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Почетком марта, ново-
основана политичка 
странка Здрава Србија 

(ЗС) званично је регистрова-
на, а њено седиште је у Чаје-
тини. Да се ова партија упише 
у Регистар политичких стран-
ка (на регистарском листу бр. 
120), решење је 4. марта доне-
ло Министарство државне уп-
раве и локалне самоуправе, и 

то на основу члана 10 Закона 
о министарствима, члана 26 
став 1 Закона о политичким 
странкама, члана 23 Закона 
о државној управи и члана 
136 став 1 Закона о општем 
управном поступку. Као за-
ступник политичке странке 
Здрава Србија уписан је Ми-
лан Стаматовић из Чајети-
не, а решење о регистрацији, 

објављено 13. марта у ''Служ-
беном гласнику'', потписао је 
министар државне управе и 
локалне самоуправе Бранко 
Ружић. Подсећамо да је пр-
ви иницијативни скуп за ос-
нивање Здраве Србије одржан 
на Духовски понедељак (Друге 
Тројице) 5. јуна 2017. године, у 
Љубишу на Златибору.

Овим је, и формално, зао-

кружена, односно остварена, 
идеја председника општине 
Чајетина Милана Стамато-
вића и његових сарадника да 
створе једину изворну партију 
у унутрашњости Србије, једну 
од ретких која главно седиште 
има изван метрополе, а сва-
како прву са седиштем у на-
шем крају, која више од других 
треба да допринесе децентра-

лизацији, да боље разуме и 
лакше решава проблеме ста-
новништва које живи изван 
главног града. 

Окупили смо све  
позитивне ефекте

Стаматовић за ''Златиборске 
вести'' објашњава главне мо-
тиве оснивања Здраве Србије 
и правце њеног деловања.

– После дугогодишњег мог 
искуства и рада у политици, 
запажених резултата на пред-
седничким изборима, као и 
раније, у неколико наврата, 
на локалним изборима, на 
иницијативу бројног члан-
ства и симпатизера наше Гру-
пе грађана "За здраву Србију", 
и уз велику подршку грађана 
из целе Србије, кренули смо у 

стварање једне и једине аутен-
тичне партије у западној Ср-
бији – подсећа оснивач Здраве 
Србије и наставља:

– У процесу формирања ове 
партије, имали смо на уму и 
сва наша политичка искуства 
и позитивне ефекте нашег до-
садашњег бављења политиком 
и све то уклопили у један оз-
биљан програм. Он је заснован 
на заштити државних и нацио-
налних интереса, али и децен-
трализацији, борби против 
сиромаштва, борби против ко-
рупције... Партија ће тако бити 
и профилисана, што је у складу 
са нашим досадашњим радом, 
препознатљивим и по нашем 
залагању и подршци обичном 
човеку, заступању светосавс-
ког пута где је Србија на првом 
месту. Значајна подршка, пре 
свега у западној Србији која се 
потом ширила и на ниво целе 
земље, дала нам је за право да 
први пут формирамо у овом 
крају једну политичку стран-
ку са седиштем у Чајетини. Ово 
је једина изворна партија, из-
ван Београда, у унутрашњости 
Србије.

Стаматовић се нада да ће за 
поменуте добре намере имати 
подршку: 

– Да Србија крене једним 
новим путем децентрализа-
ције и опоравка кроз вековне 
послове којима се овде бави-
ло становништво. Мислим, 
најпре, на пољопривреду и, 
посебно, сточарство, а сада 
су се, у овом модерном свету, 
створили прилика и услови, 
поготово на Златибору, али и 
у целој Србији, да се бавимо 
туризмом. То је нешто што ми 
нудимо као програм за опора-

Циљ партије је улазак у републички парламент,  
да се боримо за равномеран развој државе и поштовање  

мањих средина које бележе одличне резултате'',  
каже Милан Стаматовић

Глас народа из 
унутрашњости 

Србије
Регистрована политичка партија Здрава Србија, једина изворна у унутрашњости 

и прва са седиштем у Чајетини, с цветом дрена који је лого странке
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вак Србије. Здрава Србија ће 
бити заснована по принципу 
организовања тимова људи 
који хоће да уђу у партију, 
а не на појединцу и лидеру. 
Сматрам да је ово што нудимо 
нешто ново и за будућа време-
на, а партија, према свим про-
ценама, има перспективу. За 
сада, судећи по интересовању 
значајних, озбиљних поједи-
наца из света науке, еконо-
мије, пољопривреде, спорта, 
уметности, за улазак у ЗС за-
интересоване су структуре оз-
биљних и часних људи. Исти-
на, дуго је трајало формирање, 
али за резултат је дало да фор-
мирамо општинске одборе од 
часних и поштених људи.

– На првом месту нам је 
интерес да у свим општина-
ма у којима постоји могућ-
ност формирања одбора, у 
њих улазе заиста најчаснији 
и најугледнији људи из локал-
них заједница. Циљ партије 
је улазак у републички пар-
ламент, да се чује глас наро-
да из унутрашњости Србије. 
Да се боримо за равномеран 
развој целе државе и пошто-
вање мањих средина које бе-
леже одличне резултате. Има 
много мањих средина које 
су по резултатима пример за 
целу Србију, а могу послужи-
ти као модел добре праксе це-
лом свету. До сада смо те најте-

же административне послове 
превазишли и једна смо од 
ретких политичких партија 
која је скупила 10.000 потпи-
са, па у складу са важећим за-
коном, и регистровала партију. 
То нам даје гаранцију да ће сви 
они људи који су дали подрш-
ку, сутра бити и активни чла-
нови. То је пут и перспектива 
Здраве Србије. Радили смо на 
томе како да се партија мар-

кетиншки промовише и оно 
што је интересантно, одабра-
ли смо цвет дрена за лого пар-
тије. Сам назив Здрава Србија, 
са цветом дрена, указује на 
здраву Србију, здраву партију. 
То народно поређење ''здрав к'о 
дрен'' кроз векове се користило 
за некога ко је  чврст, постојан, 
истрајан – напомиње председ-
ник општине Чајетина.

Остајемо део 
Савеза за Србију 

На питање ''Златиборских 
вести'' какав ће однос Здрава 
Србија убудуће имати са Са-
везом за Србију (СзС), Стама-

товић одговара да она и даље 
остаје део тог савеза: – Свако 
у Савезу за Србију има своју 
самосталност и свој идеолош-
ки програм. Ако су чланице 
савеза идеолошки различи-
те, у једном смо јединствени: 
да се дође до промене власти 
на изборима уз поштовање 
демократских принципа, уз 
јавност бирачког процеса и 
сређивање бирачких списко-

ва. У томе се сви слажемо, и по 
питању очувања Косова и на-
ционалних интереса, ту нема 
разлике између чланица са-
веза. На поменутим принци-
пима треба да се прошири и 
обједини опозиција, да дође-
мо до избора и поштене избор-
не утакмице како сутра нико 
не може да оспорава било кога 
ко је изабран .

Има ли опозиција шансу 
на изборима уз овакав однос 
власти, питамо председни-
ка, који каже да је сада важно 
јасно поставити рок за фор-
мирање групе која ће заједно 
са опозицијом и странком на 

власти доћи до поштених из-
бора. – Власт је све институ-
ције централизовала на шта 
нема право. Под тренутним 
условима илузорно је изаћи 
на изборе, ниједна опози-
циона партија то неће при-
хватити, јер је све у рукама 
једне партије и једног чове-
ка. А ако опозиција не изађе 
на изборе то не даје легити-
митет ономе ко освоји власт. 
Та власт неће бити подржа-
на од међународне заједни-
це, а то није добро за Србију, 
јер ће се стварати тензије и от-
варати могућности за додат-
не поделе. Сада је Србија по-
дељено друштво, што најмање 
одговара нама Србима, а нај-
више неким страним интере-
сима или сепаратистима.Тако 
да ми морамо наћи начин да 
се договоримо, ујединимо по 
овим питањима како се кас-
није не бисмо делили. Све 
што се затим буде дешавало 
ићи ће на терет онога ко је на 
власти, јер он прави амбијент, 
одређује правила, показује 
да ли је толерантан. А сада 
је овде све у рукама СНС-а и 
Александра Вучића који сам 
мора да се опредили да ли ће 
да пружи руку помирења и 
помири српски народ или ће 
додатно да га подели – сматра 
Милан Стаматовић.

З. В.

Први иницијативни скуп за оснивање Здраве Србије одржан на Духовски понедељак 5. јуна 2017. у Бошковој води у Љубишу

Да Србија крене једним новим  
путем децентрализације  

и опоравка кроз вековне послове  
којима се овде бавило  

становништво
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У ма на сти ру Хи лан да ру на 
Све тој Го ри, јед ном од нај-
зна чај ни јих сре ди шта срп-

ске ду хов но сти и кул ту ре, бо ра-
ви ла је 23. и 24. мар та де ле га ци ја  
оп шти не Ча је ти на, ло кал не са мо-
у пра ве ко ја је по је ди нач но нај ве ћи 
до на тор об но ве Хи лан да ра. 

Ту све ти њу по се ти ли су овом 
при ли ком пред став ни ци ча је тин-
ске оп шти не Ми лан Ста ма то вић 
и Ар сен Ђу рић са са рад ни ци ма,, 
при вред ни ци на шег кра ја, пе то ри-
ца ле ка ра, све ште ник зла ти бор ске 
цр кве Не над Ива но вић, про фе со-
ри и дру ги на ши углед ни љу ди ко-
ји су у ве ри. Као и то ком ра ни јих 
ова квих по се та, брат ство ма на сти-
ра ср дач но је до че ка ло го сте из оп-
шти не с ко јом Хи лан дар већ го ди-
на ма раз ви ја бли ске ду хов не ве зе.

Овај ма на стир, под се ћа ју исто-
риј ски из во ри, об но ви ли су на ру-
ше ви на ма ста ри јег хра ма 1196. 
го ди не ве ли ки жу пан Сте фан Не-
ма ња (у мо на штву Си ме он) и ње-
гов нај мла ђи син Раст ко (Све ти 
Са ва), ко ји су ство ри ли са мо стал-
ну сред њо ве ков ну срп ску др жа-
ву и ауто ке фал ну Срп ску пра во-
слав ну цр кву (чи јих осам ве ко ва 
ауто ке фал но сти обе ле жа ва мо у 
овој го ди ни). Хи лан дар је нај ве ћи 
про спе ри тет до жи вео у вре ме ца-
ра Ду ша на ка да је Све та Го ра до-
шла под ње го ву власт. То ком ве ко-

ва тур ске вла да ви не Хи лан да ру су 
по ма га ли ру ски ца ре ви и мол дав-
ски кне же ви, а срп ски па три јар си 
из Пе ћи у 17. ве ку. Осни ва њем но ве 
срп ске др жа ве у 19. сто ле ћу учвр-
шће на је ду га тра ди ци ја бли ских 
ве за Ср би је са Хи лан да ром. Ма на-
стир се од 1988. го ди не, за јед но са 
оста лим све то гор ским, на ла зи на 
Уне ско вој ли сти свет ске ба шти не. 
У ње му је очу ва на нај бо га ти ја ко-
лек ци ја ори ги нал них ста рих ру-
ко пи са, ико на и фре са ка, та ко да 
у да на шње вре ме пред ста вља нај-
зна чај ни ју ри зни цу срп ске сред-
њо ве ков не кул ту ре. На кон ка та-
стро фал ног по жа ра ко ји је мар та 
2004. за хва тио Хи лан дар, ра до ви 
на ње го вој об но ви по че ли су 2006. 
и мно ги су при те кли у по моћ, а 
оп шти на 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 об но ву и да ју ћи не-
мер љив до при нос. 

Ма на стир ску цр кву  
от кљу чао пред сед ник  

По овом до ла ску у ма на стир, на-
кон пре да је да ро ва и по мо ћи ко је 
су до не ли Хи лан да ру и до бро до-
шли це до ма ћи на, го сти из Ча је-
ти не има ли су при ли ку да оби ђу 
го то во сва ки ку так хра ма. По ред 
ма на стир ске цр кве, ко ју је сим бо-
лич но от кљу чао пред сед ник Ста-
ма то вић, об и шли су и бу нар Све-
тог Са ве: пре да ње ка же да је во ду 
у том бу на ру про на шао Све ти Са ва 
при ли ком град ње ма на сти ра кра-
јем 12. ве ка, она је и да нас жи ва и 
сма тра ју је чу до твор ном, а на ла-
зи се ис под про зо ра ке ли је где се 

1200. го ди не упо ко јио Све ти Си-
ме он Ми ро то чи ви. Ви де ли су Ча-
је тин ци и чу до твор ну ло зу Све тог 
Си ме о на, ма ли ну ко ју је за са дио 
цар Ду шан, ко стур ни цу, че сму по-
диг ну ту у част кра ља Алек сан дра 
Ка ра ђор ђе ви ћа, ви на ри ју где су 
де гу сти ра ли ви но ко је се ов де про-
из во ди и де лом ко ри сти за ма на-
стир ске по тре бе, а де лом пла си ра 
на тр жи ште... 

Из ја ву на Хи лан да ру  по во дом 
ове по се те за ‚‘Зла ти бор ске ве сти‘‘ 
дао је пред сед ник оп шти не Ча је ти-
на Ми лан Ста ма то вић. По ње го вим 
ре чи ма, ова ло кал на са мо у пра ва са 
сво јим гра ђа ни ма и ста нов ни ци ма 
окол них ме ста сва ке го ди не два пу-
та до ла зи на Хи лан дар.

 – На сто ји мо да чу ва мо ду хов не 
ве зе и бли ско са ра ђу је мо са Хи лан-

Бли ске ду хов не ве зе  
Хи лан да ра и Ча је ти не

Де ле га ци ја оп шти не Ча је ти на, у ко јој су би ли пред став ни ци ло кал не са мо у пра ве,  
при вред ни ци, ле ка ри и дру ги, по се ти ла све то гор ски ма на стир. – „Иде мо ка оства ре њу 
ци ља ко ји смо за цр та ли: да омо гу ћи мо свим ме шта ни ма оп шти не Ча је ти на ко ји хо ће  

и же ле да по се те Хи лан дар’’, из ја вио у Хи лан да ру Ми лан Ста ма то вић

Ђу рић: У ор га ни за ци ји оп шти не Ча је ти на Хи лан дар 
до са да по се ти ло пре ко 1.000 љу ди  

За ме ник пред сед ни ка оп шти не Ча је ти на Ар сен Ђу рић под се ћа за „Зла ти
бор ске ве сти‘‘ да је ово још јед на у ни зу по се та ко ју оп шти на Ча је ти на ор га ни
зу је ма на сти ру Хи лан дар. – Дра го ми је да је од ових 60 љу ди, ко ји су до шли, 
нај ве ћи број ов де пр ви пут и ми се тру ди мо да сва ке го ди не ба рем јед ном, а 
не кад и два пу та го ди шње до во ди мо љу де у нај ве ћу срп ску све ти њу. До са
да је пре ко 1.000 љу ди у ор га ни за ци ји оп шти не Ча је ти на по се ти ло ма на стир 
Хи лан дар. На ста ви ће мо то да чи ни мо и у на ред ном пе ри о ду. До ни ра мо Хи
лан да ру и фи нан сиј ска сред ства, по ма же мо об но ву. А јед на од по мо ћи ко ју 
оп шти на Ча је ти на пру жа су и до ла сци де це са Ко со ва и Ме то хи је и Ре пу бли
ке Срп ске у орга ни за ци ји Хи лан да ра, ко ју ми сме шта мо на Зла ти бо ру – на
по ми ње Ар сен Ђу рић.
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да ром. Иде мо ка оства ре њу ци ља 
ко ји смо за цр та ли: да омо гу ћи мо 
свим ме шта ни ма оп шти не Ча је-
ти на ко ји хо ће и же ле да по се те 
Хи лан дар. А увек се тру ди мо и да 

ов де по мог не мо шта мо же мо. По-
ма же мо јер сма тра мо да Хи лан да-
ру, као сре ди шту срп ске ду хов но-
сти и кул ту ре, увек тре ба по мо ћи. 
То је ду жност сва ког Ср би на, сва-
ке ло кал не са мо у пра ве, ду жност 
др жа ве Ср би је. Има мо ду го роч не 
пла но ве са рад ње са Хи лан да ром, 
та ко да се на ша до бра са рад ња са 
нај ве ћом срп ском све ти њом и да-
ље на ста вља – ре као нам је Ста ма-
то вић по ми њу ћи и по моћ оп шти не 
за од мор де це из срп ских ен кла ва 
у са рад њи са Хи лан да ром.

 
По се бан ста тус за гру пу 

из Ча је ти не

По се та го сти ју из Ча је ти не све-
то гор ском ма на сти ру за вр ше на је 
при је мом код игу ма на Хи лан да-
ра ар хи ман дри та Ме то ди ја Мар-

ко ви ћа. Игу ман Ме то ди је, ко ји је 
Ча је ти ну као је ди ну ло кал ну са-
мо у пра ву већ по хо дио и ко ја му је 
до де ли ла сво је нај зна чај ни је оп-
штин ско при зна ње ‚‘Зла ти бор ску 
по ве љу‘‘,  на овом при је му је ре као: 

– Ми би смо во ле ли да ов де при-
ми мо ви ше го сти ју, али има мо не-
ка огра ни че ња, сва ке го ди не има 
све ви ше по кло ни ка и мо ра мо да 
на ђе мо не ку ме ру. Али кад нам до-
ла зи гру па из Ча је ти не, он да не ма 

огра ни че ња, ви има те по се бан ста-
тус. Не мо же мо вам се оду жи ти ко-
ли ко сте нам по ма га ли, а и ви нас 
ле по до че ку је те – ка зао је ви со ко-
пре по доб ни ар хи ман дрит Ме то ди-
је, ко ји је сва ком го сту на при је му 
уз бла го слов по кло нио мо но гра-
фи ју ма на сти ра и ико не Го спо да 
Ису са Хри ста Спа си те ља, Пре све-
те Бо го ро ди це Тро је ру чи це, Све тог 
Са ве и Све тог Си ме о на Ми ро то чи-
вог. З. В. 
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Општинско Удружење пен-
зионера у Чајетини једно 
је од најактивнијих у Ср-

бији. Пензионери окупљени око 
овог удружења путују, друже се, 
учествују на разним такмичењи-
ма, културним и спортским до-
гађањима. 

О погодностима које припре-
мају за своје чланове за „Злати-
борске вести’’ говорио је председ-
ник удружења Славко Пантовић. 
Он је на заједничкој седници 
општинских одбора ПУПС-а и 
Удружења пензионера  општине 
Чајетина поднео извештај о раду 
за 2018. и представио програм 
рада за 2019. годину. 

У извештају за претходну го-
дину су наведене све реализо-
ване активности, почев од орга-
низованог снабдевања огревним 
дрветом, испоруком пакета по-
моћи угроженим пензионерима, 
спровођења лекарских прегледа, 
па све до генерацијских дружења 
и учешћа на Олимпијади трећег 
доба.

Према Пантовићевим речима, 
приоритет у протеклој години је 
била набавка огревног дрвета за 
коју је владало велико интересо-

вање. Испоручено је 253 метра 
кубна огревног дрвета које су пен-
зионери платили у  12 месечних 
рата, а заинтересованих је било 
и за куповину свињских полут-
ки које су могли платити преко 
административне забране у три 
месечне рате. Удружење се тру-
дило да помогне најугроженије 
пензионере општине Чајетина, 
не условљавајући да лице коме 
се помоћ упућује буде и члан уд-
ружења. Подељено је 20 пакета са 
основним животним намирница-
ма и средствима за личну хигије-

ну онима којима је та помоћ била 
најпотребнија, а на основу пред-
лога председника месних одбо-
ра. Свој допринос дао је и Црвени 
крст Чајетина који је припремио 
14 пакета помоћи.

Презадовољни бањом
Оно што је пензионерима од ве-

лике важности је одлазак у бање. 
Удружење је обрађивало  чак 81 
захтев за бањско лечење,  а право 
на рехабилитацију о трошку ПИО 
Фонда добило је 27 пензионера. 
„Мислим да смо прошле године 

први пут добили мало више мес-
та за бањско лечење него раније. 
Наши људи су то углавном иско-
ристили и сви су презадовољни 
бањом у којој су били. Имали су 
могућност избора и одлазили у 
оне центре за које су били заин-
тересовани, а по препоруци лека-
ра“, каже Пантовић.

Оно чему се пензионери најви-
ше радују су дружења и излети, а 
било је и оних који су себи могли 
да приуште и летовање.Са овом 
праксом ће се наставити и убу-
дуће, као и са мноштвом других 
активности предвиђених планом 
за 2019.годину. 

„Прошле године смо били на 
24 дружења, на којима је путова-
ло 947 пензионера. Превалили смо 
пут од близу 5.000 километара. 
Били смо и на мору, у Ђеновићима 
у Црној Гори где је прошле годи-
не летовало 38 пензионера. Цена 
преноћишта са два оброка изно-
сила је 17 евра дневно и плаћано 
је на шест рата до поласка. Нада-
мо се да ће ускоро стићи понуда и 
за ову годину, мада се људи при-
лично интересују и за Грчку. Цене 
у вансезони су веома повољне. За 
десетодневни боравак треба да се 

Пензионерска 24 дружења  
с пређених 5.000 километара

Чајетинско удружење обезбеђује дружења и излете за старије, али и огревно дрво,  
свињске полутке, пакете помоћи, лекарске прегледе, одлазак у бање...  

– За вансезонски десетодневни боравак у Грчкој по цени од 75 евра већ 20 уписаних  

Славко Пантовић
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издвоји око 75 евра, а у цену су 
укључени и трошкови превоза. 
Спискови се већ праве, а до сада 
је уписано преко 20 пензионера“, 
истакао је Пантовић, додајући да 
је у протеклој години организован 
излет у Вишеград, пловидба Дри-
ном, посета цркви у Старом Бро-
ду, месту страдања српског народа 
у Другом светском рату. На овом 
излету било је укупно 50 пензио-
нера.

Пет кореографија  
фолклорне секције

Онима који воле песму и игру 
омогућено је да се прикључе фол-
клорној секцији која броји 25 чла-
нова. Пробе се одржавају средом у 
18:30 у просторијама клуба удру-
жења, а тренутно увежбавају пет 
кореографија. Секцији се недав-
но прикључила и певачка група 
„Распевани Златибор“.

Чајетински пензионери радо 

учествују у различитим спорт-
ско-рекреативним активностима. 
Редовни су учесници Олимпијаде 
трећег доба и могу се похвалити 
добрим пласманом. Ове године 
петочлана екипа постигла је за-
довољавајући пласман, имајући 
у виду да су били рангирани у 
горњем делу табеле. 

Да са чајетинским Домом 
здравља негују добру сарадњу 
потврђује податак да су током 
прошле године у четири наврата 

организоване посете лекарских 
екипа. У просторијама Удружења 
пензионера вршило се мерење 
крвног притиска и шећера у крви, 
као и офталмолошки прегледи уз 
могућност куповине наочара на 
више рата.

Велика подршка локалне 
самоуправе

Једна од активности која ће 
ове године бити организована по 
први пут, а која завређује пажњу, 

је акција пошумљавања на Зла-
тибору.

“Мислим да се то организује 
први пут откада удружење по-
стоји. Та акција је замишљена 
тако да не пошумљавамо само ми 
стари већ да нам се, у сарадњи са 
спортским клубовима, придруже 
и млади”, каже Пантовић.

Ово су само неки од начина 
који ће суграђанима допринети 
да своју старост проведу достојан-
ствено, а председник удружења је 
указао и на добру сарадњу са ло-
калном самоуправом која пру-
жа велику подршку у реализа-
цији заједничких планова, а све 
у циљу унапређења рада удру-
жења. На подручју општине тре-
нутно има 3.800 пензионера, од 
којих је у удружење учлањено 
нешто више од 500, с тим што ће 
се у будућности активније радити 
на омасовљењу чланства.

Драгана Росић

„На дружењима нам буде много лепо. Нама друго ништа и не тре
ба››, каже Ангелина Тијанић која је од 2012. учлањена у чајетинско Уд
ружење пензионера

Удружење пензионера општине Чајетина и током минуле  године 
окупљало је своје чланство и настојало да најстаријој популацији упо
тпуни и олакша заслужене пензионерске дане. Чајетински пензионери 
су задовољни чланством, о чему сведоче и њихови коментари.

Ангелина Тијанић се у удружење учланила 2012. године првенствено 
како би могла на више месечних рата набавити огрев и зимницу, али и 
путовати на генерацијска дружења.

„У овим годинама много значи када можеш негде да одеш. Пут нам 
буде обезбеђен, а остало платимо сами. На дружењима нам буде много 
лепо. Нама друго ништа и не треба. Упутила бих позив свима који желе 

и воле да се друже да нам се придруже. Често гледам и на телевизији 
да се овакви сусрети организују у целој Србији, што је веома лепо и за
нимљиво. Па зашто се не бисмо и ми дружили“.

Видомир Лучић удружењу се прикључио одмах након пензионисања. 
Каже да се сви програми успешно спроводе, али да има и проблема.

„Није циљ да буде боље само нама пензионерима, већ и нашој деци. 
Треба се дружити, наравно, искористити то још неку годину. Међутим, 
најважније је да се пензионерима обезбеде услови за нормалан живот. 
Да имају средства да купе оно што им треба. Има људи који примају 
пакете помоћи. Треба свима изаћи у сусрет, колико ко може. Они су 
задовољни. Али има и оних који негодују, а то су они који имају много 
више“, додаје Лучић још једном указујући на значај подршке пензио
нерима са најнижим примањима. Д. Росић

Путовања  
у старости  

много значе
Ангелина Тијанић Видомир Лучић
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Златибор на сајму  
туризма у Москви

Учешће на овом престижном туристичком скупу био је сјајна прилика да се руско 
тржиште упозна са атракцијама, активностима и видовима туризма које Златибор нуди, 

али и са понудом екскурзија, хотела и других видова смештаја

Председник општине Чаје-
тина Милан Стаматовић 
и заменик председни-

ка Арсен Ђурић, који су били у 
радној посети московском сајму, 
имали су ту повољне састанке за 
туризам Златибора и за инвести-
ције у ову делатност на подручју 
наше општине 

Сајам туризма у Москви ус-
пешно је протекао за представ-
нике делегације општине Чаје-
тина и ТО Златибор који су на 
овом сајму у оквиру штанда на-
ционалне туристичке организа-
ције презентовали понуду злат-
не планине. 

Учешће на престижном мос-
ковском туристичком скупу 
„МИТТ 2019.” био је сјајна при-
лика да се руско тржиште упозна 
са атракцијама, активностима и 
видовима туризма које Злати-
бор нуди, али и са понудом ек-
скурзија, хотела и других видова 
смештаја.

Прва два дана сајма била су ре-
зервисана за пословне посетио-
це, а највеће интересовање било 
је за понуду Златибора у домену 
спортског, верског и културног 
туризма.  У том духу, председник 
општине Чајетина Милан Стама-
товић и заменик председника Ар-
сен Ђурић, који су били у радној 
посети московском сајму, имали 
су низ интересантних и повољних 
састанака за туризам Златибора и 

за инвестиције у ову делатност на 
подручју наше општине.

На састанку са господином 
Ратком Читаковићем, директо-
ром и власником „Р-турса”, дого-
ворен је наставак дугогодишње 
сарадње и утврђене могућности 
на којима би се могло радити у 
будућности. С тим у вези нагла-
шена је потреба подстицања и 
развијања спортско-рекреати-
вног центра и хале на Златибору. 

Такође са туризмом у вези, 
уследило је остваривање кон-
такта и састанак са господином 
Игором Тсуранковим, управни-
ком туристичке агенције из Мин-
ска (Белорусија). Том приликом 
договорено је да се током пред-
стојећег сајма туризма у Минску, 
у априлу ове године, организује 
промоција туристичких потен-
цијала и привреде Златибора, те 
са представницима туристичке 
привреде Белорусије размотре 
могућности инвестиција на те-
риторији општине Чајетина. 

Своју понуду на овогодишњем 
„МИТТ”-у Туристичка организа-
ције Србије употпунила је по-
нудом специјалитета српске ку-
хиње у духу слогана „храна са 
душом”. Томе се и Туристичка 
организација Златибор придру-
жила понудом златиборских спе-
цијалитета „Златиборац” у духу 
традиције и са укусима здраве 
природе. Т. О. З. 

Представници општине Чајетина на „МИТТ 2019.” сајму у главном граду Русије

Штанд „златне планине” на московском сајму



9МАРТ, 2019. ГОДИНЕТУРИЗАМ

Између веома добре ту-
ристичке зиме и пред-
стојеће летње сезоне, од 

које много очекује, Златибор 
ово краткотрајно затишје у ван-
сезони користи да страном и до-
маћем тржишту представи своју 
понуду за лето. Сајмови и промо-
тивне активности  током марта 
били су важна преокупација за-
послених у Туристичкој органи-
зацији Златибор. После запаже-
ног наступа на највећем сајму 
туризма југоисточне Европе одр-
жаном у Београду, март су обеле-
жили велики међународни сај-
мови у Берлину и Москви. 

– Златибор је успешно насту-
пио на оба та значајна сајма. 
Представљена је наша понуда за 
летњу сезону и наишли смо на 
велику заинтересованост гос-
тију из многих држава. Добар 
глас о Златибору свуда се про-
ширио. То обећава још једно ве-
ома успешно лето и одличну ту-
ристичку годину – каже о томе 
за „Златиборске вести” Влади-
мир Живановић, директор ТО 
Златибор.

Планина уређена  
и освежена 

И док на туристичком ску-
повима траје промоција злати-
борске летње туристичке сезо-
не, паралелно с  тим обављају 
се пролећни радови на уређењу 
туристичког центра Златибора. 
Планина уређена и освежена 
треба да дочека сунчане пролећ-
не дане и нове навале туриста, 
напомиње Живановић. 

– А доласку већег броја 
иностраних гостију обично прет-
ходе студијске посете новинара 
и туроператора из тих држа-
ва. Тако је, на пример, било са 
представницима националне 
телевизије Кине који су у удар-
ним терминима емитовали при-
логе о лепотама и атракцијама 
Златибора, после чега је усле-

дила масовна посета туриста из 
те најмногољудније земље. Овог 
пута за април је предвиђена сту-
дијска посета новинара и туро-
ператора из Мађарске, а дого-
ворен је и долазак на Златибор 
неколико већих група мађар-
ских туриста.  И продуценти ТВ 
канала „ТВП” из Пољске намера-
вају да у оквиру своје путопис-

не емисије направе репортажу 
о Златибору као једној од најпо-
сећенијих дестинација у Србији.  
За месец мај планирамо потпи-
сивање протокола о сарадњи са 
Херцег Новим из Црне Горе и 
Требињем из Републике Српске. 
Тиме успостављамо блиске везе 
са овим градовима и њиховим 
туристичким организацијама, а 
све је то и у склопу наших про-
мотивних активности – додаје 
директор ТО Златибор.

Нова дестинација  
великих могућности

Док су на сајму туризма у 
Москви челни људи општине 
Чајетина имали значајне сас-
танке са представницима руске 
и белоруске туристичке прив-
реде, на „ИТБ” сајму у Берлину, 
једном од највећих у свету одр-
жаном од 6. до 10. марта, ТО Зла-
тибор је представила потенција-
ле планине и заинтересовала 
многе туроператоре, организа-
торе семинара и конгреса, ме-
дије, блогере. За понуду најпо-
сећенијег планинског центра 
Србије овде су се посебно инте-
ресовали велики организатори 
путовања из Кине, као и са Блис-
ког истока на чијим балканским 
турама Златибор све чешће про-
налази своје место. Агенције из 
Пољске, нарочито оне које се 
баве организацијом семинара 
и конгреса, такође су доживеле 
Златибор као нову дестинацију 
великих могућности, с привлач-
ним хотелима високе категорије. 
Наравно, и многи љубитељи ту-
ризма из Немачке и других др-
жава западне Европе распити-
вали су се на сајму у Берлину за 
понуду „златне планине”, а по-
себно за ауто-камп „Златибор” 
који њихове групе сваке сезоне 
привлачи. З. В.

Расте интересовање  
у свету за одмор на 
„златној планини”

Сајамска представљања у светским метрополама показала 
заинтересованост за Златибор организатора путовања  

из Кине, са Блиског истока, из Русије, Мађарске, Пољске...

Представљање наше планине на берлинском сајму

Владимир Живановић, директор ТО Златибор
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П
ровирује цвет испод преосталог снега, разливају се воде 
ливадама, све јаче сунце отапа последње трагове зиме... Буди се 
с првим пролећним данима природа Златибора, спремна да ускоро, кад 
озелени, прикаже сву своју раскош. Пространа поља крај спортских терена 
код магистрале у бојама су израслог каћуна, весника пролећа. Док оголела шума 
још спава, невољна да овако рано олиста, овде се шири самоникли тепих овог нео-
бичног цвећа. Кажу да каћуне неко и шафраном зове. На Златибору, планини чети-

нара, своју виталност ових дана приказују и шишарке. Свежином привлаче, било да су негде у шуми 
или надомак Рибничког језера. Свеже као да дуга снежна зима није иза њих. Време је променљиво, 
дани накратко топли па онда нагло захладне, некад и снег одједном завеје. Али сунчаних периода 
је све више, као доказ да зима полако измиче. На Златибору је она протекла уз довољно снега, рај 
за скијаше и бордере, уз веома добру туристичку посету. Сада траје кратко затишје, а затим брзо 
наступају пријатни пролећни дани током којих туристи, домаћи и страни, масовно долазе да 
шетају, удишу мирисе, уживају у видицима и природи Златибора. Све је то увод у летњу 
сезону коју увек овде обележава изузетна посета и атрактивни културно-забавни 
садржаји манифестације „Златиборско културно лето”. З. В.
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Пландовање  
на мартовском сунцу

Мартовско сунце је варљиво, олако 
се сакрије иза облака и онда на плани-
ни брзо захладни. То, међутим, не смета 
стаду говеда које је већ ових дана план-
довало на једној ливади надомак Злати-
бора. С погледом на златиборске хотеле 
и апартманска насеља, у пријатном дану, 
без страха од ћуди превртљиве Баба-мар-
те. За то време воде су надолазиле од сне-
га који се на планини отапао. Стара Јокина 
ћуприја огледа се по сунчаном времену у 
водотоку који под њом протиче. Рибнич-
ко језеро привлачи својом воденом моћи 
и јединственом лепотом. Цветни весни-
ци пролећа одолевају последњим трзаји-
ма минуле зиме. Путујемо сликом и речи 
кроз природу Златибора, пробуђену пр-
вим данима пролећа. З. В.
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Бојана Божанић

Пријатне температуре и повољ-
ни временски услови омогућили 
су радницима КЈП „Златибор“ да 
започну уређење јавних површи-
на у Чајетини и Златибору. Најва-
жнији послови су поправка ка-
мених плоча на Краљевом тргу 
и крпљење ударних рупа на глав-
ним саобраћајницама.

„Кренули смо са радовима на 
уређењу Краљевог трга на Злати-
бору, на поправци камених плоча 
које су током зиме због великих 
мразева оштећене и денивели-
сане. У склопу тога смо одради-
ли и поправку ударних рупа на 
главним саобраћајницама на 
Златибору и у Чајетини. То ће се, 

сходно времену, и даље радити“, 
каже Тома Туцовић, руководилац 
грађевине и механизације у КЈП 
Златибор.

Крпљење удар-
них рупа одрадиће се 
дуж старог пута кроз 
Мачкат, као и на дру-
гим саобраћајницама 
које то захтевају. По-
што се очекује још та-
ласа снега, радови ће 
бити извођени сход-
но томе.

„Што се тиче дру-
гих активности, чим дозволи вре-
ме кренућемо са чишћењем јав-
них површина од ризле и соли 
које су се нагомилале у току зим-
ског периода. Са пролепшањем 

времена радиће се редовне ак-
тивности. Након чишћења соли 
и ризле уследиће прање улица и 

уређење јавних повр-
шина, паркова...“, до-
даје Туцовић.

Редовно се врши 
прикупљање и одво-
жење кабастог отпа-
да који се током зиме 
нагомилао на поје-
диним локацијама у 
Чајетини и на Злати-
бору. Садња цвећа на 
јавним површинама, 

како наводе у КЈП, мораће да са-
чека лепше време, али се са на-
бавком садног материјала и родне 
земље већ кренуло.

Драгана Росић

У пролећно уређење кренули од Краљевог трга

Тома Туцовић

Голд гондола Златибор” неће 
бити само најатрактивнија 
туристичка понуда у овом 

делу планете – биће то најдужа па-
норамска гондола на свету која ће 
притом испуњавати све еколошке 
захтеве. Пре свега, највећи број го-
стију ће до врха Торни-
ка, уместо аутомобили-
ма, да долази овим пре-
возним средством које 
ће у почетку да покреће 
струја. План је да кас-
није гондолу покреће 
соларна енергија.  

 Директорка ЈП 
„Голд гондола Злати-
бор” Бојана Божанић у 
разговорима са послов-
ним партнерима и новинарима на-
глашава да ће ово превозно сред-
ство бити еколошко и енергетски 
ефикасно.Притом ће бити и у скла-
ду са природним окружењем.

„Сама гондола је еколошка. Ми 
планирамо да у наредном перио-
ду користимо обновљиве изворе 
енергије, како за покретање гондо-
ле тако и за све пратеће садржаје. 
Почетна станица, односно објекти 
који ће се налазити непосредно уз 
почетну станицу, водиће рачуна да 
се користи зелена енергија и да у 
потпуности све буде у духу об-
новљивих извора, односно сагласја 
човека и природне околине“, каже 
директорка „Голд гондоле”.

 Подсећа да је до 
сада завршена почет-
на и последња стани-
ца гондоле и подигну-
то 19 стубова. Оно што 
предстоји на пролеће 
је подизање још 17 
стубова, обзиром да је 
захтев поднет и да је 
документација ком-
плетно припремљена:

„Мислим да ће се до 
краја марта кренути са радовима 
на ових 17 стубова, од Рибничког 
језера према Торнику. Ту ће бити 
нешто тежа траса. Пре неколико 
дана смо имали састанак са из-

вођачима радова, договарали се о 
даљим радовима, о активностима 
и плановима како ће се подизати 
стубови управо на том мало стр-
мијем делу трасе. У сваком случају, 
извођачи су спремни и очекују ту 
грађевинску дозволу како би кре-
нули са припремом терена“.

Очекује се и добијање дозволе 
за међустаницу, а Божанићева са 
жаљењем истиче да се ситуација 
није померила са „мртве тачке“.

„Не зависи ништа од општине 
Чајетина, не зависи ни од „Голд 
гондоле”. То је поступак који тре-
ба да се заврши у Управном суду 
у Крагујевцу, и жалба на коју треба 

да се одговори у Републичком гео-
детском заводу. Рокови су попри-
лично дуги. У пракси, управни суд 
води поступке најмање три, а чес-
то пет и више година. Видећемо да 
ли ће тако бити и у нашем случају, 
с обзиром да већ три и по године 
чекамо да се тај поступак покрене“, 
истиче Божанићева. Додаје да је 
општина Чајетина спремна да уве-
де извођаче и на последњем делу 
трасе како би се радови спроводили 
истовремено. Ако би ове две дозво-
ле пристигле у исто време, радило 
би се у синхроницитету, а гондола 
би била стављена у функцију до 
краја године. Драгана Росић

Извођачи спремни за подизање 
нових 17 стубова гондоле

Мислим да ће се до краја марта кренути са радовима, од Рибничког језера према Торнику  
– каже директорка ЈП „Голд гондола Златибор” Бојана Божанић
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Национална служба запошља-
вања је 22. фебруара расписа-
ла јавне позиве и конкурсе за 

реализацију програма и мера актив-
не политике запошљавања у складу 
са Националним акционим планом 
запошљавања и са Планом НСЗ  за 
2019. годину. Расписано је 12 јавних 
позива и конкурса, углавном усмере-
них на приватни сектор. У сарадњи са 
општином Чајетина, са којом година-
ма има одличну сарадњу, НСЗ филија-
ла Ужице је крајем фебруара одржала 
презентацију свог програма.

Реч је о програмима који се одно-
се на додатно образовање, доделу суб-
венција за самозапошљавање, доделу 
субвенција послодавцима за отварање 
нових радних места за теже запошљи-
ве категорије лица, за програме прек-
валификације, програме приправника 
са средњим и високим образовањем, 
програме стручне праксе, програме 
обуке за познатог послодавца као и 
програме и мере усмерене на особе са 
инвалидитетом.

„Прошле године смо имали изузет-
но успешну реализацију свих програ-
ма и мера, успели смо да обухватимо 
преко 900 лица са евиденције неза-
послених свим нашим програмима 
и мерама. Значајно смо утицали на 
смањење  броја  незапослених лица. 
Тренутно се на евиденцији налази 
9.260 лица на територији целе филија-
ле Ужица, од тога је 493 у Чајетини. У 
свим општинама округа, па и у Чајети-

ни, забележено је смањење броја лица 
на евиденцији у односу на 2018. годи-
ну,“ каже Зорица Милошевић, дирек-
торка НСЗ филијала Ужице.

Иначе, сарадња општине Чајети-
на са НСЗ је изузетно добра кроз све 
програме које делимично или у пот-
пуности финансира  општина, а уз 
техничку подршку ужичке филија-
ле, каже Бојана Божанић, председ-
ница Савета за запошљавање општи-
не Чајетина. Сваке године се планови 
усклађују са плановима НСЗ-а, али се 
прати и кретање на нашем тржишту.

 „Што се тиче јавних радова, за ову 
годину нису у оквиру  Националног 
плана опредељена средства, али је 
општина Чајетина имала и ту праксу 
јавних радова која се показала као јако 
добра и корисна за наша јавна преду-

зећа. Ми смо определили средства у 
износу од 100 одсто за финансирање 
таквих програма, конкретно програма 
јавних радова у трајању од 36 месеци.“

Поред средстава које за мере за-
пошљавања опредељује НСЗ,  општи-
на Чајетина је ове године определи-
ла три милиона динара, са могућношћу 
да се ребалансом, уколико се укаже по-
треба, издвоје додатна средства.

„Показао се као пун погодак начин 
упошљавања или стручног усаврша-
вања младих да у пракси примене оно 
што су учили на својим факултетима, 
вишим или средњим школама, Као 
и пружање могућности теже запошљи-
вим групама да оформе неке своје биз-
нисе и активности како би могли да 
прехране своју породицу, да се баве 
оним што знају да раде, да буду сами 

своје газде. Имали смо доста приме-
ра да су незапослена лица искористи-
ла иницијална средства из програма 
за самозапошљавање једне године, па 
касније се пријавили и за програме от-
варања  нових радних места. Заиста 
су се ти програми показали јако до-
бри“, сматра Бојана Божанић. „Неретко 
и ми тражимо послодавце, покушавамо 
да на све начине спојимо младе људе и 
послодавце у вези стручне праксе или 
самозапошљавања. Било би добро када 
би имало више оваквих програма, али 
и људи са којима је тако лако сарађива-
ти као што је случај са запосленима у 
ужичкој филијали НСЗ-а. Тада би има-
ло мање незапослених, а локалне са-
моуправе би сигурно биле успешније.“

У протеклој години је око 60 лица са 
територије општине Чајетина успеш-
но искористило средства из програ-
ма запошљавања. Лица која се нала-
зе на евиденцији НСЗ-а  у Чајетини, а 
заинтересована су за наведене мере 
подршке за 2019. годину, могу се јави-
ти чајетинском огранку филијале где 
ће добити сва потребна обавештења.

Мирјана Ранковић  
Луковић

Општина финансира јавне 
радове за незапослене

Радољуб Шуњеварић, Зорица Милошевић и Бојана Божанић

Почетком 2019.  године изашла је Уредба о расподели 
подстицаја у пољопривреди и руралном развоју за 2019. го-
дину. Опредељени буџет Министарства пољопривреде, шу-
марства и водопривреде је 51,7 милијарди динара што је за 
око 7,6 милијарди динара више него претходне године.  Нов-
чана средства по основу субвенција увећана су за 7,2 ми-
лијарде. Један део средстава у оквиру буџета опредељен је 
за подстицаје који нису исплаћени из претходних година и 
то: премија за млеко, исплате основних подстицаја по хекта-
ру, подстицаји за квалитетна приплодна грла, подстицаји за 
тов, а и за исплату захтева по основу мера руралног развоја 
и кредитну подршку. 

Када су у питању  подстицаји који се односе на сточарс-
ку производњу, у 2019. години дошло је до  одређених про-
мена које су утицале на остваривање права на подстицаје у 
овој области. Подстицаји за тов говеда тј. за говеда преда-
та кланици ове године су повећани и износе 15.000 динара 
по грлу, с тим што су се критеријуми променили, па сада по 
овом основу пољопривредници који имају регистровано га-
здинство у активном статусу да би остварили право на суб-
венцију подношењем захтева морају да испуне услов да по 
захтеву поднесу за минимум три товна грла ( јунета) и то мак-
симум три пута у току године. За тов јагњади, јаради и свиња 
услови су остали непромењени, па је тако новчани износ по 
том основу по грлу које је предато кланици 2.000 динара за 
минимум десет грла предатих кланици, изузев код свиња 

где подстицај по грлу износи 1.000 динара. Подстицаји за 
краве за узгој телади за тов, како се код пољопривредника 
користи интерно назив за овај подстицај (подстицај за  неу-
матичене краве), ове године је повећан и износи 20.000 ди-
нара по крави, али за минимум две краве отељене у периоду 
01.07.2018. до 30.06.2019. године. Подстицаји за пчеларство 
и ове године износе 720 динара по кошници пчела, а мини-
мум да би се поднео захтев за овај подстицај је 30 кошница 
на пољопривредном газдинству у активном статусу. Подсти-
цаји за квалитетна приплодна грла у говедарству остали су 
25.000 динара по грлу,  а у овчарству 7.000 динара. У марги-
налним подручјима, где спада и општина Чајетина, услов да 
би се остварио подстицај по овом основу је:

1) три квалитетне приплодне млечне краве, а највише 300 
квалитетних приплодних млечних крава; за подручја са оте-
жаним условима рада у пољопривреди за најмање две, а нај-
више  300 квалитетних приплодних млечних крава

2) три квалитетне приплодне товне краве или бика
3) 30 квалитетних приплодних оваца или овнова, а за под-

ручја са отежаним условима рада у пољопривреди најмање 
десет квалитетних приплодних оваца или овнова

4) десет квалитетних приплодних коза или јарчева, а за 
подручја са отежаним условима рада у пољопривреди нај-
мање пет квалитетних приплодних коза или јарчева

5) десет квалитетних приплодних крмача или нерастова.
На број квалитетних приплодних грла у оквиру сваке вр-

сте не утиче међусобна полна припадност грла. Премија за 
млеко и даље је остала седам динара по литру.

Основни подстицаји за биљну производњу (субвенција по 
хектару) износе 4.000 динара по хектару + подстицај за гори-
во по хектару. Захтеви по овом основу се подносе подручној 
Управи за трезор почевши од 1.марта све до краја априла. Ове 
године регрес за трошкове осигурања за газдинства са тери-
торије Златиборског округа износиће чак 70 одсто, а захтеви 
се предају исто код Управе за трезор на подручној општини.

У оквиру мера руралног развоја одвојена су средства од 
4,78 милијарди динара. У оквиру ових мера планирана је 
подршка за инвестиције у физичку имовину за куповину но-
вих машина и опреме, набавку приплодних грла, подизање 
вишегодишњих засада. Подстицаји планирани по овом осно-
ву износиће до 65 одсто у маргиналном подручју.

Ове године, као и претходних, средства су опредељена за 
подршку младима тј. за младе пољопривреднике старости од 
18 до 40 година. Ти подстицаји се односе на новорегистро-
вана пољопривредна газдинства за различите инвестиције у 
пољопривредној производњи и износе до 75 одсто од виси-
не дозвољених трошкова.  Ове године издвојена су и сред-
ства за кредитну подршку са ниском каматном стопом и са 
роком враћања до 60 месеци, уз годину дана грејс периода.

Препорука за пољоприврднике са територије општине 
Чајетина који планирају куповину и планирају коришћење 
подстицаја по овим основама је да се обрате код Привред-
ног друштва за развој пољопривреде „Златиборски еко аграр“ 
д.о.о у Чајетини,  јер се на тај начин могу адекватно информи-
сати и добити упутства како да остваре право на субвенцију 
и избегну евентуалне грешке које могу довести до губитка 
основа за коришћење подстицаја.

Спец. инж. Иван Гујаничић 
стручни сарадник за пољопривреду 

ПД“Златиборски еко аграр“ д.о.о.

Повећани 
подстицаји за 

пољопривреднике
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У Србији се годишње у про-
секу дијагностикује око 
36.000 нових случајева 

малигних болести, док од рака 
умре више од 20.000 људи.Во-
дећи узроци оболевања и уми-
рања од рака у нашој земљи го-
тово су идентични водећим уз-
роцима оболевања и смртности 
од малигних тумора у већини 
земаља у развоју, говоре подаци 
Института за јавно здравље Ср-
бије поводом обележавања ме-
сеца борбе против рака. Муш-
карци у нашој средини најви-
ше оболевају и умиру од рака 
плућа, дебелог црева и простате. 
Код жена малигни процес је нај-
чешће локализован на дојци, де-
белом цреву, плућима и грлићу 
материце, који су и најчешће уз-
рок смртног исхода од рака.

Србија се према најновијим 
проценама, а међу 40 земаља 
Европе, сврстава у групу земаља 
са средњим ризиком оболевања 
(налази се на 12. месту) и висо-
ким ризиком умирања од малиг-
них болести у Европи (на другом 
месту, одмах после Мађарске). 

– Кад кажемо канцер, то зна-
чи абнормално умножавање 
канцерогених ћелија које се 
шире из ткива у ткиво. Коли-
ко се више шире толико захва-
тају више органа. Шта је узрок 
да одбрана нашег организма не 
успе да уништи те абнормалне 

ћелије? То су фактори ризика, 
односно начин понашања, стил 
живота, окружење, који доведу 
до тога да нам падне отпорност 
и онда се ћелије абнормалнo ум-
ножавају – објашњава начел-
ница Опште медицине Дома 
здравља Чајетина др Гордана 
Бојовић, напомињући да је на-
слеђе само 10 одсто фактора ри-

зика за настанак неке болести. 
Све остало су лоше животне на-
вике, као што су пушење дувана, 
алкохолизам, изложеност вирус-
ним инфекцијама, гојазност, не-
правилна исхрана, смањена фи-
зичка активност. Избацивањем 
ових фактора ризик оболевања 

од карцинома био би смањен за 
30 одсто. 

– Код карцинома плућа, који 
предњаче, у 90 одсто случајева 
узрок је пушење дувана. Основ-
ни симптоми су продуктиван 
кашаљ и гушење. Међутим, код 
пушача се дешава да они тај ка-
шаљ приписују цигаретама, а 
када постане продуктивнији то 

приписују већем броју попуше-
них цигарета. Ту је грешка.То 
могу бити први симптоми кар-
цинома, тако да су пушачи од 
18 до 20 одсто у већем ризику за 
оболевање од људи који не кон-
зумирају цигарете – упозорава 
докторка Бојовић.

На приближно две трећи-
не фактора ризика, који су од-
говорни за настанак рака, мо-
гуће је утицати, мењати их или 
их потпуно елиминисати. У ве-
ликом броју случајева малигне 
болести су излечиве, уколико се 
открију на време. Због тога ле-
кари апелују на све да редовно 
посећују свог изабраног лекара, 
дају себи шансу и буду бржи од 
болести. Превенција малигних 
болести има огроман јавноз-
дравствени потенцијал и пред-
ставља најефикаснији приступ 
у контроли малигних болести.
Уколико до болести ипак дође, 
њен је исход могуће побољшати 
раним откривањем, адекватним 
лечењем и рехабилитацијом, 
уз одговарајуће палијативно 
збрињавање. Драгана Росић

Папирне рецепте 
заменили 

електронски
Од 1.марта папирни рецепти у свим до

мовима здравља у Србији су отишли у забо
рав. Заменили су их електронски чијим се 
издавањем постижу значајне повољности: 
мање гужве у ходницима, значајне уштеде 
јер пацијенти не плаћају партиципацију, а 
лекари су ослобођени администартивних 
послова и имају више времена да се пос
вете пацијентима. У Дому здравља Чаје
тина издавање електронских рецепата за 
хроничну терапију почело је пре око годи
ну дана, а почетком марта папирни рецеп
ти су потпуно укинути. 

– Наши пацијенти су навикли на писање 
хроничне терапије.Обрасци у папирној 
форми више не постоје, тако да и акутна и 

досадашња хронична терапија одмах иде 
електронским путем. На пример, пацијент 
дође код лекара јер му је потребна акут
на терапија, неки антибиотик. Лекар ће то 
одмах да проследи електронски до свих 
апотека, државних и приватних са којима 
је Фонд за здравствено осигурање склопио 
уговор. Пацијент након тога одмах може 
да оде у апотеку и да подигне такав лек 

– каже др Мирјана Ђуровић, директорка 
ДЗ Чајетина.

Изузеци постоје, па се издавање папир
них рецепата ради у појединим непред
виђеним околностима, попут нестанка 
струје или пада система, а пацијент мора 
да добије лек. – Зато постоје персонализо
вани рецепти које лекари одштампају уна
пред. Са њима пацијенти одлазе у апотеке 
да подигну лекове – додаје др Ђуровић.

Она напомиње да је веома важно да па
цијенти по следећу дозу терапије у апо
теку дођу на време, односно приближно 
датуму када су то учинили у претходном 
месецу. У случају да се пацијенту погорша 
стање, може се јавити лекару ради коре
кције терапије. То значи да увођење елек
тронског рецепта не ограничава пацијенте 
да у међувремену оду код свог изабраног 
лекара на преглед, било због истих или 
других здравствених проблема.

Д. Росић

Лоше животне навике 
погодују карциному

‘Код карцинома плућа, који предњаче, у 90 одсто случајева  
узрок је пушење дувана”, упозорава др Гордана Бојовић

Др Мирјана Ђуровић

Др Гордана 
 Бојовић
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Креативна  
радионица у част  

мајци у Кривој Реци
Осми март је дан када драгој осо-

би женског пола поклањамо посебан 
знак пажње.Ученици II – 3 ОШ „Ми-
ливоје Боровић“ Мачкат, издвојено 
одељење Крива Река, ове године од-
лучили су да у оквиру креативне ра-
дионице, а у склопу тематске недеље, 
сами израде поклоне за своје маме. 
Старе новине, пластичне флаше и па-
пир у боји добили су свој нови облик 

и намену. Мали, али вешти дечји пр-
стићи стрпљиво и вредно савијали су 
и обликовали поменуте рециклаж-

не материјале. Деца су одушевљено 
прихватила овај изазов, а као глав-
ни мотив била је неизмерна љубав 

према вољеној особи, у овом случају 
мајци. 

– Кроз реализацију ове радионице 
показали смо да „отпад није смеће“, 
о чему сведоче и настали произво-
ди. Несесер и минђуше од новинске 
хартије, кутијице за накит поклони 
су које ће они којима су намењени 
са поносом понети. Иначе, ученици 
овог одељења често организују ради-
онице овог типа, неке и у сарадњи са 
родитељима, а у наредном периоду 
биће их још – каже учитељица Ма-
рија Спасенић. Д. Росић

Дан жена обележен  
пригодним програмима

Осми март, празник посвећен нежнијем полу, обеле-
жен је у нашим образовним и другим установама. У на-
ставку можете укратко прочитати како је протекао 

у појединим основним школама на подручју чајетинске 
општине, Дневном боравку „Зрачак” и у организацији 
Спортског центра Чајетина.

Осмомартовске честитке направили  
корисници „Зрачка”

Корисници Дневног боравка “Зрачак” у Чајетини  и ове 
године на пригодан начин су обележили Дан жена 8.март. У 
просторијама Библиотеке “Љубиша Р. Ђенић” уприличена је 
приредба колажног типа, након које су присутним дамама 
уручене празничне честитке. Скечеви, рецитације и бројне ко-
реографије само су део програма који су корисници Дневног 
боравка “Зрачак” припремили својим суграђанкама поводом 
обележавања међународног  празника жена. 

– Обележавање овог празника је већ прерасло у традицију. 
Они се јако радују осмомартовској приредби, припремају чес-
титке за наше суграђанке и у томе уживају. Сваку приредбу обично припремамо око 
месец дана. Доста нам значи подршка и помоћ старијих разреда Основне школе “Дими-
трије Туцовић” и наставнице Јагоде Јеремић. Она увек учествује у нашим приредбама и 
јако лепо сарађујемо – каже Марина Кутлешић, координаторка Дневног боравка „Зра-
чак”. Специјално за ову прилику дамама су подељене осмомартовске честитке, настале 
захваљујући вредним рукама корисника „Зрачка”. – Честитке су правили корисници, 
наравно уз нашу малу помоћ, али већину посла су урадили сами. Већ сада смо кре-
нули са припремама материјала за „Еко вашар”, тако да ће нам то бити преокупација у 
наредном периоду.Наравно, увек се трудимо да што више времена проводимо напољу 
– додала је координаторка „Зрачка”. А неизоставан део те лепе приредбе и овога пута 
било је народно коло. Д. Росић

Радост, песма и игра на приредби  
у школи на Златибору

Дан жена, који увек красе насмејана лица и руке пуне цвећа, учени-
ци Основне школе „Димитрије Туцовић“, издвојено одељење Златибор, 
учинили су и ове године посебним за своје маме и баке. Уз помоћ својих 
наставника осмислили су пригодан програм и на тај начин обележили 
празник 8.март. Песма и игра, драмска извођења, као и пуно смеха и 
радости испунили су учионицу у којој су ђаци угостили драге чланице 
својих породица. Д. Р.

Добри стари хитови на празничном концерту
Годинама се Спортски центар Чајетина труди да своје суграђане об-

радује разноврсним дешавањима које организује у Дому културе, било 
да су у питању представе, приредбе, концерти… Поводом овог 8. марта 
уприличен je концерт музичког састава „Олд френдс” из Ужица, који је 
својим претходним наступима освојио срцa Чајетинаца. Ово дешавање 
било је добро посећено. Публика је имала прилику да ужива у добрим, 
старим хитовима наших и страних извођача. Д. Р.

Марина Кутлешић
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Љубодраг Тодоровић до-
шао је са Таре из Зао-
вина у Чајетину седам-

десетих година, управо због по-
сла. Ту је упознао Смиљу која 
је пореклом из Голова, из за-
сеока Бојановићи. У то време 
у Бојановићима је живела са-
мо бака Милојка која је одгаји-
ла Смиљу. Након бакине смрти 
имање је било запуштено 24 го-
дине. Управо на ово имање, које 
је тада увелико зарасло у коров, 
2012. долазе Александар и Јеле-
на Тодоровић са трогодишњом 
Николином и започињу свој жи-
вот на селу.  

– Прво што смо морали да 
урадимо је да очистимо земљу 
од корова да бисмо поставили 
објекат у коме смо живели. Био 
је то мали објекат од 12 квадра-
та, који смо касније проширили 
– прича нам Александар.

Затим су направили већу кућу 
за живот у којој и данас живе. 

– Узели смо се 2008. године 
– започиње причу Јелена – и 

живели у Чајетини, у породич-
ној кући свекра и свекрве. Жи-
вот је био монотон, кућа-посао 
и углавном се све сводило на 
то. Онда доносимо одлуку, где је 
супруг био иницијатор, и запо-
чињемо живот на селу. 

На почетку није било лако. 
Нису имали воде, а струју су по-
зајмили од комшије. Поставили 
су привремени објекат од кога су 
кренули даље. Сваки дан су пу-
товали на посао, она осам, а он 

десет километара, и у исто време 
правили нове објекте. Решење да 
живе на селу била је дефинитив-
на одлука. Градску воду дове-
ли су са Рудина 2015. године, а 
уличну расвету у дужини од 150 
метара, заједно са дворишном 
расветом, о свом трошку увели 
2017. године. 

Данас имају око двадесетак 
објеката разне намене. Од објек-
та за издавање, па до разних по-
моћних грађевина: играонице, 

летњиковца, радионице, суша-
ре, качаре и других. Баве се и 
сточарством, имају, козе, свиње, 
кокошке, патке, гуске и ћурке, 
углавном за своје потребе. Баве 
се још и пчеларством, а сва хра-
на је органског порекла.

Када су увидели да живот 
на селу може да пружи задо-
вољство, решили су да то задо-
вољство поделе и са другима: од 
јуна прошле године кренули да 
се баве сеоским туризмом. Има-
ли су госте из Црне Горе, Мађар-
ске, Словеније, као и из Србије 
(Београд, Нови Сад). Гости су 
били презадовољни. Књига ути-
сака је испуњена само похвала-
ма и одушевљењима. Боравак на 
овом имању ствара утисак гос-
тима као да су код своје куће. Уз 
дозволу домаћина преносимо је-
дан део текста из књиге утисака 
гостију из Подгорице:

„Вратити се природи значи 
вратити се себи. Нама који жи-
вимо у градовима пуним гужве, 
буке, јурњаве, долазак на овакво 

Вратити се природи 
значи вратити се себи

Породица Тодоровић дошла на село, у Бојановиће у Голову, па на запуштеном имању 
направила домаћинство за углед које посећују многи гости

Александар, Николинa и Јелена Тодоровић

Данас Тодоровићи имају двадесетак објеката разне намене
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мјесто представља мир, радост и 
задовољство. Све оно што је при-
рода дала овом мјесту и оно што 
су вриједни домаћини на њему 
саградили представља мало пар-
че раја на земљи...”  

– Много нам значи што је про-
шле године почео са радом ба-
зен „Грабовица“ у нашем селу, 
јер нам то на неки начин упот-
пуњује понуду – објашњава Јеле-
на.  – Наши гости су радо одла-
зили на купање као и на ручак у 
ресторан који се налази у склопу 
базена. Такође је и наша ћерка 
Николина укључена у пружање 
услуге гостима тиме што их је 

водила пешачком стазом до ви-
диковца на Градини.

Велика подршка породици 

Тодоровић била је од „Злати-
борског еко аграра“ кроз суб-
венције намењене за сеоски 

туризам. С обзиром да су они 
регистровали сеоско домаћин-
ство и извршили категориза-
цију смештајног објекта испу-
нили су на тај начин услове за 
добијање ових субвенција. 

До краја ове године планирају 
и постављање новог објекта с об-
зиром да постоји интересовање 
за боравак у њиховим смештај-
ним капацитетима. Најмлађи 
члан ове породице мали Матија, 
који има четири године, рођен је 
управо на овом имању што само 
потврђује одлучност Тодоровића 
да ће у Бојановићима остати за-
увек. Мирослав Весовић

Живина на имању у Бојановићима

Ковачи за  
сва времена
Пујо Лојаница са Сушице некад био  

чувени мајстор за плугове и гумарабе,  
његов син Владе данас поткива коње  

и волове, клепа раонике и секире Пујо и Владе Лојаница

Пујо, Владе, Јована и Јелена Лојаница

Није лако бити ковач и не може свако да ради 
тај посао. До осамдесетих година било је 

доста ковачких радњи у нашем крају, док је да
нас сасвим друга прича. Тек неколико ковача 
бави се овим занатом. Један од њих је и Вла
де Лојаница са Сушице, звани Лојо. Он је ковач 
од своје петнаесте године, а научио је да ради 
уз свога оца који је такође био ковач, и то вр
хунски. Сви су знали за Пуја, познатог ковача 
у то време. 

– Занат сам почео да учим још од основне 
школе. Усавршавао сам се уз оца и волео сам 
то да радим. Било је много посла. Радили смо 
поткивање коња и волова, правили гумарабе, 
плугове и сав пољопривредни алат – прича нам 
Лојо. 

Код мајстор Пуја долазили су људи из целе 
чајетинске општине. Пошто је било врло мало 
трактора, тада су били популарни гумарабе и 

плугови за орање, који су се и највише израђи
вали у ковачкој радњи Пуја Лојанице. 

– Кад сам се вратио из војске 1958. године 
нисам имао ни алата, ни радионице – објашња
ва нам Пујо. – Сналазио сам се, те сам полако 
почео да набављам алат, а радио сам у једној 
малој дрвеној колиби. Све што сам оком видео, 
рукама сам стварао. 

Занат је полагао у Ужицу, где је добио дипло
му за ковачки занат и још једну диплому за бра

варски,јер је радио и браварске послове. Очима 
је „крао“ занат да би га усавршавао. Захваљујући 
њему сазидали су три куће које и данас постоје 
на имању. 

– Прво сам почео да правим ралице, па сам 
са ралица прешао на плугове и то оне праве, као 
фабричке. Мене знаде цео ужички округ по пи
тању плугова. Направио сам их преко стотину, 
чак до Пријепоља, Нове Вароши, Негбине, Зла

кусе, малтене целог ужичког краја. Нико није 
умео да направи плуг као ја. 

Поред тога, Пујо је поткивао и коње. Месечно 
је на поткивању имао 130 коња и кад на све то 
додамо плугове и гумарабе, од толиког посла он 
је морао да ради и ноћу. Правио је потковице, 
зимске и летње, то јест зимски и летњи ков, да 
зими коњи не би проклизавали. Све своје знање 
ковачког заната Пујо је пренео на сина Влада, 
који је данас врхунски мајстор. 

– Од моје генерације – наставља причу Вла
де – колико сам упућен, нема много врхунских 
ковача. Највише радим поткивање коња и во
лова, клепање раоника и секира. Плугова више 
нема, а и гумарабе се више не праве. Трактори 
су учинили своје. Некада сам ја помагао оцу, а 
данас мени помаже моја супруга, углавном кад 
искивам плоче за коње. 

На имању баве се још сточарством и воћар
ством. Имају четири краве и јуницу и седам ова
ца, што је довољно за сопствене потребе. Сав 
свој живот провели су на селу и ту ће и остати. 
Захваљујући овом послу Лојанице су упознали 
много људи и стекли велика пријатељства, од 
Пожеге па све до Сјенице. И данас долазе им 
муштерије кући, највише из Јабланице, Стубла, 
Љубиша и Јасенова. Оваквих мајстора надале
ко нема. 

– На селу је лепо живети само треба да се 
ради доста и може да се живи. Али каква су вре
мена дошла, по мени ,сви ће да се врате на село, 
ако буду имали где да се врате – завршава причу 
Владе. Мирослав Весовић
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Од 1979. до 1982. године 
Драган Лојаница је пра-
вио своју кафану на Су-

шици, на свом имању. То је да-
нас позната „Кафана код Лоја”, 
угоститељски објекат који при-
влачи многе госте. 

Пре тог ступања у угости-
тељство Лојаница се скоро 20 го-
дина бавио трговином и узгојем 
прасади. Нон-стоп је био на ре-
лацији Чачак, Мрчајевци, Нова 
Варош, Вишеград, Пљевља... 
Путујући, сваки дан је свраћао 
у кафане, па је тако пожелео да 
отворио сопствену. Жеља му се 
остварила 1982. године кад је са 
супругом Ковиљком, која му је 
била ослонац током читавог жи-
вота, отворио своју кафану. 

На почетку рада „Кафана код 
Лоја” имала је у својој понуди 
само пет јела: чорбу, пржену џи-
герицу, рестовану џигерицу (ка-
линџо), кувану јагњећу главу и 
јагњеће печење. Тако је било пр-
вих десетак година.

Тих дана кад је отворена ка-
фана Драганов син Милан завр-
шава средњу школу и почиње да 
ради у кафани. Млад, са својих 
19 година, одмах је ушао у по-
сао: од шанка, преко сале, па до 
кухиње. Убрзо се жени, почиње 
и супруга Весна ту да ради, па 
заједно са родитељима стварају 
један озбиљан породични посао. 

Првих седам година посао је 
цветао. Драган је за три године 

вратио све дугове које је имао 
правећи кафану. И све је у послу 
било добро до деведесетих годи-
на, док није кренула инфлација 
и сви проблеми који су се деша-
вали у то време у држави. Нека-
ко је испало да се они нису баш 
снашли у тој ситуацији, што се 
одразило и на посао који је стаг-
нирао неких десетак година. На-
кон смрти оца, Милан преузима 
вођење кафане, али му је треба-
ло још неколико година да се по-
сао поврати и стекне поверење 
муштерија. 

„Године 2010. долазим на 
идеју да у понуду уврстим и пра-
сеће печење и да почнем да ра-
дим 24 сата. Стварам услове за 
пријем аутобуса и из године у 
годину посао почиње да се раз-
вија. Већ пуних осам година ра-
димо 24 сата, што се такође одра-
зило на боље пословање“, прича 
Милан. 

Кафана има огроман паркинг 

који је прошле године асфалти-
ран уз помоћ општине Чајетина, 
затим објекат брзе хране, као и 
11 кабина тоалета. Сам паркинг 
може да прими у исто вре-
ме 15 аутобуса и 
30 путничких ау-
томобила. А што 
се тиче понуде 
кафане Милан 
каже да сада има 
све: од јагњећег 
и прасећег пе-
чења, роштиља, 
рибе, пилетине 
и готових јела, до 
најпродаванијег 
њиховог производа –  комплет 
лепиње са домаћим кисе-
лим млеком. 

„Већина хране коју нудимо 
у кафани долази са наше мини 
фарме где имамо тов свиња, 
овце, краве и кокошке, тако да 
нашим гостима нудимо домаћу 
и здраву храну. После комплет ле-

пиње, највише се про-
дају печења, чорбе и 
ћевапи. Имам мно-

го добре раднике и 
презадовољан сам њи-

ховим радом, а поје-
динци су ту и више 
од 20 година“. 

Има већ пет го-
дина како је у по-

сао ушла и трећа 
генерација,  син 
Ацо и снајка Мили-

ца, као и ћерка Ана 
која је активно ради-
ла до своје удаје. Ми-
лан и Весна већ пола-
ко препуштају посао 
деци, што за Аца и 

није неки проблем, 
јер је он у кафани од малих ногу. 

Милан има сада много више 
времена да се посвети својој ве-
ликој љубави – фудбалу, а у по-
следње време и лову. Након фуд-
балске каријере и спортског рада 
у ФК „Златибор“ постао је деле-
гат Фудбалског савеза Србије 
и већ пуних 25 година обавља 
дужност делегата на фудбалс-
ким утакмицама, а последњих 
18 година је на листи делегата 
највишег ранга у Србији. Упра-
во због тога многа позната име-
на из света спорта радо свраћају 
у ову „Кафану код Лоја“.

Мирослав Весовић

Домаћа и здрава храна  
у „Кафани код Лоја”

Три генерације породице Лојаница развијају посао познате кафане на Сушици која  
ради од 1982.године. – Најпродаванија комплет лепиња с домаћим киселим млеком 

Добитник плакете 
„Димитрије Туцовић”

Милан Лојаница је 30. јуна 2014. године 
добио од општине Чајетина плакету „Ди
митрије Туцовић” захваљујући дугој и ус
пешној традицији угоститељства, као најс
тарији приватни угоститељ на територији 
наше општине.  М. В.

Mилан Лојаница

Већина хране коју нудимо долази са наше мини фарме
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Чајетинска црква налази 
се у самом центру ове 
вароши, а посвећена је 

Сабору Светог архангела Гаври-
ла, који се прослављава 26. ју-
ла у Чајетини (иначе се слави 
и 8. априла). Овај благовесник 
је најавио све важне догађаје у 
хришћанству. Јављао се Пресве-
тој Богородици рекавши јој да 
ће зачети од Духа Светога и ро-
дити сина Емануила, спаситеља 
Господа Исуса Христа.

У чајетинској цркви служе 
два свештеника: старешина хра-
ма јереј Петар Лазић и протоје-
реј Драгиша Ђуричић. Храм у 
Чајетини је једнобродна грађе-
вина којој је половином шезде-
сетих година дограђен звоник 
као припрата. Из храма је из-
мештена продавница као и го-
рионица за паљење свећа, који 
се сада налазе у два озидана 
објекта у улазу у црквено дво-
риште. 

Веома вредне  
богослужбене књиге

Црква је грађена на крају 19. 
века. По неким подацима који-
ма се располаже, градња је поче-
ла 1886. године, а по записима 
на левој и десној певници које 
се налазе у храму претпоставља 
се да је црква почела са бого-
служењем 1890. године. Први 

свештеник, по записима, био је 
Миливоје Обрадовић. 

Половином 2016. године та-
дашњи новоформирани грађе-
вински одбор кренуо је у обно-
ву храма. Урађена је покривка 
храма, скинут је цреп који је 
био дотрајао и стављен бакарни 
кров. Изнутра је црква преглето-
вана и окречена, а урађена су 
и два објекта на улазу коje смо 
поменули. Такође је урађен пла-
то од бехатона на самом улазу 
у храм. У порти је започета из-
градња вишенаменског објекта 
који ће служити цркви и народу. 

У црквеној ризници се налазе 
веома вредне богослужбене књи-
ге, као што су Јеванђеља и Минеј 
на црквенословенском језику. За-
тим стари антимис, путир и ка-
шичица, све из 19. века. Поред за-
видног броја богослужбених има 
и обредних књига које датирају 
с краја 19. века, чиме указyjy на 
сам почетак богослужбеног и ли-
тургијског живота у овом светом 
храму у овој вароши. 

– Антимис је платно без којег 
не може да се служи Света Ли-
тургија. Антимис је изображење 
Гроба Господњег, момента када 
Господа скидају са крста и по-
лажу у гроб – објашњава нам 
старешина храма јереј Петар Ла-
зић и наставља: – А за нас, об-
ичне људе овога света, изузетно 
је битан податак који пише на 
антимису и сведочи о епископу 
који је надлежан и под чијем 
благослову се служи Света Ли-
тургија, богослужи у датоме хра-
му. Тако, између осталог, на овом 
антимису пише да је освештан 

божанственом благодаћу Пре-
светога Духа, свештенодејством 
преосвећеног епископа Епархије 
жичке Саве у обитељи жичкој у 
Храму Вазнесења Господа Ису-
са Христа 14. септембра 1895-ог 
љета Господњег. То је још један 
од података од када дефинитив-
но живи овај храм, а то је 1895. 
година.

Тренутно, израђују се нови 
иконостас и нове певнице (руч-

ни рад-дуборез). У овој годи-
ни биће промењена комплетна 
столарија (сва врата и прозори). 
Планирано је, ако буде било мо-
гућности, да се уради нова елек-
троинсталација, подно грејање 
и нови мермерни под. Само ос-
ликавање храма и коначан за-
вршетак радова у храму је још 
далеко. 

Уобичајени литургијски 
живот

Нови објекат треба да се по-
крије и кренуће се у коначно 
уређење и завршавање. Уз по-
моћ јавних предузећа, општине 
Чајетина и чајетинских прив-
редника прошла година је била 
изузетно добра. У плану је де-
таљно уређење око платоа и јед-
ног дела иза зграде за јавни пар-
кинг. Такође један део дворишта 
испред цркве биће уређен као 
играоница за децу. 

Литургијски живот у цркви 
чајетинској одвија се сасвим 
уобичајено. Литургија се служи 
сваке недеље и црвеним словом 
од осам сати изјутра, а на Бо-
жић и Васкрс се служи у поноћ 
прва, а у осам сати друга Литур-
гија. У 17 часова сваки дан слу-
жи се вечерња служба. У току го-
дине у храму се обави од 30 до 
35 крштења и 20 до 25 венчања.

Мирослав Весовић

Нови иконостас  
и певнице  

у чајетинској  
цркви

У црквеној ризници овог храма  
налазе се вредне богослужбене књиге,  

затим стари антимис, путир  
и кашичица, све из 19. века
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Са вет за без бед ност са о-
бра ћа ја оп шти не Ча је ти-
на,на осно ву јав ног кон-

кур са об ја вље ног 11. фе бру а ра, у 
ве ли кој са ли Скуп шти не оп шти-
не по де лио је бес плат на ауто-се-
ди шта ро ди те љи ма де це ро ђе не 
у 2018.го ди ни. Овом при ли ком 
ре а ли зо ва на je и еду ка ци ја о 
пра вил ном ко ри шће њу се ди шта 
ко ју су оба ви ли Аген ци ја за без-
бед ност са о бра ћа ја РС и Цен тар 
за про мо ци ју без бед но сти са о-
бра ћа ја из Но вог Са да. У име оп-
шти не Ча је ти на, пред сед ник СО 
Ми ло је Ра јо вић по же лео је ро ди-
те љи ма до бро до шли цу из ра зив-
ши на ду да ће се  овим  по во дом 
по но во сре та ти.

Са вет за без бед ност са о бра-
ћа ја оп шти не Ча је ти на је у но-
вем бру про шле го ди не по де лио 
40 ауто-се ди шта, а 15. мар та су, 
у на став ку ове ак ци је, обез бе ди-
ли још 80 се ди шта об у хва тив ши 
ти ме сву де цу ро ђе ну 2018. го ди-
не. За ми сао са ве та је да де ци од 
ро ђе ња угра де пра ви лан од нос 
пре ма са о бра ћа ју и са о бра ћај-
ну кул ту ру.

„Оно што по себ но на гла ша ва-
мо: ак тив ност ни је са мо у де ље-
њу ауто-се ди шта. Ми смо овом 
при ли ком, као и про шли пут, 
обез бе ди ли нео п ход ну еду ка ци-
ју о пра вил ном ко ри шће њу ауто-

се ди шта. Јер, ста ти сти ка по ка зу је 
да око 60 од сто ро ди те ља ко ри сте 
се ди шта за пре воз де це, али оно 
што је на ро чи то по губ но је сте то 
да га 90 од сто њих ко ри сти не-
пра вил но“, на гла ша ва Ср ђан Ра-
до вић из Са ве та за без бед ност са-
о бра ћа ја оп шти не Ча је ти на.

О ва жно сти ауто-се ди шта и 
њи хо вом пра вил ном ко ри шће-
њу го во ри ли су го сти из  Цен тра 
за про мо ци ју без бед но сти са о-
бра ћа ја из Но вог Са да.

„Због при ро де свог по сла сва-
ко днев но се уве ра вам у то ко ли-
ко су бит ни по ја се ви и ауто-се ди-
шта и ко ли ко би ма ње жр та ва на 
на шим пу те ви ма би ло ка да би их 
љу ди у ве ћој ме ри ко ри сти ли, и 
то на пра ви лан на чин“, ка же Ма-
ри ја на Јо ва но вић из Цен тра за 
про мо ци ју без бед но сти са о бра-

ћа ја. „Глав ни за да так и по ја се ва 
и ауто-се ди шта је да, ако до ђе до 
са о бра ћај не не зго де, убла же по-
сле ди це. И ту за и ста чу да чи не, 
уко ли ко се пра вил но ко ри сте.“

Оп шти на Ча је ти на сва ке го-
ди не из два ја раз не под сти ца је 
ка ко би олак ша ла жи вот сво јим 
су гра ђа ни ма, а ту спа да ју и ве о-
ма зна чај ни под сти ца ји за пр во, 
дру го, тре ће и че твр то ро ђе но де-
те. Са том по ли ти ком ће се кроз 
раз не ви до ве на ста ви ти и да ље.

„Ми смо, за јед но са Аген ци-
јом за без бед ност са о бра ћа ја РС 
и на шим љу ди ма за по сле ним у 
оп шти ни Ча је ти на, ус пе ли  да 
обез бе ди мо до дат на сред ства 
кроз наш бу џет, да обез бе ди мо 
се ди шта за сву де цу. Пре све га 
смо по но сни што се број ста нов-
ни ка у на шој оп шти ни уве ћа ва 

из го ди не у го ди ну, што зна чи да 
смо јед на по жељ на оп шти на за 
жи вот и рад“, на гла сио је овом 
при ли ком Ми ло је Ра јо вић, пред-
сед ник СО Ча је ти на.

Са пла но ви ма Са ве та за без-
бед ност са о бра ћа ја оп шти не 
Ча је ти на упо зна ла нас је Бо ја на 
Бо жа нић, пред сед ни ца са ве та:

„У пла ну за ову го ди ну је сте 
на бав ка си му ла то ра са о бра ћај-
них не зго да ка ко би смо, на про-
сто, упо зо ри ли љу де да ви ше 
обра ћа ју па жњу на сво ју и ту ђу 
си гур ност. Та ко ђе ће мо се по тру-
ди ти да на ба ви мо и не што ро та-
ци о них све та ла за трак то ре ко је 
би смо по де ли ли они ма ко ји по-
се ду ју ова пре во зна сред ства на 
те ри то ри ји на ше оп шти не. Иде ја 
нам је да ура ди мо и сту ди ју ко-
ја се од но си, пре све га, на „цр-
не тач ке“ дуж ма ги стра ле у са-
рад њи са „Пу те ви ма Ср би је“, а 
у на ред ном пе ри о ду оче ку је мо 
да до би је мо и сред ства за уре ђе-
ње про бле ма тич них рас кр сни ца 
где се нај ви ше де ша ва ју не сре ће. 
Мо рам и да по хва лим рад сво-
јих ко ле га из са ве та у ко јем су 
пред став ни ци ка ко оп штин ске 
упра ве та ко и јав них пред у зе ћа, 
по ли ци је, Удру же ња осо ба са ин-
ва ли ди те том. Срећ на сам, за и-
ста, што ра ди мо ја ко ле пе ства ри 
ко је су ви дљи ве, а оно што је нај-
ва жни је је сте то да су на ши гра-
ђа ни за до вољ ни због то га“.

На кон пре зен та ци је о пра-
вил ној упо тре би се ди шта за де-
цу, ро ди те љи ма су она све ча но 
и уру че на. Овај по тез оп шти не 
и са ве та сва ка ко их је об ра до-
вао по мо гав ши им да без бол-
ни је ре ше ову став ку кућ ног бу-
џе та. Та ко ђе су овом при ли ком  
упо зна ти и са чи ње ни цом да су 
чла но ви Са ве та за без бед ност 
са о бра ћа ја оспо со бље ни да бу ду  
са вет ни ци у ко ри шће њу ауто-се-
ди шта  и да их сви за ин те ре со-
ва ни ро ди те љи мо гу по по тре би 
кон так ти ра ти пре ко њи хо ве феј-
сбук стра ни це .

Мир ја на Ран ко вић  
Лу ко вић

У оп шти ни Ча је ти на ро ди те љи ма 
по де ље но 80 ауто-се ди шта

Чла но ви Са ве та за без бед ност са о бра ћа ја  су оспо со бље ни да бу ду са вет ни ци у ко ри шће њу  
ауто-се ди шта и сви за ин те ре со ва ни ро ди те љи мо гу их кон так ти ра ти пре ко њи хо ве феј сбук стра ни це

За ми сао са ве та је да де ци од ро ђе ња угра де пра ви лан од нос  
пре ма са о бра ћа ју и са о бра ћај нoj кул ту ри

Оп шти на Ча је ти на сва ке го ди не из два ја раз не под сти ца је ка ко би олак ша ла жи вот су гра ђа ни ма
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Са вет за без бед ност са о бра-
ћа ја оп шти не Ча је ти на је 
кра јем про шле го ди не вр-

шио еду ка ци ју де це пред школ-
ског уз ра ста о пра вил ном по-
на ша њу у са о бра ћа ју, у вр ти ћи-
ма на те ри то ри ји оп шти не, а од 
кра ја фе бру а ра 2019. то чи ни са 
пр ва ци ма у свим шко ла ма оп-
шти не Ча је ти на. Ови са о бра ћај-
но-обра зов ни ча со ви „Па жљив-
ко ва пра ви ла у са о бра ћа ју“ се 
ор га ни зу ју у са рад њи са Ми ни-
стар ством уну тра шњих по сло ва 
и Ми ни стар ством про све те. 

„То је уз раст у ко јем де ца по-
чи њу са мо стал но да се кре ћу у 
са о бра ћа ју, са зна ју пр ва сво ја ис-
ку ства. По ку ша ва мо да их при-
пре ми мо да се без бед но кре ћу 

у са о бра ћа ју. У оп шти ни 
Ча је ти на се не на ла зи 
ни јед на се ма фо ри-
зо ва на рас кр сни ца 
и не же ли мо да нам 
де ца не при пре-
мље на уче ству-
ју у са о бра ћа ју 
ка да бу ду по се-
ћи ва ли ро ђа ке у 
Ужи цу, у Бе о гра ду 
или не ким дру гим 
гра до ви ма Ср би је“, 
ка же Ср ђан Ра до-
вић из Са ве та за 
без бед ност са о-
бра ћа ја оп шти-
не Ча је ти на. 

Еду ка тив-
ни час се ове 

го ди не др жи на не-
што дру га чи ји на-
чин. На и ме, Аген-
ци ја за без бед ност 

са о бра ћа ја Ре пу-
бли ке Ср би је је уз по-
моћ деч јих пси хо ло га 

из ра ди ла при-
јем чив цр та ни 

филм у ко јој 
глав ну уло-
гу има де-

чак Па жљив ко. Та ко ђе 
је ура ђе на и сли ков ни-

ца „Па жљив ко ва пра ви ла 
у са о бра ћа ју“. Еду ка тив ни 

час се ра ди у ком би на ци ји 
еми то ва ња ви део ма те-
ри ја ла и раз го во ра.

„Учи те љи до бро ра де 

са де цом, ме ђу тим не до ста так 
са о бра ћај не ин фра струк ту ре по-
пут се ма фо ри зо ва них рас кр сни-
ца, обе ле жних пе шач ких пре ла-
за у се ли ма је, услов но ре че но, 
хен ди кеп ко ји же ли мо да ану ли-
ра мо та ко што до но си мо по ли-
гон, при бли жа ва мо их ре ал ном 
ста њу и учи мо ка ко би то тре ба-
ло да бу де у ствар но сти“, ис ти че 
Ра до вић. 

Са вет за без бед ност са о бра-
ћа ја оп шти не Ча је ти на, у окви-
ру ове ак тив но сти,  пр ва ци ма је 
по кла њао сли ков ни це „Па жљив-
ко ва пра ви ла“ и флу о ро сцент не 
пр слу ке за ко је је са вет из дво јио 
сред ства кроз ак ци ју „Бу ди ви-
дљив“.

 М. Р. Л.

„Па жљив ко” ме ђу пр ва ци ма
Циљ ове еду ка ци је је при пре мити децу за без бед но кретање у са о бра ћа ју
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За Мијаила А. Јевре-
мовића (1857-1926), 
угледног златибор-

ског трговца, у једном пе-
риоду председника чаје-
тинске општине и народ-
ног посланика, могло би 
се рећи да је пионир ту-
ризма на најлепшој пла-
нини Србије.

Његова механа и петнаестак 
колиба подигнутих на Палисаду 
око 1905. године сматрају се пр-
вом туристичком понудом Зла-
тибора. Код Јевремовића, како је 
сам забележио, „свако лето про-
баве посетиоци ваздушне бање“. 
Године 1910. подигао је и бара-
ку (продавницу мешовите робе) 
„у којој је сваки посетиоц могао 
наћи шта  му је потребно“.

По завршетку Првог светског 
рата Јевремовић је наставио да 
се бави прихватом туриста на 
Палисаду. Из захтева који је 2. 
јуна 1921. године упутио начел-
нику Среза Златиборског саз-
најемо да је за време аустроу-
гарске окупације, док је његова 
породица била у бекству, остао 
без „личног механског права“, те 
захтева да му поново буде изда-
то пошто је „нужно да посетио-
ци ваздушне бање имају потреб-

не намирнице за време бањске 
сезоне“.

 За отварање бараке била је 
потребна дозвола Министарства 
унутрашњих дела Краљевине 
СХС, одакле је 10. јуна 1921. го-
дине упућена Начелству Округа 
ужичког. У образложењу стоји да 
је барака „неопходна због много-
бројних посетиоца Златибора за 
време летње сезоне, који долазе 
из разни крајева наше Краљеви-
не ради лечења и опорављања и 

којима треба омогућити снабде-
вање животним намирницама и 
осталим животним потребама“.

По Мијаиловој смрти посао 
преузима син Андрија који је 
1930. године уписан као влас-
ник механе на Палисаду. Он 
се и наредних година води као 
власник објеката на Палисаду. 
Крајем тридесетих  издавани су 
у закуп, вероватно је разлог био 
посвећеност политици Андрије 
Јевремовића – као и отац би-

ран је за председника чајетин-
ске општине. У лето 1938. годи-
не објекте на Палисаду узео је у 
закуп Милан Јојић и отворио кр-
чму „Парк“, али се изгледа није 
дуго задржао у послу јер из доку-
мента из 1939. године сазнајемо 
да Андрија Јевремовић на Пали-
саду има собе без намештаја.

На Палисаду је од двадесетих 
година прошлог века још неко-
лико предузетника подизало 
туристичке објекте. Војин Пау-
новић је у свом пансиону у јед-
ном тренутку располагао са 30 
соба са 45 кревета, а нешто мање 
смештајне капацитете имао је 
пансион „Славија“ Радосава Бу-
чевца. Године 1937. на Палисаду 
су радили гостионица „Славија“ 
Миломира Чоловића, гостио-
ница „Слобода“ Илинке Мар-
ковић (13 соба са 27 кревета), 
пансион „Пауновић“ (33 собе са 
45 кревета) и гостионица „Кре-
мић“ Вељка Кремића (18 соба са 
37 кревета).

За разлику од првих деценија 
20. века када је златиборски ту-
ризам био везан за подручје Па-
лисада, пред  Други светски рат 
туризам је добио на замаху и на 
Краљевима водама, Рибници, 
Оку...  З. Ж.

Први туристички 
објекти на Палисаду
Мијаило Јевремовић први је подигао механу и петнаестак колиба,  

а за њим су ту механе и пансионе градили Војин Пауновић, Радосав Бучевац, 
Миломир Чоловић, Илинка Марковић, Вељко Кремић

Пројекат „Златибо-
ром широм – прилози 
за историју Златибо-
ра и Златибораца прве 
половине XX века” 
подржан је на конкурсу 
за медијске садржаје 
општине Чајетина.

Палисад 1929. године

Мијаило Јевремовић
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Заљубљеник у златиборску 
питомину

Поглед на ретке дрвене куће, борове шуме, потоке бистре воде који пресецају 
пољане подсећа Милана Туцовића на сцене из филмова Андреја Тарковског

Име сликара Ми-
лана Туцовића 
обишло је свет. 

Излагао је од Београ-
да до Јапана, пропу-
товао планетом, али 
се најлепше осећа на 
Златибору. У питомом 
крајолику ове плани-
не најбоље се одмара. 
За Туцовића долазак на 
Златибор представља и 
везу са прецима. Пре 
свих, са претком Мак-
симом из Гостиља.

Рођен је Милан, од-
растао и често борави 
у породичној кући у 
Горобиљу код Пожеге, 
удаљеном 40 километа-
ра од Златибора. 

– Мој први сусрет са 
Златибором догодио се 
давно, када сам као уче-
ник основне школе тамо 
отишао на једнодневни 
излет. Водили су нас на 
Водице. Данас се чес-
то из Горобиља упутим 
пут планине. Паркирам 
кола да не би нарушава-
ла тишину и загађивала 
ваздух, па пешке кренем 
златиборским стазама, 
пољима, пропланци-
ма... Уживам у пеша-
чењу, а посебно волим 
село Шаиновце. Волим 
да предахнем на брегу 
изнад овог села, одакле 
се пружа прелеп поглед 
на Шаиновце и Рибницу 
– открива Туцовић.

Поглед на ретке др-
вене куће, борове шуме, 
потоке бистре воде 
који пресецају пољане 
подсећа га на сцене из 
филмова Андреја Тар-
ковског.

Лепота предела при-
влачи Туцовићеву 
пажњу, али он настоји 
да сазна тајне које скри-

вају ови величанствени 
пејзажи, значење имена 
насеља... 

– Код Љубе Симовића 
наишао сам на податак 
да су у Шаиновцима у 
средњем веку, у време 
турске владавине, жи-
вели соколари. Ти људи 
су гајили соколове за 
турске велможе. Како 
је турска реч за сокола 
шаин, село је названо 
Шаиновци – сазнајемо 
од Туцовића.

Воли овај врсни умет-
ник и Алин Поток, и врх 
Чиготу на који се више 
пута пео. 

– Са Чиготе се пружа 
величанствен поглед 
на све стране Златибо-
ра, који у себи има гото-
во прашуму Муртеницу, 
дубоке кањоне и високе 
врхове. Упркос  томе, 
планина је планина. Та 
питомост даје Злати-
бору посебну драж. Уз 
то, издвојио бих и људе 

који су изузетно кому-
никативни, брзо ми-
сле, и брзи су на духо-
витим одговорима. Као 
и сви горштаци сналазе 
се у свим приликама – 
каже Туцовић који воли 
да дође на ову планину 
у свако доба године. 

Тврди да је Златибор 
најлепши у пролеће, 
када велика поља пре-
плављена цветовима 
каћуна постану љуби-
часта. 

– Из свега што сам до 
сада рекао схватићете 
да моји фаворити на 
Златибору нису диско-
теке, клубови, кафеи 
због којих људи често 
тамо одлазе. Свестан 
сам да профита од ту-
ризма не би било да 
многи људи личе на 
мене. Добро је што Зла-
тибор туристима нуди 
и те садржаје. И добро 
је што их је сваке годи-
не све више, што се ту-
ристичка понуда обо-
гаћује. Али надам се да 
ће у будућности гради-
тељи да напусте цен-
тар Златибора и мало 
даље праве издвојена 
насеља за други тип 
гостију. 

Насеља која би ну-
дила садржаје далеко 
више везане за природу. 
Ти садржаји би пре све-
га децу, наше младе на-
раштаје, требало да уче 
како да живе у сагласју 
са природом. Мислим 
да је један такав садр-
жај управо „Голд гон-
дола” чија је изградња у 
току. Гондола ће и они-
ма који не могу пешке 
да се попну до врха Тор-
ника, или нису на пла-
нину дошли колима, 
омогућити да уживају 
у прелепом погледу – 
сматра Милан Туцо-
вић, који као још један 
плус Златибору даје и 
изградњу Културног 
центра. 

А њему драги Зла-
тибор на свој начин се 
одужио овом истакну-
том уметнику: Милан 
Туцовић је добитник 
престижног признања 
„Видовдански витез”. 

З. В. 

Волим да предахнем на брегу изнад  
Шаиноваца, одакле се пружа прелеп поглед. 

Златибор je најлепши у пролеће,  
када велика поља преплављена  

цветовима каћуна постану љубичаста
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Пи ше: Ми ли сав Р. Ђе нић

Читавог 29. новембра 1941. 
и на Златибору се одвија-
ла права драма. За само 

три дана на Краљеву Воду и Па-
лисад стигло је неколико стоти-
на партизанских и четничких 
рањених бораца и болесних и 
повређених цивила. Овако ог-
роман прилив стварао је особљу 
болнице огромне проблеме при-
ликом смештаја и збрињавања, 
поготово што су масовни дола-
сци тог задњег дана направи-
ли право загушење. Али и поред 
свих неповољних околности, 
захваљујући крајњем пожртво-
вању и залагању, како лекара и 
санитетског особља тако и свих 
радника у болници, рањеници 
су тријажирани и по категорија-
ма смештaни у зграде.

Најтежи рањеници издваја-
ни су и преношени у Инвалид-
ски дом и три бановинска објек-
та који су у нормалним условима 
могли примити укупно 120 осо-
ба, али у овако ванредним окол-
ностима смештено је далеко 
више. Лакши рањеници смештај 
су добили по вилама на Краље-
вој Води и ресторанима и кафа-
нама на Палисаду, на простртој 
слами по подовима.Тог поподне-
ва тешко и неподношљиво стање 
достиже кулминацију. Потпуно 
су поремећени ред и атмосфера 
у болници успостављени првих 
дана по оснивању. Људи који су 
раније стигли на Краљеву Воду 
и били навикнути на другачије 
услове, почели су протествова-
ти и жалити се управници Јулки 
Мештеровић, која их је тешила да 
ће се стање брзо поправити.

Рањеници препуштени 
судбини

Али, њихов положај се није по-
прављао, напротив, погоршавао 
се. Тога критичног дана, како твр-
ди болничарка Марија Ломпар, 
прегледи  и превијања у већини 
објеката вршени су нередовно. Те 
вечери радило се при светлости 
луча, јер су Немци искључили 
електрични вод за Златибор, а 

лампи и свећа није било довољ-
но. У хладним собама, спољна 
температура већ је пала испод 
нуле, у тоталном мраку, непре-
вијени и гладни, рањеници па-
дају у очај. Неки су препуштени 
судбини и доброј вољи мештана. 
Илинка Марковић, власница рес-
торана „Слобода” каже да у про-
текла два дана нико није доносио 
храну нити долазио да превије 
девет рањеника смештених у 
њеној кафани. До доласка Нема-
ца она им је припремала храну.

Лекари болнице Дејан Попо-
вић, Ђура Мештеровић, Гојко 
Николиш и  Борис Андерсен по 
екипама су вршили прегледе и 
превијања и одређивали тера-
пије, али само у Инвалидском 
дому и бановинским објектима. 
Посао је ишао споро, посебно у 
собама где су са рањеницима 
биле смештене жене са децом, 
која су упорно плакала. Особље 
кухиње је те вечери на Краљевој 
Води  извршило припрему и рас-
поделу хране, подељен је и чај 
па су се људи у том делу болнице 
донекле смирили. За медицин-
ско особље рањеници на Пали-
саду нису постојали, не долазе 
да их превију, дају лекове, доне-
су храну. Власници тамошњих 
кафана Илинка Марковић, Вељо 
Јовановић Отров, стара Милојка 
Јевремовић и Живојин Чоловић 
хране их. О паду Ужица и долас-
ку немачких тенкова до Мачката 
нико није био обавештен, кри-
ло се и од медицинског особља. 

Ипак, током вечери стање у 
делу болнице на Краљевој Води 

наговештавало  је нормализацију, 
рањеници су коначно прегледа-
ни, ране им превијене, вечера 
послужена што је унело извесно 
спокојство међу људе, али смирај 
је био кратког века. Истина о до-
гађајима тога дана није се више 
могла скривати, неко им је мо-
рао саопштити сурову реалност и 
дати потребна упутства.

Младић изазвао  
запрепашћење

У вечерњим сатима у салу хо-
тела „Краљева вода”, препуну ме-
дицинског особља и рањеника, 
ушао је непознат младић, ути-
шао жамор и драматичним гла-
сом саопштио:

-Другови, треба извршити 
хитну евакуацију. Сви који могу 
да ходају нека одмах пођу пра-
вцем Доброселица-Драглица- 
Санџак. Они који имају коње 
нека такође одмах пођу. Надиру 
Немци са тенковима. Ево их код 
Чајетине. Још у току ноћи мора-
мо се сви повући.

 У сали настаје тајац, сви су у 
шоку. Посебно их је покосио на-
чин на који им је то саопштено. 
Људи се немо гледају. Многи не 
верују. Какви Немци у Чајетини 
кад су нам говорили да нас воде 
на сигурно место, да нас овде 
чека спас? Драма је почињала.

 Дневник др Јулке Мештеро-
вић и мемоарска грађа осталих 
лекара дају праву слику хаотич-
ног стања те драматичне ноћи 
на Краљевој Води. Рањеници 
нервно растројени, медицинско 
особље немоћно да им помогне, 

да било шта предузме, руковод-
ство се, нажалост, бринуло само 
о својој судбини.

Запрепашћење, изазвано зло-
кобним вестима које је непозна-
ти младић саопштио, убрзо се 
претвара у гласне протесте. Др 
Јулка Мештеровић прва се при-
брала и одмах реаговала:  „Из-
ненадила сам се оваквој дрско-
сти. Он никог о овоме од лекара 
није известио. Попех се на сто и 
кажем:

 -Није истина! Ми лекари нис-
мо добили никакво наређење за 
даљу евакуацију. Ко је овај пето-
колонаш што ствара пометњу? 
Идем одмах у Врховни штаб да 
питам на чему смо - и сиђох 
са стола не чекајући његова 
објашњења.

Не знам где је Врховни штаб. 
Трчим код Ђуре, причам му о па-
ници коју је створио неки петоко-
лонаш. Наилази Гојко, остављам 
њега да тражи Врховни штаб, а 
ја одлазим у „јапанску вилу” Цр-
ном и Фићи  (Сретен Жујовић 
и Филип Кљајић).  Пред вилом 
лимузина. Шофер, излазећи из 
кола, саопштава ми наређење:

-Црног и Фићу хитно треба 
пребацити из „јапанске виле” у 
вилу адвоката Павловића.

Улазимо у собу, а Црни и 
Фића обучени поздрављају се са 
Чедом Милосављевићем, који 
лежи у кревету са десном ногом 
у гипсу због прелома кости пот-
коленице”.

Растанак двојице чланова Вр-
ховног штаба са рањеником није 
наговештавао ништа добро. При-

Ратна драма с рањеницима 
на Краљевој Води

Др Ђура Мештеровић Др Миша Пантић Др Дејан Поповић
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ликом поздрава Жујовић се об-
раћа Милосављевићу, поли-
тичком комесару Рађевачког 
батаљона и једном од три говор-
ника на сабору у Белој Цркви:

  -Дај ми твој револвер. Теби 
неће бити потребан.

 -Нека остане, мени ће ипак 
бити потребнији. 

Схватајући да му другови не 
могу помоћи и да не може изаћи 
из овога пакла, рањеник је извр-
шио самоубиство.

Сваком по хиљаду  
динара

Др Ђура Мештеровић овако 
је доживео ту страшну ноћ: ”На 
Златибору сам провео само је-
дан дан без панике и, како сам 
био мртав уморан, легао сам да 
се испавам. Замислите, у том 
паклу, још се уствари и није зна-
ло у каквој смо опасности, спа-

вали смо. Моја сестра Јулка, не-
воља је натерала, пробудила ме.

 -Ђуро, одмах нађи Гојка Ни-
колиша. Међу особљем је велика 
паника. Дошао један петоколо-
наш међу болеснике и у трпеза-
рији одржао паникерски говор 
да су Немци стигли у Чајетину и 
да за који сат могу бити на Зла-
тибору. Дижи се што пре, нађи 
Гојка и идите у Врховни штаб, 
нека одмах неко дође и смири 
особље и болеснике.

Одмах сам отрчао и нашао 
Николиша, испричао му шта 
се десило у ресторану и рекао 
да што пре кренемо у Врховни 
штаб, Николиш ми је рекао:

 -Не знам где се налази Врхов-
ни штаб...

Шта смо могли друго да ура-
димо него да идемо и сами уми-
рујемо рањенике. Отишли смо у 
Инвалидски дом, где је било око 
50 рањеника. У једном тренутку 
погледао сам кроз прозор и угле-
дао да се пред зградом зауставио 
аутомобил и из њега изашао шо-
фер који ме је са Дедијером и Ба-
кићем возио из Ужица на Злати-
бор. Обрадовах се и рекох Гојку:

  -Ено шофера из Врховног 
штаба. Хајдемо брзо доле.

Шофер је доле застао да би из 
једног бензинског бурета, која 
су била поређана поред пута, 
узео гориво. На моје питање кад 
се враћа у Врховни штаб, рекао 
је чим узме бензина. И заиста 
Гојко и ја смо сели у кола и после 
500-600 метара свратили у једну 
вилу. Отишли смо на спрат.Тамо 

смо нашли Кардеља,  Ранковића, 
Цану Бабовић, чини ми се и Ђи-
ласа. Тито није био међу њима. 
Обратио сам се Ранковићу:

 -Јулка ми је рекла да је један 
петоколонаш одржао рањеници-
ма паникерски говор да су Нем-
ци већ у Чајетини.  Молим да 
неко од вас дође  и помогне нам 
да смиримо људе.

 Ранковић ми је једноставно 
одговорио:

  -То није петоколонаш него 
члан СКОЈ-а Воја Илић. Ситуа-
ција је таква како вам је рекао, 
али је мало био неспретан.

Онда ми даде један руксаг 
хиљадарки рекавши да се свим 

рањеницима и особљу поде-
ли по хиљаду динара и да им 
се каже да је ситуација тешка. 
Настојте да спасете што више 
рањеника, а свако за кога нема 
транспортних средстава нека 
се сналази како може. Нико од 
особља не сме остати са тешким 
рањеницима, јер ће их Немци 
побити. Ми се надамо да Нем-
ци неће убијати тешке рањени-
ке, да ће поштовати Женевску 
конвенцију...

Забуни нема места
Разговор са Александром Ран-

ковићем др Николиш овако оп-
исује: “ Тек у ноћ успјело нам је 
да пронађемо Врховни штаб у 
вили на Палисаду и да добијемо 
од Александра Ранковића потвр-
ду да је ситуација заиста критич-
на, да се долазак Нијемаца може 
очекивати већ сутрадан рано и 

да рањенике треба хитно еваку-
сати преко ријеке Увца према 
Санџаку. Морам признати да је 
то наређење деловало поразно: 
мркла ноћ, цича зима, око 700 
рањеника растурених по свим 
вилама и кафанама, особље пре-
морено претходном даноноћном 
евакуацијом, сва возила у расхо-
ду и растурена којекуда, а кад би 
их и било не бисмо с њима ништа 
више могли направити, јер је 
друма било још само неколико 
километара према Санџаку...

На моје питање шта ћемо да 
радимо са тешким и непокрет-
ним рањеницима, за које нема-
мо баш никаквих транспортних 

средстава, Ранковић је немоћно 
слегао раменима и додао да, ако 
је тако, онда не преостаје ништа 
друго него да их оставимо на 
Златибору. Свеукупно особље 
треба такођер да крене с покрет-
ним рањеницима. Из штаба сам 
се вратио на Краљеве Воде. Тамо 
сам, међу рањеницима, а и међу 
особљем, затекао велику неиз-
весност и узнемиреност. Један 
од рањеника већ је починио са-
моубиство”.

Убрзо је у Врховни штаб стиг-
ла и др Јулка Мештеровић, која 
пише: “У соби виле Александра 
Павловића затекох где седе Ђи-
лас, Кардељ, Дедијер, Цана Ба-
бовић и још неки, мени непо-
знати. Забринути су што нема 
Старог  (Јосип Броз), а ја се не 
усуђујем да питам шта да ра-
дим са болницом и рањеници-
ма. Ђура и Гојка нема, овде вла-

да забринутост. Стари се није 
вратио! У крајњој неизвесности 
седимо нестрпљиви, и ако није 
време за седење. Обраћам се ша-
патом Цани, кажем јој да је до-
лазио неки младић, вероватно 
провокатор и дао директиву за 
даљу евакуацију. Утом спазих 
тог младића где стоји крај врата.

  -Ено га! То је он - говорим 
Цани, а она ми одговара.

  -То је млади друг, скојевац, 
погрешио је што лекаре прет-
ходно није известио, али је нео-
пходно отпочети са евакуацијом 
рањеника и то што хитније.

Забуни, дакле, више нема 
места”! 

Споменик стрељаним 
партизанским  

рањеницима 1941.  
на Шуматном брду 
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У  чајетинском Дому културе, у органи-
зацији Спортског центра Чајетина, изве-
дена је представа Народног позоришта 
из Ужица “Како одржавати фикус”. Комад 
који је написао Ужичанин Огњен Обрадо-
вић, а режирао Југ Ђорђевић бави се сав-
ременом српском породицом у свету где 
су друштвене мреже замениле стварност.

Око петогодишњег дечака који не го-
вори, али је веома талентован, плету се 
амбиције, фрустрације, разочарења и патње 
његове баке, мајке и ујака који ће све што их 
боли надоместити популарношћу на друштве-
ним мрежама.Тијана Караичић, која игра уло-
гу Јане, мајке дечака који не говори, каже да 

представа на суров начин представља да-
нашњицу.

“То и можемо видети на телевизији, да врло 
често на разноразним  музичким такмичењи-
ма експлоатишу децу. Деца се нађу у ситуа-

цијама које можда нису пригодне за 
њихове године. Мени лично то изгледа 
језиво, на пример да се девојчице пона-
шају као средовечне жене.Југ je на један 
суров начин осмислио представу која 
говори о експлоатацији деце данас”,ка-
же глумицаТијана. У улози ујака, брата, 
сина нашао се глумац Душан Радојичић 
који каже да у представи има и комич-
них делова где публика одреагује пози-

тивно, али је њихова порука заправо хорор. 
Представа „Како одржавати фикус” премијер-
но је изведена прошле године у Народном по-
зоришту у Ужицу, а пре Чајетине гостовала је 
у Алексинцу и Фочи. Д. Росић

Међународни уметнич-
ки симпозијум одржан је 
трећи пут на Златибору, 

од 9. до 17. марта, у организацији 
Удружења за српско- руску културу 
„СРУ Вукадиновић“. Учествовало је 
18 значајних сликара: седам из Ср-
бије, шест из Русије, два из Украји-
не, по један из Турске, Македоније 
и Немачке. Организатор Ђорђе Ву-
кадиновић је у претходним коло-
нијама, које су се одржавале у Ср-
бији и иностранству, окупио преко 
120 уметника из 20 држава.

„Ово су све битна имена светског 
сликарства. Ови догађаји воде ка 
једној победи, ка лепим изложбама 
које ће се одржати у Бачкој Палан-
ци, Вршцу, Параћину и у Београду у 
Руском дому 15.јануара 2020. годи-
не, на дан српско-руског братства. 
Дела ће бити изложена и у Братис-
лави и Прагу, Минску, на неколико 
места у Москви, Јарославу, престиж-
ним местима у државама из којих 
су учесници“, каже Вукадиновић и 
захваљује се угоститељу Раду Фили-
повићу на гостопримству. 

Међу изабраним учесницима 
пројекта „Сликарска душа истока“ 
је и Петaр Стронски, председник 
Међународне академије културе 
и уметности из Москве.„Неколико 
последњих година имамо сарадњу 
са српско-руским удружењем за 
културу и уметност „Вукадино-
вић”. Пети пут шаљемо нашу деле-
гацију и одушевљени смо Србијом, 
пријемом који смо овде доживели 
и лепотом, нешто као Сирогојно и 
Стопића пећину нисам у животу 
видео”, истиче члан Руске акаде-
мије уметности. 

Организатори стваралачког ску-

па на Златибору одлучили су се да 
не постављају тематски оквир, већ 
да сликари раде оно што најбоље 
знају. „Јако ми се свиђа на Злати-
бору, ово ми је друга колонија у Ср-
бији. Диван пејзаж нам овде даје 
мотивацију за сликање. Две годи-
не радим серију „Terra incognita” 
(непозната земља), која увек има 
животиње  и апстрактни пејзаж. 
И овде сам тако радила, јер ми-
слим да вероватно у шуми на Зла-
тибору живе овакве животиње. У 
Немачкој, као и свуда, тешко је да 
се живи само од сликарства“, каже 
сликарка из Немачке Габријела 

Шафарцик, која је српски научи-
ла студиравши руски и пољски и 
захваљујући честим посетама Бал-
кану. 

Први пут на овим симпозију-
мима су учествовали сликари 
из Македоније, Немачке, Турске 
и Украјине коју је представљала 
Татјана Деденка: „Много сам пу-
товала, била у Паризу, Немачкој, 
Црној Гори, али Србија ми се то-
лико свидела да ћу овде направити 
предивне слике.У  Украјини је још 
увек хладно, овде је први дан било 
сунчано, што ме одушевило. Прос-
то, не могу сама себи да кажем да 
нећу да радим, морам сваки дан да 
урадим по једну слику“, каже умет-
ница из Кијева.

 Мотиви Златибора и околине ос-
тавили су на сликаре доста утиса-
ка које су преточили у своје радове. 
„Мени је увек инспиративан Злати-
бор, јер сликам златиборске мотиве, 
околину, те колибе. Значи ми бора-
вак у таквом простору да појачам и 
радим на квалитету својих слика“, 
каже Ђорђе Станић из Ужица који 
је и раније учествовао на скупови-
ма ове организације. 

Сликаре је у име општине 
Чајетина поздравио председник 
Скупштине општине Милоје Рајо-
вић. Изложба радова насталих на 
овогодишњем симпозијуму одр-
жана je 16.марта у ресторану „Вен-
дом” у апартманском насељу „Зла-
тиборски конаци”. М. Ј.

„Сликарска душа истока” са 
уметницима из шест држава

Представа о савременој експлоатацији деце
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Про мо ци ја књи ге „Тај не на-
ше ма ле“ књи жев ни це 
Мир ја не Ран ко вић Лу ко-

вић одр жа на је у од лич но по се ће-
ној би бли о те ци „Љу би ша Р. Ђе нић“ 
у Ча је ти ни. Пред ста вља њем де ве те 
књи ге аутор ке из Ча је ти не ујед но 
је обе ле же но и 20 го ди на од из ла-
ска ње не пр ве књи ге.

Ова збир ка при ча пр ви пут је 
пред ста вље на јав но сти пред ча је-
тин ском пу бли ком ко ја је број но-
шћу ис ка за ла по што ва ње Мир ја-
ни Ран ко вић Лу ко вић. Аутор ка је 
у књи зи емо тив но при ка за ла сце-
не из жи во та, ка ко соп стве ног та ко 
и фик ци је, у ко јој се про вла че већ 
по ма ло из гу бље ни иде а ли по ро ди-
це, ху ма но сти, прав де... 

„Ваљ да је све она ко ка ко се кроз 
жи вот по ста вља мо, оно што по не-
се мо из ку ће. Ме ни је по ро ди ца 
увек би ла и по др шка и нај ве ћа љу-
бав, та ко да сам се, ства ра ју ћи сво-
ју по ро ди цу, тру ди ла да пре не сем 
сво ме си ну оно што су ме ни мо ји 
ро ди те љи, да имам од нос са сво-
јим су пру гом она ко ка ко сам от-
при ли ке до жи вља ва ла брак сво јих 
ро ди те ља и то су оне вред но сти ко-
је су ствар но пра ве и не про це њи-
ве. Ја ко је ту жно што да нас то ли ко 

мно го има не ких, ре кла бих, па-
до ва у си сте му вред но ва ња у дру-
штву. На дам се да је то са мо је дан 
ка мен спо ти ца ња ко ји ће мо од ба-
ци ти, па се вра ти ти тим пра вим 
вред но сти ма.“

Кроз 30 при ча у ко ји ма књи жев-
ни ца, ба ра та ју ћи до бро угло ви-
ма по сма тра ња, про вла чи све сни 
при ступ са др жа ју и фор ми при че 

до но се ћи на кра ју ре ше ња као ка-
тар зу, од но сно олак ша ње ка ко за 
пи сца, та ко и за чи та о ца.   

„Има јед на мо ја при ча ко ја се 
зо ве „И Бог ре че“ и ја ко је сло же на. 
Јед на мо ја ком ши ни ца је до ла зи-
ла вр ло че сто код ме не и ка же ми: 
„Про чи тај ми ону тво ју при чу. По-
сле ње ми је све мно го лак ше“. Ваљ-
да је то свр ха ово га што ра дим. Као 

што је Сло бо дан Ри сто вић дав но 
ре као, ни си са мо зва ње пи сца, већ 
си ста ње пи сца. У ме ни је упле те-
на ду бо ка по тре ба да пи шем,“ ка же 
аутор ка ро ђе на у Ва ље ву чи ја је пр-
ва књи га об ја вље на 1998. и до да је:

„Кад сед нем да пи шем, ни кад у 
ме ни ни је би ло ди ле ме у ком ро-
ду ћу пи са ти; да ли из угла шкољ ке, 
му шкар ца, де те та, же не, де вој чи-

це или од ра сле осо бе. Јед но став-
но, све за ви си од мо мен та ко ји ме 
по так не на пи са ње, од то га да ли 
сам не ку при чу чу ла од му шкар ца 
или же не, да ли сам у од ре ђе ном 
мо мен ту ви де ла не што на ули ци, 
у про ла зу, што је упа ли ло ону све-
тлост ко ја ме на ве де да пи шем.“

Пре ма ре чи ма кри ти ча ра Љу бо-
ми ра Ћо ри ли ћа у ре цен зи ји књи ге 

при вид но ин ти ми стич ког на сло ва, 
аутор ка са ка рак те ри стич ним при-
сту пом про зи и пре по зна тљи вим 
при по ве дач ким мо де лом осве тљу-
је емо ци је, тре нут ке и сит ни це у 
обич ним жи во ти ма љу ди.

„Оно што је по е тич но, то је у оној 
ли ри ци ко ја се мо же ов де про на ћи 
као је дан под слој вр ло би тан, а оно 
што је епи ка, то је у оно ме што од-
ли ку је са му при по вед ну про зу. Она 
има из гра ђе ну ве шти ну да из ми ри 
те две крај но сти књи жев не умет-
но сти и да у свом при по ве сном по-
е тич ком мо де лу уства ри од не гу је 
оно што је ген или би ће на шег је-
зи ка,“ сма тра Ћо ри лић.

Ди пло ми ра ни фи ло лог Све тла-
на Сто ја но вић, ко ја до бро по зна-
је лич ност и књи жев ност Мир ја-
не Ран ко вић Лу ко вић, на пи са ла је 
ре цен зи ју на зва ну „Три Мир ја не 
или уме сто по го во ра“ на гла сив ши 
три угла из ко јих нај че шће пи ше 
аутор ка из Ча је ти не. На пи та ње ко-
ји угао Мир ја ни ног пи са ња њој ви-
ше го ди, ре кла је:  

„Искре но, во лим ове ко је је пи са-
ла, услов но ре че но, тре ћа Мир ја на, 
по ма ло те же и ту жни је. Ја ко су ду бо-
ке и ја ко ме до ти чу. Али ме раз ве се-
ља ва чи ње ни ца да по сто ји она раз и-
гра на Мир ја на, та ко да мно го во лим 
и те нео бич не при че. Она не ме ња 
перпскти ву уну тар јед не при че, не-
го про сто кад јој не што при ву че па-
жњу, то по сма тра на спе ци фи чан 
на чин . Оно што је фа сци нат но је 
што је тај на чин је дин ствен и че сто 
ве о ма раз ли чит од оног дру гог, или 
тре ћег, или мо жда их има и ви ше?“

Успе шно при ка зи ва ње све ту 
књи ге „Тај не на ше ма ле“ ука зу је 
да ће ово оства ре ње има ти за па-
жен жи вот уз на ста вак про мо тив-
них ак тив но сти и мо гућ ност ко ри-
шће ња но вих ме ди ја, а на ма оста је 
да иш чи та ва мо ова и иш че ку је мо 
но ва књи жев на де ла Мир ја не Ран-
ко вић Лу ко вић.  

Ми ро слав Је вре мо вић

„Тај не на ше ма ле”  
де ве та књи га Мир ја не  

Ран ко вић Лу ко вић
Аутор ка кроз 30 при ча при ка за ла сце не из жи во та у ко ји ма се про вла че 

већ по ма ло из гу бље ни иде а ли по ро ди це, ху ма но сти, прав де 
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У сали библиотеке у Чаје-
тини представљена је из-
ложба „Уједињене боје 

Диванхане“, на којој су изложе-
на дела 12 аутора, настала на ли-
ковној колонији на водопадима 
Сопотнице у јесен 2018. године.

Меша Брничанин, академ-
ски сликар у пензији и осни-
вач Удружења за науку, културу 

и уметност Бошњака „Диван-
хана“ (УНКУБ), отварајући из-
ложбу присутне је замолио да 
минутом ћутања одају почаст 
недавно преминулом сликару 
Обраду Јовановићу који је оста-
вио дубок траг у овој уметности, 
и ову поставку посветио управо 
њему. Подсећајући да је УНКУБ 
„Диванхана“ основано пре пет 

година са циљем очувања бо-
шњачког културног идентитета, 
Брничанин је истакао да је то 
уједно и удружење Срба, Црно-
гораца, свих оних којима је при-
ориотет уметност и култура, без 
које нема опстанка народа.

„Мени се остварила жеља да 
после много година, после мог 
великог пријатеља покојног Ми-

хаила Ћуповића, дођем у Чаје-
тину. Представљамо дела на-
сликана на нашој колонији која 
носи назив „Уједињене боје Ди-
ванхане“. То нам довољно говори 
да су ту сликари из Србије, Ма-
кедоније, Босне и Херцегови-
не, Црне Горе и Мађарске. Овде 
смо да представимо радове који 
су настали на Сопотници, тим 

прелепим водопадима, а своја 
дела излажу млади сликари, јер 
нама је приоритет да прикаже-
мо оно што млади стварају. Они 
имају афинитета, имају талента, 
а ми покушавамо да им помог-
немо, да будемо „ветар у леђа“, 
за разлику од институција које 
не воде рачуна о њима“, рекао је 
Брничанин.

Поред незваничне колоније 
одржане 2015.године, ликовна ко-
лонија била је организована 2016. 
и 2017. у Пријепољу и прошлого-
дишња на Сопотници. Кроз све 
сазиве до сада је овде учествова-
ло око 60 младих уметника.

„Окупљање на ликовним ко-
лонијама је веома битно. Оне 
служе да се међусобно упозна-

мо, видимо ко шта ради, да скла-
памо пријатељства. Циљ нам је 
да обиђемо све градове из који 
су чланови удружења учесника 
колоније“, рекла је Сара Обрадо-
вић, академски сликар и дирек-
торка колоније. Након изложбе 
у Чајетини њихова дела биће 
представљена у Милановцу и 
Новом Пазару. Д. Росић

Три умет нич ка  
по гле да  

на жен ски акт 
Из ло жба три мла де ака дем ске умет ни це: Ан дри ја не Ан дри-

ја ше вић из Ча је ти не, Ане Ла зић из Ужи ца и Са ре Об ра до вић из 
При бо ја отво ре на је 1. мар та у ча је тин ском До му кул ту ре. Те ма 
из ло жбе је жен ски акт ви ђен на три раз ли чи та на чи на, а из ра жен 
кроз сли ке и скулп ту ре. 

Ду го го ди шње при ја тељ ство кроз шко ло ва ње, а по том ли ков-
на ко ло ни ја ко ја их је опет спо ји ла, ре зул ти ра ла је из ло жбом три 
мла де умет ни це ко је су за по ла зну тач ку узе ле фи гу ра ци ју, и то 
акт. Њи хов на чин из ра жа ва ња са свим је раз ли чит, што је из ло-
жби да ло по себ ну драж. 

Ана Ла зић из Ужи ца ба ви се скулп ту ром. О ње ном ства ра ла-
штву Ка та ри на До ган џић Ми ћу но вић, исто ри чар умет но сти, ка-
же да је све де не фор ме и чи стих ли ни ја, а ода је скло ност сен-
зи би ли те ту по те клом из тра ди ци је мо дер ни зма дру ге по ло ви не 
20. ве ка.

Са ли ков ним из ра зом Ан дри ја не Ан дри ја ше вић из Ча је ти не 
љу би те љи умет но сти су у ра зним при ли ка ма већ има ли мо гућ-

ност да се упо зна ју. Те ме на ко је је ко ло ри том, фор мом, свој стве-
ним сен зи би ли те том од го ва ра ла би ле су углав ном пеј за жи. Не-
што са свим дру га чи је пру жи ло се ово га пу та по гле ду пу бли ке.

За раз ли ку од Ан дри ја ни них енер гич них, са мо у ве ре них, сна-
жних мла дих же на ко је са сли ка сме ло уз вра ћа ју по глед по сма тра-
чу, ак то ви Са ре Об ра до вић су суп тил ни ји, сти дљи ви ји, не до ми ни-
ра ју већ се ско ро ута па ју у про стор. Све је оба ви је но кон тра сти ма, 
игри све тла и сен ки, ухва ће но у при чи ко ја се на зи ре у по за ди ни 
сли ке и по ти че ма шту по сма тра ча. 

Ову из у зет но успе лу, по се ће ну из ло жбу ор га ни зо вао је Спорт-
ски цен тар Ча је ти на. М. Р. Л.

Уједињене боје са 
водопада Сопотнице

Меша Брничанин

Сара Обрадовић
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Тач но че ти ри го ди не по одр жа ва њу 
прет ход не спро ве де на је и но ва ре
дов на из бор на скуп шти на ФК „Ча је

ти на”, на ко јој је до са да шњи пред сед ник 
клу ба Ни ко ла Сми ља нић јед но гла сно ре
и за бран на ман дат од још че ти ри го ди не. 
У Управ ном од бо ру се, осим ње га, на ла зе 
још: Оли вер Ла за ре вић, Бо ја на Бо жа нић, 
Дра ган То ко вић и Де јан Ђе до вић. Над
зор ни од бор чи не Дра ган То мић (пред
сед ник), Оли ве ра Су зо вић и Ра дул Си
мић. У скуп шти ну су при мље на три но ва 
чла на: Ра ден ка Ни ко лић, Ђор ђе Бо рић и 
Ми ро слав Јеч ме ни ца.

–У прет ход ном пе ри о ду при о ри тет је 
био рад са де цом, о че му све до чи и чи
ње ни ца да клуб из два ја ви ше од 50 по
сто сво јих сред ста ва за мла ђе ка те го ри је, 

иако је за кон ска оба ве за 15 по сто. Та ко ђе 
је и се ни ор ски тим на пре до вао, та ко да 
са да стре ми ка ула ску у ви ши ранг, с об
зи ром да нам зон ски ранг са да де лу је као 
са свим ре а лан до мет. Циљ нам је да де ци 
ко ја тре ни ра ју код нас овај клуб оста не у 
ле пом се ћа њу ка да оду на да ља шко ло ва
ња или у не ке ве ће клу бо ве. По себ но бих 
ис та као по ве ре ње ко је смо из гра ди ли у 
ло кал ној за јед ни ци, та ко да нам се љу ди 
са ми ја вља ју и ну де на ба вља ње опре ме 
за на ше по ла зни ке, ни смо у си ту а ци ји да 
би ло ко га мо ли мо за би ло шта – ка же ре
и за бра ни пред сед ник.

На скуп шти ни су усво је ни из ве штај о 
ра ду за прет ход не че ти ри го ди не, као и 
фи нан сиј ски из ве штај за прет ход ну и фи
нан сиј ски план за те ку ћу го ди ну. За ову 
го ди ну сред стви ма из бу џе та оп шти не 
опре де ље но је не пу них два ми ли о на ди
на ра за клуб, а ге не рал ни се кре тар Оли
вер Ла за ре вић ис ти че да ће се чел ни ци 

ФК „Ча је ти на” тру ди ти да обез бе де ма
кар још до дат них по ла ми ли о на ди на ра, 
до да ју ћи да се на да и то ме да би евен ту
ал ни успех клу ба и пла сман у ви ши ранг 
мо гао до не ти још не ка сред ства из бу џе та 
ло кал не са мо у пра ве.

–Под се тио бих да је клуб пре че ти ри 
го ди не био на иви ци оп стан ка, да се ра
ди ло во лон тер ски и да је пред на ма би ла 
не мо гу ћа ми си ја по кре та ња шко ле фуд
ба ла. Од та да до да нас ми смо оства ри
ли ре зул та те на ка кви ма нам мо гу по за
ви де ти и клу бо ви из не у по ре ди во ве ћих 
оп шти на. Има мо око 180 ак тив них чла
но ва у мла ђим се лек ци ја ма, а ак це нат 
смо да ли на де цу из се о ских ме сних за
јед ни ца. Ис та као бих да смо го ди на ма 
уче сни ци СОС Ли ге бу ду ћих ша ми о на, а 

прет ход не го ди не смо и спро ве ли камп у 
Вр њач кој Ба њи пот пу но у на шој ре жи ји. 
За ову го ди ну пла ни ра мо од ла зак на Ја
хо ри ну. Што се ти че пр вог ти ма, ство ри ли 
смо ре спек та бил ну еки пу ко ја се у пот пу
но сти осла ња на игра че и тре не ре из ове 
оп шти не. Уве ли смо и сти пен ди је за пр
во тим це, ко је су је се нас би ле ви ше не го 
за до во ља ва ју ће за овај ранг так ми че ња. 
Са но вим тре не ром Ву јо ви ћем, као и са 
два ка пи тал на по ја ча ња Мар ком Ко ста
ди но ви ћем и Жељ ком Ста ни ћем мо же мо 
стре ми ти ви шем ран гу. На по ме нуо бих то 
да ће наш клуб би ти шан са мом ци ма ко ји 
из ла зе из омла дин ског по го на ФК „Зла ти
бор”. По треб но је да де цу из Ча је ти не за
др жи мо ов де, да не иду да игра ју у Но ву 
Ва рош, Ба ји ну Ба шту или Бро да ре во – ре
као је Ла за ре вић.

ФК „Ча је ти на” је про лећ ну по лу се зо ну 
по чео убе дљи вом по бе дом над „Пр вим 
Пар ти за ном” (6:2). И.  Ј.

Ни ко ли Сми ља ни ћу  
но ви ман дат пред сед ни ка 

ФК „Ча је ти на” 
При о ри тет клу ба био рад с де цом, и се ни ор ски тим  

на пре до вао, а по себ но ва жно по ве ре ње из гра ђе но  
у ло кал ној за јед ни ци, ис та као Сми ља нић 

Фудбалери „Златибора’’ 
прекидом серије пора

за након победе над „Синђе
лићем’’ на „Швајцарији’’ обез
бедили су пласман у плејоф 
Прве лиге Србије који по
чиње у априлу. У последња 
три мартовска кола првог 
дела такмичења играли су са 
тимовима који су се такође 
пласирали у доигравање за 
пласман у Суперлигу.

Освајањем три бода про
тив „Синђелића’’ Златибор је 
прекинуо низ од пет узастоп
них пораза. Зимско појачање 
Милош Стојановић против 
београдске екипе је постигао 
прва два гола за чајетински 
тим у победи 2:0. Тим тријум
фом „Златибор’’ је обезбедио 
место међу првих осам на та
бели и доигравање за плас
ман у Суперлигу у систему са 
половљењем бодова.

„Остварили смо свој први 
циљ који смо поставили 
пре почетка првенства, то је 
пласман у плејоф. Сада се 
већ лакше дише и преостале 
утакмице ћемо искористити 
да освојимо што више бодо
ва и да, када почне плејоф, 
будемо у што бољој пози
цији. Касније нас вероват
но очекује и бараж, тако да 
ћемо видети шта ће бити“, 
каже тренер Предраг Риста
новић. 

Према његовим речима, 
међу узроцима лоших ре
зултата били су немогућност 
тренирања на трави, спорије 
уклапања нових играча и 
чињеница да нису играли на 
свом терену. Чајетинска еки
па је до 15. победе у лиги до
шла у првом мечу на стади
ону „Швајцарија’’ још од 25. 
новембра.

„Терен је одличан, с обзи
ром на услове. И ми смо чис
тили снег овде. Трава ће бити 
још боља кад крене вегета
ција, а надам се да ћемо и 
ми играти све боље у наред
ном периоду. Није исто игра
ти на Златибору и у Прибоју“, 
сматра Ристановић и додаје 
да у игри чајетинског прво
лигаша има још простора за 
напредак:

„Очекујемо појачавање 
у сегменту агресије и трке, 
ту имамо три играча која су 
тотално неспремна, а кад је 
тако, они вуку још три и онда 
екипа делује неактивно. Мо
рамо да појачамо и тренин
ге како бисмо дошли до агре
сије коју смо имали прошле 
године када смо кидисали 
на сваку лопту. Играчи који 
су неспремни то не могу“, за
кључује Предраг Ристановић, 
тренер „Златибора’’. 

Распоред  је у последња 
три кола првог дела првен
ства „Златибору’’ доделио 
три дербија. На гостовању 
„Инђији’’ су поражени са 2:0, 
чиме им се домаћин реван
ширао за пораз на „Швај
царији’’ у првом делу сезо
не. Затим су играли против 
другопласираног „Јавора’’ у 
Ивањици, а онда дочекали 
„Металац’’.

ФК „Златибор’’ је после 
28. кола на петом месту са 
47 бодова, а 15 више има 
лидер ТСЦ. Плејоф са првих 
осам екипа почиње у апри
лу након којег ће се прве две 
екипе пласирати директно 
у Суперлигу, а од трећег до 
шестог места ће играти ба
раж са тимом из Суперлиге 
за последњу улазницу у елит
ни ранг. М.  Ј.

ФК „Златибор” обезбедио 
пласман у плеј-оф
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На Тор ни ку је одр жа но ФИС 
так ми че ње у ве ле сла ло му, 
ко је се бо до ва ло и за Пр

вен ство Ср би је. Не ве ни Иг ња
то вић при па ла је ду пла по бе да 
у жен ској кон ку рен ци ји, с об зи
ром да је три јум фо ва ла и у ФИС 
тр ци и у бо до ва њу за Пр вен ство 
Ср би је. Дру го ме сто у на ци о нал
ном пр вен ству при па ло је Зо ји 
Гр бо вић, а тре ће Пе три Вељ ко
вић. По бед ни ца ФИС тр ке на Тор

ни ку од пре две го ди не, Уна Сте
ла Под реп шек из Сло ве ни је, ове 
го ди не за у зе ла је тре ће ме сто.

Пр ви пут сам би ла на Зла ти
бо ру на сне гу и баш сам срећ на 
због то га. Вре ме нас је по слу жи
ло, а снег је био пра ви зим ски, 
што ме је из не на ди ло. До ла зим 
из Че шке и Сло вач ке, а та мо су 
већ про лећ ни усло ви. С об зи ром 
на мој густ рас по ред, дра го ми је 
што сам ус пе ла да до ђем ов де и 

дра го ми је што сам опет др жав
ни пр вак  из ја ви ла је Не ве на Иг
ња то вић.

Код му шка ра ца Стра хи њи Ста
ни ши ћу при па ло је пр во ме сто и 
на ФИС тр ци и у Пр вен ству Ср
би је. Изра е лац Бен ја мин Со лош, 
ко ји је при шле го ди не сла вио на 
Тор ни ку, ове го ди не за у зео је 
дру го ме сто. До ма ћи так ми чар 
Ра шо Је вре мо вић, за у зео је дру
го ме сто у Пр вен ству Ср би је, док 
је тре ћи био Ма те ја Ми нић из СК 
„Ми џор”.

За ово до ба го ди не усло ви и 
под ло га су би ли сјај ни, а по себ
но бих ис та као ве ли ки број так
ми ча ра. Ово је сва ка ко нај ја ча 
тр ка на Бал ка ну код де во ја ка, а 
ме ђу нај ја чим код му шка ра ца. 
Про шло го ди шња по вре да и ово
го ди шње оба ве зе око шко ле су 
ме ма ло по ре ме ти ли, али на дам 
се по врат ку на ста ре ста зе  ка же 
Је вре мо вић.

Так ми че ње је ор га ни зо вао СК 
„Чи го та”. И. Ј.

Сте фан То ко вић дру ги на кро су у Ин ђи ји

Так ми ча ри АК „Ча је ти на’’ на сту пи ли су на 39. из да њу Кро са Сре ма у Ин ђи ји, а до по бед нич
ког по ди ју ма до шао је Сте фан То ко вић, ко јем је при па ло дру го ме сто у тр ци на 500 ме та ра код 
де ча ка 2010. и 2011. го ди шта. Ди ми три је Љу би чић је у тр ци на 800 ме та ра код де ча ка 2007. 
и 2008. го ди шта за у зео че твр то ме сто, Ти ја на Ви дић је би ла де се та у тр ци де вој чи ца 2007/08. 
на 800 ме та ра, док је Иван Лу ко вић био три на е сти у тр ци де ча ка 2008/2009. на 500 ме та ра. У 
сва кој од ових ди сци пли на на сту пи ло је ви ше од 50 уче сни ка. И. Ј.

Два сре бра  
и брон за за  

Ча је тин це на ММА 
Пр вен ству Ср би је

На ММА Пр вен ству Ср би је, одр жа
ном у Вр ба су, ужич ки КБК „Ере” до шао 
је до две сре бр не и јед не брон за не ме
да ље. У укуп ном пла сма ну за у зе ли су 
10. ме сто.

Сре те ну Бо жо ви ћу, ко ји је не дав
но успе шно де би то вао на бо ри лач ком 
тур ни ру на Зла ти бо ру, при па ло је сре
бро у А кла си (70 кг), од ко јег је у фи
на лу био успе шни ји Алек са Бо снић, 
из клу ба „Га ври ло Прин цип”. Исто од
лич је при па ло је Сте фа ну Га ври ћу у Б 

кла си (84 кг), где је у бор би за зла то 
по ра жен од Жи во ји на Бу ла то ви ћа („Se
cu tor”). Брон зу је осво јио Жар ко Гли
шо вић (Б кла са, – 70 кг), ис пред ко јег 
су се на шли Мла ден Бу квић („Fa mily 
Fight Te am”) и Да ни ло Пја но вић („Se
cu tor”). Ср ђан Пе ри шић је де би то вао у 
Ц кла си (70 кг), али је и по ред до бре 
бор бе по ра жен од Ву ка ши на Јо ва но ви
ћа („Ахи леј”), док Ог њен Бо ги ће вић ни
је на сту пио на так ми че њу због по вре
де ра ме на.

Пре ма ре чи ма Сре те на Бо жо ви
ћа, бо љи ре зул та ти су из о ста ли услед 
чи ње ни це да су у по след ње вре ме за
по ста ви ли пар тер не тех ни ке на тре
нин зи ма и да су сви по ра зи би ли у за
вр шни ца ма у пар те ру. Он ис ти че да би 
ово так ми че ње тре ба ло да им по слу жи 
за на ук ка ко би се све гре шке ис пра ви
ле до на ред ног иза зо ва, а то је Пр вен
ство Бал ка на ко је ће се 4. ма ја одр жа
ти у Бе о гра ду.

За нај у спе шни ји клуб так ми че ња 
про гла шен је бе о град ски „Ахи леј”, са 
осво је них се дам злат них ме да ља. За 
нај бо љег бор ца пр вен ства про гла шен 
је Ала дин Ибро вић, члан но во па за ро
ског клу ба „Sand zak War ri ors”. Пр вен
ство Ср би је оку пи ло је 102 так ми ча ра 
из 23 клу ба. И. Ј.

Дру го ме сто за Ра ша  
Је вре мо ви ћа на Тор ни ку
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У за вр шни ци так ми че ња Пр ве Б ли ге од
бој ка ши це „Зла ти бо ра” су у си ту а ци ји 
да се при ви ка ва ју на но во ме сто од и

гра ва ња до ма ћих утак ми ца. По пр ви пут у 
17го ди шњој исто ри ји клу ба Ча је тин ке су 
при ну ђе не да стан дард ну ба зу у ча је тин
ској дво ра ни за ме не пар ке том дво ра не СТЦ 
„Зла ти бор”. 

Ме ђу тим, сво је вр сни де би окон чан је ви
ше не го успе шно, по бе дом над еки пом „Ле
сков ца 98” са 3:0 (25:20, 25:18, 25:16). Ча је
тин ке су до 13. по бе де у се зо ни до шле без 
ве ћих про бле ма, иако су осла бље не го шће 
игра ле ве о ма бор бе но. Пр ве су по ве ле на 
ме чу, али је „Зла ти бор” бр зо пре о кре нуо се
ри јом 5:0, по сле че га су до кра ја се та кон
стант но би ле у вођ ству, не пре ви ше убе
дљи вом, али си гур ном. Дру ги сет је за по чео 
се ри јом до ма ћих 8:2, „Ле ско вац 98” је ус пео 
да се при бли жи на 10:7, али је уз врат на се
ри ја „Зла ти бо ра” од че ти ри уза стоп на по е
на от кло ни ла ди ле ме око осва ја ча овог се
та. Слич но је би ло и у на ред ном се ту, ко ји су 
Ча је тин ке отво ри ле још убе дљи ви је (10:2), а 
ве ћим де лом овог пе ри о да на пар ке ту је био 
ком би но ва ни тим „Зла ти бо ра”.

Пре ма ре чи ма тре не ра Стан ка Бра шан ца, 
тим је успе шно про шао „ва тре но кр ште ње“ и 

за две сед ми це ра да ус пео да се при ла го ди 
но вој дво ра ни ко ја се у зна чај ној ме ри, пре 
све га по сво јој ви си ни и ди мен зи ја ма пар ке
та, раз ли ку је од оне у Ча је ти ни. Олак ша ва ју
ћа окол ност по Ча је тин ке је чи ње ни ца да су 
већ оси гу ра ле оп ста нак у овом ран гу и да не
ма ре зул тат ских при ти са ка до кра ја се зо не. 

Се ри ју успе шних ре зул та та на ста ви ла је 
и пи о нир ска се лек ци ја ОК „Зла ти бор”, ко
ја је по бе дом на свом пар ке ту про тив еки пе 
ужич ког „Је дин ства” од 3:0 (25:1, 25:8, 25:11) 
до шла до пе те по бе де у шест од и гра них ли
га шких ме че ва и на ја ви ла мо гућ ност пла
сма на на за вр шни тур нир. И. Ј.

Од бој ка ши це „Зла ти бо ра”  
по бе ђу ју и на но вом пар ке ту

Ка ра те клуб „Руј но“ је са 
11 так ми ча ра на сту пио на 
ква ли фи ка ци о ном так ми
че њу пр вен ству ре ги о на, 
осво јив ши се дам злат них, 
три сре бр не и јед ну брон
за ну ме да љу.

Пр вен ство ре ги о на је 
одр жа но у Ба то чи ни, а на 
овом ква ли фи ка ци о ном 
так ми че њу 11  так ми ча
ра је оства ри ло да љи пла
сман на Пр вен ство Ср би је. 
Сви бор ба ши „Руј на“ су се 
оки ти ли зла том и то Мир ја
на Ста нић, Не да Ло ја ни ца и 
Вук Ми ло са вље вић. У ка та
ма су бри љи ра ли Ања Ми
ло са вље вић, Јо ва на Аћи мо
вић, Ани ца Ра ди бра то вић 
и Иси до ра Па је вић, ко је су 

ус пе ле да се оки те злат ним 
ме да ља ма. 

Дру го пла си ра не у сво
јим ка те го ри ја ма су би ле 
Ни ко ли на То до ро вић, Не
да Ло ја ни ца и Ве дра на Се
ла ко вић. Док је брон зу, у 
из у зет но број ној ка те го ри

ји, ус пео да осво ји Дра ган 
Ћи ро вић. 

По ред осва ја ча ме да ља 
на пр вен ство се пла си ра ла 
и Пе тра Бо жић. Сви так ми
ча ри су се из бо ри ли за пла
сман на Пр вен ство Ср би је, 
ко је тек пред сто ји. И. Ј.

Ка ра ти сти ма клу ба „Руј но” 11 ме да ља 
на пр вен ству ре ги о на 
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Ко шар ка ши „Зла ти бо ра” 
ус пе ли су да дру гу го ди
ну уза стоп но оства ре пла

сман у Су пер ли гу, за у зев ши пе
то ме сто у Ко шар ка шкој ли ги 
Ср би је. По сао до са да шњег тре
не ра Ва ње Гу ше успе шно је до
вр шио но ви шеф стру ке Стра јин 
Не до вић, ду го го ди шњи играч 
овог клу ба, тре нер мла ђих ка
те го ри ја и по моћ ни тре нер се
ни ор ског ти ма.

На след ник Ва ње Гу ше еки
пу је пре у зео у тре нут ку ка да је 
при мар ни циљ, пла сман у Су
пер ли гу, обез бе ђен. У три пре
о ста ла ли га шка ме ча Не до вић 
је ус пео да са еки пом оства
ри два три јум фа  на го сто ва
њу у Су бо ти ци (94:86) и на до
ма ћем пар ке ту про тив „Вр шца” 
(87:71). „Зла ти бор” је та ко обез
бе дио но ве ду е ле са „Цр ве ном 
Зве здом”, ко ја ће им би ти је дан 
од про тив ни ка у су пер ли га шкој 
гру пи, уз „ФМП Же ле зник”, „Бо
рац”, ОКК „Бе о град” и „Ду нав”. 

С об зи ром да но ву функ ци ју 
сма тра кру ном до са да шње ка
ри је ре, тре нер Не до вић ис ти че 

да ће клуб на сто ја ти да и у на
став ку се зо не бе ле жи што бо
ље ре зул та те. Ве ру је да ће ис ку
ство из прет ход ног пе ри о да, као 
и чи ње ни ца да је у клу бу при су
тан већ ви ше де це ни ја, по мо ћи 

да се на ста ви са ра дом на ни воу 
по треб ном за нај ја чи ранг. 

 За хва лио бих се мом прет
ход ни ку Ва њи Гу ши, сјај ном чо
ве ку и тре не ру. На опро шта ју се 
ви де ло ко ли ко су га на ви ја чи за

во ле ли за ове две го ди не. Ни је 
нам би ло при јат но ка да је до био 
по ну ду из Ба хре и на, али то је до
шло у мо жда нај бо љем мо гу ћем 
тре нут ку, ка да смо убе дљи вом 
по бе дом над „Сло бо дом” по
твр ди ли Су пер ли гу, а пред утак
ми цу му је при ре ђен за и ста леп 
опро штај. До ста то га се про ме ни
ло за ове две го ди не, ко ли ко је 
Ва ња био с на ма. Пре све га, тре
нинг је по диг нут на ви ши ни во. 
Ве ли ки део тих ис ку ста ва ће мо 
за др жа ти и уна пре ди ти их не ким 
но вим ства ри ма. Си стем сва ка ко 
има мо, про фе си о нал ни смо тим 
и по ка за ли смо у по след њих пар 
ли га шких утак ми ца да смо јед
на пра ва дру жи на, ко ја по се ду је 
ква ли тет. Ма ло смо “лу та ли” то
ком се зо не, али су ско ри је утак
ми це по ка за ле да нам је ме сто у 
Су пер ли ги. При мар ни циљ у на
став ку так ми че ња би ће нам раз
и гра ва ње еки пе за на ред ну се
зо ну. Тре ба узе ти у об зир да су 
про ме ње на пра ви ла и да по две 
пр во пла си ра не еки пе из обе су
пер ли га шке гру пе иду да ље у 
плејоф – ка же Не до вић.  И. Ј.

Кру на до са да шње ка ри је ре  
Стра ји на Не до ви ћа

„До ста то га се про ме ни ло за ове две го ди не, ко ли ко је Ва ња Гу ша био с на ма. Пре све га,  
тре нинг је по диг нут на ви ши ни во. Ве ли ки део тих ис ку ста ва ће мо за др жа ти и уна пре ди ти  

их не ким но вим ства ри ма”, ка же Не до вић, тре нер КК „Зла ти бор”

За вр шни ца се зо не за мла ђе 
ка те го ри је КК „Зла ти бор”

По сле по чет них про бле ма, иза зва них не до стат ком тер ми на за 
тре нинг у пе ри о ду ка да су кре ну ли ра до ви у уну тра шњо сти ча је
тин ске ха ле, ју ни о ри КК „Зла ти бор” по пра ви ли су учи нак у Ме ђу
ре ги о нал ној ли ги Цен тар и кре ну ли са знат но бо љим пар ти ја ма. 

Иако се и да ље су о ча ва ју са ка дров ским про бле ми ма, Ча је
тин ци су ус пе ли да на пар ке ту дво ра не СТЦ „Зла ти бор” са вла да ју 
ужич ки „Плеј оф” са 83:71 (Ма ти ја Ми ле кић 38 по е на, Ма теј Га
во вић, Ни ко ла Са пун осам по е на и 12 ско ко ва), а по том су у ве
о ма из јед на че ној утак ми ци по ра же ни на го сто ва њу у Ива њи ци 
са 85:79. Из ве сно је да ће ова се зо на, услед про бле ма са ко ји ма 
су се су о ча ва ли, ре зул тат ски би ти не што сла би ја у од но су на пар 
прет ход них, али су иза бра ни ци тре не ра Ка ло пе ро ви ћа и по ред 
то га по ка за ли зна ча јан на пре дак и играч ку зре лост. 

Ка де ти „Зла ти бо ра” су не што сла би јим ре зул та ти ма у про лећ
ном де лу так ми че ња Ре ги о нал не ли ге оста ли без ви со ког пла сма
на, иако су се зо ну отво ри ли са пет по бе да у шест ме че ва. Играч ки 

су би ли не ком плет ни у пе ри о ду школ ских рас пу ста, а по себ но се 
осе тио из о ста нак пр вог плеј меј ке ра Па вла Пе ћи на ра. Ме ђу тим, 
основ ни циљ тре не ра Пан то ви ћа, до дат но уигра ва ње и хо мо ге
ни за ци ја еки пе ко ја ће на ред не се зо не чи ни ти ју ни ор ски са став, 
мо же се сма тра ти успе шно из вр ше ним. И. Ј.

Фо то: Фејсбук


