цен-

тра и околних простора, где се зидају 

нови туристички објекти.

    Вељко Радуловић, начелник Општин-

ске управе у Чајетини, каже за ‹›Злати-

борске вести›› да се у овим градњама на 

Златибору поштују урбанистички усло-

ви, прописани на основу закона и план-

ских докумената усвојених претходних 

година. Прецизно су одређена правила 

грађења, па се, поред Закона о планирању 

и изградњи, однедавно примењује и За-

кон о озакоњењу објеката. 

  - Подсећам да је Законом о озакоњењу 

објеката дозвољено да се легализују једна 

или две етаже више од дозвољеног мак-

симума. На Златибору ни пре доношења 

Закона о озакоњењу није постојао вели-

ки број нелегалних објеката. Ранијих го-

дина је по Закону о легализацији лега-

лизовано до 70 одсто укупно изграђених 

објеката на овој планини. Поред тога, ос-

тали су дограђени делови зграда за оза-

коњење, један или два спрата, као и та-

вански простори који су адаптирани у 

станове – напомиње Радуловић.

   Он сматра да градња у туристичком 

средишту треба да буде од користи раз-

воју Златибора и да не угрожава при-

родне вредности. –  Када посматрамо 

строги центар где се граде пословни и 

стамбени објекти високе категорије, тада 

посматрамо само мали проценат Злати-

бора. Готово 90 одсто територије наше 

општине је зелена површина. Мишљења 

смо, што и струка потврђује, да центар 

сваког насељеног места треба да буде ур-

банизован. Да, поред природних одлика 

које Златибор сам по себи поседује, има-

мо и све оне садржаје које гости очекују – 

објашњава начелник Општинске управе. 

  Интересовање инвеститора, по ње-

говим речима, и даље је веома израже-

но за Златибор. Поред изградње стамбе-

но-пословних објеката инвеститори се 

интересују и за локације погодне за из-

градњу садржаја који би туристима омо-

гућили активан одмор. – Њихово велико 

интересовање влада за идеју аква-парка 

која је помињана. Неки су заинтересо-

вани и за велике комплексе, али ту тек 

треба створити услове. Државни органи 

још нису решили проблем власништва 

над земљиштем ПК „Златибора“, „Злати-

бор туриста“ и других која би била по-

годна за ту намену. Када се то земљиште 

упише на државу или општину, створиће 

се услови да се отпочне са изградњом ве-

ликих комплекса. Осим тога, јављају се и 

озбиљни инвеститори заинтересовани за 

улагање заједно са општином те очекује-

мо да ће се такви пројекти врло брзо реа-

лизовати – каже Вељко Радуловић.

  На наше питање шта се тренутно до-

гађа са простором аутобуске станице у 

центру планине, он одговара да је ту пар-

целу купио наш прослављени кошаркаш 

Никола Пековић. - Чека се идејни проје-

кат за градњу пословно- стамбеног објек-

та са мултифункционалним садржајима, 

уз могућност задржавања аутобуске ста-

нице ако би тако било предвиђено план-

ским документом – открива наш саговор-

ник.

  Што се тиче парцеле код хотела 

‹›Мона›› у центру Златибора, која је некад 

била у власништву бивше ужичке фир-

ме ‹›24.септембар››, купила ју је фирма 

‹›Галенс›› из Новог Сада. На основу идеј-

ног пројекта који је „Галенс“ представио, 

овде ће се градити интересантан објекат 

са свим пратећим садржајима. М. Ј.

Центар врхунског туризма  
треба да буде урбанизован

Вељко Радуловић: 
Мишљења смо,  

што и струка  
потврђује, да центар 

сваког насељеног  
туристичког места 

треба да буде  
урбанизован,  

да поред природних 
одлика које Златибор 
сам по себи поседује 

имамо и све оне  
садржаје које  
захтевни гости  

очекују
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И инвеститор Срђан Перишић, који 

улаже у градњу на Златибору, ис-

тиче своје позитивно искуство 

у сарадњи са општином Чајетина. Он је 

власник туристичко-угоститељског  ком-

плекса ‘’Вукадин’’ у центру  Златибора. На 

овој туристичкој планини градио је два 

објекта са апартманима и један  угости-

тељски локал у модерном стилу. Сви су 

прављени у складу са савременим  ур-

банистичким тенденцијама, доприносе 

модернијем изгледу Златибора. 

   Перишић је,како каже, за време до-

бијања пратеће документације  наишао 

на афирмативан и позитиван однос јед-

не ‘’мале локалне самоуправе’’. 

- Златибор је туристички центар који се 

развија у правом смислу. Добро је и по-

сећен, само му недостаје још већи број 

туриста из иностранства. Сматрам да је 

урбанизација центра Златибора била не-

опходна , а мишљења сам да је важно убу-

дуће улагати у садржаје за децу, као и за 

спортисте.

Апарт- хотел, који је овај инвеститор 

изградио, желео би да прода у целости 

неком ланцу хотела. Једна зграда рађена 

је у луксузном стилу, што није умањило 

интересовање купаца.  У будућем перио-

ду настојаће да направи објекат намењен 

спортистима, са циљем да једна спортска 

екипа има све садржаје за тренинг.

  Срђан Перишић истиче да подржа-

ва идеју општине Чајетина за  изградњу 

гондоле и куповину спортске хале на Зла-

тибору,  што оцењује као веома озбиљне 

планове општинског руководства. М. Ј. 

Инвеститор сматра да је 
урбанизација Златибора неопходна

Срђан Перишић,  
власник туристичко- 

-угоститељског  
комплекса „Вукадин”  
у центру Златибора, 
предлаже улагања  
у садржаје за децу  

и спортисте
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Од озбиљних инвеститора, који су у 

више наврата градили на Злати-

бору, чују се углавном похвале на 

рачун општине Чајетина и урбанистич-

ких служби. Тако говори и Бобан Тодорић, 

власник фирме ‹›Валволин градња›› из 

Ужица, која се бави градњом и инвести-

рањем. На Златибору је до сада изгради-

ла три објекта. 

Тодорић за ‹›Златиборске вести›› ис-

тиче веома добру сарадњу са општином 

Чајетина. Иако је његова фирма имала 

градитељске послове и у Ужицу, власник 

‹›Валволин градње›› то пореди и каже да 

је ту велика разлика – однос према ин-

веститору много је озбиљнији у Чајети-

ни него у Ужицу.  

- До сада смо на Златибору изградили 

три објекта: први у близини цркве, као 

и два објекта преко пута хотела „Мона“ 

у самом центру Златибора. Парцелу за 

први објекат купили смо од цркве, а ко-

мунално опремање платили општини и 

тада је почела наша успешна сарадња – 

објашњава Бобан Тодорић и додаје: 

– На парцели коју смо прибавили од 

физичког лица изградили смо два објекта 

и поново сарађивали са општином. Има-

ли смо чак и заједничка улагања, где смо 

ми финансирали пут, а општина нам је 

касније признала трошкове и за тај износ 

умањила комунално опремање. А Зла-

тибор је веома интересантан, овде има 

смисла улагати и градити. Ми смо про-

дали готово све јединице које су изграђе-

не, а било је ту апартмана површине од 

30 квадрата, 60, па чак и 130 метара ква-

дратних. М. Ј.

Озбиљан однос општине Чајетина 
према инвеститорима

Фирма „Валволин градња” власника Бобана Тодорића саградила је три апартманска  
објекта на Златибору и продала готово све те апартмане

Бобан Тодорић
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Гра ђе вин ске ма ши не за бру ја ће на-

ред них да на по це лој те ри то ри ји 

оп шти не Ча је ти на. Кре ће из град ња 

и об но ва мно гих ули ца, пу те ва и дру гих 

ин фра струк тур них обје ка та, уз ви ше ми-

ли он ска ула га ња по ко ји ма ова ло кал на 

са мо у пра ва пред ња чи у за пад ној Ср би ји. 

И овог пу та, као прет ход них го ди на, тај 

про лећ ни за мах ра до ва на ин фра струк-

ту ри до не ће зна чај не ко ри сти ста нов ни-

ци ма Ча је ти не, Зла ти бо ра и свих зла ти-

бор ских се ла. 

Оп шти на Ча је ти на је по след ње да не зи-

ме ис ко ри сти ла за при пре му до ку мен та-

ци је за тен де ре ко ји се спре ма ју за 2016. 

го ди ну. Сред ства за ра до ве на ас фал ти-

ра њу, ре кон струк ци ја ма и из град њи ули-

ца пла ни ра на бу џе том оп шти не Ча је ти-

на за ову го ди ну из но се око 160 ми ли о на 

ди на ра.

Пр ви ра до ви на пут ној ин фра струк ту ри 

кре ћу ових да на и оба вља ју се у Дре но ви, 

по твр ђу је за „Зла ти бор ске ве сти“ Бо ја на 

Бо жа нић, за ду же на за по сло ве ин фра-

струк ту ре у ру ко вод ству оп шти не Ча је-

ти на. – Реч је о спа ја њу пре ки да из ме ђу 

два ас фал ти ра на пу та, као и јед ном кра-

ку пут ног прав ца  ка се лу Ви со ка, као и 

на спа ја њу ас фал та у Љу би шу. Ра ди се и 

део пу та од Бо ро ве Гла ве ка цен тру До-

бро се ли це. У Али ном По то ку ас фал ти-

ра ју се пу те ви за Са ви чи ће, Ми ла ће ви-

ће и Чу ми ће. У МЗ Си ро гој но ра ди се пут 

од за се ла ка Мар ке ши и Рас то вац пре ма 

Ма то ви ћи ма, Гу ду ри ћи.-Јеф то ви ћи, као 

и на ста вак ас фал ти ра ња пу та у Чич ко ви. 

У овим ин фра струк тур ним ра до ви ма ва-

жно је и ре ви ди ра ње про јек та по стро је ња 

за пре чи шћа ва ње от пад них во да и ка на-

ли за ци о не мре же у Си ро гој ну. Тај по ду-

хват ни је мо гао да се ре а ли зу је због не-

ре ше них имо вин ско-прав них од но са, а 

са да су се сте кли усло ви да се, уз ма ле 

из ме не, кре не у те ра до ве. Део сред ста-

ва је опре де љен из бу џе та оп шти не, а за 

део је апли ци ра но код „Ср би ја во да“. Ве ли-

ку по моћ пру жа и пред у зе ће „Си ро гој но 

ком па ни“ ко је је, та ко ђе, за ин те ре со ва-

но да се ово пи та ње ре ши – ис ти че Бо ја-

на Бо жа нић.    

Пу те ви и игра ли шта у се ли ма
У окви ру про гра ма ра да  МЗ Ја бла ни ца 

би ће ас фал ти ра на де о ни ца ка же ле знич-

кој ста ни ци и ка Ба ки ћи ма, као и цен тар 

Кла чи не и за се ок Ди да ни. Ас фал ти ра ње 

ће би ти за вр ше но и у  Риб ни ци, у за се о-

ку То ко ви ћи.

- У Мач ка ту ће се на ста ви ти са  ас фал-

ти ра њем пу та ка Сто ја но ви ћи ма у ду жи-

ни од око 800 ме та ра, а ра ди ће се и на 

прав ци ма Син ђи ћи, Нин чи ћи и Ду ло-

ви ћи. У МЗ Шљи во ви ца ас фал том ће се 

пре сву ћи прав ци  Пе тро ви ћи, Ба би ћи и 

Шко дри ћи, као и у за се о ци ма Пан те ли-

ћи, Ка ље ви ћи и Под ру ди не, а у Му шве та-

ма Па вло ви ћи и Ја бла но ви ћи, Ћи ро ви ћи 

и Ћо ро ви ћи. У Го сти љу се ра ди пра вац 

Ми тро ви ћи, ка Ка ри ма ни ма, као и на-

ста вак пу та пре ма Чи го ти ко ја стал но 

при вла чи ве ли ки број ту ри ста. У МЗ До-

бро се ли ца ра ди се на ас фал ти ра њу пу-

та пре ма Сте во ви ћи ма, као и од цен тра 

се ла ка Пе ћи ни. У МЗ Сту бло ра ди се део 

пут ног прав ца за Увац ду жи не од јед ног 

ки ло ме тра – на бра ја на ша са го вор ни ца, 

па на ста вља: 

- У Трип ко ви је за ре кон струк ци ју глав-

ног пу та  рас пи са на јав на на бав ка, о че-

му је би ло ре чи у прет ход ној го ди ни, а 

оште ће ни пут кроз се ло би ће са ни ран у 

нај ско ри је вре ме. За вр ши ће се и пут ни 

пра вац Ни шан-Ри ста но ви ћи. Ра ди ће се 

за се лак То ши ћи у Се мег ње ву, глав ни део 

Про лећ ни за мах ра до ва  
на ин фра струк ту ри





8МАРТ, 2016. ГОДИНЕУЛАГАЊА

пу та ко ји спа ја Му шве те 

са Го ло вом, у Кри вој Ре ци 

за се о ци Це ро ви ћи, Аћи-

мо ви ћи, Алек си ћи, као и 

До њи Жу ни ћи, за тим пут 

Око-Бра не шци ко ји је ве-

о ма би тан јер по ве зу је три 

ме сне за јед ни це, а  ту ће 

се за вр ши ти и ас фал ти-

ра ње пут ног прав ца у Ву-

ко ма но ви ћи ма у ду жи ни 

од око 300 ме та ра. У пла-

ну ра да МЗ Бра не шци је 

и из град ња игра ли шта за 

ко ју је оп шти на та ко ђе из-

дво ји ла сред ства јер сма-

тра да је то ва жна ин ве-

сти ци ја за жи вот јед ног 

се ла ко је има под мла дак. 

Омла ди на се ла Го ло во 

има ини ци ја ти ву за из-

град њу игра ли шта по ред 

шко ле, ко је ће оп шти на 

та ко ђе по др жа ти. Игра ли-

ште ће се ра ди ти и по ред 

цр кве у Шљи во ви ци, у ко-

јој ге о ме три већ сни ма ју 

те рен и ра ди се тех нич-

ки опис за ра до ве, као и у 

Кри вој Ре ци где ће, уз ре-

кон струк ци ју и об но ву До-

ма кул ту ре, ово би ти јед на 

од ва жни јих ин ве сти ци ја. 

Ови те ре ни би се, убу ду ће, 

мо гли по ка за ти као ве о ма 

ва жни у ту ри стич ко-ко-

мер ци јал ном сми слу, јер 

на Зла ти бор до ла зе мно ги 

спор ти сти на при пре ме, 

ве ли ко је њи хо во ин те ре-

со ва ње, а те ре на не до вољ-

но. Прет ход них го ди на по-

др жа не су иде је мла дих и 

из дру гих се о ских ме сних 

за јед ни ца, од но си ле су се 

на из град ње ба зе на. – об-

ја шња ва Бо ја на. 

Ра до ви у Ча је ти ни  
на по чет ку се зо не

Од мно штва пред ви-

ђе них по сло ва у ме сној 

за јед ни ци Ча је ти на, из-

два ја мо при пре ме за ас-

фал ти ра ње ули це од ка фа не „Три бо ра“ ка 

уста но ви Деч ји вр тић „Ра дост“, где је пла-

ни ра на да се ура ди и ки шна ка на ли за ци-

ја. У овој ме сној за јед ни ци из вр ши ће се 

ком плет но пре свла че ње ули це од сер ви-

са „Тор лак“ до пред у зе ћа „Ме та ло пла сти-

ка“, јер је ова ули ца при лич но оште ће на 

број ним ра до ви ма. Оста ло је, та ко ђе, да 

се за вр ши ас фал ти ра ње Ули це Вељ ка Ста-

ма то ви ћа, као и још јед не ули це у на се љу 

Ће тен. Пла ни ра на је ре кон струк ци ја ули-

це по ред са мо у слу ге „Пе ти ца“, као и пу-

та од цен тра Ча је ти не ка Ши по ви ку, Му-

шве та ма и Го ло ву ко ји је у ло шем ста њу. 

У пла ну је да се овим прав-

цем ура ди и тро то ар, с об зи-

ром да ову да про ла зи ве ли-

ки број љу ди, а по себ но ће се 

обра ти ти па жња на без бед-

ност де це. На ме ра над ле-

жних у оп шти ни је да поч не 

из град ња пар кинг про сто ра 

у де лу цен тра Ча је ти не где 

се на ла зе ка фи ћи, да би се 

оси гу ра ло без бед ни је са о-

бра ћа ње ауто мо би ла и пе-

ша ка. Сви ра до ви у Ча је ти-

ни, ка ко на ја вљу је Бо ја на 

Бо жа нић, би ће спро ве де ни 

већ на по чет ку гра ђе вин ске 

се зо не. За од ре ђе не пу те ве 

већ су пот пи са ни уго во ри, а 

за по је ди не ра до ве тен де ри 

ће би ти за вр ше ни ових да-

на, на кон че га сле ди пот пи-

си ва ње уго во ра са нај по вољ-

ни јим из во ђа чем ра до ва. У 

на ред ном пе ри о ду оба ви ће 

се и са на ци ја кли зи шта ис-

под гро бља у Ча је ти ни.

  Што се ти че Зла ти бо ра, 

про шле го ди не је ов де ре-

кон стру и са но не ко ли ко ули-

ца, а по че ла је и ре кон струк-

ци ја Глав не ули це. Ра до ви 

су за вр ше ни од те ни ских те-

ре на ка кру жном то ку, док се 

на ста вак  ра до ва, ко ји ће се 

од ви ја ти ка хо те лу „Мо на“, 

оче ку је уско ро. Та ко ђе, Крф-

ска ули ца ће се про ши ри ти 

и об но ви ти.

Ли ми та то ри на јав ној  
ра све ти  

Пред сто ји и ре кон струк-

ци ја ули це од Сту дент ског 

од ма ра ли шта ка СБ „Чи го-

та“. С об зи ром на то да је у 

Ули ци спор то ва за вр шен део 

од СТЦ „Ваи-таи“ до хо те ла 

„Олимп“, оста ло је да се про-

ши ри и ас фал ти ра де о ни ца 

ко ја во ди ка „Чи го ти“ . Ра ди-

ће се и у ули ци ко ја во ди од 

од ма ра ли шта „Ду нав“ ка СБ 

„Чи го та“. У на се љу По то ци 

по че ло је ас фал ти ра ње пре-

о ста лих 300 ме та ра пу та ра ни је не за вр-

ше ног због не ре ше них имо вин ско-прав-

них од но са. У на се љи ма Чо ло ви ћа бр до, 

Зо ва, Га је ви би ће за вр ше не ули це ко је су 

оста ле не по кри ве не ас фал том.. 

  Го то во да не ма ме сне за јед ни це у ко-

јој се у про шлој го ди ни ни је ра ди ло на 

Бо ја на Бо жа нић:

Кре ће из град ња и об но ва мно гих ули ца, 
пу те ва и дру гих ин фра струк тур них  
обје ка та у Ча је ти ни, на Зла ти бо ру  

и у сва ком се лу. – Го то во да не ма ме сне 
за јед ни це у ко јој се у про шлој го ди ни  

ни је ра ди ло на ас фал ти ра њу,  
а та ко ће би ти и у овој, све пре ма  

зах те ви ма и мол ба ма гра ђа на
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ас фал ти ра њу, а та ко ће би ти и у овој, 

на по ми ње Бо ја на. – Све се ра ди пре ма 

зах те ви ма и мол ба ма гра ђа на. У оним 

ме сти ма где се за вр ши ло са ас фал ти ра-

њи ма по сто је зах те ви за не ке дру ге ин-

ве сти ци је: ула га ња у јав ну ра све ту, во до-

вод ну и ка на ли за ци о ну мре жу. Што се 

ти че јав не ра све те, у прет ход не две-три 

го ди не по ста вљен је ве ли ки број сту бо-

ва по ме сним за јед ни ца ма. Углав ном се 

осве тља вао цен тар се ла или глав ни део 

пу те ва, па ће се та ко и на ста ви ти. По-

што гра ђа ни из два ја ју ве ли ка сред ства 

за пла ћа ње елек трич не енер ги је, по ве ли 

смо ра чу на и о уште ди угра ђу ју ћи на ра-

све ти ли ми та то ре ко ји у од ре ђе ном пе-

ри о ду да на, од но сно ве че ри, га се све тло. 

А ула га ња у јав ну ра све ту нео п ход на су 

и за раз вој ту ри зма код нас. За то ће се 

на Зла ти бо ру и Ча је ти ни на ста ви ти се са 

про ши ре њем ра све те на обод ним де ло-

ви ма где је још не ма, с тим што су та ква 

ме ста вр ло рет ка. На Зла ти бо ру се вр ши 

за ме на сту бо ва од те ни ских те ре на до 

цен тра, по ста вља ра све та у Ули ци Про-

те Си ми ћа, као и у Зо ви и на Ка ма љу где 

не до ста је два или три сту ба. Же ли мо да 

спо ји мо не до ста ју ћих де се так сту бо ва од 

Ча је ти не ка Зла ти бо ра да би се ста ви ла 

у функ ци ју пе шач ка ста за ко ја спа ја ова 

два на се ља. Уз не знат на ула га ња у уре ђе-

ње ста зе, по ста вља ње сте пе ни шта и лет-

њи ко ва ца, ово би био је дан за и ста леп 

про стор и за на ше ста нов ни ке и за ту-

ри сте – на во ди са го вор ни ца ‘’Зла ти бор-

ских ве сти’’.     

  Што се ти че во до вод не ин фра струк-

ту ре, она је раз ви је на у ве ћи ни се о ских 

ме сних за јед ни ца. ЈКП „Во до вод Зла ти-

бор“ је у по след њих не ко ли ко го ди на пре-

у зео до ста се о ских во до во да на упра вља-

ње и ста вио их у бо ље ста ње не го што су 

би ли. Град ска во до вод на мре жа сти гла је 

до Да у тов ца, Мач ка та, Кри ве Ре ке а ши-

ри се да ље. На пра вље на је до ку мен та ци ја 

пре ма ко јој је пла ни ра но ши ре ње мре же, 

а ра ди ће се у за ви сно сти од ин те ре со ва-

ња гра ђа на.

  За хва љу ју ћи оп шти ни Ча је ти на ко ја је 

оомо гу ћи ла бу ше ње бу на ра и из град њу 

мре же, Ру ди не су до би ле во ду. – Пре три 

го ди не ра ди ли смо на во до снаб де ва њу 

Ру ди на та ко што смо, уз уче шће гра ђа на, 

обез бе ди ли сред ства ка ко за бу ше ње бу-

на ра та ко и за ре зер во ар за во до снаб де-

ва ње. На за до вољ ство ста нов ни ка Ру ди на, 

сви има ју мо гућ ност да ко ри сте ту во ду. 

Из вор је вр ло из да шан, а „Во до вод“ во ди 

ра чу на о ње му. Се ла Си ро гој но, Же љи не, 

Ро жан ство, Тр на ва, Го сти ље и дру га снаб-

де ва ју се са во до во да Зма је вац. 

Кре ће во до вод од Су шич ког вре ла
За Су шич ко вре ло, ка ко ка же Бо жа ни-

ће ва, спрем на је про јект на до ку мен та ци-

ја и ра до ви кре ћу на црп ној ста ни ци на 

из во ри шту, це во во ду и ре зер во а ру на Жи-

гал ском ви су. На кон то га мре жа се ши ри 

ка Трип ко ви, Бра не шци ма, Шљи во ви ци, 

Кри вој Ре ци и Мач ка ту, где ће се трај-

но ре ши ти про бле ми во до снаб де ва ња. У 

дру гој фа зи овог про јек та во да са Су ши це 
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снаб де ва ће Зла ти бор и Ча је ти ну. – Што се 

ти че из во ри шта Су шич ко вре ло, ми ра ди-

мо ак тив но на том про јек ту ко ји је зна ча-

јан и из и ску је ве ли ка сред ства. Је дан део 

про јек та је већ за вр шен и то онај о де лу 

ко ји се ко ри сти за во до снаб де ва ње гра да 

Ужи ца. Бу џе том за ову го ди ну су опре де-

ље на сред ства и по сто ји мо гућ ност да се 

за вр ши пр ва фа за – от кри ва Бо ја на и до-

да је: – По сто ји, та ко ђе, зах тев ста нов ни-

ка Гор ње Шљи во ви це за про би ја ње бу шо-

ти не из ко је би се око 50 до ма ћин ста ва 

снаб де ло ква ли тет ном во дом. Оп шти на 

Ча је ти на ће по др жа ти тај пред лог и за по-

че ти при прем не рад ње ра ди ре а ли за ци је. 

Оп шти на је, та ко ђе, по мо гла у бу ше њу бу-

на ра за во до снаб де ва ње Ћи ро ви ћа у МЗ 

Му шве те, а сти гао је и зах тев из за се ла-

ка Кне же ви ћи и Ћо ро ви ћи за снаб де ва-

ње во дом из бу на ра пла ни ра ног у јед ном 

де лу Му шве та, за ко ји смо та ко ђе одо бри-

ли сред ства. Струч на ли ца су иза шла да 

од ре де ло ка ци ју и на кон ис тра жне бу шо-

ти не, уко ли ко се про на ђе во да, ра ди ће се 

екс пло а та ци о на те пра ви ти бу нар, ре зер-

во ар и раз вод мре же. Има мо на ме ру да 

у ова квим си ту а ци ја ма по мог не мо где 

год се ука же мо гућ ност за до брим из во-

ри штем, јер во да је нај ва жни ја. По сле то-

га иду пу те ви, ра све та и оста ло. 

Ше та ли ште у то ку Обу до је ви це 
По ње ним ре чи ма, ка на ли за ци о на 

мре жа на Зла ти бо ру се ши ри, иза бран 

је из во ђач ра до ва и за вр ше на ста ни ца 

за пре пум па ва ње от пад них во да у Зо ви. 

Пред сто ји да се она пу сти у функ ци ју и 

да по стро је ње за пре чи шћа ва ње от пад-

них во да  кре не да се гра ди, јер је тен дер 

за вр шен. То би ове го ди не тре ба ло да бу-

де од ра ђе но уз по моћ бу џет ских сред ста-

ва ло кал не са мо у пра ве, као и сред ста ва 

Вла де Сло ве ни је за ко ја се кон ку ри са ло.

До Пр вог ма ја би ће за ме ње не оште ће не 

пло че на Кра ље вом тр гу, што ће оба ви ти 

рад ни ци КЈП „Зла ти бор“. Они ће ра ди ти 

и на чи шће њу је зе ра и ка на ла од хо те-

ла „Олимп“ уз ше тач ку ста зу, с про ши ре-

њем про пу ста да се на кон па да ви на во-

да не из ли ва.   

Ва жан по ду хват је по че так ре гу ла ци је 

то ка ре ке Обу до је ви це, у ду жи ни од око 

800 ме та ра. На ме ра ло кал не са мо у пра ве 

је да и ту на пра ви ше та ли ште, ста зу за тр-

ча ње, зе ле не по вр ши не, кол ски при лаз... 

Сред ства за ову ин ве сти ци ју пла ни ра на 

су бу џе том. Од ‘’Ду на ва’’ пре ма Кра ље вом 

тр гу и од ‘’Злат ног бо ра’’ пре ма ‘’Олим пу’’ 

уре ди ће се ше тач ка зо на, а би ће уре ђен и  

парк по ред ста зе пре ма спо ме ни ку. Ови 

пла но ви и ра до ви, ка ко су ми ра на ша са-

го вор ни ца, има ју за  циљ уна пре ђе ње ту-

ри стич ке по ну де и за др жа ва ње ли дер ске 

по зи ци је Зла ти бо ра у срп ском ту ри зму.

Мир ја на Ран ко вић Лу ко вић

По во дом де ша ва ња око ис-
по ру ке пи ја ће во де по след-

њих да на, ди рек тор ЈКП ‘’Во до-
вод Зла ти бор’’ Ра де Јо ва но вић 
об ја шња ва да се у по стро је њу 
Риб ни ца, са ко га се снаб де ва 
око 7.000 ко ри сни ка на под руч-
ју Ча је ти не и Зла ти бо ра, ра ди 
на про ме ни тех но ло шког про-
це са пре ра де си ро ве во де као и 
уво ђе њу но вих са вре ме них тех-
но ло ги ја за ква ли тет ни је во до-
снаб де ва ње.

- За по че ли смо про цес уво ђе-
ња но вих тех но ло ги ја у пре чи-
шћа ва њу и пре ра ди во де. Реч 
је о ко ри шће њу ак тив ног угља, 
као и суп стан це ‘’пак’’ ко ја слу жи 
за пред трет ман и ели ми ни ше 

ор ган ске не чи сто ће у си ро вој 
во ди – ка же Јо ва но вић до да ју-
ћи да се у по стро је њу тре нут но 
ко ри сте две хе ми ка ли је, по де-
лек тро лит и алу ми ни јум сул фат, 
те да ће се убу ду ће ко ри сти ти 
рас твор тих две ју суп стан ци.

У за ме ни тех но ло ги је пре ра-

де во де ан га жо ва ни су и струч-
ња ци са Ин сти ту та ‘’Ја ро слав 
Чер ни’’ из Бе о гра да ко ји ће те-
сти ра ти но ви про цес, ко ји је већ 
при ме њен у бе о град ском во до-
во ду Ма киш 2.

- За ме на тех но ло шког про-
це са је пла ни ра на ин ве сти ци ја, 

за ко ју је био рас пи сан тен дер, 
што се мо же ви де ти на ин тер нет 
стра ни ци во до во да. За ту ин ве-
сти ци ју,ко ја под ра зу ме ва из ра-
ду идеј ног ре ше ња и про је кат за 
гра ђе вин ску до зво лу, из дво ји ли 
смо 4,5 ми ли о на ди на ра из соп-
стве них сред ста ва. Но ва тех но ло-
ги ја обез бе ди ће бо љи ква ли тет 
во де за пи ће и до не ти си гур ност 
од евен ту ал них ак ци де на та у во-
до снаб де ва њу, ка кви су се де ша-
ва ли у на шем окру же њу. Овим 
ме ра ма по ку ша ва мо да пред у-
пре ди мо мо гу ће про бле ме, а да 
не их ре ша ва мо тек он да кад се 
до го де, као што се де ли ло у су-
сед ном Ужи цу – на по ми ње Ра де 
Јо ва но вић. М. Ј.

С но вом тех но ло ги јом до ква ли тет ни је во де за пи ће
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Про мо тив ни по хо ди Зла ти бо ра се 

на ста вља ју, до бар глас о на шој по-

ну ди ши ри се све том. Нај по се ће-

ни ја ту ри стич ка пла ни на Ср би је пред ста-

ви ла се и у Бер ли ну, где је од 9. до 13.мар та 

одр жан је дан од нај ве ћих ту ри стич ких сај-

мо ва у све ту ‘’ИТБ Бер лин 2016.’’. Ов де је ту-

ри стич ку по ну ду пред ста ви ло чак 10.000 

из ла га ча из ви ше од 200 зе ма ља све та. Ове 

го ди не Мал ди ви су  би ли др жа ва парт нер 

и на бер лин ском сај му су пред ста ви ли мо-

дел одр жи вог ту ри стич ког раз во ја.

Зла ти бор ску ту ри стич ку при вре ду 

у Бер ли ну су пред ста вља ли пред вод-

ни ци на ших ино стра них про мо тив-

них на сту па – Ту ри стич ка ор га ни за ци-

ја Зла ти бор и хо тел “Зла ти бор Мо на”. На 

сај му је пред ста вље на ту ри стич ка по-

ну да Зла ти бо ра за пред сто је ћу лет њу 

се зо ну, са др жа ји за ни мљи ви за стра-

не го сте и мо гућ но сти бу ду ћег раз во ја. 

  Ам ба са дор Ср би је у Не мач кој Ду шан Цр-

но гор че вић по се тио је штанд Ту ри стич-

ке ор га ни за ци је Зла ти бор у Бер ли ну. Том 

при ли ком упо знао се са по ну дом Зла ти-

бо ра и ис ко ри стио при ли ку да по хва ли 

наш на ступ на ово го ди шњем сај му.

 У Бер ли ну је на ви ше од 116.000 ме та-

ра ква драт них пред ста вље но пре ко 1.000 

штан до ва са око 10.000 из ла га ча. Ове го-

ди не ‘’ИТБ Бер лин’’ по се ти тло је ви ше од 

100.000 по слов них по се ти ла ца и ви ше од 

50.000 по тен ци јал них ту ри ста.

Ср би ју су на овом сај му, по ред пред-

став ни ка ту ри стич ке при вре де Зла ти бо-

ра, пред ста вља ли и Ту ри стич ка ор га ни-

за ци ја Ср би је, ТО Вој во ди на, ТО Бе о град, 

ТО Но ви Сад, ТО Ча чак, хо тел ‘’Фал кен-

штај нер, хо тел ‘’Цеп тер’’, као и ту ри стич ке 

аген ци је ‘’Кон Ти ки Тра вел’’, ‘’Лу на Тра вел 

Ин тер на ци о нал’’, ‘’Ма ге лан’’, ‘’Ро бин сон’’, 

‘’Та ра турс’’…   Ј. Т.

Дру гог мар тов ског ви кен да је у 
Би је љи ни, у хо те лу ‘’Дри на’’ , 

одр жа на пре зен та ци ја ту ри стич ке 
по ну де Зла ти бо ра. Грађани ма Би-
је љи не пред ста вље ни су сме штај-
ни ка па ци те ти, као и но ви не у ту-
ри стич кој по ну ди на ше пла ни не за 
лет њу се зо ну. На ја вље но је отва-
ра ње Ди но-пар ка и по че так град-
ње гон до ле ко ја ће по ве за ти цен-
тар Зла ти бор са Тор ни ком.

У окви ру ове про мо ци је ди рек-
тор Ту ри стич ке ор га ни за ци је Зла ти-
бор Ар сен Ђу рић и гра до на чел ник 
Би је љи не Ми ћо Ми ћић пот пи са ли 
су Про то кол о са рад њи. Про то ко-
лом је утврђено да ТО Зла ти бор и 
град Би је љи на са рађују на про мо-
ци ји ту ри стич ке по ну де Зла ти бо ра 
на те ри то ри ји Би је љи не, од но сно 
ту ри стич ке по ну де Сем бе ри је у на шем кра-
ју, а до го во ре на је и по др шка у обра зо ва њу 
и обу ци ту ри стич ких рад ни ка у Би је љи ни.

При ли ком пот пи си ва ња про то ко ла ис-
так ну то је да по сто ји обо стра на за ин те ре-
со ва ност за са рад њу у обла сти ту ри зма.

“Зла ти бор сва ке го ди не бе ле жи раст бро-
ја го сти ју, а међу њи ма је све ви ше ту ри ста 
из Ре пу бли ке Срп ске, на рав но и из Би је љи-
не. Ми смо у фе бру а ру ове го ди не пот пи са-
ли Про то кол о са рад њи са Ми ни стар ством 
тр го ви не и ту ри зма Ре пу бли ке Срп ске, ко-

јим се свим др жа вља ни ма Срп ске 
за бо ра вак на Зла ти бо ру одо бра-
ва ју по пу сти и до 20 од сто у од-
ређеним ту ри стич ким објек ти ма”, 
ис та као је ди рек тор ТО Зла ти бор 
Ар сен Ђу рић.

“Град Би је љи на је прет ход них 
го ди на по стао зна чај на ту ри стич-
ка де сти на ци ја, али још увек има 
про сто ра за уна пређење ква ли те-
та у овој обла сти. Зла ти бор ци има-
ју огром но ис ку ство у ту ри стич кој 
при вре ди и од њих мо же мо мно го 
да на у чи мо, па ве ру јем да ће са-
рад ња око ко је смо се да нас до го-
во ри ли би ти на обо стра ну ко рист”, 
из ра зио је сво је оче ки ва ње гра до-
на чел ник Ми ћић.

На овој про мо ци ји у Би је љи ни 
о зла ти бор ском хо те лу “Па ли сад” 

и са рад њи овог хо те ла са би је љин ским хо-
те лом ‘’Дри на’’ го во ри ла је Ка та ри на Ци-
цва рић, из вр шни ди рек тор за про да ју и 
мар ке тинг хо те ла „Па ли сад“. Ка та ри на је 
по ру чи ла да “го сти из Би је љи не ни кад не-
ће би ти стран ци на Зла ти бо ру”. Ј. Т.

Про то кол о са рад њи Зла ти бо ра и Би је љи не

Златибор 
на једном 

од највећих 
сајмова  
у свету

Посетиоцима сајма туризма  
у Берлину представљена 

летња понуда наше планине
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На да ле ком али увек дра гом пу ту 

би ла је од 11. до 13.мар та де ле га-

ци ја оп шти не Ча је ти на – у  по-

се ти срп ском ма на сти ру Хи лан дар на 

Све тој Го ри. Брат ство ма на сти ра, као и 

прет ход них ова квих при ли ка, ср дач но је 

до че ка ло го сте из Ср би је. 

  Оп шти на Ча је ти на је, као ло кал на са-

мо у пра ва, по је ди нач но нај ве ћи до на тор 

об но ве Хи лан да ра, а ни овог пу та ни су 

из о ста ли вред ни да ро ви брат ству ма на-

сти ра. До ма ћи ни су го сти ма по себ но би-

ли за хвал ни на пре храм бе ним на мир ни-

ца ма, ко је ће до бро до ћи у вре ме по ста 

мо на си ма, као и гра ђе вин ским рад ни ци-

ма ко ји уче ству ју у об но ви, али и број ним 

го сти ма ко ји сва ко днев но по хо де срп ску 

све ти њу.

Ра до ви на об но ви Хи лан да ра за по че ли 

су 2006. го ди не, две го ди не на кон ве ли-

ког по жа ра, јер су би ле нео п ход не оп се-

жне при пре ме за обим ну ре кон струк ци ју. 

Ча је ти на је ис ка за ла из у зет ну со ли дар-

ност, у ви ше на вра та по ма жу ћи ту об но-

ву и да ју ћи не мер љив до при нос. За уз врат, 

игу ман ма на сти ра Хи лан дар ар хи ман-

дрит Ме то ди је Мар ко вић два пу та је зва-

нич но по се тио оп шти ну Ча је ти на, је ди-

ну ло кал ну са мо у пра ву ко ју је зва нич но 

по хо дио, у знак за хвал но сти и до бре са-

рад ње. Ње му је ов де про шлог ле та до де-

ље но нај ве ће оп штин ско при зна ње „Зла-

ти бор ска по ве ља“. При ли ком уру чи ва ња 

ре че но је да игу ма но ва по се та за жи те ље 

Ча је ти не пред ста вља ве ли ку част, бла го-

Ср да чан до чек нај ве ћег  
до на то ра у Хи лан да ру

Де ле га ци ја Ча је ти не  
све те срп ске ла вре  
по не ла бла го слов 

игу ма на свим  
жи те љи ма на ше  

оп шти не
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Оп шти на ће по мо ћи  
да сви за ин те ре со ва ни 
из оп шти не Ча је ти на  

по се те Хи лан дар 
Пред сед ник оп шти не Ча је ти на 

Ми лан Ста ма то вић, го во ре ћи о по-
себ но сти ве зе из ме ђу Хи лан да ра и 
оп шти не Ча је ти на, ис та као је да по-
сто ји иде ја да се свим за ин те ре со-
ва ним  вер ни ци ма му шког ро да са 
те ри то ри је оп шти не Ча је ти на омо-
гу ћи да по се те нај ве ћу срп ску све-
ти њу, те да ће ло кал на са мо у пра ва 
по мо ћи у то ме.

слов и ду хов но окре пље ње. Из ове дра ге 

и са др жај не по се те Хи лан да ру де ле га ци-

ја оп шти не Ча је ти на вра ти ла се у Ср би-

ју но се ћи бла го слов игу ма на ма на сти ра 

Хи лан дар ка ко сво јим по ро ди ца ма, та ко 

и свим су гра ђа ни ма. 

На дах ну ти ду хов ном енер ги јом, на кон 

оби ла ска свих све тих ме ста ко је кри је та 

срп ска цар ска ла вра, ве ћи на је за кљу чи-

ла да ће др жа ви Ср би ји би ти бо ље тек ка-

да се пот пу но об но ви овај ма на стир. Због 

то га је и од по себ ног зна ча ја да се сви 

срп ски пра во слав ни хри шћа ни још ви-

ше укљу че у ње го ву об но ву. Гра де ћи по-

но во Хи лан дар, гра ди се но ва бу дућ ност 

Ср би је. М. Ј.
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Се ло Љу биш, јед на од нај леп ших и 

нај чу ве ни јих у зла ти бор ском кра ју, 

на ла зи се на 840 ме та ра над мор ске 

ви си не и кра си га бо гат ство  пе чу ра ка, 

шум ског во ћа, ле ко ви тог и дру гог би ља, 

а крај ре ке Љу би шни це из гра ђе ни су риб-

ња ци ка ли фор ниј ске па стрм ке.  По по-

след њем по пи су из 2011. бро ји 515 ста-

нов ни ка,уз про сек њи хо ве ста ро сти од 

око 50 го ди на. И Љу биш, као и го то во 

сва ко пла нин ско се ло, бе ле жи све ма њи 

број ме шта на. Али ни је за бо ра вље но од 

ло кал не са мо у пра ве, ко ја ов де ула же и 

гра ди, па се жи вот об на вља. Ра ду је да је 

у по след њих не ко ли ко го ди на  на та ли-

тет по ве ћан, та ко да ће и број пред шко ла-

ца  ове је се ни би ти ве ћи.У љу би шку шко-

лу, ко ја је осмо го ди шња,  до ла зе и ђа ци 

из су сед не Бе ле Ре ке и Го сти ља, а за њих 

је пре воз обез бе ди ла оп шти на Ча је ти на. 

Ком би иде од ку ће до ку ће, пре во зи ђа ке 

до шко ле и вра ћа их на зад. За ове по тре-

бе, ло кал на са мо у пра ва го ди шње из два ја 

око 400.000 ди на ра.  У ме ђу вре ме ну, и ме-

шта ни Љу би ша има ју пре воз до Ча је ти не. 

  У по след ње три го ди не у Љу би шу су 

ура ђе ни зна чај ни по сло ви на про ши ре њу 

пут не ин фра струк ту ре, у ко ју је уло же но 

око 15 ми ли о на ди на ра. Ас фал ти ра но је 

око 10 ки ло ме та ра пу те ва, док је 20 ки ло-

ме та ра по пра вље но и на су то.  Ас фал ти-

ра но је и школ ско игра ли ште, на пра вљен 

но ви мост до ње га, као и мост за Жу ни ће, 

чи ја је град ња ко шта ла око три ми ли о на 

ди на ра.  Са гра ђе не су две ка пе ле – у Гор-

њем Љу би шу и у Об ра до ви ћи ма, а у то ку 

су ра до ви на из град њи во до вод ног кра ка 

ка Сми ља ни ћи ма, где ће око 30 до ма ћин-

ста ва до би ти во ду.  Ура ђе на је и ре кон-

струк ци ја згра де ме сне за јед ни це, чи ји 

су ра до ви би ли вред ни око 1,5 ми ли о на 

ди на ра. Пла ни ра на је об но ва ка пе ле на 

Сми ља ни ћа бр ду, као и огра ђи ва ње гро-

бља у Чу бра ци ма. 

„У пла ну ме сне за јед ни це за ову го ди ну 

је ас фал ти ра ње три пут на прав ца, а  то су 

пут за Ка ту шни цу у ду жи ни од 1,1 ки ло-

ме тар, ко ји је од ве ли ког зна ча ја јер по-

ве зу је Љу биш са Го сти љем и Си ро гој ном,  

за тим за Тер зи ће – око два ки ло ме тра, и 

пут за Чу бра ке у ду жи ни од јед ног  ки ло-

ме тра“, ка же за ‘’Зла ти бор ске ве сти’’ Ми-

ли на Ве со вић, пред сед ник МЗ Љу биш и 

до да је да је у по след њих не ко ли ко го ди на 

оп шти на Ча је ти на уло жи ла око 24 ми ли-

о на ди на ра у ово се ло. 

 Ми ли на Ве со вић ис ти че да ча је тин ска 

оп шти на ис ка зу је по себ ну па жњу пре ма 

со ци јал но угро же ним ме шта ни ма. Јед на 

од бит ни јих је Слу жба по моћ у ку ћи, чи-

је услу ге до би ја ју три ко ри сни ка, а да је се 

кад год је то по треб но за ле че ње и ле ко ве.

 Ов де је, да се са чу ва при ро да, КЈП „Зла-

ти бор“ по ста ви ло ве ли ки број кон теј не ра 

и ре дов но од во зи сме ће. Зи ми се пу те ви 

у Љу би шу до бро одр жа ва ју и, без об зи ра 

на па да ви не, сва ки пут ни пра вац је увек 

про хо дан. 

Но ви зво ник на се о ској цр кви
 Због уда ље но сти цр кве у Бе лој Ре ци и 

Си ро гој ну, жи те љи Љу би ша су на кон од-

лу ке у зи му 1922. го ди не по че ли град њу 

цр кве. Ме сто су јој од ре ди ли на не пу на 

три ки ло ме тра од цен тра се ла, из ме ђу 

Гор њег и До њег Љу би ша, уз вод но уз ле ву 

Љу биш – се ло по зна тих  
и при зна тих љу ди

Зла ти бор ско се ло Љу биш, у ко је је оп шти на у по след њих пар го ди на уло жи ла пре ко 30 ми ли о на 
ди на ра,  у про шло сти из не дри ло мно ге ве ли ке љу де, као што су ђе не рал Кр ста Сми ља нић,  

ака де мик Ми ла дин Пе ћи нар, пи сац Љу би во је Ршу мо вић...   
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оба лу ре ке Љу би шни це, а за про јек тан та 

иза бран је  ин же њер Ми ла дин Пе ћи нар. 

Цр ква је по диг ну та од до бро вољ них при-

ло га гра ђа на овог се ла, а  1993. го ди не 

је у пот пу но сти об но вље на и по кри ве на 

ба кар ним ли мом, адап ти ра на је зво на ра 

као и па ро хиј ска ку ћа за све ште ни ка. Ра-

до ви на љу би шкој цр кви и са да се из во-

де. Би ће по ста вљен но ви зво ник и ура ђен 

ком пле тан ен те ри јер, са но вим ико на ма. 

Ра до ве фи нан си ра ју  оп шти на Ча је ти на 

и ова ме сна за јед ни ца.

Љу биш са да има све што је по треб но за 

нор ма лан жи вот. Има бу дућ ност, а имао 

је и бо га ту про шлост.  Још се пам те ре чи 

чу ве ног ар миј ског ђе не ра ла Кр сте Сми-

ља ни ћа,  слав ног Љу би ша ни на, ро ђе ног 

1868. го ди не:  „Отаџ би на ни је пред мет 

огра ни чен, оиви чен и оте ло вљен; отаџ-

би на је ми сао, отаџ би на је ве ра, а ми сао 

и ве ра не уми ру“!

Љу биш је из не дрио и  ве ли ка на  као 

што је ака де мик Ми ла дин Пе ћи нар, ко ји 

је био је дан  од 1.300 ка пла ра ле ген дар-

ног ба та љо на срп ске вој ске.   Иза Ми ла-

ди на Пе ћи на ра, чу ве ног ју го сло вен ског 

на уч ни ка , оста ла су ње го ва ве ли ка де ла.  

Ни је би ло ва жни јег про јек та у обла сти 

хи дро тех ни ке – град ње хи дро цен тра ла, 

во до снаб де ва ња, ко ри шће ња ми не рал-

них во да – у ко ме Пе ћи нар ни је ути снуо 

свој ду бок пе чат. Ве ли ке су ње го ве за слу ге 

за град њу елек тра на Ђер дап, Ба ји на Ба-

шта, Звор ник, Ко кин Брод, за екс пло а та-

ци ју ми не рал них во да у Бу ко вич кој, Вр-

њач кој , Ни шкој Ба њи, за во до снаб де ва ње 

Бе о гра да... Про зва ли су га, не без раз ло-

га, оцем срп ске хи дро тех ни ке.Кон стру и-

сао је хи дро цен тра ле на Тре сци код Ско-

пља, бра не на Ув цу код Ко ки ног Бро да, а 

био је и пи о нир  мо дер не ју го сло вен ске 

хи дро тех ни ке. 

Љу биш је род но ме сто и на шег   по зна-

тог пе сни ка  Љу би во ја Ршу мо ви ћа,  ко ји 

је свој пре ле пи за ви чај че сто опи си вао у 

До ма ћин ство Чу бра ка на пре ду је уз по моћ оп шти не

На Сми љан ском бр ду, на око 
два ки ло ме тра од цен тра 

Љу би ша, жи ви по ро ди ца Чу-
брак. У до ма ћин ству их је сед-
мо ро: Вуч ко и ње го ва су пру га, 
њи хов син Ми лан и сна ха са 
тро је де це. Чу бра ци се ис кљу-
чи во ба ве по љо при вре дом. Га је 
че ти ри кра ве, око 20 ова ца, на 
око 55 ари за са ди ли су ма ли ну, 
има ју хек тар под кром пи ром и 
воћ њак са 100 ста ба ла  шљи ва.

Ми лан је пре две го ди не за-
са дио 100 ста ба ла шљи ве ча-
чан ске род не, ко ја је до био од 
‘’Зла ти бор ског еко агра ра’’. Оп-

шти на му је ре фун ди ра ла 60 од-
сто сред ста ва за на бав ку лак то-
фри за и исто то ли ко за ку по ви ну 
трак то ра, а  40 од сто је ре фун ди-
са но оси гу ра ње ма ли не. До био 
је по моћ и у ви ду три ре зер во а-
ра за во ду за пи ће и на вод ња ва-
ње. Има тро је де це школ ског уз-
ра ста, ко ја сва ки дан пре ла зе по 
два ки ло ме тра у јед ном прав цу. 
Иако их во зи до шко ле ка да је ло-
ше вре ме, Ми лан ка же да ни то 
ни је про блем, јер по сто ји ор га ни-
зо ван пре воз де це ко ји фи нан си-
ра оп шти на Ча је ти на.  

Чу бра ци се ба ве про из вод-

њом мле ка. Од че ти ри кра ве ме-
сеч но пре да ју око 2.000 ли та ра, 
што го ди шње пре ђе 15.000 ли-
та ра мле ка. Ов це га је за соп стве-
не по тре бе, а кром пир и ма ли ну 
за про да ју. Са ви ше стра на са-
ку пи се тек за нор ма лан жи вот.

„Да нас се у Љу би шу мо же 
жи ве ти со лид но. Уз пу те ве и 
оста ле ин ве сти ци је од оп шти-
не и ме сне за јед ни це мно го су 
нам по бољ ша ни усло ви жи во-
та. Про из во ди мо и про да је мо. 
Од ма ли не се мо же за ра ди ти, 
али од пре да је мле ка ви ше не, 
јер је це на мно го спа ла, та ко да 

ће мо нај ве ро ват ни је пре ки ну ти 
са про да јом мле ка“, ка же Ми-
лан Чу брак, на чи јим ле ђи ма 
ле жи це ло до ма ћин ство.

Вуч ко Чу брак се се ћа Љу би-
ша још из „оних да на“ ка да је 
ра ди ла за дру га, ка да је, ка ко 
ка же, има ло ко ме да се про да 
и од ко га да се на вре ме и по-
ште но на пла ти. 

„Има ли смо љу би шку за дру гу 
ко ја је по ма га ла и на ро ду и се-
лу. От ку пљи ва ло се мле ко, сир, 
кај мак, шљи ве, све што ми ов де 
про из ве де мо. Са да су ма ло те-
жа вре ме на, јер мо раш да гле-
даш где да на ђеш куп ца и ко-
ме да про даш а да на пла тиш. 
Мо жда ми је смо ма ло уда ље ни, 
али се опет на дам и уздам у оп-
шти ну Ча је ти на и пред сед ни ка 
Ста ма то ви ћа да ће по мо ћи се-
лу да би смо бо ље жи ве ли. Ево 
са да ће нам ас фа ли ра ти пут и 
би ће  мно го лак ше да нам до ђу 
от ку пљи ва чи, ка ко би смо про-
да ли ово што про из ве де мо, јер 
од то га жи ви мо“, при ча  Вуч ко.

Н. Џе леб џић
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сво јим сти хо ви ма. Се ло крај Љу би шни це 

про чу ло се за хва љу ју ћи Ршу му. У Ан то-

ло ги ји срп ске по е зи је зе де цу, Ду шко Ра-

до вић је на пи сао : ,,Је дан ци клус по е зи је 

за де цу за вр шен је и то слав но.  Од Зма ја 

до Ршу мо ви ћа. Но ви по чи ње од Ршу мо-

ви ћа,  а за вр ши ће се пе сни ци ма ко ји још 

ни су ро ђе ни’’.

Ту ри сти свра ћа ју због до ма ће тр пе зе
А осим сво јих ве ли ка на, има Љу биш 

још мно го чи ме да се по хва ли. У цен тру 

се на ла зе по шта, про дав ни ца, уго сти тељ-

ски објек ти, све ви ше ту ри ста до ла зи и 

опет се ра до вра ћа ов де. Уз тра ди ци о нал-

но го сто прим ство ме шта на, го сти из ме-

ђу оста лих нај че шће хва ле  ет но до ма-

ћин ства и до ма ћу тр пе зу, спе ци ја ли те те 

и ру чак у при ро ди. Хра на ко ја се при пре-

ма у до ма ћој ра ди но сти од про из во да са 

има ња до ма ћи на, као што су сир, кај мак, 

про ја, ка ча мак, пр шу та и сла ни на, слат-

ка, со ко ви и џе мо ви од шум ских пло до-

ва, са мо су део оног што по тен ци јал ном 

го сту ова сре ди на мо же да пру жи, а јед но 

од њих је  уго сти тељ ско-тр го вин ски ком-

плекс по ро ди це Пе ћи нар.

Кру ну овог ком плек са чи ни ре сто ран 

чи ја је спо ља шњост, а по себ но уну тра-

шњост из у зет но при влач на. Ула ском у 

ре сто ран сти че те ути сак као да по ста је те 

део не ког не ствар ног све та. Ван вре мен-

ском ле по том оди ше сва ки ко мад на ме-

шта ја, сва ка сли ка ко ја кра си зи до ве и 

чу ва успо ме не на прет ке, за чет ни ке по-

ро дич не ло зе и по сла ко ји по ро ди ца и да-

нас на ста вља. Ет но до ма ћин ство Пе ћи-

нар, по ред уго сти тељ ства, на по ро дич ном 

има њу ба ви се и про из вод њом па стрм ке.

А та ри ба по след њих го ди на по ста је 

сим бол се ла  – „Да ни па стрм ке’’ на зив је  

ма ни фе ста ци је ко ја се увр сти ла у бо га-

ти про грам  кул тур ног ле та на Зла ти бо-

Дра ган Ма рић се ба ви ту ри-
змом на Зла ти бо ру. Род-

но се ло му је Љу биш и ту има 
има ње, а на по љо при вред ну 
про из вод њу се осла ња јер, ка-
ко ка же, јед но без дру гог не 
мо же. У свом се лу, у бес пре-
кор но уре ђе ном воћ ња ку, за-
са дио је 1.900 сад ни ца шљи ве 
‘’ча чан ске род не’’. 

„Ту ри зам ни је са мо из да ва-
ње ле жа ја, већ је то и про да-

ја по љо при вред них про из во-
да, у мом слу ча ју су ве шљи ве. 
Имао сам до бар мо тив, а то је 
мо ја оче ви на у Љу би шу. Мо-
гао сам да за са дим ма ли ну ко-
ја би ми до но си ла мно го ве-
ће при хо де, али у ју ну и ју лу, 
ка да нај ви ше по сла има мо на 
Зла ти бо ру око лет ње се зо не, 
не мо же мо да се по све ти мо 
ма ли ни. Али шљи ва сти же на 
род у дру гој по ло ви ни сеп тем-

бра, ка да се ту ри стич ка се зо-
на за вр ша ва“, об ја шња ва Дра-
ган Ма рић.

Део нов ца од ту ри зма он 
је уло жио у овај ве ли ки за сад 
шљи ве. Ула га ње ће се, ка ко 
Дра ган ве ру је, вра ти ти из по-
љо при вре де, док је дру ги део 
уло жен баш од те исте воћ ке 
ко ју га ји већ 13 го ди на. 

Од при но са шљи ва ула га но 
је из го ди не у го ди ну  у но ве 

сад ни це, та ко да Ма рић са да 
има нај ве ћи воћ њак шљи ва. 
По јед ном хек та ру при нос је 
око 20 то на од ста ри јих сад ни-
ца, а но ве тек тре ба да ра ђа ју.

Са њи ма ће при нос би ти  
70 до 80 то на. Део шљи ва је 
про дат, део осу шен, а од јед-
не ко ли чи не пра ви ла се ра ки-
ја. Дра ган ка же да од сво јих 
шљи ва мо же да за ра ди са-
свим со лид но. Н. Џ.

Шљи вик Дра га на Ма ри ћа на по нос Љу би шу
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ру.   Тим по во дом, у Љу би шу се ор га ни зу-

је  бо гат кул тур но-умет нич ки и спорт ски 

про грам са ве ли ким бро јем из ла га ча, ко-

ји та да пред ста вља ју про из во де од во ћа, 

ру ко тво ри не зла ти бор ских мај сто ра и 

раз не вр сте ме да. 

Због  при род них од ли ка и ва зду ха, Љу-

биш по ста је  све оми ље ни ја ту ри стич ка 

де сти на ци ја. Про стран ство шу ма и цвет-

них ли ва да, као и го сто прим ство ло кал-

ног ста нов ни штва, са мо су део по тен-

ци ја ла ко ји Љу биш пру жа. Ту су чу ве на 

„Бо шко ва во да“ сa ба зе ном, ски ја ли штем 

и тра ди ци о нал ним ко ли ба ма ,  „Да цо ви-

ћа ко на ци“, „Стан ко ви ћа авли ја“ и мно ги 

дру ги ко ји су на пра ви ли ис ко рак у се о-

ском ту ри зму. 

Сто ко шни ца Ве ли бо ра Стан ко ви ћа
 Љу би ша ни се углав ном ба ве по љо при-

вре дом – сто чар ством и све ви ше га је њем 

во ћа. Успе ва ју ов де и ма ли не и шљи ве, 

али и ра зни дру ги шум ски пло до ви. Мед  

је, ка жу, нај бо љи из Љу би ша. Ве ли бор 

Стан ко вић, са да пен зи о нер, жи ви у Љу-

би шу са сво јој су пру гом Ра дој ком и пра-

ви мед. Овим је по чео да се ба ви из хо би-

ја још пре ви ше од 25 го ди на, а да нас му 

је то, ка ко сам ка же, до дат на де лат ност. 

Има око 100 пче ли њих дру шта ва и ве о-

ма је успе шан у то ме.  Не мо же се увек 

тач но пред ви де ти  ко ли ко ће ме да го ди-

шње Ве ли бор про из ве сти, јер у за ви сно-

сти од го ди не и кли мат ских усло ва то се 

кре ће од 5 до чак 50 ки ло гра ма ме да по 

јед ној ко шни ци.

„У Љу би шу се да нас со лид но жи ви, јер 

се ма ло ра ди а ужи ва, а то не мо же ду го 

да тра је. Та ко и ми пен зи о не ри мо ра мо 

има ти до дат не де лат но сти да би мо гли 

да ко мот но жи ви мо. Про из во дим мед и 

про шле го ди не сам имао у про се ку око 15 

ки ло гр ма ме да по ко шни ци, а ове го ди-

не ће мо да ви ди мо“, ве ли  Ве ли бор Стан-

ко вић, по но сан што је Љу би ша нин и што 

сво је се ло и сво ју де до ви ну ни кад ни је 

на пу стио.

Ве ли бор за се бе ка же да је ус пе шен 

пче лар и да од свог ра да мо же да жи ви. 

У сво јој по ну ди има ли вад ски, шум ски и 

ба гре мов мед. Су пру га Ра дој ка му је де-

сна ру ка у по слу.

„Пре све га пче лар ство се мо ра во ле ти, 

а за ра да је не што што до ђе на кра ју. На-

рав но да је мо тив но вац, али ми ни смо из 

тог раз ло га кре ну ли да се ба ви мо пче лар-

ством. Све је по че ло од хо би ја, да би да нас 

по сти гли све ово“, ка же Ра дој ка Стан ко-

вић и  до да је да је за ба вље ње овим по-

слом по треб но мно го тру да и ра да, али и 

љу ба ви и зна ња. На да Џе леб џић

Ми ле Ку ка њац, ро дом из  Љу би ша, 
вра тио се у род но се ло на кон за вр-

ше ног рад ног ве ка и бо рав ка  у Бе о гра ду.  
Же ља му је од у век би ла да сав ка пи тал 
ко ји има уло жи у Љу биш. Је дан ма ли пех 
са оро че ним па ра ма у јед ној бан ци, ко је 
је „по је ла“ ин фла ци ја, ни је га омео у ње-
го вим на ме ра ма. За ра дио је по но во па ре, 
па уло жио у но ве ин ве сти ци је.

„Био сам ви зи о нар раз во ја се о ског ту ри-
зма и да нас сам та кав. Док сам ра дио, гра-
дио сам овај обје кат, ко ји же лим да под-
ре дим ту ри зму. Пла ни рам да ту на пра вим 
јед но ко на чи ште и ре сто ран, оче ку јем да 
ће на ред не го ди не то би ти за вр ше но. Ове 
го ди не, до 1. ма ја, по ку ша ћу да ус по ста-
вим ре сто ран ски део и от поч нем про из-
вод њу па стрм ке“, ка же Ми ле Ку ка њац.

Ка да уре ди обје кат, Ми ле ће рас по ла га-
ти са 40 ле жа је ва, ре сто ра ном у ко ме ће 
се го сти хра ни ти, а ис пред ове згра де пла-
ни ра да на пра ви два ба зе на за па стрм ку, 

је дан за ку па ње и је дан ма њи за де цу. Ра-
до ви на из град њи ба зе на су већ по че ли, 
а за вр ше так и пу шта ње у рад оче ку је до 
по чет ка ле та.Ве ли ку па жњу Ку ка њац по-
све ћу је под зи ди, ка ко би свој бу ду ћи ту ри-
стич ки обје кат за шти тио од по пла ва. Па ре 
за по ме ну те ра до ве овај Љу би ша нин обез-
бе ђу је од ко мер ци јал них кре ди та, ко ји ни-
су ни ма ло по вољ ни. Узме три, а вра ћа че-
ти ри хи ља де евра, што не по вољ но ути че 
на ње гов бу џет. Али, ка же, ово је је ди ни 
на чин да оства ри свој сан. Или кре дит или 
да про да шу му, што му се не ра ди јер же-
ли да са чу ва сво је има ње.

„Пла ни рам да за по слим не ко ли ко рад ни-
ка, а го сти ће мо ћи да ужи ва ју у ор ган ској 

хра ни. Же ља ми је да ве жем за се бе не ко ли-
ко до ма ћин ста ва ко ја про из во де мле ко, сир, 
кај мак, те ле ти ну, јаг ње ти ну, ја ре ти ну, као и 
во ће и по вр ће,  од ко јих ћу ре дов но узи ма-
ти  до ма ће про из во де, то ће би ти пра ва ор-
ган ска хра на. Има ћу обро ке ко ји ће та ко би-
ти и озна че ни“, на гла сио је Ми ле Ку ка њац.

И за и ста, мно ги ту ри сти по се те Љу биш. 
До ђу, бу ду и оду, а мно ги се и сле де ће го-
ди не вра те. Не ко ли ко до ма ћин ста ва већ 

има сме штај не ка па ци те те, ко ји су то ком  
се зо не по пу ње ни. Ако Љу биш же ли да се 
про фе си о нал но ба ви ту ри змом, он да је по-
треб но и ви ше сме штај них ка па ци те та. Се-
о ски ту ри зам већ по ста је ту ри зам бу дућ-
но сти, а мно ги Љу би ша ни су већ са да за 
ње га за ин те ре со ва ни. И ту Ми ле има иде ју.

„Мно ги љу ди ко ји же ле да из да ју ле жа-
је ве, а не ма ју мо гућ ност да хра не го сте, 
мо ћи ће да ко ри сте  мој ре сто ран, јер је 
у Љу би шу све бли зу. Ја ве ру јем у ово се-
ло. Има шта да по ну ди ту ри сти ма. Пу те-
ве има мо, сад ће се ра ди ти ра све та, па ће 
они ко ји до ђу код нас мо ћи и уве че да про-
ше та ју“, оп ти ми сти чан је Ми ле Ку ка њац.

Н. Џе леб џић

Бу дућ ност Љу би ша је  
у се о ском ту ри зму 
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Ста рост и са мо ћа не рет-

ко иду јед но с дру гим. 

По зне го ди не оне мо ћао 

и уса мљен те же под но си: ни 

бли жњег да му се у не во љи 

по жа ли, ни с не ким да про-

го во ри, ле пом ре чи да се обо-

дри. Још ако је у се лу, по да ље 

од ле ка ра и про дав ни ца, при-

мо ран да и кад бо лест стег-

не обед се би при пре ми, др ва 

за огрев исе че и при не се или 

снег пред вра ти ма очи сти, тај 

нај бо ље зна ко ли ко му по моћ 

и од ме на зна че. За то на под-

руч ју на ше оп шти не по сто-

ји, вред но ра ди и сву да сти же 

слу жба „По моћ у ку ћи за ста-

ра ли ца“.

Та слу жба по че ла је ов де са 

ра дом 2009. го ди не у окви ру 

Цен тра за со ци јал ни рад. Од 

ма ја 2014. го ди не, због сту па-

ња на сна гу но вог За ко на о со-

ци јал ној за шти ти, пру жа лац 

ове услу ге је Удру же ње гра-

ђа на „Зла ти бор ски круг“. Оно 

по се ду је ли цен цу за оба вља ње 

те де лат но сти, ко ју фи нан си ра 

оп шти на Ча је ти на. 

Су шти на ова кве вр сте по мо-

ћи и по др шке ста рим или не-

моћ ним ли ци ма је сте уна пре-

ђе ње и одр жа ва ње ква ли те та 

њи хо вог жи во та и спре ча ва-

ње или од ла га ње сме шта ја у 

уста но ве у ко ји ма би се пру-

жа ла ова ква вр ста по др шке. 

Слу жба „По моћ у ку ћи за ста-

ра ли ца“ нај зна чај ни ја је он-

да ка да је по ро дич на по др шка 

не до вољ на или ни је рас по ло-

жи ва. Фор ми ра њем ове ор га-

ни за ци о не је ди ни це ло кал на 

за јед ни ца је обез бе ди ла по др-

шку ко ри сни ци ма у за до во ља-

ва њу сва ко днев них жи вот них 

по тре ба у њи хо вом до му.

Сам ци у се ли ма нај че шћи 
ко ри сни ци

Слу жба „По мо ћи у ку ћи за 

ста ра ли ца“ за под руч је оп-

шти не Ча је ти на за по шља-

ва де вет ге рон то до ма ћи ца,  

од ко јих су че ти ри ме ди цин-

ске се стре, је дан ко ор ди на тор 

и је дан струч ни рад ник ко ји 

од ре ђу ју рас по ред ра да еки-

па на те ре ну. Ге рон то до ма ћи-

це су рас по ре ђе не у три еки пе 

и функ ци о ни шу по прин ци-

пу ди рект ног пру жа ња услу-

ге у до мо ви ма ко ри сни ка.  За 

од ла зак на те рен оне ко ри сте 

три ауто мо би ла (од ко јих је 

је дан, ка ко ка жу,  у ве о ма ло-

шем ста њу). За по тре бе кон-

тро ла здра вља ко ри сни ка са 

со бом но се апа ра те за ме ре-

ње при ти ска и за ме ре ње ше-

ће ра у кр ви. Ове не го ва те љи-

це из слу жбе „По моћ у ку ћи за 

ста ра ли ца“ пру жа ју по моћ у 

два де сет јед ној ме сној за јед-

ни ци и тре нут но има ју 67 ко-

ри сни ка.

Ми ле на Ста ни шић, ко ја ру-

ко во ди овом слу жбом, ис ти че 

да се на те рен иде сва ко днев-

но. ‘’Има мо три ти ма не го ва-

те љи ца, а сва ки тим днев но 

оби ђе по пет до ма ћин ста ва. 

Струк ту ра ко ри сни ка је та ква 

да од укуп ног бро ја ко ри сни-

ка њих 46 жи ве у са мач ким 

до ма ћин стви ма, а 21 са још 

не ким чла но ви ма по ро ди це. 

Са мо 14 осо ба жи ви са мо са 

не ким ко је фи зич ки спо со бан 

да се бар јед ним де лом о њи-

ма бри не и да им по мог не. У 

Ча је ти ни и на Зла ти бо ру жи ви 

10 ко ри сни ка, а 57 у се о ским 

ме сним за јед ни ца ма, где им 

ни су при сту пач ни ни апо те ка, 

ни про дав ни ца, па им са мо 

до но ше ње ле ко ва и на мир ни-

ца мно го зна чи“, ка же Ми ле на 

и до да је да им не го ва те љи це, 

по ред на бав ке жи вот них на-

мир ни ца, по ма жу и око одр-

жа ва ња лич не хи ги је не, као 

и у одр жа ва њу про сто ра у ко-

ме жи ве. До зи ра ју им ле ко ве, 

ску ва ју им не ко је ло, ако тре ба 

на хра не их. Као нај ро ђе ни је, с 

пу но па жње и ле пе ре чи.

Упра во та ле па реч и раз-

го вор су оно што ко ри сни ци 

вред ну ју. То ком ис тра жи ва-

ња, оба вље ног кра јем про-

шле го ди не, на пи та ње чи ме 

је ова услу га нај ви ше до при-

не ла по бољ ша њу њи хо вог жи-

во та,  два де се то ро је од го во ри-

ло да је то дру же ње и раз го вор. 

О то ме ко ја услу га им нај ви ше 

зна чи, два де сет јед но је та ко ђе 

ре кло да је то дру же ње и раз-

го вор,  иако то ниг де ни је ис-

так ну то као по себ на услу га, 

већ се под ра зу ме ва и пред ста-

вља са став ни део по сла. Чи ње-

ни ца је да им због ста ро сти и 

уса мље но сти људ ски кон такт 

мно го зна чи. 

Ге рон то до ма ћи ца Ми ле на 

Ма рић, ко ја у ‘’По мо ћи у ку-

ћи за ста ра ли ца’’ ра ди од  ње-

ног осни ва ња, опи су је за ‘’Зла-

ти бор ске ве сти’’ ка ко из гле да 

рад ни дан за по сле них у слу-

жби. Нај пре се ра но ују тру 

крат ко са ста ју у кан це ла ри ји 

на Зла ти бо ру, на кон че га оба-

У ку ће ста рих  
с ге рон то до ма ћи ца ма  

ула зи осмех
Кад ста рост при ти сне, а по ро дич не  

по др шке не ма, ту је слу жба „По моћ у ку ћи  
за ста ра ли ца”, са три еки пе не го ва те љи ца  

ко је днев но оби ла зе 15 до ма ћин ста ва



19МАРТ, 2016. ГОДИНЕРЕПОРТАЖА

вља ју ку по ви ну на мир ни ца за 

ко ри сни ке. Тех нич ки рад ник 

за ду жен је за ку по ви ну ле ко-

ва и дру гих по треп шти на ко-

је мо гу да се на ба ве уна пред. 

На кон то га кре ћу на те рен, а 

то ком рад ног вре ме на сва ка 

од три еки пе оби ђе по пет до-

ма ћин ста ва.  

„Ка да до ђе мо код ко ри сни ка 

пр во се са њи ма по здра ви мо и 

по при ча мо. Они нам ка жу шта 

тач но тре ба да се ура ди, па ми 

то и оба ви мо. Ни су сви исти, 

сва ко има  раз ли чи те по тре бе, 

али ми их до бро по зна је мо и 

у скла ду са тим оба вља мо сво-

је ду жно сти. Све је мно го лак-

ше у лет њим ме се ци ма, али 

зи ми по не кад бу де не згод но. 

Ова зи ма је би ла бла га, али 

прет ход них го ди на је би ло 

слу ча је ва ка да због вре мен-

ских не при ли ка ни смо мо гли 

да оде мо на те рен. Та да су нам 

у по моћ при ска ка ли ва тро га-

сци из Ва тро га сно-спа си лач ке 

је ди ни це Ча је ти на“, об ја шња-

ва Ми ле на Ма рић.

Или ји спре ма ју хра ну  
ко ју во ли 

А  зна чај и по тре ба по сто ја-

ња слу жбе ‘’По моћ у ку ћи за 

ста ра ли ца’’ нај бо ље се схва та 

из раз го во ра са они ма ко ји ма 

је на ме ње на. Је дан од ко ри-

сни ка, Или ја Ста ма то вић(65) 

из Си ро гој на, ка же да је ову 

по моћ ко ри стио ње гов отац, а 

са да и он. Ре чи хва ле због оку-

пља ња овог ху ма ног ти ма ко-

ји оби ла зи ста ре и из не мо гле 

упу тио је и пред сед ни ку оп-

шти не Ми ла ну Ста ма то ви ћу. 

По себ но се за хва лио не го ва те-

љи ца ма, као и њи хо вом ру ко-

во ди о цу Ми ле ни Ста ни шић.

„Да ова слу жба не оби ла-

зи ста ре, они не би ду го жи-

ве ли. Ми слим да би овај тим 

тре ба ло про ши ри ти, јер та по-

моћ на ма оста ре ли ма ствар-

но зна чи. Ме ни ове де вој ке, 

ко је до ла зе сва ке сре де, спре-

ма ју хра ну ко ју во лим. То ми 

је до вољ но за че ти ри, пет да-

на. Очи сте ми и по спре ме ку-

ћу. За до во љан сам њи ма, не-

мам ни ка кве при мед бе, пу но 

им хва ла“, ис ти че Или ја.

Ко ри сни ци ове услу ге већ 

пет го ди на су брач ни пар Бо-

ри во је (76)  и Ми ле на (72) Сми-

ља нић из Тр на ве. „Ми смо за-

до вољ ни већ кад отво ре вра та, 

кад нам до ђу ве дре и на сме-

ја не. Он да нам је све леп ше, 

и ми поч не мо са њи ма да се 

сме је мо. Ма као да ме ни шта 

не бо ли кад оне до ђу, пу но ми 

је ср це. По сле, ка да кре ну, ме-

ни бу де жао“, искре но и са пу-

но емо ци ја го во ри Бо ри во је. 

Слич но при ча и ње го ва су пру-

га Ми ле на. „Не мам ни јед ну за-

мер ку. Све што сам им ре кла, 

а тру дим се да мно го не за по-

ве дам, оне су ме по слу ша ле и 

ура ди ле. До не су нам ле ко ве и 

об ја сне ка ко да их ко ри сти мо, 

пла те нам ко му на ли је, ако не-

што тре ба од хра не оне нам до-

не су. Ствар но сам за до вољ на, и 

ка да би ме не ко пи тао ја бих их 

увек пре по ру чи ла“. 

Та ко го во ре и дру ги ко ри-

сни ци, сву да су ре чи хва ле за 

не го ва те љи це. А из све га што 

смо у са мо јед ном оби ла ску 

ви де ли на мет нуо се ути сак да 

је рад са ста ри ма пре све га ми-

си ја ко јом не мо же да се ба ви 

сва ко, већ са мо љу ди ве ли ког 

ср ца. То до бро осе ћа ју ови љу-

ди у по зним го ди на ма, овим 

до би ја ју што им не до ста је. 

Што се ти че про це ду ре ње-

ног ко ри шће ња, слу жба „По-

моћ у ку ћи за ста ра ли ца“ 

функ ци о ни ше та ко што се за-

ин те ре со ва ни ко ри сни ци ја-

вља ју у Цен тар за со ци јал ни 

рад у Ча је ти ни, где под но се 

зах тев за услу гу. Со ци јал ни 

рад ник, за тим, оби ла зи ко ри-

сни ка и да је про це ну по треб-

них услу га на осно ву ко јих до-

но си ре ше ње и од ре ђу је це ну 

услу ге. Пар ти ци па ци ја се ко-

ри сни ци ма об ра чу на ва сра-

змер но ви си ни при хо да ко је 

има ју. У при ход се ура чу на-

ва пен зи ја и евен ту ал но до-

да так на ту ђу не гу, уко ли ко је 

ко ри сни ку при зна то то пра во. 

Услу ге се не на пла ћу ју ма те-

ри јал но нај у гро же ни јим ко-

ри сни ци ма.

Дра га на Ро сић 
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У окви ру про јек та уре ђе ња 
здрав стве них уста но ва у Ср би-

ји, Ми ни стар ство здра вља опре де-
ли ло је 2,5 ми ли о на ди на ра за ча је-
тин ски Дом здра вља. Ова сред ства 
у тој здрав стве ној уста но ви би-
ће утро ше на за кре че ње и ре кон-
струк ци ју мо крих чво ро ва. Тре нут-
но се из во де ра до ви на ам бу лан ти 
на Зла ти бо ру, где се оба вља са на-

ци ја два мо кра чво ра. На кон то га 
сле ди кре че ње, уре ђе ње ула зног 
пла тоа, а за хва љу ју ћи до на то ри-
ма по ста вље на је и но ва сто ла ри ја.

Др Гор да на Бо јо вић, на чел ник 
Оп ште ме ди ци не До ма здра вља 
Ча је ти на, оче ку је за вр штек ра до ва 
за де се так да на. ‘’Та да ће ам бу лан-
та на Зла ти бо ру би ти ком плет но 
ре но ви ра на. Апе лу јем на све па-

ци јен те са Зла ти бо ра да за то вре-
ме има ју стр пље ња, а здрав стве не 
услу ге до за вр шет ка по сло ва мо-
гу до би ти у До му здра вља Ча је ти-
на. Ре но ви ра њем ам бу лан те би ће 
ство ре ни бо љи усло ви за рад, при 
че му ће са мим тим и ко ри сни ци 
има ти ква ли тет ни ју услу гу“, ка же 
др Гор да на. У на ред ним да ни ма 
по че ће и ра до ви на згра ди ча је тин-

ског До ма здра вља. Од лу че но је да 
то бу де ре кон струк ци ја елек тро ин-
ста ла ци ја у ста ром де лу згра де, на 
Ме ди ци ни ра да, где ће та ко ђе би ти 
кре че ње и са на ци ја мо крих чво ро-
ва. Што се ти че дру гог де ла згра де, 
др Бо јо вић на гла ша ва да су у том 
де лу мо кри чво ро ви у до бром ста-
њу, па ће се за то из вр ши ти са мо 
не ке сит не по прав ке.  Н. Џ.

Оп шти на Ча је ти на да ро ва ла  
но ви са ни тет До му здра вља

На ша ло кал на са мо у пра-

ва ула же и у здрав ство 

– за хва љу ју ћи до на ци ји 

оп шти не Ча је ти на, ча је тин ски 

Дом здра вља обо га тио је во зни 

парк но вим са ни тет ским во зи-

лом мар ке ‘’Ре но Тра фик’’, вред-

ним че ти ри ми ли о на ди на ра. 

“Ово је до каз да се са рад ња 

из ме ђу ло кал не са мо у пра ве и 

здрав стве них ин сти ту ци ја на-

ста вља. На дам се да ће ово са-

ни тет ско во зи ло до при не ти 

ква ли тет ни јем, ажур ни јем и 

ефи ка сни јем ра ду слу жби До-

ма здра вља у Ча је ти ни”, ре као је 

пред сед ник оп шти не Ча је ти на 

Ми лан Ста ма то вић.

Услу ге До ма здра вља у Ча је-

ти ни и ам бу лан те на Зла ти бо-

ру, по ред на ших су гра ђа на, то-

ком лет ње и зим ске ту ри стич ке се зо не 

ко ри сте и ту ри сти. Због по ве ћа ног оби-

ма по сла, не до вољ ног бро ја во зи ла и 

ме ди цин ског осо бља де ша ва ло се да на 

не ке по зи ве ни је би ло мо гу ће бла го вре-

ме но од го во ри ти. „Основ ни циљ нам је 

без бед ност здра вља ло кал ног ста нов ни-

штва, али и го сти ју“, до дао је пред сед ник 

оп шти не, па на по ме нуо: „За ко ни су нам 

ма ло не ус кла ђе ни. Ло кал на са мо у пра ва 

је у оба ве зи да по ма же др жав не ин сти-

ту ци је, за то што и др жав не ин сти ту ци је 

по ма жу ло кал не са мо у пра ве. То се, ме ђу-

тим, по не кад по гре шно ту ма чи и ин спек-

ци је ре а гу ју она ко ка ко то ни је у ин те ре су 

гра ђа на“, об ја снио је Ста ма то вић.  Пре-

у зи ма ју ћи кљу че ве са ни тет ског во зи ла 

ди рек тор Здрав стве ног цен тра Ужи це др 

Ми лош Бо жо вић је под се тио да ово ни је 

пр ви пут да ова ло кал на са мо у пра ва по-

ма же здрав стве ном цен тру, од но сно До-

му здра вља Ча је ти на и свим ко ри сни ци-

ма здрав стве них услу га.

„У на ред ном пе ри о ду и ми (ДЗ Ча је ти на 

и ЗЦ Ужи це) ће мо се по тру ди ти да тран-

спорт па ци је на та бу де си гур ни ји, без бед-

ни ји и бр жи. Фор ми ра ће мо кол- цен тар, да 

нам по мог ну и дру ге здрав стве не уста но-

ве у тран спор ту свих па ци је на та на ни воу 

здрав стве ног цен тра“, ка зао је др Бо жо вић.

Сво је за до вољ ство из ра зи-

ла је и ди рек тор ка До ма здра-

вља Ча је ти на др Ра да Је ре мић. 

„У име за по сле них и рад ни ка 

До ма здра вља же лим да се за-

хва лим пред сед ни ку оп шти не, 

на рав но и ло кал ној са мо у пра-

ви. Ово је још је дан при мер да 

та на ша са рад ња ду го тра је и 

да Скуп шти на оп шти не Ча је-

ти на увек има раз у ме ва ња за 

по тре бе До ма здра вља. Мо рам 

да на по ме нем да ово ни је пр-

ви, а на дам се да не ће би ти ни 

по след њи ауто ко ји нам је оп-

шти на ку пи ла и да ро ва ла. По-

ред во зи ла, увек има мо раз у ме-

ва ња од оп шти не за ку по ви ну 

ра зних апа ра та и опре ме ко ја 

нам је по треб на“, ре кла је др Је-

ре мић.

   Овом при ли ком на чел ни ца оп ште ме-

ди ци не До ма здра вља Ча је ти на др Гор да-

на Бо јо вић на ја ви ла је дру гу ак ци ју „Ме-

ди цин ског се ла“, ко ја ће се и ове го ди не 

спро во ди ти у са рад њи са УГ „Си гур ност“, 

а под по кро ви тељ ством оп шти не Ча је ти-

на. „Циљ нам је да сво ста нов ни штво има 

до ступ ну здрав стве ну за шти ту, па тим по-

во дом и ор га ни зу је мо ‘Ме ди цин ско се-

ло’ 16. апри ла у Шљи во ви ци’’, ис та кла је 

она. Ак ци ји „Ме ди цин ско се ло“ мо ћи ће 

да се ода зо ву сви ме шта ни Шљи во ви це, 

као и окол них се ла. На јед ном ме сту пре-

гле да ће их ле ка ри оп ште ме ди ци не, оф-

тал мо лог, ото ри но ла рин го лог, не у ро лог, 

он ко лог, ин тер ни ста, ги не ко лог, пе ди ја-

тар, сто ма то лог…За све ко ји бу ду же ле ли 

да ис ко ри сте ову при ли ку и про ве ре сво је 

здра вље би ће ор га ни зо ван пре воз.

  Д. Ро сић

Ово је до каз да се са рад ња из ме ђу  
ло кал не са мо у пра ве и здрав стве них  

ин сти ту ци ја на ста вља, ре као  
пред сед ник оп шти не Ми лан Ста ма то вић

Но во ли це до би ја ам бу лан та на Зла ти бо ру

Промењен број Хитне помоћи
Служба Хитне помоћи у Дому здравља у 

Чајетини променила је број телефона, ис-
пред досадашњег броја треба додати број 3 
и сада гласи 3831-224. Хитна служба може се 
добити и наброј 194, а за додатне информа-
ције у функцији је и број телефона 831-916.
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Ди ја бе тес пре ти го ја зним  
и не ак тив ним

Ди ја бе тес је све ра ши ре-

ни ја бо лест овог вре-

ме на, а јав на три би на 

о том обо ље њу одр жа на је у ча-

је тин ској би бли о те ци. Три би-

ну су ор га ни зо ва ли тро је ле ка-

ра До ма здра вља Ча је ти на: др 

Гор да на Бо јо вић, на чел ни ца 

оп ште ме ди ци не, др Мир ја на 

Ђу ро вић, спе ци ја ли ста оп ште 

ме ди ци не, и др То дор Ту цо вић, 

ин тер ни ста. Они су при сут не  

упо зна ли са овом бо ле шћу – 

ка ко је на вре ме при ме ти ти, 

ле чи ти и ка ко жи ве ти са њом. 

По ре чи ма др Бо јо вић, сва ке 

сед ми це у ча је тин ском До му 

здра вља от кри је се је дан ди ја-

бе тес или пред ди ја бе тес.

Ше ћер на бо лест или ди ја бе-

тес је хро нич ни, не из ле чи ви 

си стем ски по ре ме ћај ме та бо-

ли зма ко ји се ка рак те ри ше хи-

пер гли ке ми јом, трај но по ви-

ше ним ни во ом глу ко зе у кр ви. 

Углав ном је усло вљен на след-

ним фак то ри ма, а на ста је због 

сма ње не се кре ци је или сма-

ње ног би о ло шког деј ства хор-

мо на ин су ли на, од но сно у 

ком би на ци ји ова два фак то ра.

Ди ја бе тес се, ре че но је на 

три би ни, да нас убра ја ме-

ђу нај че шћа ен до кри но ло-

шка обо ље ња. То је по сле ди-

ца мо дер ног сти ла жи во та и 

по ве ћа ња бро ја спо ља шњих 

ети о ло шких чи ни ла ца, ме-

ђу ко ји ма се по себ но из два-

ја го ја зност. Ше ћер на бо лест 

се нај че шће ја вља у ста ри јем 

жи вот ном до бу као по сле ди-

ца оп штих де ге не ра тив них 

и скле ро тич них про ме на у 

ор га ни зму (ко ја за хва та ју и 

пан кре ас), а код мла дих осо-

ба мо же на ста ти услед ге нет-

ских по ре ме ћа ја или оште ће-

ња пан кре а са код од ре ђе них 

за ра зних обо ље ња.

Го ја зност нај ве ћи  
фак тор ри зи ка

„Фак то ри ри зи ка на стан ка 

ди ја бе те са су го ди не жи во та, 

на сле ђе, не до вољ на фи зич ка 

ак тив ност. Нај ве ћи фак тор ри-

зи ка је го ја зност, на ро чи та аб-

до ми нал на тј. сто мач на го ја-

зност. Ту су још хи пер тен зи ја, 

по ви ше не вред но сти хо ле сте-

ро ла и ли пи да, ал ко хо ли зам. 

Же не ко је су у то ку труд но ће 

има ле ди ја бе тес су у ри зи ку, 

као и же не ко је су ра ђа ле де цу 

пре ко че ти ри ки ло гра ма. До-

ка за но је да је ди ја бе тес на-

след на бо лест. Тип 1 не у то ли-

кој ме ри, али тип 2 је до ка за но 

на след на бо лест. Ком би на ци-

јом фак то ра до ла зи до по ја ве 

ди ја бе та, а мо же и са мо је дан 

фак тор ри зи ка до ве сти до то-

га“, ка же др Гор да на Бо јо вић.

У до мо ви ма здра вља сва-

ки иза бра ни ле кар тре ба да 

сво јим па ци јен ти ма ура ди 

скри нинг за ра но от кри ва ње 

ди ја бе те са ти па 2., што у ча-

је тин ском До му здра вља има. 

До вољ но је да па ци јент до ђе, 

да му се ура ди ана ли за кр ви 

и на осно ву то га мо же се ви-

де ти да ли осо ба има ди ја бе-

тес или не. У на шој оп шти ни 

је у ве ли ком по ра сту број ди-

ја бе ти ча ра. Од ка да се по чео 

ра ди ти скри нинг от кри вен је 

ве ли ки број ста ња пред ди ја бе-

те са, око 300. Да кле, по ре чи-

ма док то ра, пр во и основ но је 

скри нинг, ко ји се ра ди осо ба-

ма на кон 35. го ди не жи во та. 

Оно што је још бит но је пра-

вил на ис хра на. Тре ба из бе га-

ва ти слат ки ше, на ро чи то оне 

ин ду стриј ске, гриц ка ли це и 

сву дру гу хра ну са ве ли ким 

гли ке миј ским ин дек сом. Фи-

зич ка ак тив ност је нео п ход-

на, бар 20 ми ну та днев но, а 

ве о ма ва жно је сма њи ти го-

ја зност. По себ но ако зна те да 

вам је не ко у фа ми ли ји имао 

ди ја бе тес, у ве ли ком сте ри зи-

ку да ће те га до би ти. 

Ва жност пра вил не ис хра не
Јед ном реч ју, уко ли ко сте 

фи зич ки не ак тив ни и го ја зни, 

има те ве ли ке шан се да до би-

је те ди ја бе тес.  А да ли осо бе 

обо ле ле од ове бо ле сти мо гу 

во ди ти нор ма лан жи вот?

„Да, на рав но. Мо ра ју се по-

што ва ти са ве ти ле ка ра. Ка-

да се от кри је ди ја бе тес тип 2, 

што је че сто код ста ри јих осо-

ба, пр во их ша ље мо код оч-

ног ле ка ра да се ви ди да не-

ма ју не ке про ме не на оч ном 

дну, ша ље мо их и код не у ро-

ло га због ком пли ка ци ја на 

пе ри фер ном нер вном си сте-

му, за тим код не фро ло га због 

бо ле сти бу бре га.И оно што је 

ја ко бит но, па ци јент ко ји има 

ди ја бе тес је у ве ли ком ри зи ку 

да обо ли од кар ди о ва ску лар-

них бо ле сти. Ди ја бе тес је нај-

ве ћи фак тор ри зи ка за обо ље-

ва ње од кар ди о ва ску лар них 

бо ле сти, а сам по се би је до-

вољ но опа сан, па ако још осо-

ба бо лу је од хи пер тен зи је или 

ди сли пи де ми је, она је он да у 

тро стру ком про бле му. Код та-

квих осо ба крв ни при ти сак не 

сме да пре ђе 120/80, а хо ле сте-

рол не сме би ти пре ко пет. И 

та кве осо бе не сме ју кон зу ми-

ра ти хра ну са по ве ћа ним гли-

ке миј ским ин дек сом. Да кле, 

пра вил на ис хра на, фи зич ка 

ак тив ност и те ле сна те жи на 

су три нај не оп ход ни је ства-

ри ко је тре ба да има па ци јент 

обо лео од ди ја бе те са, да би бо-

лест мо гла да се др жи под кон-

тро лом“, на гла ша ва др Гор да-

на Бо јо вић.

На да Џе леб џић

Jав на три би на одр жа на је у ча је тин ској би бли о те ци

С об зи ром да се сва ке сед ми це у ча је тин ском До му здра вља от кри је је дан слу чај ди ја бе те са  
или пред ди ја бе те са, јав на три би на тро је ле ка ра да ла је ва жне од го во ре о тој бо ле сти
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На ини ци ја ти ву уче ни ка и на став-

ни ка ОШ „Ми ли во је Бо ро вић“ из 

Мач ка та, а у са рад њи са До мом 

кул ту ре у Ча је ти ни, 15. мар та је одр жан 

ху ма ни тар ни кон церт за по моћ обо ле лој 

Со њи Хри стов ски из Ужи ца. Да основ но 

људ ско осе ћа ње – љу бав пре ма свом бли-

жњем – ни је иш че зло у ужур ба ном рит-

му да на шњи це, по ка за ла је пре пу на са-

ла До ма кул ту ре.

Ме ђу сво јим ђа ци ма оми ље на, про фе-

сор ка би о ло ги је Со ња Хри стов ски (чла ни-

ца удру же ња ‘’Ро ди тељ’’ ко ја је мно ги ма 

по мо гла у не во љи) бо лу је од ме та ста ског 

ме ла но ма и хит но јој је, као је ди на шан-

са по сле ни за опе ра ци ја,  по треб но 150.000 

до ла ра за ле че ње у Изра е лу. На апел по ро-

ди це Хри стов ски да им по мог ну сви они 

ко ји су у мо гућ но сти да то учи не, вр ло бр-

зо су се ода зва ли и по је дин ци и удру же ња. 

Мно ги  у Ужи цу укљу чи ли су се у ту ак ци-

ју, а и у окол ним ме сти ма  Ако се у јед ној 

ова квој не сре ћи мо же на ћи бар зр но сре-

ће, он да је то сва ка ко чи ње ни ца да су се 

пр ви по кре ну ли мла ди љу ди, из на ла зе ћи 

на чи не да са ку пе но вац за јед ну же ну, мај-

ку, на став ни цу, су гра ђан ку.

„У по след њих пет на е стак да на ску пље на 

је тре ћи на по треб ног нов ца, што је ствар-

но фе но ме на лан од зив“, ка же Зо ран Ми-

ло ва но вић, ху ма ни ста из Ужи ца по знат по 

ак ци ји „Бит ка за бе бе“ и мно гим дру гим. 

„Пре све га ми је дра го што се омла ди на 

ода зва ла. Че тво ро сред њо шко ла ца су на 

апел по ро ди це Хри стов ски пр ви при ско-

чи ли, иако ни су зна ли Со њу (са мо је јед-

на де вој ка би ла Со њи на уче ни ца у основ-

ној шко ли). Они су то по кре ну ли, а са мим 

тим сам се и ја при кљу чио да им по мог-

нем као ис ку сни ји ху ма ни ста, ор га ни за-

ци о но и ло ги стич ки. Све у све му, успе шно 

те ку ак ци је. Би ло је кон це ра та, а 23. мар та 

се у Ха ли спор то ва у Ужи цу одр жа ва ве-

ли ки кон церт где до ла зе естрад не зве зде 

Го ца Тр жан, Ацо Пе јо вић, Жељ ко Ша шић, 

Де јан Пе тро вић са „Биг бен дом“ и дру ги“, 

до да је Ми ло ва но вић.

И кон церт одр жан у Ча је ти ни 15. мар та 

при пре мљен је у вр ло крат ком вре ме ну. 

Ини ци ја то ри су ђа ци и на став ни ци мач-

кат ске шко ле, а по мо гли су КУД  ‘’Зла-

ти бор’’,  Хор Про ро ка Или је цр кве мач-

кат ске, као и  уче ни ци ча је тин ске ОШ 

‘’Ди ми три је Ту цо вић’’ и ОШ ‘’Са во Јо ва-

но вић Си ро гој но’’ из Си ро гој на.

„Ми слим да је код де це ја ко ва жно раз-

ви ја ти тај осе ћај за ху ма ност, јер чо век 

је пре све га дру штве но би ће, та ко да је у 

људ ској при ро ди да се дру жи мо и по ма-

же мо јед ни дру ги ма“, ре кла је пред по че-

так кон цер та Ана Ри ста но вић, учи те љи-

ца ОШ „Ми ли во је Бо ро вић“.

Мач кат ски основ ци су до са да уче ство-

ва ли и у дру гим ху ма ни тар ним ак ци ја ма, 

као што су ку по ви на но во го ди шњих па ке-

ти ћа за со ци јал но угро же ну де цу и де цу 

из Днев ног бо рав ка ‘’Зра чак’’, при ку пља ње 

сред ста ва за по пла вље на под руч ја, а пре 

са мо два де се так да на ор га ни зо ва ли су и 

ак ци ју по мо ћи осмо го ди шњој Ми ји из Бе-

о гра да у ко јој су са ку пи ли 34. 000 ди на ра. 

Ху ма ни тар ни кон церт за Со њу је ус пео на 

за до вољ ство ор га ни за то ра, али и свих ко-

ји су се на шли у До му кул ту ре. Јер, као што 

су на пла ка ти ма за кон церт ис пи са ли : 200 

ди на ра  по не кад је та ко ма ло, по не кад  је и 

шан са за жи вот. М. Р.  Лу ко вић

У људ ској при ро ди је да  
по ма же мо јед ни дру ги ма

Со ли дар ност ста нов ни ка оп шти не Ча је ти на ис ка за на  
и у ак ци ји по мо ћи обо ле лој Ужи ча ни Со њи Хри стов ски 

Основна школа „Димитрије 
Туцовић“ у Чајетини и ове 

године се прикључила глобал-
ној акцији „Сат за нашу пла-
нету“. Трећу годину заредом 
ученици и наставници ОШ „Ди-
митрије Туцовић“ у Чајетини 
ову акцију подржавају симбо-
личним окупљањем у школи. 
У суботу, 19. марта у трајању 
од једног сата и десет минута 
(20.30-21.40 ч.), у наставничкој 
канцеларији, уз светлост свећа, 
ученици су показали своје мно-
гобројне таленте.

Присутнима се обратила мр 
Зорица Милосављевић, коор-
динаторка програма Еко-шко-
ле, која је истакла значај овак-

вих акција и повезивања 
локалног становништва у једну 
еколошку целину која је спрем-
на да својим потомцима остави 
чисту зелену будућност и светлу 
околину. Позвала је родитеље 

да посете часове на којима уче-
ници вредно раде са својим на-
ставницима и образују се у 
области заштите животне сре-
дине.

Порука коју су пренели мла-

ди еколози школе у Чајети-
ни је јасна и обавезујућа-када 
помислимо да је наш еколош-
ки корак мали и небитан, баш 
тада треба да га направимо и 
тако дамо пример другима у ок-
ружењу како бисмо сви зајед-
но крупним корацима кренули 
у поход заштите животне сре-
дине.

Акцију „Сат за нашу планету“ 
организује Светски фонд за при-
роду. Циљ је покренути еколш-
ке мисли и активности којима се 
могу ублажити последице кли-
матских промена уз позив на 
промену свакодневних навика 
за дугорочну добробит планете 
и њених становника. 

Један сат мрака – светлост за будућност

Со њи Хри стов ски
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Има јед на пе сма ко ја оду ше вља ва, ко ја је ка-
ко го ди не про ла зе све ак ту ел ни ја, еко ло-

шка, крат ка а ге ни јал на. Опо ми ње и на во ди на 
раз ми шља ње: 

ОПО МЕ НА
Кад од се чеш др во зе ле них зве зда, ни је то са-

мо ње гов пад.
Сру шио си, при ја те љу, не ко ли ко гне зда 

и за клао је дан хлад.

На пи сао ју је зла ти бор ски за ви чај ни пе сник 
Ми ха и ло Ћу по вић Ћу по. Упо знао сам га у ба-
шти оне ста ре чај тин ске ка фа не “Три бо ра” ка да 
је об ја вио књи гу по е зи је “Пла ни на”... Али ни је 
Ћу по био по знат на ши ро ко по овој пе сми већ 
по оној ко ју пе ва Ужи ча нин Сло бо дан Му ли на 
“Зла ти бо ре пи тај Та ру”, зна те:

»Ја и дра га са пла ни не дви је
во ле ли се ко што ни ко ни је;
во ле ли се ко сун це и зо ра -
она с Та ре ја са Зла ти бо ра»... итд.

Али ду хо ви ти Ера не би то био да ни је на-
пи сао по сле мно го го ди на и па ро ди ју на исту 
пе сму:

Ја и ста ра са пла ни не дви је
сва ђа мо се ко што ни ко ни је:
сва ђа мо се от кад сва не зо ра -
она с Та ре ја са Зла ти бо ра.

Ре френ:

Зла ти бо ре пи тај Та ру:
- Хо ће л’ ико ба бу ста ру!
Та ра ње му од го ва ра:
- Шта ће ко ме ба ба ста ра!
Ше та ли смо по крај би стре во де;
је зи чи на ње на са мо бо де 
и кад год би по сва ђа ни се ли:
- Јој бак су зе! - она ме ни ве ли.

Ре френ ...

Сад ми ту га мо ју ду шу па ра
од ка ко ми ре че ње на Та ра -
сет ном пе смом кроз пла ву да љи ну:
- Што је ни си скр кен до у Дри ну!

За Ћу па је За ти бор био по јам при ро де и умео 
је да ужи ва у ње му, не се бич но је же лео да га по-
де ли, звао је да га по се ти мо и пе смом:

ДО ЂИ ТЕ 
Ко во ли зве зде на пла вом сво ду,
ко во ли би стру во ду,
ко на у чи да раз у ме
го вор бр да, по ља, шу ме,
не ка до ђе у при ро ду.

Адре са је ево, ова:
Ули ца сто цве то ва.
Пу то ка зом не жних гра на,
трг ли ва да рас цве та на.

Кад за треп те би сер зр на,
с ју тром по ђи тра гом ср на,
на пла ни ни спрат тре ћи...
Оста ло ће пти це ре ћи.

Ко на у чи да раз у ме
го вор ре ка, бр да, шу ме,
и с пти ца ма пе сму ви ти,
не ка са мо јед ном до ђе
па ће увек до ла зи ти.

Про ре као пе сник, Зла ти бор је да нас ту ри-
стич ка си ла, нај по се ће ни ја пла ни на у Ср би ји, 
ко јед ном до ђе увек му се вра ћа... Био би за-
до во љан пе сник тим мно штвом ша ре но ли ког 
све та ко ји увек на ђе не што пре ма соп стве ним 
мо гућ но сти ма и ин те ре со ва њу. Об ра до вао би 
се Ћу по и био по но сан да мо же да ви ди ка ко 
се ра ди та гон до ла са нај ве ћом тра сом на све-
ту и да на шњи Тор ник ко ји ће би ти мно го при-
сту пач ни ји сви ма са свом сво јом ди вљи ном и 
ра зним мо гућ но сти ма. Са ве ли ким за до вољ-
ством је пи со о ту ри стич ком на пре до ва њу ње-
го ве род не Мо кре Го ре: 

- “Јед на од нај леп ших же ле знич ких тра са на 
све ту до 1974. го ди не про ла зи ла је Мо кром Го-
ром. Пру га уског ко ло се ка је Бе о град по ве зи ва ла 
са Са ра је вом. Пе де сет го ди на је ова пру га отва-

ра ла вра та у свет Мо крој Го ри. Пар ња ча се про-
би ја ла кроз сте но ви те те сна це и ви со ке усе ке 
из ме ђу Шар га на и Мо кре Го ре, тра сом на ко јој 
пру га пра ви нео бич ну пу та њу у ви ду бро ја 8. У 
све ту је дин стве ном осми цом, спле том ту не ла и 
мо сто ва, ве што је са вла да на ви син ска раз ли ка 
од 300 ме та ра од Мо кре Го ре до Шар га на. Про-
ла зе ћи тра сом чу ве не осми це ду гом 13,5 ки ло ме-
та ра пут ни ку је би ло го то во не мо гу ће да од го нет-
не ко јим је прав цем про шао воз и ку да тек тре ба 
да про ђе. И као што се по про ро чан ству чу ве ног 
кре ман ског про ро ка Та ра би ћа из гра ди ла пру га 
та ко је и уга ше на. Гво зде на ко ла и гво зде ни пут 
ка ко је го во рио Та ра бић, не ста ли су али ће опет 
до ћи вре ме ка да ће љу ди об но ви ти тај гво зде ни 
пут ко јим ће љу ди ићи ра ди од мо ра, за ба ве и 
ужи ван ци је. И до ђе то вре ме, и об и сти ни ше се 
ре чи про ро ка Та ра би ћа. Це ла шар ган ска осми ца 
по но во ожи вља ва као ту ри стич ка атрак ци ја. Ло-
ко мо ти ве су већ сти гле. И ва го ни...Пр ви ту ри сти 
из зе мље и све та већ ужи ва ју у иде ал ном спо-
ју не дир ну те при ро де и да ху ста рих вре ме на. “

Знао је Ћу по, за тим је до шао Ку сту ри ца у ту 
ди во ту и сви зна мо шта је да нас Мо кра Го ра са 
Др вен гра дом и шта зна чи Зла ти бор за срп ски 
ту ри зам и ужич ки крај.

Ми ха и ло Ћу по вић је ро ђен 1934. го ди не у 
Мо крој Го ри, из ме ђу две ре ке и па ди на див-
них пла ни на Шар га на, Та ре и Зла ти бо ра. Био 
је по штар, а до бар део рад ног ве ка и управ-
ник по ште у Ча је ти ни на Зла ти бо ру. Љу би во је 
Ршу мо вић је јед ном при ли ком ре као о пе сни-
ку:  Ми ха и ло Ћу по вић је из вор ни пе сник, ре кло 
би се ин стру мент на ко ме при ро да, она зла ти-
бор ска, гор штач ка, му дри ја шка, ис пре да ни ти 
по е зи је. Он пе ва при род но као што ди ше, као 
што жи ви. Не уме и не ће да пра ви ни ка кве по-
ет ске фор ме у ко ји ма се гу би иде ја и ду ша пе-
сме. Са мим тим што је аутен ти чан, нај бо љи је 
кад пе ва о при ро ди и за ви ча ју. 

По е зи ју је Ћу по об ја вљи вао у књи жев ним 
ли сто ви ма и ча со пи си ма, на ра ди ју и те ле ви-
зи ји. Пе сме су му пре ве де не на ви ше је зи ка, 
ком по но ва не и увр шће не у ан то ло ги је. Об ја вио 
је де сет збир ки пе са ма, две мо но дра ме, че ти-
ри де чи ја по зо ри шна ко ма да и еко ло шку бај ку. 
На слов јој је: СХВА ТИ ЈЕД НОМ ЉУД СКИ РО ДЕ! 

Ка да свет схва ти пе снич ке по ру ке Ми ха и ла 
Ћу по ви ћа, тог бр ка тог де ли је бла гог по гле да и 
осме ха ко ји је у пра вом сми слу ре чи “Зла ти-
бор ско че до”, он да ће би ти ве о ма ле по ме сто 
за жи вот. Зла ти бор ци су схва ти ли свог пе сни-
ка и по че ли да обра ћа ју ви ше па жње на еко-
ло ги ју. Зла ти бор по ста је ме сто за све уку се и 
за хе до нисте и за на ри го ро зни је љу би те ље не-
дир ну те при ро де. 

Ми ха и ло Ћу по вић Ћу по је умро 2004. го ди-
не оста вив ши нај леп шу по е зи ју сво ме Зла ти-
бо ру. 

Наш Ћу по пе сник еко лог
ПИШЕ: ПРЕДРАГ В. КОВАЧЕВИЋ

Ми ха и ло Ћу по вић Ћу по
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Ча ро ли ја сли ка ко је уво де  
у но ву ствар ност 

„Мо је кр пи це“ је на зив из ло жбе ко ју су у га ле ри ји „Чи го та“  од 7.до 
13. мар та мо гли по гле да ти за ин те ре со ва ни по се ти о ци Зла ти бо ра. 
Умет ни ца Ве сна Ми лу но вић, спа ја ју ћи две стра сти: љу бав пре ма 
ма те ри ја ли ма и сли кар ству, ус пе ла је да нас на ве де да свет по сма-

тра мо ње ним очи ма. На кон ове из ло жбе о про ла зно сти ће мо мо жда 
раз ми шља ти дру га чи је.

Те ла у про сто ру оста вља ју сво је ма те ри јал не тра го ве на мно го на-
чи на. Чак и њи хо во од су ство то чи ни: пре во ји на ру ка ви ма ко шу ља 
ко ји су учи ни ли да се ма те ри јал из ли же, уду бље ња од сто па на те-
пи си ма, из бле де ле бо је блу зе или ха љи не ко је ти ме ка зу ју да су нам 
би ле оми ље на оде ћа...Одев ни пред ме ти ухва ће ни у игри све тло сти 
и сен ки, у шет њи, у по за ма за ми шље но сти, ими ти ра њу жи во та. И 
све то на сли ка ма Ве сне Ми лу но вић.

Иако из ра зи ти ко ло ри ста, умет ни ца по ка зу је да и те ка ко уме суп-
тил но да ко ри сти па стел не бо је. На њен рад је ути цао жи вот у Гра ду 
све тло сти, јер већ ду ги низ го ди на жи ви на ре ла ци ји Бе о град-Па риз. 
С по чет ка ства ра ла штва мо ти ви ње них сли ка би ли су отво ре ни про-
зо ри са дра пе ри ја ма ко је су ле пр ша ле ван, у про стор. Ка ко аутор ка 
ка же, то је би ла ње на че жња за од ла ском у свет, јер умет ник ко ји 
упо зна дру ге љу де, кул ту ре и оби ча је мо же би ти оства рен и пло до-
но сан. У Фран цу ској, на мно го број ним из ло жба ма, схва ти ла је да су 
ја ке бо је не што што не при ја у ова мо дер на вре ме на љу ди ма са за-
па да, јер увек ода ју ја ке емо ци је. Вре ме ном је то убла жи ла, на шла 
злат ну сре ди ну, а и успех.

Сре то Бо шњак, по зна ти срп ски ли ков ни кри ти чар и исто ри чар 
умет но сти, о де ли ма са ове из ло жбе  је ре као: “У овим сли ка ма не ма 
ве ли ких не ми ра, али има ве ли ких емо ци ја. Оне де лу ју као от кро ве ње 
не ког за бо ра вље ног ча роб ног про сто ра на пра гу не ке но ве ствар но-
сти у ко ју нас сли ка та ко си гур но и су ге стив но уво ди.“

 И са ма  аутор ка је, об ја шња ва ју ћи сво је мо ти ве, за пи са ла:„Би ла 
сам ју че. Да нас сам. Би ћу су тра. Би ћу знак. Би ћу веч ност. Би ћу сли ка.“

М. Р. Лу ко вић

Изложба Библиотеке града Београда у Чајетини
После Специјалне болнице Чигота, из-

ложбу “Био једном један лаф” коју је 
приредила Библиотека града Београда, 
имали су прилику, од 2. до 15. марта 2016. 
године, да виде и ученици и мештани Чаје-
тине.

Ауторке изложбе: Олга Красић Марјано-
вић, Владислава Ивковић Марковић и Ви-
олета Ђорђевић су изложбом “Био једном 
један лаф” приказале читав живот и рад 
Душка Радовића, писца, новинара, афо-
ристичара, радио и ТВ уредника, човека 
који је великом броју деце и многим гене-
рацијама зачинио детињство позитивним 
и помало иронично-критичким сликама и 
мислима о животу.

Љиљана Ракић, библиотекар, је испри-
чала ученицима интересатну причу и при-
ближила дечје емисије уз које су одрастали 
њихови родитељи, баке и деке “На слово 
на слово”, “Полетарац”, “Лаку ноћ, децо”... 
Подсетила их је колико је Душко волео децу 
и на његове врцаве песме које је писао за 
њих.

Изложба прати рад Душка Радовића, ње-
гов живот, признања. Кроз изложбу се про-
влаче и његова осећања, страхови и разо-
чарања, тако да су ауторке успешно кроз 

фотографије и текст, цитирајући понекад 
и самог Душка Радовића, успеле да при-
кажу Душка Радовића онаквог какав је он 
заиста био, обичан човек и велики мисли-
лац. Подсећање на његову култну радио 
емисију “Београде, добро јутро”, на “ Жен-
ске разговоре” по којима је прво снимље-
на серија, а после је овај текст адаптиран 
и за позориште... чине да Душко Радовић 
заиста буде представљен садашњим гене-
рацијама.

“Ако смем да будем нескроман, волео 
бих да ме људи памте по томе што сам на 
много различитих страна и простора по-
кушавао да се борим против досаде и глу-
пости. У ових скоро четрдесет година духо-
вног живота Београда и околине живело је 
и ваљда ће остати нешто од моје ироније, 
хумора и племенитости...”, Рекао је и запи-
сао Душко Радовић.

Изложбу је за непуних петнаест дана ви-
дело око 300 посетилаца.  Б. Ч.

Фото Никић
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На не дав но одр жа ној сед ни-
ци Управ ног од бо ра Удру-

же ња спорт ских ри бо ло ва ца 
Зла ти бор усво јен је из ве штај о 
ра ду за 2015. го ди ну, ана ли за 
по сло ва ња и за вр шни ра чун за 
исти пе ри од, као и план и про-
грам так ми че ња за 2016. го ди-
ну. Осим то га, по се бан осврт 
на пра вљен је на успе шно функ-
ци о ни са ње ри бо ло вач ке сек ци-
је О.Ш. „Ди ми три је Ту цо вић“, ко-
ја је нај број ни ја и оку пља ви ше 
од 120 чла но ва. Чла но ви Удру-
же ња су као је ди ну за мер ку 
свом ра ду ис та кли не ре ше но 
пи та ње фор ми ра ња Ша ран ске 
ба ре у не по сред ној бли зи ни на-
се ља „Је ле на Ан жуј ска“.

- То је др жав но има ње од 11 
хек та ра, ко је мо же да се узме 
у за куп, али нам тре ба по моћ 
око то га. То би мно го зна чи ло за 
Зла ти бор. При мер нам је Јо ки-
но вре ло, ма ла ба ра ко ја до но си 
при хо де– из ја вио је пред сед ник 
Удру же ња спорт ских ри бо ло ва-
ца Зла ти бор, Не дељ ко Жу нић. 

Пред сед ник оп шти не Ча је-
ти на, Ми лан Ста ма то вић, ис та-
као је да је ова ло ка ци ја пла ном 
опре де ље на упра во у ту на ме ну.

- Чак и ин ве сти то ри на се ља 
„Је ле на Ан жуј ска“ же ле да по мог-
ну. Са мо тре ба да ре ши мо имо-
вин ске од но се, ка ко нам не ко не 
би то при сва јао у ка сни јем пе ри-

о ду. Је зе ро у Риб ни ци ће вр ло бр-
зо пре ћи у ко мер ци јал не свр хе, 
из дво је на су озбиљ на сред ства 
за из град њу во до во да Су шич ко 
вре ло – ре као је Ста ма то вић.

На сед ни ци УО ис так ну та је 
по др шка СО Ча је ти на и Спорт-
ског са ве за оп шти ни Ча је ти на, 
Елек тро ди стри бу ци ја Ср би је и 
ОШ „Ди ми три је Ту цо вић“, као 
и ни за дру гих ло кал них при-
вред них су бје ка та (Ту ри стич ка 
ор га ни за ци ја Зла ти бор, „Та ли ја“, 
„Ча ва“, „Сму ђа“, „Зла ти бор ка“, ПК 
Зла ти бор, „Кра ље ва во да“, „Ви ла 
Жу нић“, „Ду кат“, „Зла ти бо рац“, 
„Пе ла“…)  У прет ход ној го ди ни, 
ка да се узму у об зир при хо ди и 
рас хо ди, Удру же ње је оства ри-
ло до бит од око 4.500 ди на ра.

Удру же ње ће у овој го ди-
ни ор га ни зо ва ти „Ме мо ри јал-
ни куп Љу бин ко Па вло вић“ (11. 
јун) за се ни о ре и пи о ни ре, као 
и тре ћи „Ша ран ски куп“ (30.06-
3.7.) у окви ру ко јег ће се одр-
жа ти и Ри бо ло вач ки ви ше бој. 
Осим то га, уче ство ва ће на так-
ми че њи ма „Зла тар ски ша ран“ 
у Но вој ва ро ши (мај) и на ре-
пу блич ком так ми че њу „Ша ран 
куп“ у Обре нов цу (јун), као и на 
МО СИ игра ма (јул).

Та ко ђе, Удру же ње ће ор га ни-
зо ва ти и Школ ску олим пи ја ду 
(28. мај) и Школ ски еко куп (24. 
сеп тем бар). 

Фуд ба ле ри ‘’Зла ти бо ра’’ ре ми јем су за по-
че ли про лећ ни део Зо не Дри на. Они су 

у 16. ко лу на го сто ва њу у Лај ков цу по ве ли 
про тив ‘’За дру га ра’’ у за вр шни ци пр вог по-
лу вре ме на го лом Вла ди ми ра Му дри ни ћа из 
кор не ра, али су у по след њим тре ну ци ма ме-
ча при ми ли по го дак, ко ји их је ко штао два 
бо да (1-1). Овај ре зул тат ишао је на ру ку дру-
го пла си ра ној ‘’Сло ги 1940’’, ко ја по сле по бе де 
над Зла та ром (4-0) има са мо три бо да за о-
стат ка за Ча је тин ци ма. У на ред ном ко лу ‘’Зла-
ти бор’’ ће до че ка ти ‘’Је дин ство 1945’’.

Фуд ба ле ри ‘’Ча је ти не’’  су у пре ми јер ној 
утак ми ци дру гог де ла се зо не ви ше не го убе-

дљи во на свом те ре ну са вла да ли еки пу Пе-
рућ ца (9-0). Се ри ју го ло ва отво рио је већ у 2. 
ми ну ту Дра ган Об ра до вић, ко ји је искорисtио 
аси стен ци ју Ву јо ви ћа. У 15. ми ну ту Не ма ња Ку-
тле шић је, по сле кор не ра, из не по сред не бли-
зи не „по го дио ме ту“ (2-0), а са мо пет ми ну та 
ка сни је Мар ко Ко ста ди но вић је јед ну од би је ну 
лоп ту спро вео у не бра ње ну мре жу (3-0). Бран-
ко Цве тић је у 26. ми ну ту по ви сио на 4-0, а са-

мо ми нут ка сни је исти играч је до шао до још 
јед ног го ла, ис ко ри стив ши од ли чан про дор Ко-
ста ди но ви ћа. Ре зер ви ста Јеч ме ни ца је у 50. 
ми ну ту та ко ђе ис ко ри стио асистенцiју Ко ста-
ди но ви ћа (6-0). До кра ја ме ча у стрел це су се 
упи са ли и дво ји ца Бо жо ви ћа: Бран ко Бо жо-
вић је за тре сао мре жу у 52. и 60. ми ну ту, а тач-
ку на убе дљи ву по бе ду до ма ћих ста вио је Сре-
тен Бо жо вић у 70. ми ну ту. 

Фуд ба ле ри  
„Зла ти бо ра’’  
ис пу сти ли  

по бе ду, де вет ка 
„Ча је ти не’’

Одр жан Управ ни од бор  
Удру же ња спорт ских  
ри бо ло ва ца Зла ти бор
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Еки па ко шар ка шких ве те ра на „Зла ти бор Ере“ бо ра ви ла је у Цр ној 
Го ри, где је од и гра ла две утак ми це – са еки па ма ‘’Ник ши ћа 1995.’’ 

и ‘’Хер цег Но вог’’. Ве те ра ни из Ча је ти не и Ужи ца на тај на чин су уз вра-
ти ли по се ту ко ле га ма из Цр не Го ре, с об зи ром да је ‘’Ник шић 1995.’’ 
уче ство вао на оба до са да шња из да ња ча је тин ског „Тур ни ра ве те ра на 
у ко шар ци“, прет ход не го ди не га осво јив ши, а ове су по ра же ни у фи-
на лу ка те го ри је игра ча ста ри јих од 45 го ди на упра во од до ма ћи на. И 
на го сто ва њу у Цр ној Го ри „Ере“ су би ле успе шни је од про тив ни ка, са-

вла дав ши ‘’Ник шић’’ са 61-48 и ‘’Хер цег Но ви’’ са 82-65. „Зла ти бор Ере“ 
на сту па ле су у са ста ву: Ду шко Пан то вић, Ни ко ла Јај ча нин, Ве ли мир 
Ђу ри чић, Алек сан дар Па вло вић, Са ша Са мар џић, Пре драг Јо ва но вић 
и Дра ган Пе јић, док их је са клу пе пред во дио Ми о драг Ди ми три је вић.

  Ча је тин ски и ужич ки ве те ра ни ис та кли су да су у Цр ној Го ри уго-
шће ни на нај бо љи мо гу ћи на чин, из ра зив ши за хвал ност сво јим до-
ма ћи ни ма на уло же ном тру ду, као и оп шти ни Ча је ти на и ЈП „Кул тур-
но спорт ски цен тар Ча је ти на“ ко ји су им обез бе ди ли пре воз. 

Ко шар ка ши ‘’Зла ти бо-
ра’’ ни су ус пе ли да до-
ђу до пе те уза стоп не 
по бе де у Дру гој ли ги. 
Они су у 22. ко лу по-
ра же ни у Но вом Са ду 
од до ма ће ‘’Вој во ди не’’ 
са 85-80 (24:23, 15:27, 
17:17, 29:13 ). Иако су 
по сле тре ћег пе ри о да 
има ли дво ци фре ну 
пред ност, Ча је тин ци 
су у по след њој де о ни-
ци до пу сти ли ри ва лу 
да пре о кре не ре зул тат и та ко се ре ван-
ши ра Зла ти бо ру за по раз у пр вом де лу 
се зо не. Ипак, тре ба ис та ћи да су го сти 
би ли осла бље ни не и гра њем Пе тра Ма-
ри ћа. У до ма ћем ти му, Де јан Ја њић је 
уба цио 19 по е на и оства рио се дам ско-
ко ва, Кр сто Бје ли ца по сти гао је 18 по е-
на, Те о дор Ата на сов 14, а Алек са За рић 
11. Код го сти ју, Мар ко Пе тро ни је вић је 
имао 19 по е на и 15 ско ко ва (ин декс 25), 

а дво ци фре ни су би-
ли и Де јан Ђо кић (14), 
Ни ко ла Ми ће вић (13), 
Вук Пе ко вић (12) и Ни-
ко ла Ва сић (11).

‘’Вој во ди на’’ са да 
има по бе ду ви ше од 
‘’Зла ти бо ра’’, ко ји је 
упи сао де се ти по раз у 
овој се зо ни. У на ред-
ном ко лу ‘’Зла ти бор’’ 
ће у ком шиј ском дер-
би ју до че ка ти ужич ку 
‘’Сло бо ду’’.

  Успе ха ни су има ли ни ка де ти. Они су 
у 14. ко лу Ре ги о нал не ли ге као до ма ћи-
ни по ра же ни од по же шке ‘’Сло ге’’ са 77-
76, по сле не из ве сне за вр шни це у ко јој су 
има ли шут за по бе ду, али ни су ус пе ли да 
га ис ко ри сте.

Пи о ни ри КК ‘’Зла ти бор’’ су у 6. ко лу 
Ре ги о нал не ли ге до шли до тре ће по бе-
де, пр ве на го сто ва њу. Они су са вла да ли 
‘’При бој’’ са 68-60. 

По две по бе де и по ра за  
за Ра ди ши ћа

Алек сан дар Ра ди шић је за ви кенд на сту пао 
са еки пом Чач ка на ме че ви ма пр ва че ти ри ко-
ла Екип ног др жав ног пр вен ства у сто ном те-
ни су за осо бе са ин ва ли ди те том. Ње гов тим 
је оства рио по ло ви чан учи нак – са вла да ли су 
Бе о град и Кра гу је вац, а по ра же ни су од Ни ша 
и до ма ћи на, Зре ња ни на. Тре ба ис та ћи да је Ра-
ди шић на овом так ми че њу имао про бле ма са 
по ви ше ном тем пе ра ту ром, што је сва ка ко у од-
ре ђе ној ме ри ути ца ло и на ње го ве пар ти је. На-
ред на рун да так ми че ња пред сто ји им 3. апри-
ла, ка да ће до ма ћин би ти Ле ско вац. 

Не за слу жен по раз ко шар ка ша 
у Но вом Са ду

„Зла ти бор Ера ма” по бе де и го сто прим ство у Цр ној Го ри
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Ко шар ка ши ‘’Зла ти бо ра’’ 12. 
по бе ду у пр вен ству оства-

ри ли су у 21. ко лу Дру ге ли ге на 
свом пар ке ту про тив во де ћег ти-
ма пр вен ства, бе о град ског ‘’Ди-
на ми ка’’ са 95-80 (30-17, 25-23, 
28-16, 12-24).

 У без сум ње нај бо љој ово се-
зон ској пар ти ји Ча је тин ци су у 
пот пу но сти над и гра ли тим ко ји је 
до ове утак ми це имао са мо че ти-
ри по ра за, при ка зав ши за вид ну 
бор бе ност и мо ти ви са ност. ‘’Зла-
ти бор’’ је већ до кра ја пр ве де о ни-
це ус пео да до ђе до дво ци фре не 
пред но сти, уз по себ но за па же не 
Ђо ки ћа и Ми ће ви ћа. У дру гој че-

твр ти ни сјај на 
игра до ма ћих 
се на ста ви ла, 
по но во је Ђо-
кић био не за у-
ста вљив, а го сте 
је ко ли ко-то ли ко у 
игри одр жа вао са мо ве-
те ран Нађ фе ји, ко ји је у овом 
пе ри о ду уба цио 11 по е на. Тре ћа 
че твр ти на од лу чи ла је пи та ње по-
бед ни ка. Ча је тин ци су од и гра ли 
без гре шке, на мо мен те и ве о ма 
атрак тив но, сте кав ши не до сти-
жних +28. У по след њој че твр ти-
ни раз ли ка је пре шла и 30 по е-
на пред но сти (94-63), а ко ли ко 

је Зла ти бор био 
до ми нан тан на 
овом ме чу по-
ка зу је и то што 

су у за вр шна три 
ми ну та игра ли са 

ре зер вном по ста вом.
 Нај за па же ни ји ак тер 

утак ми це био је Де јан Ђо кић са 
30 по е на и пет успе шних до да-
ва ња. Пу ну по др шку имао је у 
Пе тру Ма ри ћу (19 по е на), Ни-
ко ли Ва си ћу (14 по е на), Асми ру 
Ну ма но ви ћу (10 по е на, пет ско-
ко ва, че ти ри аси стен ци је) и Ни-
ко ли Ми ће ви ћу (10 по е на). Код 
го сти ју нај е фи ка сни ји је био Сте-

ван Нађ фе ји са 19 по е на, а дво-
ци фре ни су би ли још Алек сан дар 
Ра ду ло вић са 12 и Мла ден Па вло-
вић са 10 по е на.

КК ‘’Зла ти бор’’: Тму шић, Пе ко-
вић 5, Ра до вић, Ну ма но вић 10 п. 
5 ск, Ва сић 14, Пе тро ни је вић 4, 
Мај сто ро вић, Смо ло вић 3, Ма-
рић 19, Ми ће вић 10, Ђо кић 30 п. 
5 ас. Тре нер: Пре драг Ја ћи мо вић

КК ‘’Ди на мик БГ’’: Па вло вић 
10, Сте ва но вић 3, Сте фа но вић 5, 
Илић, Ра ду ло вић 12, Кр сто вић 5, 
Бо гу но вић, Па у но вић 4, Нађ фе ји 
19, Бе ло и ца 6, Тор њан ски 8, Бо-
га вац 7 п. 5 ск. Тре нер: Ми ро слав 
Ни ко лић 
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Ко шар ка ши „Зла ти бо ра’’ над моћ ни про тив ли де ра

Од бој ка ши це не у спе шне у Зу би ном по то ку
У 14. ко лу Дру ге ли ге За пад од бој ка ши це ‘’Зла ти бо ра’’ по ра же не су на го сто ва њу у Зу-

би ном по 0о ку од, еки пе ‘’Мо кре Го ре’’ са 3:1 (25:23, 25:23, 24:26, 25:23), чи ме су за бе ле-
жи ле сед ми по раз у се зо ни. С дру ге стра не, тим са се ве ра Ко со ва до шао је до че твр тог 
три јум фа и при том се ре ван ши рао Ча је тин ка ма за исто ве тан по раз у пр вом де лу се зо-
не. У на ред ном ко лу, ‘’Зла ти бор’’ ће до че ка ти еки пу ‘’Та ре’’.

У 
по след њој 
че твр ти ни  

до ма ћи про тив  
во де ћег „Ди на ми ка” 

во ди ли и пре ко  
30 раз ли ке

Сор риремио Иван Јанковић
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Сед ни ца Управ ног од бо ра 
Спорт ског са ве за Ср би је, ко-

ја је у мар ту тре ба ло да се одр жи 
на Зла ти бо ру, од ло же на је у по-
след њи час, услед еле мен тра них 
не по го да ко је су за де си ле на шу 
зе мљу. Ипак, у Ча је ти ни је бо ра-
вио пред сед ник Спорт ског са ве-
за Ср би је,Алек сан дар Шо штар, 
ко ји је раз го ва рао са ге не рал ним 
се кре та ром Спорт ског са ве за Ча-
је ти не, Бран ком Шко дри ћем и са 
пред сед ни ком Скуп шти не Оп-
шти не Ча је ти на,Ми ло јем Ра јо-
ви ћем.

Шо штар је, из ме ђу оста лог, ис-
та као до бру са рад њу Спорт ског 

са ве за Ср би је и Спорт ског са ве-
за оп шти не Ча је ти на, а по се бан 
осврт на пра вио је и на са рад њу 
са Оп шти ном Ча је ти на око ор га-
ни за ци је „Фе сти ва ла спорт ског 
фил ма“. Би ло је ре чи и о мо гућ-

но сти ор га ни зо ва ња на Зла ти бо-
ру јед ног од кам по ва за де цу из 
ди ја спо ре, за ко је су опре де ље-
на сред ства од стра не Ми ни стар-
ства омла ди не и спор та.

-Са ма иде ја да се сед ни ца 

УО ор га ни зу је у Ча је ти ни је сте 
још је дан до каз са рад ње Спорт-
ског са ве за Ср би је и ча је тин-
ског Спорт ског са ве за, а то тра је 
већ ду ги низ го ди на. Ча је ти на је 
увек  би ла оп шти на ко ја је ула га-
ла у спорт. Ми слим да је ор га ни-
за ци ја си сте ма функ ци о ни са ња 
спор та ов де на ви со ком ни воу, а 
по твр да то га је и на гра да за нај-
у спе шни јег ге не рал ног се кре та-
ра у 2015. го ди ни, ко ју је до био 
Бран ко Шко дрић. До бром ор га-
ни за ци јом мо же да се до ђе до 
оства ри ва ња бо љих усло ва за 
ба вље ње спор том- ис та као је 
Шо штар. 

Алек сан дар Шо штар, пред сед ник Спорт ског  
са ве за Ср би је, по се тио Ча је ти ну

Пи о нир ска се лек ци ја ФК ‘’ Зла ти бор’’ по-
сле де сет од и гра них ко ла у пр вен ству 

за у зи ма во де ћу по зи ци ју са 24 осво је на бо-
да (осам по бе да и два по ра за), два ви ше од 
нај бли жих пра ти ла ца при је пољ ског ‘’По ли-
мља’’ и ‘’Сло ге’’ из Ба ји не Ба ште. Ре зул тат ка-
кав ду ги низ го ди на ни је по сти гла ни јед на 
мла ђа се лек ци ја ФК ‘’Зла ти бор’’ оства ру је 
ге не ра ци ја пред во ђе на тре не ром Ср ђа ном 
Сто ја но ви ћем, ко ју чи не: Угље ша Ку ка, Бу-
ди мир Ку зе ље вић, Ми лан Ко стић, Мар ко 
Ста нић, Ра до ван Нин чић, Вла ди мир Удо ви-
чић, Лу ка Де спић, Мар ко Кер лец, Ра ди ша 
Сто ја но вић, Ма ти је Ла зо вић, Пе тар Чо ло-

вић, Алек сан дар Ње гуш, Не ма ња Ми тро-
вић, Ни ко ла Бје ли чић, Да вид Об ра до вић, 
Ђор ђе Ко ко ро вић, Пе тар Љу бо је вић, Не ма-
ња Сто ја но вић, Сте фан Ми хај ло вић, Ср ђан 
Фи ли по вић и Ни ко ла Ко ко ро вић.

 - Ова еки па је на оку пу ви ше од пет го ди-
на, са зре ли су фи зич ки и так тич ки, фор ми-
ра ли су се као тим. Уко ли ко ис тра је мо до 
кра ја се зо не са ова квим ре зул та ти ма игра-
ће мо ба раж са не ким ве ћим клу бом, по пут 
лу чан ске ‘’Мла до сти’’, ча чан ског ‘’Бор ца’’, 
‘’Ме тал ца’’... Бу ду ће ге не ра ци је би, за ви сно 
од тог ре зул та та, мо гле да игра ју ква ли тет-
ни ју ли гу где се мно го озбиљ ни је ра ди и где 

ду го ни смо има ли пред став ни ка- пред ви ђа 
тре нер Сто ја но вић.

Пи о ни ри су за ова кве ре зул та те не дав но и 
на гра ђе ни: пу то ва ли су на при пре ме у Ига-
ло за јед но са чла но ви ма се ни ор ске еки пе.

- Њи ма је то мно го зна чи ло, пр ви пут су 
ишли  на при пре ме у при мор ске кра је ве. Уз 
то, мно го ће им зна чи ти да до дат но раз ви-
ју осе ћај за јед ни штва. Ра ди ли смо два пу та 
днев но, по слу жи ло нас је вре ме, ство ри ли 
смо ба зу за на ста вак се зо не. За хва љу је мо се 
Управ ном од бо ру на че лу са пред сед ни ком 
Вељ ком Ра ду ло ви ћем, ко ји нам је омо гу ћио 
да пу ту је мо у Цр ну Го ру са се ни о ри ма. 

Нај ве ћи успех пи о ни ра ФК „Зла ти бор’’


