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Општина Чајетина интен-
зивно наставља са актив-
ностима које су започете 

претходних година, а упоредо 
улази и у нове подухвате и ак-
тивности, каже заменик пред-
седника општине Чајетина 
Арсен Ђурић, говорећи за „Зла-
тиборске вести” о пролећним 
радовима и инвестицајама које 
ова локална самоуправа за 2019. 
годину планира и финансира. 

– С доласком пролећа интензи-
вирани су радови на готово свим 
инфраструктурним пројектима 
чија је реализација у току, као и 
на изградњи нових путева и ули-
ца. Када кажем инфраструктур-
ни пројекти, пре свега мислим на 
неколико капиталних пројеката 
чија реализација је у завршној 
фази – напомиње Ђурић и најпре 
истиче златиборску гондолу која 
би,  како каже, ове године требало 
дефинитивно да буде завршена.

Позориште, биоскоп, 
галерија...   

Завршни послови обављају 
се и на новом здању Културног 
центра на Златибору. Ту је у току 
јавна набавка за недостајући 
део опреме, а отварање помену-
тог објекта планирано је за Дан 
општине Чајетина, односно на 
Видовдан 28. јуна, најављује за-
меник председника општине: 

– Имамо у том новом здању 
чиме да се похвалимо, рет-
ке су општине односно градо-
ви у Србији који се у ово време 
могу похвалити да су отвори-
ли ново позориште, биоскоп... 
А  наш Културни центар је пра-
ва оаза културе. У оквиру њега, 
поред сале за позоришне пред-
ставе и биоскопске пројекције, 

биће и галерија за изложбе сли-
ка, простор за библиотеку и још 
две мање мултифункционалне 
сале , као и канцеларије за уд-
ружења. Реч је о објекту који је 
урађен по највишим европским 
и светским  стандардима и биће 
на понос читавом Златибору.

 Две модерне  
спортске хале

Арсен Ђурић издваја и значај-
на улагања општине у објекте за 
спортска такмичења: 

– Као што је познато, општи-
на Чајетина је купила спортску 

халу на Златибору. Она је ис-
плаћена, а део средстава је већ 
планиран у буџету, с тим што 
ће нешто бити додато и реба-
лансом буџета за одређене ин-
вестиције у тај објекат. У сас-
таву овог Спортско-туристичког 
центра „Златибор” су, поред дво-
ране, и смештајни капацитети, 
ресторан, разни локали. Сред-
ства која ћемо планирати реба-
лансом биће намењена за реша-
вање грејања тог објекта. 

Упоредо са тим, наставља он, 
ради се и реконструкција спорт-
ске хале у Чајетини, проширење,  

доградња и реконструкција. – У 
току су завршни радови у ок-
виру друге фазе, а очекује нас 
трећа фаза која подразумева 
постављање паркета, набавку 
опреме. Наш план је да до краја 
лета, пре почетка школске го-
дине, и хала у Чајетини буде у 
функцији. Она сада има потпу-
но другачији изглед и капацитет, 
испуњава све стандарде за разна 
такмичења. Наше две модерне 
хале омогућиће организовање 
великих такмичења. А посеб-
но имајући у виду многобројне 
смештајне капацитете на Злати-
бору, ми ћемо сигурно аплици-
рати и за одржавање неког оз-
биљнијег спортског такмичења 
– каже наш саговорник.

На Жигалском вису  
резервоар и црпна  

станица  

По Ђурићевим речима, ин-
тензивирани су и радови на 
изградњи Постројења за пре-
чишћавање отпадних вода на 
Златибору. Грађевински послови 
су у завршној фази, очекује се да 
ускоро почне и монтажа опреме, 
тако да ће ове године постројење 
бити стављено у функцију. Њиме 
се решава дугогодишњи про-
блем одливања отпадних вода 
са Златибора и прави важан ко-
рак да Чајетина постане еколош-
ка општина, са уређеном живот-
ном средином. 

– Поменуте инвестиције су ка-
питалне, за чију реализацију је 
планиран највећи део средста-
ва у буџету, због тога су друге 
буџетске позиције нешто мање 
него претходних година. Велике 
пројекте реализујемо ове године, 
али оно што је добро јесте да се 

Културни центар на понос 
Златибору отварамо  

за Дан општине 
„Ретки су градови у Србији који се у ово време могу похвалити да су отворили  

ново позориште, биоскоп... А наш Културни центар је права оаза културе.  
Реч је о објекту који је урађен по највишим европским и светским стандардима”,  

каже Арсен Ђурић па наводи и друге важне инвестиције

Арсен Ђурић
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буџет пуни боље од планираног, 
тако да ћемо током маја имати 
ребаланс буџета где ће се повећа-
ти средства и за изградњу путева 
и улица. Као и за изградњу друге 
инфраструктуре, јавне расвете за 
коју у овом моменту нема сред-
става у буџету, али ће бити пла-
нирана половином године – на-
води Ђурић и наставља: 

– Кад је водоснабдевање у пи-
тању, значајно је да ћемо ове го-
дине радити у два правца: на за-
мени дела цевовода од Рибнице 
до Златибора, а почећемо и из-
градњу водовода Сушичка врела. 
План је да до краја године вода 
са Сушичких врела стигне до 
Жигалског виса, да се ту напра-
ви резервоар и црпна станица. 
Наредних година наставиће се 
изградња тог водовода до Чаје-
тине и до Златибора.

Општина плаћа радове, 
а тражи квалитет

Када је реч о путној инфра-
структури, заменик председни-
ка општине подсећа да је већ за-
вршен један тендер за крпљење 
и реконструкцију улица, с тим 
што радови почињу ових дана. 

– Најпре ће се радити Злати-
бор, Чајетина, Мачкат, затим ос-
тале месне заједнице, а завр-

шен је и један мали тендер за 
изградњу нових путева и ули-
ца, тако да ћемо до краја маја 
завршити изградњу уговорених 
улица које су остале незавршене 
из претходне године. Како нис-

мо били задовољни квалитетом 
радова на свим инфрструктур-
ним пројектима, формирали 
смо комисију која је извршила 
обилазак свих изграђених и ас-
фалтираних улица и путева на 

територији целе општине, где 
су констатовани одређени про-
пусти или радови који су изве-
дени у неадекватном квалитету. 
Извођачима који су то радили 
биће наложено да о свом трош-
ку отклоне недостатке. Ове го-
дине ће се више водити рачуна 
о самом надзору и о квалитету 
изведених радова, јер општина 
уредно измирује своје обавезе, 
плаћа те радове и они морају 
бити изведени у најбољем ква-
литету, онако како је и тендерс-
ком документацијом захтевано. 

До лета би  требало да буде го-
това изградња спортског парка 
на Златибору, преко пута зграде 
Туристичке организације. – За-
почеће и градња једног објекта 
који се налази између фудбал-
ског стадиона и спортске хале 
на Златибору. Он ће имати своје 
свлачионице за фудбалске као 
и све друге спортске екипе, те-
ретане и све остале неопходне 
садржаје за лигашка надметања 
у којима наши фудбалери и ко-
шаркаши  играју – најављује Ар-
сен Ђурић и закључује да је пред 
нама период године  у коме ће 
бити реализовано доста инвес-
тиција, од поменутих капитал-
них до других активности и те-
кућих послова.  З. В.

Како нисмо били задовољни  
квалитетом радова на свим  

инфрструктурним пројектима, формирали 
смо комисију која је извршила обилазак 

свих изграђених и асфалтираних улица и 
путева на територији целе општине, где су 

констатовани одређени пропусти или радови 
који су изведени у неадекватном  

квалитету. Извођачима који су то  
радили биће наложено да о свом  

трошку отклоне недостатке

Културни центар на Златибору

Спортска хала у Чајетини
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У мноштву актуелних инвес-
тиција и пролећних посло-
ва општине Чајетина важно 

место заузима Спортско-туристич-
ки центар „Златибор”, који је од ове 
године у власништву наше локал-
не самоуправе. По изјави председ-
ника Милана Стаматовића датој 
„Златиборским вестима”,  кључни 
посао општина је урадила отку-
пом дворане на Златибору са при-
падајућим садржајима. 

– Ми смо спортску халу купили 
са правима и обавезама, те нам 
предстоји гашење постојеће фир-
ме, решавање односа са добавља-
чима и оснивање нове фирме од 
стране локалне самоуправе – на-
помиње председник општине до-
дајући да је замисао да спортска 
хала функционише као деоничар-
ско једнодомно друштво, у коме 
би скупштину предузећа чинило 
Општинско веће које би доносило 
најбитније одлуке. 

– То све не значи да спортска 
хала не може укључити партнера. 
Ми интензивно радимо на томе да 
можда са неким нашим познатим 
спортским клубовима или друшт-

вима направимо договор око раз-
воја овог комплекса, а да касније 
они имају свој удео у спортској 
хали. Циљ нам је да развијемо тај 
спортски центар, да се још уради 
спортских садржаја јер  и приват-
ни власници пословног дела имају 
намеру да праве додатне спортске 
садржаје, теретане и друге, који би 

омогућили боље услове за припре-
ме спортиста.

 Стаматовић подсећа да општи-
на Чајетина у оквиру комплекса 
има парцелу од 50 ари коју може 
искористити за прављање недос-
тајућих садржаја, као што су вел-
нес центар и додатни  смештајни 
капацитети, чиме би се проширила 
понуда за смештај бар две екипе. 

– Са тренутним капацитетом 
могуће је сместити једну екипу, а 
трошкови одржавања били би при-
ближно исти и са дуплираним ка-
пацитетом. Овом предузећу по-
већање капацитета свакако би 
донело и додатни профит. Ми већ 
имамо понуде од неких власни-
ка приватних простора у оквиру 

хале за продају истих општини, 
па ћемо у неком будућем перио-
ду видети шта је то што нам је не-
опходно да употпунимо садржаје 
или да постојеће подигнемо на 
виши ниво, да их осавременимо. 
У веома кратком периоду спортска 
хала је доживела потпуни препо-
род што се тиче саме организације 
и потражње за овим видом садр-

жаја. Додатно ћемо ићи на то да ус-
поставимо сарадњу са спортским 
друштвима, са дугорочним циљем  
да омогућимо већи број иностра-
них екипа. За њихове припреме 
комплетна спортска инфраструк-
тура на Златибору даје могућност,  
оне су већ и долазиле, али увек 
може више и боље. Спортисти из 
иностранства сигурно би добро до-
нели и самој спортској хали, али 
и промоцији Златибора као турис-
тичке дестинације – сматра пред-
седник општине Чајетина. 

У ранијем периоду, додаје Ста-
матовић, спортска хала је орга-
низована на начин који сада ства-
ра велике трошкове грејања:  – Ми 
смо прво планирали да потпуно 
другачије организујемо грејање, 
јер добијањем гаса као енергента 
ми ћемо значајно смањити трош-
кове, а хала има идеалне услове и 
за постављање соларних панела и 
топлотних пумпи. Радимо на томе 
и очекујем да до наредне зимске 
сезоне решимо питање грејања и 
потпуно смањимо трошкове. 

Председник општине истиче да 
развојем спортске инфраструкту-
ре, као и изградњом објеката за 
културу локална самоуправа даје 
велики допринос у очувању поме-
нутих делатности, а самим тим и 
велики искорак у односу на друге. 
– То су области које се свуда доти-
рају, а ми ћемо и у наредном пе-
риоду издвајати значајна средства, 
као и за промоцију наших ула-
гања у спорт, културу и туризам – 
најављује Милан Стаматовић.

З. В.

Препород 
спортске 

дворане на 
Златибору

„Интензивно радимо на томе да са неким нашим 
познатим спортским клубовима или друштвима 

направимо договор око развоја  комплекса 
спортске хале, а да касније они имају  

свој удео у њој”, каже председник општине  
Милан Стаматовић

Судећи по резервацијама, капацитети Спортско-ту-
ристичког центра „Златибор” током овог пролећа и пред-
стојећег лета биће добро попуњени. У априлу и мају овде 
су рекреативне наставе и екскурзије преко домаћих ту-
ристичких агенција и агенција из Црне Горе. Током лета, 
поред домаћих спортских кампова, већ су резервисани 
термини и за кампове из Израела, Исланда, Шпаније. Мај 
у дворани почиње са три празнична концерта и наставља 

утакмицама КК „Златибор” у Суперлиги Србије, а од сре-
дине маја овај простор ће на припремама користити ко-
шаркашице сениорске репрезентације Србије. Све до јула 
на припремама овде су репрезентативне селекције Ко-
шаркашког савеза Србије, женске и мушке екипе старости 
од 16 до 20 година. У  јулу и августу у дворани су, поред 
домаћих тимова на припремама, и спортисти из Кине, 
Румуније, Немачке. З. В.

Спортисти из Кине, Исланда, Израела у СТЦ „Златибор”
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Почетак грађевинске сезоне 
на Златибору обележен је, 
између осталог, добијањем 

четврте дозволе за изградњу Голд 
гондоле. Дозвола коју је издало 
Министарство грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре од-
носи се на изградњу 17 стубова од 
међустанице на Рибничком језеру 
до врха Торника. Тиме је добијено 
зелено светло за почетак радова на 
припреми терена за постављање 
стубова. Вредност радова ове фазе 
је приближно 50 милиона динара. 

Након одржаног састанка са из-
вођачима радова дефинисани су 
оптимални рокови за реализацију 
ове фазе пројекта. Припремни ра-
дови су у току и након извожења 
механизације крећу конкретни 
радови на терену почетком маја. 
Према  планираној динамици  ра-
дови ће се изводити у наредна два 
и по месеца , обзиром да се ради 
о захтевнијем  терену због стрмих 
падина и шумовитог подручја. 
Како се ради о неприступачном 
терену, наливање бетона и допре-
мање опреме као и сам начин по-
стављања стубова захтеваће ко-
ришћење  хеликоптера, дизалица 

и додатне механизације, како би 
радови били завршени према пла-
нираним роковима.

У складу са координатором за 
безбедност на раду, припремљена 
је сва документација за безбедност 
на раду и предузете све прописа-
не мере како би се заштитили сви 
радници на градилишту.

У сарадњи са „Србијашумама” 
тренутно се уређује простор за 
стубна места и обавља припрема 
терена. У наредном периду оче-
кује се допремање  сајле и преос-
тале опреме из Француске  до скла-

дишта у Бранешком пољу.  Достава 
ће се обавити специјализованим 
превозом, како захтева  специфич-
ност опреме.Француски експерти 
ће бити на терену половином маја 
када крене постављање првих ан-
кера, те ће издвојити  опрему  за 
ову фазу и пропратити даљи ток 
активности. 

– Последњу грађевинску доз-
волу, за изградњу међустанице 
на Рибничком језеру, очекујемо 
крајем маја, што би омогућило 
паралелно извођење радова. Од 
преосталих послова биће решено 

напајање  инсталације  електрич-
ном енергијом након изградње 
трафо-станице. У договору  са ЈП 
„Скијалишта Србије“, да не би до-
шло до укрштања инсталација,  
биће измештен ски-лифт сидро 
„Бандера“ на скијалишту на врху 
Торника. Очекује се да и ови ра-
дови буду обављени по плану, у 
што краћем временском периоду 
– каже Бојана Божанић, директор-
ка ЈП „Голд гондола Златибор”. 

На првој следећој скупштини 
биће разматрана измена Плана 
детаљне регулације гондоле, као 
и дефинисање уређења простора 
на почетној и завршној станици 
у смислу додавања атрактивних 
садржаја и изградња управне згра-
де  уз почетну станицу.

Како се изградња пројекта при-
води крају, у ЈП „Голд гондола Зла-
тибор” настоје да се припреме за 
почетак рада гондоле. У  току је 
израда студије „Анализа могућ-
ности и коришћења обновљивих 
извора енергије за напајање сис-
тема Голд гондола Златибор” како 
би се са електричне прешло на со-
ларну енергију.

З. В.

Креће изградња преосталих 
17 стубова гондоле

Четврта дозвола стигла, припремни радови су у току, а за постављање стубова  
на захтевном терену користиће се и хеликоптери

Бојана Божанић
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Са почетком пролећа кре-
нули су интензивни ра-
дови на изградњи По-

стројења за пречишћавање от-
падних вода на Златибору. У зав-
ршној фази су радови на управној 
и хемијској згради и СБР басену. 
Опрема за постројење је уредно 
ускладиштена у магацинима „Је-
динства” у Ужицу и чека уградњу 
која је планирана почетком лета, 
односно по завршетку поменутих 
објеката. Након уградње опреме 
уследиће повезивање цевовода 
са објектима и партерно уређење. 
Директор ЈКП „Водовод Златибор“ 
Раде Јовановић очекује да ће по-
четком лета објекти у потпуно-
сти бити завршени и постројење 
пуштено у пробни рад, а на јесен 
предато на управљање овом јав-
ном предузећу.

„Пуштање у пробни рад обух-
ватиће проверу уграђене опре-
ме. Ако се уоче неки недостаци 
онда је извођач радова дужан 
да то замени. Прати се квалитет 
воде који мора бити у складу са 
тендерском документацијом, 
тачније са оним што је угово-
рено. Уколико то не буде тако, 

онда морају квалитет воде до-
вести на тај ниво. Не сумњам да 
ће то бити како треба. Ми ћемо 
тај период искористити и за обу-
ку наших радника који ће ради-
ти на постројењу и бити активно 
укључени у рад. Тако ће након 
преласка у надлежност наше 
фирме, радници управљати по-
стројењем без икаквих пробле-
ма“, закључујеЈовановић.

Ово је, по његовим речима, 
још једна у низу капиталних 
инвестиција у области заштите 
животне средине која је од изу-
зетног значаја не само за општи-
ну Чајетина већ и за све друге 

локалне самоуправе смештене 
у сливу Дрине. Међутим то није 
све, јер се изградњом постројења 
отварају и нове туристичке шан-
се за Златибор.

Шеталиште поред реке 
Обудојевице

„Ми ћемо бити у прилици да 
урадимо једно шеталиште по-
ред реке Обудојевице, која је 
тренутно загађена отпадним во-
дама, али ће се то брзо проме-
нити. Моћи ћемо да направимо 
пешачке и бициклистичке стазе, 
попут шеталишта које иде од ку-
палишта у Ужицу па све до Ста-

пара. Тако слично може да се 
направи и код нас. Да се низ ре-
чицу Обудојевицу дође до реке 
Рзава па до Кобиље Главе и да се 
направи кружна пешачка и би-
циклистичка стаза до Рибнице и 
назад“, додаје Јовановић.

Због забране запошљавања 
радника у јавном сектору, која је 
још увек на снази, ЈКП „Водовод 
Златибор“ ће бити принуђено да 
изврши прерасподелу запосле-
них и на тај начин обезбеди рад-
нике за послове на постројењу. 
Директор истиче да потреба за 
запошљавањем постоји, првен-
ствено технолога и радника тех-
ничке струке, што је и предочено 
у захтеву упућеном надлежном 
министарству. Међутим, одгово-
ра још увек нема, а надлежни у 
овом предузећу сматрају да ће 
овај проблем ускоро морати да 
се реши на нивоу целе државе, 
јер је веома тешко пословати са 
недовољним бројем радника, 
поготово што су неки од њих већ 
у позним годинама или лошег 
здравственог стања па су врло 
често на боловању.

Изградња Постројења за пре-

Златиборско постројење  
на лето у пробном раду 

На јесен ће бити предато ЈКП „Водовод Златибор”, чији радници ће управљати постројењем.  
– Потреба за запошљавањем технолога и радника техничке струке

Раде Јовановић

Интензивни радови на Постројењу за пречишћавање отпадних вода
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чишћавање отпадних вода оз-
биљан је еколошки подухват вре-
дан око 4,5 милиона евра, који 
са три милиона евра финансира 
општина Чајетина, а 1,5 мили-
она је донација словеначке вла-
де. Овај инфраструктурни проје-
кат, уз већ предузете, ову локалну 
самоуправу сврстаће међу прве 
еколошке општине у Србији.

Ускоро два система  
водоснабдевања  

Златибора

За санацију постројења за 
прераду воде у Рибници распи-
сан тендер, предстоје и радови 
на будућем систему за водос-
набдевање Сушичка врела

Поред интензивних посло-
ва на изградњи Постројења за 
пречишћавање отпадних вода, 
ЈКП „Водовод Златибор“изво-
ди радове на проширењу водо-
водне и канализационе мреже 
на подручју Златибора, Чаје-
тине и околних села. Ускоро ће 
се приступити и санацији по-
стројења за прераду воде за пиће 
у Рибници.

У току су радови на замени 
дотрајалих цеви и проширењу 
водоводне мреже у самом цен-
тру села Сирогојно. Директор 
ЈКП „Водовод Златибор“ Раде 
Јовановић каже да се тренутно 
ради проширење водоводне мре-
же од доње Зове ка Оку,  по чијем 
завршетку ће се прећи на обим-
није послове.

„Посао који нас очекује још 
од прошле године је да заврши-
мо главни цевовод Ø 400 који 
ће ићи ка будућем резервоару 
Врањевина. Ових дана ће општи-
на Чајетина расписати тендер за 
изградњу новог резервоара који 
ће бити повезан цевима Ø 300 

са резервоаром Караула. То ће 
обезбедити стабилно водоснаб-
девање за становнике и госте 
Златибора“, каже Јовановић.

У наредном периоду усле-
диће радови и у мањим месним 
заједницама. У току је набавка 
резервоара за Рибницу, тачније 
Токовића косу, а проширење во-
доводне мреже планирано је и 

у Голову, Рудинама, Трипкови, с 
тим што ће бити урађени и кра-
ци ка Рајевцима и Лојаницама 
на Сушици. План је да се ове го-
дине водоводна мрежа проши-
ри и ван територије општине 
Чајетина.

„Већ имамо неке корисни-
ке на територији општине Ари-
ље. Заселак Митрићи гравити-

ра ка нашој општини. Урадили 
смо пројекат да водовод Змаје-
вац проширимо и на тај заселак, 
како бисмо становницима обез-
бедили адекватно водоснабде-
вање. Очекују нас озбиљни ра-
дови и на будућем систему за 
водоснабдевање Сушичка врела. 
Општина Чајетина ће пронаћи 
начин да преко комуналних оп-
ремања великих инвеститора на 
Златибору обезбеди средства и 
да крене са првим радовима на 
довођењу Сушичких врела на 
Златибор“, додаје директор ЈКП 
„Водовод Златибор“.

Јовановић истиче да ће се ус-
коро приступити и санацији по-
стројења за прераду воде за пиће 
у Рибници. Тендер за овај проје-
кат већ је расписан.

„На тендеру је изабрана фир-
ма која ће у року од 90 дана из-
радити пројекат санације и до-
градње постројења  за прераду 
воде за пиће у Рибници. Уско-
ро ћемо тако имати два систе-
ма водоснабдевања Златибо-
ра, из Рибнице и са Сушичких 
врела, па било шта да се деси 
на неком од тих система овај 
други ће преузети функцију. 
Практично, Златибор ће бити 
обезбеђен за наредних стоти-
ну година са довољном количи-
ном здраве пијаће воде за своје 
становништво и посетиоце“, за-
кључује Јовановић.

Драгана Росић

Будући изглед Постројења
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Златибор је и ових праз-
ничних дана препун ту-
риста, а ова планина, 

најпосећенија у Србији, бележи 
последњих година изузетне ту-
ристичке резултате: обара рекор-
де у посећености, добија вредне 
атрактивне садржаје и модерне 
смештајне објекте, као магнет 
привлачи инвеститоре, а свет 
открива и упознаје ову плани-
ну. С тим што се овде очекује да 
управо 2019. година буде посеб-
на, златна година златиборског 
туризма.

Не без разлога, објашњава за 
„Златиборске вести” директор 
Туристичке организације Зла-
тибор Владимир Живановић: – 
У овој години ћемо бити знатно 
ближи жељеном циљу да Злати-
бор, након што је стекао лидер-
ство међу планинама Србије, 
постане и значајан европски ту-
ристички центар. Наиме, градња 
златиборске „Голд гондоле”, нај-
дуже у свету, сасвим се приводи 
крају, па је могуће да већ у пред-
стојећој летњој сезони буде завр-
шена и да крену вожње из цен-

тра Златибора до врха Торника. 
То ће бити изузетно важан тре-
нутак за наш туризам, јер до-
бијамо атракцију за посетиоце 
какве нема на овим простори-
ма. Гондолом, која је капитал-
на инвестиција општине Чаје-
тина, правимо кључни искорак 
у туристичком развоју. Имаћемо 
садржај европског нивоа при-
мамљив за сваког госта, нови 
адут у понуди, импресиван по-
глед из висине на пространства 
Златибора који доноси веће ин-

тересовање гостију и туристички 
помак за хотелијере, угоститеље, 
издаваоце приватног смештаја, 
инвеститоре – истиче Живано-
вић.

Друга важна одредница оце-
не да је ово веома важна го-
дина лежи у чињеници да је 
последњих сезона све више 
иностраних туриста на Злати-
бору, који се по бројности сас-
вим приближавају броју до-
маћих гостију. –  Некада је ова 
планина имала преко 90 одсто 

домаћих посетилаца. Сада,,по-
сле низа улагања у туристички 
развој и све чешћих предста-
вљања у свету, страних гостију 
имамо преко 30 одсто од уку-
пног броја. А судећи по сајам-
ским интересовањима и наја-
вама за ову сезону, биће их све 
више. То Златибору доноси из-
весност у туристичком посло-
вању, реноме европског центра, 
прилику да и други широм света 
сазнају за „златну планину” и от-
крију њене лепоте. При томе, на-
равно, не запостављамо домаће 
госте који су овде увек добродо-
шли, с тим што нам свакако годи 
повећање броја земаља из којих 
нам туристи долазе. Све више 
их је из Кине, Румуније, Русије, 
Немачке, Холандије, Словеније 
и других држава, наравно и из 
Црне Горе, Републике Српске и 
Македоније  – додаје директор 
ТО Златибор.

Доброј посети странаца не-
сумњиво погодују израженије 
активности Туристичке органи-
зације у сајамским наступима и 
промоцијама понуде, објеката 
и нових садржаја ове планине. 
Већ наредних дана у Ауто-камп 
„Златибор” стижу прве групе 
кампера из Холандије и Немач-
ке које ће се смењивати током 
читаве летње сезоне. А недавна 
посета мађарских новинара и 
туроператора Златибору отвара 
могућности за ширу туристич-
ку сарадњу са овом суседном 
земљом. З. В.

Златна година 
златиборског туризма

Приближавање дана када ће прорадити гондола и све већа посета  
из иностранства отварају Златибору нове туристичке шансе 

Живановић: Све ближи смо циљу да Златибор, након што је стекао лидерство међу планинама Србије, постане и значајан европски туристички центар

Владимир Живановић
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Музички спектакл са три 
концерта на Златибору

Фестивал „Мастер мјузик голд” у СТЦ „Златибор” с познатим извођачима: 2. маја је 
концерт Ане Бекуте, 3. пева Саша Матић, а 4. маја „Лексингтон бенд”  

Све оне који одлуче да прво-
мајске празнике проведу на 
Златибору очекује пријат-

но изненађење. На овој атрак-
тивној туристичкој дестинацији, 
након недавно одржаних конце-
рата Дина Мерлина и Северине, 
организује се тродневни фести-
вал „Мастер мјузик голд“, у окви-
ру кога ће наступити Ана Бекута, 
Саша Матић и „Лексингтон бенд“.

 Током три вечери: 2, 3.и 4. маја 
публици у Спортско-туристичком 
центру „Златибор” на Златибору 
представиће се извођачи разли-
читих жанрова. Тако је прве вече-
ри на програму концерт Ане Беку-
те, друге Саше Матића, а завршне 
„Лексингтон бенда“, па се очекује 
да они за првомајске празнике 
овде направе прави спектакл.

„Овим путем позивам све да на 
популарној дестинацији, плани-
ни Златибор проведу првомајске 
празнике и добро се забаве. Путем 
друштвених мрежа ћемо обавес-

тити све заинтересоване на којим 
местима се могу купити карте. Оче-
кујемо вас уз добар провод. Желим 
да овај фестивал заживи и поста-
не традиционални и да се сваке 
године у овом периоду виђамо са 
тродневним програмом“, поручио 

је Дејан Трајковић из „Master Eventr 
Team-а”, који се организацијом кон-
церата на подручју целе Србије 
бави дужи низ година. У последње 
време се све чешће одлучују за Зла-
тибор, јер представља  најпосеће-
нији планински туристички цен-

тар у нашој земљи, а и шире. Карте 
за фестивал већ су у продаји, а 
организатори обећавају врхунски 
вечерњи музички програм, уз све 
друго што Златибор нуди посетио-
цима током празничних дана. 

Д Росић

Цене карата  
и продајна места

2. мај – Ана Бекута  
– цена карте од 600  
до 1.000 динара

3. мај – Саша Матић  
– од 800 до 1.200 динара

4. мај – „Лексингтон бенд“  
– од 800 до 1.200 динара

Продајна места на Златибору 
су хотел „Алиби” и Спортско-ту-
ристички центар „Златибор”, а у 
Ужицу Градска кафана, послас-
тичарница „Уна” и „El Camino 
caffe”.

УКРАТКО ИЗ ЗЛАТИБОРСКОГ ТУРИЗМА...
Мађарски новинари  

и туроператори  
на Златибору

Од 11. до 14. априла 15 представника ме-
дија и туроператора из Мађарске боравили су 
на Златибору у студијској посети. Ово је први 
пут да представници мађарске туристичке 
привреде долазе организовано на Златибор 
и студијска тура резултат је напора које ТО 
Златибор улаже у промовисање дестинације. 
У сарадњи са агенцијом «Алфа травел» из Су-
ботице представници медија и туроператора 
из Мађарске допутовали су на Златибор са 
жељом да се што боље упознају са свим ак-
тивностима, локалитетима, атракцијама и по-
тенцијалима које планина може да понуди за 
мађарске туристе. Током тродневног борав-
ка обишли су Стопића пећину, село Сирогој-
но, водопад у Гостиљу, Мокру Гору, а имали 
су прилику и да уживају у понуди Авантура 
парка и Дино парка. Посебну пажњу гостију 
привукла је разноврсна гастрономска пону-
да и традиционални домаћи производи , а 
љубазност локалног становништа и угости-
тељских радника учинили су да са Златибора 
понесу најлепше утиске. Т.О.З. 

Холанђани прва група у кампу
Камп Туристичке организације Златибор почео је са радом 1.априла, а 

ових дана у камп стижу првенствено индивидуални гости. Прва организова-
на група је најављена за 14. мај , када ће у камп пристићи кампери из Хо-
ландије који су у  претходном периоду били и  најбројнији посетиоци. Такође, 
ове године се очекује долазак гостију  из Немачке, Чешке, Пољске, Словеније, 
Велике Британије. Према досадашњем интересовању, у ТО Златибор верују 
да ће предстојећа кампинг сезона бити успешна и по свему судећи боља од 
претходне. Т.О.З.

Златибор на сајму  
у Бањалуци

Међународни сајам туризма „Бањалу-
ка 2019“ одржан је од 18. до 20. априла, 
а штанд Златибора био је у бањалучкој 
дворани „Центар“. Сајам је окупио више 
од 150 домаћих и иностраних излагача 
из Србије, Црне Горе, Хрватске, Словеније, 
Грчке , Турске , Мађарске и других земаља. 
На сајму у Бањалуци ТО Златибор пред-
ставила се у оквиру штанда националне 
ТО Србије, где су присутни, уз остало, мог-
ли да се упознају са туристичком понудом 
Златибора за ускршње и првомајске праз-
нике. Посетиоци штанда су показали вели-
ко интересовање за нашу планину, а поред 
празничних пакет аранжмана и попуста 
којим су се представили наши хотелијери, 
представљен је и програм излета са Злати-
бора до оближњих туристичких локалите-
та. У оквиру овог сајма одржана је и дру-
га међународна конференција туризма, 
на којој се дискутовало о  дестинацијском 
менаџменту, рецептивном туризму и ту-
ристичко-саобраћајној инфраструктури. 
 Т.О.З.
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То ком про ле ћа по љо про вред ни про из во ђа чи има ју мно го по сла у при пре ми за-
са да, на ро чи то ма ли на ри. Са ис ку ством од пре ко 30 го ди на у ма ли ња ку Жељ ко Зе че-
вић из Си ро гој на спрем но се бо ри са свим иза зо ви ма ко је да на шње во ћар ство но си.  

Се ло Си ро гој но је по бро ју ма ли на ра јед но од нај бо љих у опо шти ни Ча је ти на, а у 
за се о ку Ма ла 24 од 27 до ма ћин ста ва има ма ли ња ке. Је дан од та мо шњих про из во-
ђа ча ма ли на је и Жељ ко Зе че вић ко ји има 35 ари ма ли на: 18 ари „ви ла ме та” и 17 
ари „тју ла ми на”. 

– Вре мен ски усло ви су та кви ка кви су, у по след њих де се так да на ки ша нам ни-
је да ла да љи рад ма ли не, успо ра ва ђу бре ње, фре зи ра ње, об ра ђи ва ње ма ли не. Али 
опет, ни је ка сно, кад би са мо до зво ли ло вре ме да се ма ло очи сти и да та ма ли на 
поч не ма ло ин тен зив ни је да ра ди. Ова хлад но ћа ће баш успо ри ти ве ге та ци ју”, ка же 
ма ли нар из Си ро гој на чи ји је за сад опре мљен си сте мом за на вод ња ва ње и хи ги је ну. 
У прет ход ним да ни ма је од ра дио део стан дард них про лећ них про це са у ви ду ве зи-
ва ња, фре зи ра ња, пр вог пр ска ња и ђу бре ња, али због ки ше је ка снио са свим пла ни-
ра ним ра до ви ма за овај пе ри од.

“Сва ке дру ге го ди не стај ским ђу бри вом на ђу брим ма ли ну, да је вре ме до зво ли-
ло ова ма ли на би би ла огр ну та и ура ђе ни дре на жни ка на ли, кроз ко је се у слу ча ју 
ки ша сли ва во да, a у слу ча ју су ша за др жа ва вла га. Сва ке дру ге го ди не да јем зе мљу 
на ана ли зу, tако да знам шта је по треб но ма ли ни кроз ђу бре ње, а да јем и аде кват-
ну за шти ту. Од пре ра ђи ва ча „Си ро гој но ком па ни” има мо план и про грам по пи та њу 
за шти те и то га се стро го при др жа ва мо”, ис ти че Зе че вић ко ји и по ред ви ше од 30 го-
ди на ис ку ства ко ри сти са ве те струч ња ка из „Еко агра ра” и По љо при вред не струч не 
слу жбе Ужи це. Ове го ди не је као по моћ по љо при вред ни ци ма по де ље но ми не рал но 
ђу бри во из др жав них ре зер ви, а ме шта ни Си ро гој на су у са рад њи са „Еко агра ром” 
ор га ни зо ва ли по де лу око 20 то на ђу бри ва. По ред то га, Зе че ви ћу је ис пла ћен и под сти-
цај за ку по ви ну го ри ва, а све су то ви до ви по др шке за по љо при вред не про из во ђа че.

“Др жа ва нам је ове го ди не да ла обе ћа ње да ће би ти 70 по сто по вра ћај по пи та њу 

оси гу ра них ма ли на, а „Еко аграр” ове го ди не 60 по сто. Та ко да ће мо се ми про из во-
ђа чи ове го ди не оси гу ра ти у за шти ти од гра да, мра за”, по ру чу је Зе че вић ко ји ма ли не 
об ра ђу је са сво јом по ро ди цом и уз по моћ ком ши ја. С об зи ром на про ме не у при ро-
ди и не пред ви дљи вост вре мен ских при ли ка, не мо гу ће је осло ни ти се са мо на ма ли-
ну као је ди ни из вор при хо да: 

“Да вам искре но и по ште но ка жем, ка кве су би ле срећ ни је го ди не ма ли не не оче-
ку ју се баш до бри да ни. Да би чо век жи вео на се лу те шко је да жи ви са мо од ма ли-
не. Тре ба раз у ме ти и пре ра ђи ва че, и они мо ра ју има ти сво ју не ку це ну, али се љак да 
жи ви на се лу од ма ли не, то је те шко. Мо ра да бу де сва шта ра, да га ји и сто ку и ра ди 
око оста лих де ло ва има ња. Ма ли на по кри ва не ке пла но ве у до ма ћин ству, али у по-
след њих две-три го ди не на ова кву це ну не ма не ких баш ве ли ких при хо да. То је не ка 
по зи тив на ну ла, да чо век не иде у гу би так”, за кљу чу је Жељ ко Зе че вић, ма ли нар из 
Си ро гој на и за крај раз го во ра до да је да је те шко омла ди ну уве сти у ма ли ња ке, јер је 
по тре бан од ре ђе ни при ход. М. Ј.

При вред но дру штво за раз-
вој по љо при вре де „Зла ти-
бор ски еко аграр“ ор га ни-

зо ва ло је скуп за по љо при вред ни-
ке „Агро дан”, где је пред ста вљен 
про грам ме ра по др шке за спро во-
ђе ње по љо при вред не по ли ти ке и 
по ли ти ке ру рал ног раз во ја уз две 
па нел ди ску си је: о во ћар ској и сто-
чар ској про из вод њи.

Из бу џе та оп шти не Ча је ти на ове 
го ди не би ће из дво је но 25 ми ли о-
на ди на ра за спро во ђе ње про гра-
ма по др шке по љо при вред ни ци ма. 
У скла ду са Стра те ги јом за раз вој 
по љо при вре де, „Еко аграр” је за др-
жао ве ћи ну ме ра из про шле го ди не, 
ка да је под не то 650 зах те ва за суб-
вен ци је. Но ви на је да ће се про грам 
ре а ли зо ва ти кроз не ко ли ко кон кур-
са од ме сец да на, а пр ви је по чео од 
1. апри ла. Ове го ди не се па у зи ра са 
ме ром под сти ца ја оста вља ња жен-
ских гр ла кроз на бав ку сточ не хра-

не, јер ће сва оста вље на жен ска те-
лад из ове и про шле го ди не би ти 
пред мет под сти ца ја сле де ће го ди не.

„Ве ли ка ино ва ци ја ове го ди не 
је сва ка ко по др шка мла дим про-
из во ђа чи ма на на чин да ће мо ми 
за шест га здин ста ва чи ји су но си-
о ци ста ро сти ис под 40 го ди на по-
др жа ти та ко што ће мо по де ли ти 
че ти ри ста да од по 10 гр ла ова ца 
и два ста да од по 10 гр ла ко за, ко-
ја ће они има ти оба ве зу да вра те 

кроз две го ди не ка ко би да ли не-
ком на ред ном. То је нај ди рект ни-
ји мо гу ћи под сти цај по љо при вред-
ни ци ма, по го то во мла дим и основ 
да за сну ју по љо при вред ну про из-
вод њу“, ка же ди рек тор „Еко агра ра” 
Вла ди мир Бо јо вић. 

У окви ру па нел ди ску си је о во-
ћар ству, нај ви ше се го во ри ло о ма-
ли ни и за кљу чак струч ња ка је да 
се не од у ста је од про из вод ње овог 
во ћа. Прет ход на го ди на је би ла те-

шка, ка ко због це не, ма ни пу ла ци-
је са ин фор ма ци ја ма о ква ли те ту и 
по тра жњи, ки шне се зо не ко ја мо-
же оста ви ти по сле ди це на за са де 
и у овој го ди ни ако се ма ли ња ци 
не бу ду одр жа ва ли и об ра ђи ва ли.

„Због де фи ци та ква ли тет не ма-
ли не на свет ском тр жи шту по сто-
ји на гли тренд ра ста тра жње. Исто 
та ко, це на је за до во ља ва ју ћа, та ко 
да је, пре ма по след њим не ким са-
стан ци ма и ис ку ству у са рад њи ко-
рект них хлад ња ча ра и про из во ђа-
ча, до го во ре на це на да ле ко ве ћа од 
оне са ко јом су на ши про из во ђа чи 
су сре ли. Си гу ран сам и на дам се да 
ће ова про из вод ња и про из во ђа чи 
има ти да ле ко ве ћи фи нан сиј ски 
ефе кат у овој се зо ни. Оно што оста је 
као по сле ди ца свих ових де ша ва ња 
је про блем рад не сна ге“, ка же проф. 
Алек сан дар Ле по са вић са Ин сти ту-
та за во ћар ство у Чач ку. 

На те ми сто чар ства пред ста вљен 
је про је кат на ла же ња мо гућ но сти 
за уна пре ђе ње еко но мич но сти на 
фар ма ма ова ца и ко за у за пад ној 
Ср би ји, ко ји спро во ди Ин сти тут за 
крм но би ље Кру ше вац.

По љо при вред ни ке је по здра-
вио пред сед ник оп шти не Ча је ти-
на Ми лан Ста ма то вић ре кав ши да 
је по љо при вре да бу дућ ност Ср би је 
и по но вио план о фор ми ра њу мо-
дер не вер зи је за дру ге у ви ду агро-
ин ди стриј ског цен тра. М. Ј.

„Агро дан” за  
по љо при вред ни ке 

у Ча је ти ни

Про лећ не ки ше ус по ри ле ра до ве у ма ли ња ци ма

Из бу џе та оп шти не 25 ми ли о на за по др шку 
по љо при вред ни ци ма. – Ста да ова ца и ко за 

мла дим про из во ђа чи ма

Вла ди мир  
Бо јо вић



11АПРИЛ, 2019. ГОДИНЕ АКТУЕЛНО

За представнике Власенице 
општина Чајетина модел 

добре праксе 
Делегација општине Власе-

ница, која је 9. и 10. апри-
ла била у радној и прија-

тељској посети општини Чајетина, 
упознала се са пројектима који се 
реализују на Златибору. Током овог 
боравка гости су са домаћинима 
разменили искуства представни-
ка локалне самоуправе и конкре-
тизовали потенцијалне облике са-
радње.

Представници општине Вла-
сеница су препознали општину 
Чајетина као модел добре праксе, 
на који се треба угледати у циљу 
развоја туризма.

Делегација из Власенице, коју 
је предводила Гордана Трампић, 
председница Скупштине општине, 
у циљу обнављања и реконструк-
ције ски-центра „Игриште” упозна-
ла се и са пројектом Голд гондола 
Златибор. Гости су обишли трасу 
будуће најдуже панорамске гон-
доле на свету и информисали о 
специфичностима и карактерис-
тикама жичаре, да би имплемен-
тирали сличне садржаје у свом 
ски-центру.

Обзиром да ове две општине 
деле многе заједничке каракте-
ристике, које се пре свега односе 
на просторну сличност подручја 
општина са изузетним природним 

богатствима   и богатим култур-
но-историјским наслеђем, општи-
на Власеница је изразила жељу да 
се оствари сарадња на бројним ас-
пектима. Било је речи и о томе да 
се развију дугорочни и свеобухват-
ни односи на пољу активности од 
међусобних интереса: туризма и 
рекреације, привреде, индустије 
и трговине, информисања, култу-
ре, образовања и спорта, предузет-
ништва, пословне сарадње, развоја 
малих и средњих предузећа засно-
ваних на принципима узајамне 
користи. 

„Била би изузетна част да се ус-
поставе званични побратимски 
односи између општине Чајетина 
и општине Власеница, на темељу 
принципа пријатељства и међусоб-
ног поверења. Надамо се да ћете 
препознати наше напоре да раз-
вијемо и унапредимо  Власеницу 
и помоћи нам у том циљу. Најјачи 
утисак нам је оставила Голд гон-
дола, те се надамо да ћемо сличан 
садржај имати и код нас“, изјави-
ла је Гордана Трампић председни-
ца Скупштине општине Власеница.

У склопу ове посете, гости су 

обишли најатрактивније   лока-
литете Златибора: Стопића пећи-
ну, Сирогојно, Гостиљски водопад. 
У Чајетини су посетили вртић 
Предшколске установе „Радост”, 
Библиотеку „Љубиша Р. Ђенић” и 
Дом културе. 

Први кораци заједничке са-
радње били су видљиви већ 18. 
априла, када је у оквиру бици-
клистичке трке чији је Власеница 
домаћин наступило Удружење за 
неговање народне градиције «Ве-
терани Златибора» као и трубачки 
оркестар. З. В.
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Угоститељско-туристичка 
школа је прави избор  

за будуће средњошколце
Уписује 120 ученика у четири одељења. – Уговори са 

послодавцима уз загарантован посао по завршетку школовања

До уписа у средње школе 
остало је још мало вре-
мена, а многи од учени-

ка још увек нису донели одлуку 
о свом будућем занимању. Прак-
са је показала да се велики број 
младих са подручја општине 
Чајетина, као и суседних градо-
ва и општина, управо одлучује за 
средњу Угоститељско-туристич-
ку школу која уписује образовне 
профиле који су у складу са име-
ном школе. То су образовни про-
фили из подручја угоститељство 
и туризам, те један образовни 
профил из подручја економије. 

Угоститељско-туристичка 
школа (УТШ) у Чајетини у на-
редној школској години упи-
саће 120 ученика, и то у четири 
одељења. Три одељења: турис-
тичко-хотелијерски техничар, 
кулинарски техничар и комер-
цијалиста бројаће по 30 ученика, 
док ће, као и претходних годи-
на, бити формирано и комбино-
вано одељење од по 15 кувара и 
конобара, који ће се школовати 
по систему дуалног образовања.

„Када се ученици упишу скла-
паће се уговори са послодавцем, 
ученицима и школом (као по-
средником). То је једна нова вр-
ста образовања где је све усмере-
но да ученици стекну што боље 
компетенције, да буду што оспо-
собљенији за своје будуће зани-

мање, а да притом послодавци 
имају ту уговорну обавезу пре-
ма њима, да им након заврше-
ног школовања гарантују посао“, 
каже директорка УТШ Чајетина 
Вишња Смиљанић.

Школа поседује модерно оп-
ремљене кабинете и учионице 
специјализоване намене, а на 
коришћење јој је дат и школски 

ресторан који се налази у згради 
ТО Златибор. Поред овог простора 
за обављање практичне наставе 
ученика, школа сарађује са вели-
ким бројем хотела, ресторана и 
агенција на Златибору и у Ужицу.

„У просторијама школе постоји 
кабинет за услуживање са прак-
тичном наставом, два кабинета 
за куварство са практичном на-
ставом. Постоји кабинет за рачу-
нарство и информатику, каби-
нет за агенцијско- хотелијерско 

пословање, а пре неколико дана 
је завршено опремање кабинета 
за рачуноводство. Све остало су 
специјализоване учионице које 
су прилагођене настави и учени-
цима“, додаје Вишња Смиљанић. 

Постоји и велики број секција 
и ваннаставних активности. Јед-
на од бројнијих је историјско-ге-
ографска секција која у оквиру 

свог рада организује низ излета 
и посета сајмовима.  

„Нема сајма који ученици 
нису посетили: Сајам туризма, 
Сајам књига, Сајам аутомоби-
ла, а учествовали смо и на Сај-
му предузетништва у Словенији 
где су две професорке са петоро 
ученика биле у Цељу на седмом 
међународном сајму предузет-
ништва. Спремамо се и за так-
мичење из предузетништва које 
ће ове године бити реализовано 

у мају у Крушевцу“, каже дирек-
торка средњешколе у Чајетини. 
Напомиње да ученици сваке 
године учествују на републич-
ким такмичењима из стручних 
предмета на којима остварују 
запажене резултате. Недавно 
су на такмичењу из куварства 
са практичном наставом, које је 
одржано у Нишу, троје ученика, 
на челу са професором Небој-
шом Крповићем, освојили чет-
врто место. 

С поносом у школи истичу да је 
ова образовна установа успела да 
се издигне међу седам најбољих 
школа у Србији у свом подручју 
рада. Сабирајући успомене и по-
стигнућа на школском путу дугом 
четири деценије, важно је поме-
нути да се бивши ученици ове 
школе налазе свуда у свету, на уг-
ледним позицијама и пословима, 
а многи су и значајна окосница 
златиборске туристичке прив-
реде. Томе је, уз стечена струч-
на знања, знатно допринело и 
учење три страна језика: енглес-
ког, француског и руског. 

Због свега наведеног, будућим 
средњошколцима који се још 
увек нису определили за своје 
будуће занимање поручују да 
одаберу праву школу за себе и 
упишу Угоститељско-туристич-
ку школу у Чајетини.

Драгана Росић

Вишња Смиљанић

Угоститељско-туристичка школа у Чајетини

Ова образовна установа успела да се издигне међу седам најбољих школа у Србији у свом подручју рада
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Сајам образовања 
„Занимање, звање, 

знање”
Шести Сајам образовања под називом „Занимање, звање, знање“ одржан 

је у чајетинском Дому културе, уз присуство великог броја чајетинских 
осмака и њихових родитеља. Ово је била јединствена прилика да бу-

дући средњошколци сазнају нешто више о потенцијалним средњим школама и 
себи олакшају избор. 

Сајам образовања, који успешно организује ОШ 
„Миливоје Боровић“ из Мачката, намењен је основци-
ма како би се упознали са понудом средњих школа, 
њиховим образовним профилима, наставним пла-
ном и програмом.

„Овде је осам средњих школа. Ту је средња школа 
са територије општине Чајетина, све средње школе 
из Ужица и Пољопривредна школа из општине По-
жега. Мислим да је сам крај основног образовања и 
избор средње школе важан корак у професионалном 
развоју ученика, али је важан и у смислу одређивања 
будућег занимања“, истакла је Ана Ристановић, ди-
ректорка ОШ „Миливоје Боровић“  Мачкат.

Матуранти су се сложили да ће им посета сајму значајно помоћи да доне-
су коначну одлуку у којој ће школи наставити своје образовање. „Мислим да ћу 
уписати Медицинску школу.То ми за сада изгледа најпривлачније.На сајму сам 
се упознала са још неким занимањима, што је добро, јер се још увек нисам од-
лучила да ли ће то бити медицинска сестра. Заиста има још добрих понуда које 
могу да одаберем“, каже Антонина Ђорђевић, ученица ОШ „Миливоје Боровић“ 
Мачкат. Њен вршњак Огњен Брковић, такође из ОШ „Миливоје Боровић“, истиче 
да је одлуку већ донео и да ће то бити Ужичка гимназија – математички смер. 

Медицинска школа у Ужицу ове године уписаће шест одељења по 30 ученика. 
За упис у ову школу влада велико интересовање, зато што су перспективе велике. 
„Ми смо једина школа у Златиборском округу која образује ученике из области 
здравства и социјалне заштите, тако да је логично што ученици желе да упишу 
нашу школу. Републичка екстерна комисија оценила је рад наше школе најви-
шом оценом, а добитници смо и Светосавске награде, тако да су то довољне пре-
поруке“, истиче Оливера Шопаловић, професорка српског језика и књижевности 
у Медицинској школи.

Како би ова активност била доступна што већем броју ученика, сајам је орга-
низован у Дому културе у Чајетини, уз свесрдну подршку основних школа: „Ди-
митријеТуцовић“ Чајетина и „Саво Јовановић Сирогојно“.  Драгана Росић

Сат без расвете 
у светској 

еколошкој акцији
Глобална еколошка акција „Сат за нашу планету“ одр-

жана је 11. пут у Србији када се симболичним гашењем 
светла на сат времена у више од 7.000 градова широм 
света указало на важност очувања планете. Овој акцији 
придружила се и општина Чајетина која је донела одлу-
ку да се на сат времена искључи расвета на Краљевом 
тргу на Златибору, а „Сат за нашу планету“ традиционал-
но је обележен у ОШ „Димитрије Туцовић“ .

„Ове године слоган акције  је „Скини се са пласти-
ке, навуци се на природу“. Дакле, ово је једна еколош-
ка акција која има за циљ очување животне средине 
и размишљање о неком еколошки одрживом начину 
живљења у будућности. Ми се сваке године окупљамо 
традиционално овде, у наставничкој канцеларији, са 
ученицима које заправо учимо да могу да организују 
своје време и без електричне енергије, а самим тим и да 
допринесу на неки начин  овој еколошкој акцији“, рекла 
је Јагода Јеремић, наставница српског језика.

Уз звуке виолине, поезију, смех, лепо расположење, 
а све уз светлост свећа, ученици су са наставницама 
Зорицом Милосављевић и Јагодом Јеремић, од 20.30 до 
21.45  подржали светску акцију и још једном показали 
како треба јачати свест о заштити животне средине и 
еколошком и одговорном понашању према природи.

Акција „Сат за нашу планету“ се обележава у више 
од 180 земаља. Србија је део ове акције од 2009. годи-
не, а 2018. придружило се преко 200 партнера: гра-
дова, општина, организација, институција, школа и 
вртића. ОШ „Димитрије Туцовић“ ову акцију подржа-
ва од 2013. године, када је укључена у међународни 
програм Еко школе. Од тада веома успешно спрово-
ди различите еколошке акције на локалу и као таква 
представља једну од водећих институција за очување 
животне средине у општини Чајетина, тако да су уче-
ници ове школе довољно еколошки освешћени.

Д. Росић

Ана Ристановић
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Како снег на Златибору 
зна да пада и у априлу, 
Служба зимског одр-

жавања путева КЈП „Златибор“ 
своје надлежности за ову сезо-
ну завршила је тек средином 
месеца. Према оцени руково-
диоца овог сектора Миломи-
ра Каљевића, сезона је успеш-
но завршена, а обележила ју је 
борба са снежним падавина-
ма на Златибору и у околним 
селима. Након вишемесечног 
интензивног рада заслужено 
ће направити паузу до следеће 
зимске сезоне.

Током дуге и хладне зиме, 
константно се борећи да пут-
ни правци ка свим златибор-
ским селима буду проходни, 
уложили су много рада и тру-
да. По оцени надлежних, про-
текла зима била је просечна, па 
се у складу са тим потрошила 
и просечна количина агрегата. 

„Потрошили смо око 4.000 
тона ризле, 400 тона соли  и 
око 15 тона калцијум-хлорида. 
Ове године смо имали најбољу 
механизацију до сада. Купље-
на је нова комбинована маши-
на ИЦБ, нов камион МАН, тако 
да смо имали са чим да ради-
мо. Што се тиче кадра, имали 
смо довољно искусних возача 
и машиниста који су то веома 

добро одрадили“, истиче Каље-
вић који у овом предузећу ради 
дужи низ година. Присећајући 
се искустава из претходног пе-
риода, када се радило са знат-
но мање опреме и људства, са 
сигурношћу тврди да се уз до-
бру механизацију и обучен ка-

дар посао обавља доста лакше.
„Када сам дошао у комунал-

но 2002. године чистило се дос-
та мање путева него сада. У по-
ређењу са механизацијом коју 
смо онда имали, то је неких 20 
одсто садашње механизације. 
Имали смо само једну нову 
комбиновану машину и јед-
ну стару која је већ отписана, 
пар камиона и један трактор. 

Међутим, годинама се улагало 
у механизацију, нарочито у по-
следње три-четири године, тако 
да сада, слободно могу да ка-
жем, имамо са чим да радимо“, 
наглашава шеф зимске службе 
који ускоро одлази у пензију. 
Он напомиње да за беспрекор-
но функционисање ове службе 
морају бити испуњени многи 
услови:

„Најбитније је да механиза-
ција буде исправна. Да би она 
била исправна морају механи-
чари одрадити свој посао како 
треба, а они зависе од службе 
набавке. Онај ко води служ-
бу мора бити координатор из-
међу свих тих служби, да би то 
све функционисало како тре-
ба. То значи да се мора радити 

празником, суботом, недељом, 
ноћу...“

Једино што овом предузећу 
недостаје је адекватан прос-
тор за смештај машина и рад 
механичара. У КЈП „Златибор” 
кажу да ће овај проблем ускоро 
бити решен, пројекат је већ при-
премљен. До тада ће део меха-
низације бити смештен у халу 
у Бранешко поље, док ће оста-
так бити ангажован на другим 
пословима, као што су насипање 
путева по селима и летње одр-
жавање путева. КЈП „Златибор” 
планира нова улагања у меха-
низацију, па ће тако за наредну 
зимску сезону бити набављена 
три трактора која ће бити ан-
гажована за чишћење путева у 
већим селима.  Драгана Росић

Заслужени одмор 
за зимску службу 
КЈП „Златибор”

Протекле зиме предузеће располагало 
најбољом механизацијом до сада

Миломир Каљевић
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Упис де це у пр ви раз ред 
основ не шко ле је по чео 
и зва нич но тра је до кра-

ја ма ја. Је дан од бит них ко ра ка 
упи са је сте те сти ра ње бу ду ћих 
пр ва ка  ко је вр ше школ ски пси-
хо ло зи, а ко је под ра зу ме ва утвр-
ђи ва ње емо тив не, со ци јал не и 
ин те лек ту ал не зре ло сти де те та 
за по ла зак у шко лу. 

Те сто ви за бу ду ће пр ва ке не 
зах те ва ју по зна ва ње сло ва, од-
но сно чи та ње и пи са ње, као ни 
ра чу на ње, ни су по треб не ни ка-
кве по себ не при пре ме за од ла-
зак код школ ског пси хо ло га. Оно 
што је бит но ро ди те љи ма да зна-
ју ка да по ве ду де те на те сти ра ње 
је сте да де те бу де од мор но и да 
му код ку ће украт ко об ја сне где 
иде. При том га не тре ба за стра-
ши ва ти, али ни убла жа ва ти ва-
жност си ту а ци је.

„Ка же те им: идеш та мо да по-
ка жеш шта си до са да на у чио, 
да се ви ди ка ко си ти па ме тан, 
шта знаш; тре ба да бу деш сло бо-
дан, да се не сти диш, али са дру-
ге стра не да бу деш озби љан и да 
се по тру диш да то ура диш нај бо-
ље што мо жеш“, об ја шња ва Ма-
ри ја Но ва ко вић, пси хо лог у ОШ 
„Ди ми три је Ту цо вић“. Она на по-
ми ње да се сли ка о де ци сти че  и 
не што пре те сти ра ња, кроз раз-
го во ре са вас пи та чи ма о то ме у 
че му су пред но сти по је ди не де-

це, а на че му би тре ба ло још ра-
ди ти ка ко би по сти за ли што бо-
ље ре зул та те.

„Ја 20 го ди на ра дим у шко ли 
и кад се се тим не ких по че та ка и 
по гле дам са да шњу де цу, за и ста 
је ве ли ка раз ли ка. Не кад су де ца 
зна ла да до ђу на те сти ра ње и не 
сме ју да уђу на вра та јер се пла-
ше. Сад де ца не ма ју тај про блем, 
по сти жу за и ста до бре ре зул та те 
за то што их страх не бло ки ра, 

па за и ста по ка жу оно што зна-
ју. До ста се ра ди са њи ма, до ста 
им зна чи пред школ ско па има ју 
слич на пред зна ња и ствар но бу-
ду, са те ин те лек ту ал не стра не, 
при пре мље на за шко лу“.

Оно што пси хо ло зи у гло ба лу 
ис ти чу као не до ста так на ко јем 
би тре ба ло ви ше ра ди ти је су осо-
би не лич но сти де це, јер, ка ко ка-
же Ма ри ја Но ва ко вић, за успех у 
шко ли ни је ва жна са мо ин те ли-

ген ци ја већ је бит но и пра вил но 
фор ми ра ње лич но сти ко је под-
ра зу ме ва ства ра ње рад них на ви-
ка, осе ћа ја од го вор но сти и же ље 
за на пре до ва њем.

„Има мо про ме ну да су де ца су-
ви ше опу ште на, су ви ше ле жер-
на, не бри ну мно го о то ме ка кву 
ће оце ну до би ти. Ни ро ди те љи их 
не под сти чу у до вољ ној ме ри. Ва-
жно им је да је де те срећ но, за-
до вољ но, а то опет ша ље по ру-
ку де ци: не мо ра те мно го да се 
тру ди те. До бар део де це је та кав 
да мо же мо ре ћи да су пре за шти-
ће ни и да оно за шта су раз вој но 
спо соб на, што са 6-7 го ди на без 
про бле ма мо гу да ура де, то још 
увек ро ди те љи ра де за њих, па та 
де ца на не ки на чин ни су спрем-
на за са мо ста лан жи вот. Тре ба ло 
би ра ди ти на њи хо вој са мо стал-
но сти, на раз во ју не ких со ци јал-
них ве шти на, у пр вом ре ду од-
но су пре ма од ра сли ма, пре ма 
ауто ри те ти ма, јер се не где мо ра 
зна ти шта је чи ја уло га“, за кљу чу-
је Ма ри ја Но ва ко вић.

Упис и те сти ра ње де це за  по-
ла зак у пр ви раз ред основ не 
шко ле за школ ску 2019/2020. го-
ди ну се оба вља у пе ри о ду од 1. 
апри ла до 31.ма ја те ку ће го ди-
не, а у из у зет ним слу ча је ви ма и 
до 31. ав гу ста.

Мир ја на Ран ко вић  
Лу ко вић

Те сти ра ње бу ду ћих 
пр ва ка код школ ског 

пси хо ло га

Под по кро ви тељ ством Са ве та за род ну рав но прав ност оп шти-
не Ча је ти на и по др шку Жен ског цен тра из Ужи ца, у Ча је ти ни је 
осно ва но удру же ње Са вез се о ских же на са ци љем да сво ја зна ња, 
уме ће и пло до ве ра да же не из се о ских сре ди на лак ше пла си ра ју, 
а иде је спро во де. Ма ла све ча ност по во дом осни ва ња одр жа на је 
13. апри ла у би бли о те ци „Љу би ша Р.Ђе нић“. 

– Же не су пре пу не иде ја! Већ смо се ис ка за ле три да на од осни-
ва ња, на Свет ски дан здра вља ко ји је обе ле жен у До му здра вља у 
Ча је ти ни, ка да су се же не са ме по ну ди ле и на пра ви ле ко ла че ко-
је су по слу же ни де ци так ми ча ри ма кви за „Здрав ко“. Већ се кре ће, 
ра ди, има мо ја ко мно го иде ја. Овај скуп у би бли о те ци је по во дом 
на шег осни ва ња на ко јем ће се одр жа ти два пре да ва ња; јед но је о 
то ме ка ко да не пра ви мо сме ће и то је је дан про је кат на ко јем ће-
мо да ра ди мо стал но – об ја шња ва Ја сми на Ко стић, пред сед ни ца 
Са ве за се о ских же на. Она је овом при ли ком ре кла да је иде ја да, 
ра де ћи на овом про бле му у сво јим до ма ћин стви ма и ши ре ћи са-
зна ња и ис ку ства, мо гу ути ца ти на је дан еко ло шки раз вој ни пра-
вац ко јем оп шти на Ча је ти на те жи. 

– Ја ћу, та ко ђе, одр жа ти пре да ва ње ко је је у окви ру ини ци ја ти-
ве „Хра на су тра шњи це“, ма ни фе ста ци је ко ја се на Зла ти бо ру одр-
жа ла про шлог ок то бра под по кро ви тељ ством швед ске ам ба са де и 
швед ског ин сти ту та. То је при ча о то ме ка ко на чин на ко ји је де мо 

мо же про ме ни ти свет и ка ко сва ко од нас про ме ном ма лих на ви-
ка мо же да на пра ви ве ли ку ствар у овим кли мат ским про ме на ма 
у ко ји ма смо да нас. Да на то ути че мо и да во ди мо ра чу на о то ме 
ка кву ће мо пла не ту оста ви ти де ци.

Жен ски цен тар из Ужи ца је имао сво је пред став ни це на овом 
ску пу ко је су чла ни ца ма Са ве за се о ских же на по кло ни ле про из-
во де на ста ле у Ре ци кла жном цен тру ко ји је део Жен ског цен тра, 
а за уз врат су на кон са стан ка  ужи ва ле у де гу сти ра њу је ла ко је су 
спре ми ле чла ни це но во о сно ва ног  ча је тин ског са ве за.

Мир ја на Ран ко вић Лу ко вић

Осно ва но удру же ње Са вез се о ских же на

Те сто ви за бу ду ће пр ва ке не зах те ва ју по зна ва ње 
сло ва, од но сно чи та ње и пи са ње, као ни ра чу на ње, 

ни су по треб не ни ка кве по себ не при пре ме
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Н
а ливадама Тић Поља на Златибору 
почетком априла је одржана акција 
пошумљавања где је засађено 2.500 
садница црног бора. Иницијатор 
овог догађаја је Удружење пензионе-
ра општине Чајетина које је успело да 
уједини младе и старе да заједничким 

напорима дају допринос заштити животне средине и 
подсете на важност шумског екосистема.

Радну акцију подржали су локални спортски клубо-
ви као и чланови пензионерских удружења из околних 
општина. Немерљив допринос организацији дала је и 
локална самоуправа, а акцијашима се прикључио и 
заменик председника општине Чајетина Арсен Ђурић.

Одзив је, кажу у Удружењу пензионера, био задо-
вољавајући. Поред најбројнијих чајетинских пензионе-
ра, који су дошли из готово свих месних заједница, при-
сутни су били и чланови удружења из Пожеге и Ужица.

„Драго нам је што учествујемо у акцији, која ме је 
подсетила на време од пре 50, 60 година. Ово ми је, 
можда, седма или осма акција. Надам се да ће се ова-
ко нешто организовати и у другим местима у Србији и 

бити мотив младима да се прикључе оваквим акција-
ма“, рекао је Војислав Ђоловић, председник Друштва 
за спорт и рекреацију инвалида из Пожеге.

„Све што се ради организовано је веома важно и 
увек треба подржати овакве акције“, са својим комен-
таром се надовезује Горица Чарапић.

Млади упознали  
друштвено-користан рад

 Међу најмлађим акцијашима биле су Катарина 
Марић и Валентина Секулић, којима је ово први пут 
да учествују у акцији пошумљавања. Кажу да је ово за 
њих једно лепо искуство. Позиву су се радо одазвале, 
као и другарице одбојкашице. 

 На челу ове вредне екипе био је тренер Одбој-
кашког клуба „Златибор” Станко Брашанац. По ње-
говим речима, мотив њиховог доласка био је да деца 
упознају друштвено-користан рад, да виде и неку дру-
гу страну, а не само одбојкашку лопту.

„Овде је око двадесеторо деце од петог разреда до 
сениорске екипе.Било би их још више, али је група 
деце отишла на излет у оквиру верске наставе, а ос-

Акцију пошумљавања, 
током које је у Тић 

Пољу засађено 
2.500 садница црног 
бора, организовало 

Удружење пензионера 
општине Чајетина, а 
учествовали чланови 

спортских клубова 
и пензионерских 

удружења. – Ужичко 
коло по завршетку 

акције

Младост 
и искуство 

удружени у 
пошумљавању 

Златибора
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маци су отишли на екскурзију. Ово је јако битно јер 
многа деца не знају шта је то друштвено-користан рад, 
као што је то било некада у школама, почев од скла-
пања клема па до сакупљања секундарних сировина, 
наравно и садње зимзеленог дрвећа. Наша деца су 
ово добро прихватила, а у плану нам је да самостал-
но организујемо сличне акције“, истакао је Брашанац.

Пензионери певали из вика
 Седамдесетпетогодишњем Љубиши Вирићу није 

било тешко да се са групом пензионера из Криве Реке 
запути ка Тић Пољу. Напротив, то је била прилика, 
како каже, да се подсети некадашњег времена, али и 
пошаље поруку данашњој омладини:

„Раније је било друкчије, боље време. Омладина 
је била расположенија, било је више песме, весеља…
Поручујем им да крену нашим стопама и да иду само 
напред“.

 Док су засуканих рукава посао приводили крају, не-
признајући ни умор ни године, пензионери су запевали 
из вика, јер каква би то акција била да се не запева. 
Организатори су се постарали да се након пошумља-

вања акцијаши окрепе, па је припремљена богата тр-
пеза. Oвај важан подухват завршен је ужичким колом, 
а читав догађај овековечен заједничком фотографијом.

Пошумљавање после 30 година

Председник Удружења пензионера општине Чајети-
на Славко Пантовић није крио задовољство, те и сам 
истиче да је презадовољан како је акција протекла.

„Задовољан сам одзивом, задовољан сам вредним 
радом, поштеним односом према послу. Помогла су 
нам деца из одбојкашког клуба која су вредно ради-
ла са својим тренером и групом радника из Установе 
„Спортски центар Чајетина“. Засадили смо 2.500 садни-
ца на површини нешто већој од хектара.То је та норма 
која се практикује у редовном сађењу. Желео бих да се 
свима захвалим што су се одазвали, што су уложили свој 
труд и рад, своје време. Надам се да ћемо ову сарадњу 
са општином Чајетина и даље наставити, тражити неке 
нове површине за нека нова пошумљавања, највероват-
није на јесен“, истакао је Пантовић, додајући да би тај 
подухват био од велике важности јер пошумљавања није 
било у последњих 30 година. Драгана Росић
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Идући магистралним путем 
преко Водица не можемо а 
да не приметимо три кафа-

не на Боровој Глави, одморишта за 
уморне путнике и многобројне ту-
ристе. Најпознатија од њих је „Зо-
рина кафана“ (или „Зорина крч-
ма”) која има најдужу традицију, а 
у својој понуди само један, али вре-
дан специјалитет – комплет лепињу.

Деда Војин Ковачевић је творац 
те кафане на Боровој Глави. Својим 
рукама, на свом имању, непосред-
но уз пут према Црној Гори и мору 
направио је 1936. године дрвену 
кафану од грађе која се у то време 
стругала дубећом тестером. Грађа 
је и дан данас остала иста, као и 
кафана, уз малу дораду терасе.

Пошто је деда носио надимак Рео, 
тако су и кафану звали „Код Реа“ до 
1944. године када се деда упокојио. 
То име је остало до педесетих го-
дина када је кафана прекинула 

са радом. Онда је Зора Ковачевић, 
снаја Војинова, преселивши се у 
ову кућу-кафану са троје мале деце 
обновила њен рад 1959. године. Од 
тада кафана ради непрекиднo и до-
бија ново име „Зорина кафана“. Није 
била званично регистрована, али је 
по одобрењу општине Чајетина ра-
дила да би Зора издржавала децу.

Ова чувена крчмарица имала је 
синове Војина (који је носио деди-
но име) и Бошка, као и ћерку Веру 
која данас држи ову кафану. Зора 
се развела од свог супруга 1959. 
године и силом прилика радила 
овај посао. 

А све је почело тако што су рад-
ници из оближњег каменолома 
свраћали код Зоре да се огреју и ту 
доручкују. Били су послужени до-
маћом ракијом и тако је све кре-

нуло. Деца су помагала колико су 
могла. Посао почиње да се развија 
и креће са продајом киселог мле-
ка, као и куване кафе коју је Зора 
пржила у свом шпорету и млела 
на ручну воденицу. Цела Борова 
Глава мирисала је на Зорину кафу. 

Имала је ова вредна жена срда-
чан приступ према људима, зна-
ла је и ноћу да им отвори врата и 
изађе у сусрет. Дешавало се да пад-
не велики снег, па су гости остаја-
ли у кафани и по неколико дана. 

Људи су улазили комотно овде, као 
у своју кућу, грејали се, доносили 
дрва, за ову кафану знали су сви 
од Суботице до Бара. Унутра је био 
и кревет – ко је навраћао уморан 
могао је да легне и одспава, па тек 
онда да настави пут. 

Зора је седела за шпоретом, пле-
ла чарапе и пекла питу. Крчкао се 
купус, спремао пасуљ и све је било 

домаће. Људи су сами себи сипали 
порције и остављали новац, оноли-
ко колико су хтели. Никаквих про-
блема није било. 

Кафана има и своје уметнике, 
сликаре. Један од најбољих портрета 
који је насликао њен девер Божо Ко-
вачевић, чувени уметник, управо је 
Зорин портрет. Вера, Зорина ћерка, 
такође се бави сликарством. Њене 
слике красе зидове „Зорине крчме”. 

Време је учинило своје, неки 
више нису међу нама: ни Зора, ни 

Божо, ни најстарији син Војин. Од 
тог времена много се променило, с 
тим што је кафана остала иста. Али 
нема више Зорине пите, пасуља и 
купуса. На јеловнику сада постоји 
само комплет лепиња и кисело 
млеко. Лепиња је толико добра да 
долазе људи из Пожеге, Пријепоља, 
Сјенице и других градова само да 
је поједу и одмах се врате. Данас 

кафану воде ћерка Вера и зет Бран-
ко чувајући успомену на све прет-
ходне године.

Најмлађи син Зорин је Бошко 
Ковачевић. Он нам је рекао сле-
деће:

„Живели смо сви у заједници 
до 1993. године. Кад смо остали 
без посла 1997., ја сам направио 
кафану у својој кући, те сам је кас-
није дограђивао док није добила 
данашњи изглед. Име сам јој дао 
управо због Борове Главе, зато се 
она тако и зове. Цела Србија зна за 
Борову Главу и три кафане. Мој по-
којни брат Војин направио је своју 
кафану између моје и сестрине. 
Након његове смрти кафана је дата 
у закуп  Драгољубу Марјановићу и 
све три кафане раде добро“.

„Борова Глава“ је један ексклу-
зиван ресторан домаће кухиње, 
који у својој понуди нуди све до-
маће специјалитете овога краја. 
Ради 24 сата дневно, управо због 
тога да би угостио путнике много-
бројних аутобуса и возаче ками-
оне који свраћају у ноћну смену. 
Гости су и странци: Пољаци, Кине-
зи, Руси, Украјинци и многи други. 
Испред кафане има велики пар-
кинг на који може да стане десет 
камиона шлепера. Бошко је задо-
вољан како му ради кафана. До-
бри су му и гости, а и радницима 
је задовољан. Има запослене који 
су код њега преко десет година.

Сада је Борова Глава савремено 
стециште путника и гурмана с раз-
них страна, с тим што се још и да-
нас многи сећају кад се овде пита 
пекла, а Зора седела крај шпорета 
и плела чарапе. 

Мирослав Весовић

Најдужа традиција „Зорине 
кафане” на Боровој Глави

Некад је у својој дрвеној крчми Зора Ковачевић пекла питу и плела чарапе док се на шпорету 
крчкао купус и пасуљ, а данас њени наследници овде имају три кафане које добро раде 

Зора Ковачевић
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У самом центру села До-
броселице налази се 
црква брвнара саставље-

на од брвана столетних борова 
овога краја. Саграђена је 1821. 
године, а у порти се налазе и 
велелепни борови столоваши 
стари неколико стотина го-
дина. Посвећена је Св. проро-
ку Илији и слави 2.августа, на 
Илиндан.

Старешина доброселичке па-
рохије је јереј Јован Стојковић. 
Ова парохија обухвата четири 
села, три из ове општине и јед-
но из општине Нова Варош. У 
саставу парохије су три храма, 
два манастира, а такође у селу 
Јабланици налазе се и темељи 
старог манастира где се и дан 
данас, крајем јула, обавља све-
та литургија.

Сам храм Св. пророка Илије 
је изузетно описан у историјс-
ким списима. Налазимо први 
запис у манастиру Св.Троји-
це у Пљевљима да је добросе-
лички постојао и 1745. године. 
Сама локација овог храма је 
промењена 1821., када је храм 

премештен са суседног брда 
које се и у ово време назива 
Црквиште. 

У доброселичком храму од 
вредних ствари налазе се прес-
тоне иконе односно  иконос-
тас који је дело Јанка Михаи-
ловића Молера. Поред вредних 
икона, овде се чува и богослуж-
бена књига која је штампана за 
време Милоша Обреновића на 
црквенословенском језику и 
веома је ретко издање. У њој се 
налазе литургије Св. Јована Зла-

тоустог и Св. Василија Великог, 
као и остала богослужења.Зна-
чајна су врата која је ага дони-
рао храму задививши се овим 
лепим пределом око храма, 
укључујући и златиборска брда 
и столетне борове који се нала-
зе у порти. Стога је одлучио да 
са своје куће скине врата и по-
клони овој цркви. 

Богослужења се обављају сва-
ке недеље, изузев када је служба 
у Јабланици и у новоподигну-
том храму у Драглици. Црква је 
изузетно добро посећена с об-
зиром да се налази у близини 
викенд насеља Водице. За две 
године обележиће се и јубилеј 
поводом 200 година постојања 
храма. Литургија у летњем пе-
риоду почиње у осам, а у зим-
ском у девет сати. 

„Када сам дошао на парохију 
2014. године, од прве литургије 

са мном је био деда Срећко Ко-
вачевић, добри пастир из До-
броселице, који сада има 93 го-
дине и он је увек ту присутан 
за певницом, да звони, редован 
је посетилац храма и активно 
учествује у богослужењу“, прича 
нам јереј Јован Стојковић, парох 
доброселички. 

На причу свештеника на-

довезује се Срећко Ковачевић, 
који нам је рекао следеће: „До-
лазим у овај храм сваке недеље 
и сваког празника. За све време 
упознао сам три-четири свеште-
ника, а први је био Благоје Ши-
шаковић, најстарији свештеник 
у овом нашем крају. Сећам се до-
бро свештеника Благоја који је 
више од 50 година служио у овој 
цркви. Ја сам задужен за певни-
цу и за звоњење. То радим са ве-
ликим задовољством и пошто-
вањем“. 

Црква је првобитно била под 
шиндром (кров од дрвених даш-
чица), али је временом из прак-
тичних разлога стављен цреп, 
иако нарушава аутентичност 
саме цркве. 

„У знак захвалности свеште-
нику Благоју Шишаковићу по-
дигли смо 2016. године спомен- 
чесму. Он је толико био добар да 
кад је вода довођена није је до-
вео у свој дом, него је то урадио 
у центру села, а његова супруга 
Јулка је стајала у реду за ту воду. 
То је нешто што је хришћански, 
пример како треба да мисли-
мо на друге, а не само на себе“, 
завршава причу јереј Јован 
Стојковић. 

На неких 200 метара од 
цркве, а подно Торника, нала-
зи се пећина Прераст, необи-
чан пролаз у стени који пред-
ставља природну реткост. Овај 
камени мост је од великог ис-
торијског значаја, а данас се ко-
ристи у туристичке сврхе. Мно-
гобројни верници. а и туристи 
који посећују овај храм, дола-
зе и овде да се диве Божјим де-
лима: „Како су величанствена 
дела твоја Господе, све си с пре-
мудрошћу створио“.

Мирослав Весовић

Доброселичка црква брвнара 
крај борова столоваша 

У храму, који за две године обележава два века постојања, налазе се вредне престоне 
иконе и ретка богослужбена књига, а врата је поклонио ага задивљен лепотом 

Јереј Јован Стојковић

Богослужења се обављају  
сваке недеље, изузев када је служба  

у Јабланици и у новоподигнутом храму у 
Драглици. Црква је изузетно добро  

посећена с обзиром да се налази  
у близини викенд насеља Водице
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У ђачком квизу „Здравко” 
победило знање

Дом здравља у Чајетини 
други пут је организо-
вао квиз знања деце о 

здрављу под називом „Здравко“ 
поводом Светског дана здравља 
који се обележава 7. априла. 
Најуспешнији  у квизу где су сви 
учесници проглашени за побед-
нике били су ђаци из Мачката и 
Сирогојна.

Међу прописаним делатнос-
тима Дома здравља у Чајетини 
је и здравствено-васпитни рад и 
едукација деце, што је кроз квиз 
за основце „Здравко“ и спроведе-
но. Циљ организатора био је да 
деца кроз игру и дружење науче 
да је здравље највеће богатство 
и да га треба чувати.

„Највећи нам је циљ да деца 
науче нешто ново о здрављу, да 
видимо колико тренутно знају. 
Врло смо задовољни. Шарено-
лик је програм у самом квизу, 
од питања до игара у којима они 
заиста уживају и добијају поене. 
И ове године је знање пресуди-
ло, код деце је најбоље да кроз 
игру усвоје неко знање. Ми смо 
управо то сада урадили, покуша-
ли смо да науче неке нове ства-
ри из области здравља“, каже др 
Гордана Бојовић, организаторка 
квиза „Здравко“. 

У узрасту од првог до четвр-
тог разреда прво место освојила 
је школа „Миливоје Боровић”из 

Мачката за коју су наступали 
Ирина Марић, Немања Алексић, 
Јана Гукић и Дамјан Аћимовић 
са 40 поена. Као прву награ-
ду добили су микроскоп, кор-
пу с авоћем, пакет књига, па-
кете „Абела фарма” и млекаре 
„Наша Златка”. Питања за млађу 
групу  подразумевала су препо-
знавање здравих намирница и 
животних навика, а занимљив 
задатак је био да открију пуша-
че по мирису.

„Било је прилично лако, али 
је требало и мало труда. Помало 
знам о овоме из књига, а помало 
из животног искуства, били смо 
и спретни. Најзанимљивија на-
града ми је микроскоп који је до-
била школа”, каже Дамјан Аћи-
мовић, ученик четвртог разреда 
ОШ „Миливоје Боровић“. 

Школу „Саво Јовановић Сиро-
гојно“ представљали су Вељко 
Видић, Андреј Сујић, Марко 
Стаматовић и Бошко Бојовић, 

екипу школе „ДимитријеТуцо-
вић“ из Чајетине чинили су Јан-
ко Павловић, Јана Ђуровић, Но-
вак Ђуровић и Татјана Божовић, 
док су за школу „Димитрије Ту-
цовић“ са Златибора играли Не-
вена Марић, Ирина Ђуровић, 
Коста Ђуровић и Лена Јеремић.

У категорији ученика од пе-
тог до осмог разреда питања су 
била нешто тежа, и такође су се 
тицала делова људског органи-
зма и њиховог правилног одр-
жавања, а пробали су и наочаре 
које симулирају лоше ефекте оп-
ијата на вид. Победничку екипу 
школе „Саво Јовановић Сирогој-
но“ чинилe су Милица Ристовић, 
Лидија Бојовић, Анђела Ћалдо-
вић и Кристина Крповић.

„Квиз је одличан, много ми 
се свидео и желела бих поново 
да дођемо и још једном победи-
мо. Питања су била делимично 
тешка, али смо знали одговоре 
захваљујући нашој наставници 
биологије. Свест о здрављу нам 
је сада много већа, хвала орга-
низаторима и осталима који су 
помогли да све боље схватимо“, 
каже Лидија Бојовић, ученица 
шестог разреда ОШ „Саво Јова-
новић Сирогојно“. 

За школу „Димитрије Туцо-
вић” Чајетина такмичили су се 
Тијана Петровић, Емилија Сре-
дојевић, Теодора Кнежевић и 
Ива Ђокић. За школу „Дими-
трије Туцовић“ Златибор насту-
пали су Алекса Митровић, Ла-
зар Марић, Милена Ресановић 
и Милица Кутлешић, а школу 
„Миливоје Боровић“ из Мачка-
та представљали су Сања Зорзић, 
Јована Радојичић, Марина Гукић 
и Ђорђе Шопаловић.

У организацији другог го-
дишњег квиза „Здравко“ помогли 
су Црвени крст Чајетина, Савет за 
безбеднност саобраћаја, „Спорт-
ски центар Чајетина” са Домом 
културе, „Златиборски еко аграр”, 
Завод за јавно здравље из Ужица, 
Савет за здравље општине Чаје-
тина и Савет сеоских жена које су 
припремиле здраво послужење.

М. Јевремовић

Циљ нам је да деца науче  
нешто ново о здрављу,  

каже др Гордана Бојовић,  
организаторка квиза у коме  
су најуспешнији били ђаци  

из Мачката и Сирогојна
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Златиборски прелепи пејзажи привла-
че и глумицу Вјеру Мујовић која ре-
довно долази на ову планину. Воли 

Вјера овај крај, људе, природу…
Она тренутно игра у представи о Коко 

Шанел  „Мала црна хаљина” са Радом Ђу-
ричин, а у припреми су и две нове предста-
ве. Након учешћа на бројним фестивалима, 
снимањима, воли да дође на Златибор где 
може да се одмори и опусти. И размишља о 
људима који је инспиришу, стварне снажне 
личности које су допринеле својим радом 
и делањем некој области науке, друштву, 
уметности, борби...

Како на Златибор долази, такорећи, од пр-
вих корака у детињству, замолили смо је да 
направи поређење: каква је планина била 
када је тада долазила, а каква је данас.

- Ја сам зачета на Златибору, веровали или 
не – каже глумица. – Свет се развија махни-
тим брзинама. Али чини ми се да се Зла-
тибор развија у разумним и прихватљивим 
оквирима,  по мери човека. Наравно, можда 
би понекад било лепше да је више тишине 
и мање буке. Али много је и даље нетакну-
те природе и то је најважније – истиче Вје-
ра, коју на овој планини највише привлачи 
то што није тако оштра, што има различите 
садржаје и што, како наглашава, човек има 
осећај да није надјачан од силе природе.

Сматра да Златибор туристима, осим 
садржаја које тренутно има, треба да пону-
ди садржаје из културе и уметности, још ак-
ција за децу, али и за старије. Један од тих 
нових садржаја је гондола. 

– Добра је прича са гондолом, све ће бити 
још интересантније када буде завршена. 
Имам дивна искуства у вожњи гондолом, у 
Норвешкој, Италији... Прелепо је на тај на-
чин савладати и видети природу. Мој муж 
се бави кањонингом, а ја то зовем пентрање. 
Он је јако активан и посећује разне плани-
не. Сад се вратио са Ла Грава, са 4.000 метара 
надморске висине. Ја сам у том погледу чист 
аматер шетње – закључује Вјера.

Али, када је шетња Златибором у питању, 
друга је прича. Воли Вјера да шета планин-
ским путељцима, одмара се међу борови-
ма који својом висином додирују небо… И 
чека  позив да се гондолом уздигне изнад 
свих тих стаза и дрвећа, да их види из птичје 
перпективе. З. В.

Прелепо је из гондоле 
видети природу

„Свет се развија махнитим брзинама. Али чини ми се да се Златибор развија  
у разумним и прихватљивим оквирима,  по мери човека”, каже Вјера
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Идући од центра Сирогој-
на на путу за Равни, на-
кон километар и по већ 

смо у засеоку Митровићи, у до-
маћинству Ивана Митровића. 
Иван живи са супругом Јеленом, 
синовима, родитељима и баком. 
Бави се пољопривредом као и 
обрадом и уградњом камена. За-
нат је научио од оца Миливоја, 
са којим и дан данас обавља овај 
посао. Супруга Јелена и мајка 
Миленка углавном раде око ма-
лине и стоке. Иванови дечаци су 
пристигли, па и они помажу ко-
лико могу, поготово лети кад су 
на школском распусту. 

У домаћинству Митро-
вића заступљена је мешовита 

пољопривредна производња, 
али доминира узгој оваца. Раз-
лог посете овом домаћинству 
и јесте узгој оваца расе „ил де 
франс“ која на овом газдинству 
заузима највећи удео у сточар-
ској производњи где постоји 

тежња да се испоштују сви тех-
ничко-технолошки поступци у 
узгоју ове расе.

„С обзиром да муж и свекар 
раде од пролећа до касне јесени 
то није довољно за живот наше 
породице у току целе године“, 

објашњава Јелена, „па смо се од-
лучили за узгој оваца. Уз прет-
ходно саветовање као и наше по-
требе, уз савет ПД “Златиборски 
еко аграр“ из Чајетине, донели 
смо одлуку за узгој оваца расе 
„ил де франс“. Прво смо продали 
старе овце (мелезе) и јагњад које 
смо имали, да се овце не би ме-
шале. Затим смо купили 10 ума-
тичених женских јагњади „ил де 
франс“ и кренули са узгојем“.

Помоћ општине довољна 
за почетак

Куповином оваца добили су 
субвенције од општине Чајети-
на преко „Еко аграра” у висини 
од 40 одсто и то је била значајна 
помоћ довољна за почетак. 

„Касније смо направили нову 
шталу, јер се повећао број грла, у 
то време их је било око 25. И зато 
смо добили субвенцију од наше 
општине“, каже Јелена.

Митровићи планирају ста-
до од 60 грла. Сматрају да је то 
довољно да се употпуни буџет 
од кога може да живи породи-
ца. Овце се јагње у две године до 
три пута у нашим условима. На 
годишњем нивоу то је око 80 ја-
гањаца, а тренутно имају 40 грла. 
За три месеца јагње достигне те-
жину од 30 до 35 килограма. Тре-
нутно имају два овна, а у мају на 
позајмицу добијају и трећег. 

И поред захтева који тражи, 
ова раса се показала као погодна 
за узгој па су Митровићи, по њи-
ховим речима, веома задовољ-
ни. Овце добро искоришћавају 
испашу, имају добар прираст, 
а оно што је битно имају добар 
матерински инстинкт.  Овце се 
одликују раностасношћу, веома 
добром плодношћу, код њих по-
стоји могућност вансезонског 
парења. Ову расу карактерише 
висока плодност, добра млеч-

Вредни домаћини 
Сирогојна

Сирогојно је село надалеко познато 
и ван наше општине. У њега се сти-
же са више страна: из Ужица, Чаје-
тине, Ариља и села Равни. Развијено 

село, познато по добрим људима и 
вредним домаћинима. Овде се људи 
углавном баве пољопривредом и пру-
жањем услуга у сеоскoм туризму. 

Од пољопривреде примарно је сто-
чарство, и то узгој оваца и млечних 
грла говеда, а  у воћарству доминира 
производња малине  

Митровићи задовољни 
расом оваца „ил де франс”
Купили су 10 уматичених женских јагњади па добили субвенције 
од општине Чајетина преко „Еко аграра”, направили нову шталу 

и тренутно имају око 40 грла
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ност, тако да су близанци уоби-
чајена појава, а неретко и тројке 
које овце због својих расних ка-
рактеристика могу без проблема 
да одгаје, наравно уз адекватну 
исхрану и негу. Као раса товног 
правца производње има добар 
рандман при клању, квалитет-
не трупове, а месо је захвално 
за обраду. 

У плану је проширење 
штале и изградња силоса

На газдинству Митровићи 
планирају да купе хранидбени 
сто који ће им увелико олакша-
ти исхрану стада. У плану је још 
и проширење штале и изградња 

новог силоса, а с обзиром да су 
садашњу шталу правили намен-
ски за расу коју гаје, проширење 
ће ићи у правцу потреба исљу-
чиво за расу „ил де франс“.

„Од наших оваца добијамо 
месо и вуну, од којих једну ко-

личину продајемо“, прича нам 
Миленка. „Ова овца има добру 
вуну. Пола продамо, а пола ми 
прерадимо. Ја плетем џемпере, 
јакне и чарапе. Нешто се прода, 
а нешто остане и за нас“. 

Јелена Митровић,иначе Јаб-

ланичанка пореклом, једна је 
од оснивача новооснованог уд-
ружења „Савез сеоских жена 
Чајетине“. 

„Планови овог удружења су да 
жене лакше могу да продају оно 
што произведу, циљ је оснажи-
вање жена у сваком погледу“, за-
вршава причу Јелена. 

Зна се да на селу има много 
посла. Али Митровићи успевају 
све да постигну, па и да нађу вре-
мена за себе, обиђу фамилију и 
угосте многобројне пријатеље. 
Они су друштвени и гостољуби-
ви, у шта смо имали прилику и 
лично да се уверимо овом посе-
том. Мирослав Весовић

У Сирогојну су две куће Дабовића у засе-
оку Стаматовићи. Једна од тих кућа је у 
власништу Стојана и Ане Дабовић. Они 

овде живе од 1986. године. Обоје су некада 
били запослени, а када су прекинули радни 
однос, покренули су сопствену производњу, 
почели да се баве прерадом шумског воћа и 
узгојем малине. 

У овом послу су од деведесетих година, 
а пре две године регистровали су радњу за 
прераду воћа и поврћа. Главни мајстор је 
Ана, а Стојан јој помаже. 

„На иницијативу директорке из етно села у 
Сирогојну почели смо да производимо слат-
ка, сокове, џемове..., све по рецептима наших 
бака. Међу многим женама које су произво-
диле ту сам била и ја“, прича нам Ана. „Од 
овог посла сам, малтене, и децу школовала. 
Радњу смо регистровали 2017. године, про-
ширили асортиман и тржиште. Стални купац 
нам је етно село у Сирогојну, а дајемо и у 
две-три приватне продавнице. Преко једног 
удружења, чији сам и ја члан, прошириће-
мо тржиште, ићи ћемо на Златибор и на неке 
манифестације. Јесте велики рад и труд, али 
може нешто и да се заради“. 

Све се ради у етно стилу, а сама амбала-
жа је украшена канафасом који подсећа на 

старе столњаке. Сви производи су без кон-
зерванса, по рецепту наших бака. Дабовићи 
производе слатка од шумских јагода, мали-
на, купина, ароније, боровнице и борових 
изданака, разне џемове, као и колачиће од 
шљива маџарки, купиново вино, сирупе и 
сокове. 

„Пошто имамо један мали пластеник кре-
нули смо мало и са салатама, углавном пра-
вим ајвар и пастеризоване краставчиће. За 
наредну сезону планирамо још један пласте-
ник да бисмо проширили производњу. Доста 

купаца нам долази кући, то су људи разли-
читих профила и професија. Када дођу прво 
пробају, много им се допадне, купе, а нешто 
увек добију и на поклон. Тако смо стекли дос-
та пријатеља. Ја се конкуренције не плашим, 
јер квалитет побеђује“. 

А Дабовићи имају квалитет. Ко једном 
дође и купи нешто од ових производа, оба-
везно се овде враћа. Стојан и Ана су, зах-
ваљујући послу, стекли много нових прија-
теља са којима се редовно чују.

Мирослав Весовић

Код Дабовића 
све укусно и по 

бакиним рецептима
Ана и Стојан имају сопствену производњу слатка  

од шумских јагода, малина, купина, ароније,  
боровнице и борових изданака, разних џемова,  
колачића од шљива маџарки, купиновог вина,  

сирупа, сокова, ајвара, краставчића 
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Пројекат „Златибором 
широм – прилози за ис-
торију Златибора и 
Златибораца прве поло-
вине XX века” подржан 
је на конкурсу за ме-
дијске садржаје општи-
не Чајетина.

Захтев Милосава Кукањца из Љубиша за издавање оружног листа (1929. година)

Штете од звериња у Јабланици (1938. година)

Златиборске хајке на звериње
Срески начелник 1926. обећао награду од 600 динара ономе ко убије курјака

У првим деценијама 20. ве-
ка среске и општинске 
власти су организовале и 

спроводиле хајке на „звериње“. 
Ловци су позивани у хајке кад 
год би вукови или лисице при-
чиниле веће штете „у стаду“ ло-
калног становништва.

Уобичајено, предводили су их 
начелници среза и општински 
кметови, који су претходно распи-
сом позивали све ловце да се оку-
пе на одређеном месту у одређено 
време и према раније припремље-
ном плану кретало се у хајку. Све 
општине су биле обавезне да орга-
низују ловце и „прочешљају“ свој 
реон, сва забачена места, прова-
лије, пећине и вртаче. 

У наредби за организовање 
хајке на курјака, на Муртени-
ци у јуну 1926. године, срески 
начелник Милорад Жеравичић 
позвао је ловце из седам општи-
на и жандарме из станица Бела 
Река и Негбина.

 „Наређујем да сви хајкачи мо-
рају ићи у реду у стрелцима тако 
да ни један кутак шуме не сме ос-
тати непретресен. Сваку неуред-
ност и сваку немарљивост пре-
ма овој наредби најстрожије ћу 
казнити, као и оне који буду до-
шли а не буду се наредбе свога 
кмета или жандарма придржа-
вали“, упозорио је Жеравичић уз 
обећање да ће онај ко убије курја-
ка добити награду од 600 динара.

Године 1937. хајка је организо-
вана 3. октобра, и тада на под-
ручју Муртенице. Хајку је пред-
водио срески начелник Родољуб 
Тодоровић који је прецизним 
упутством желео да хајка успе 
јер су те године вукови направи-
ли велику штету „у стоци“. 

„Свих општина хајкачи кре-
нуће тачно у седам сати изјутра 
под заповедништвом члано-
ва села, тако да хајкач од хајка-
ча не сме бити више удаљен од 
10-15 метара. Саопштити сваком 
заседачу који рукује са оружјем 
да се приликом наступа зверова 
на кога наиђе, не сме мицати са 
места и јурити за зверовима већ 
само гађати из пушке и одмах 

се повући на своје место, те како 
би био други стрелац комотан да 
гађа зверку, без да му смета који 
од заседача. Кметовима и руко-
ваоцима хајкача саопштити да уз 
лупњаву у канте, свирање у трубе, 
затим уз гласну вику са пуно воље 
увек одржавајући једновремено 
ланац при хајкању, нагоне курја-
ке у правцу заседе, те како би се 
имало успеха у хајци и звериње 
уништило да сељанима не чине 
више велике штете“, стоји у на-
ређењу начелника Тодоровића.

Ако је судити по акту који 
сумира резултате златиборских 
ловаца у 1937. години, хајка (или 
више њих) је имала успеха јер је 
те године одстрељено 10 вукова.

Али ишли су златиборски ло-
вци у лов и на другу дивљач. Већ 
поменута 1937. година била је, из-
гледа, веома успешна. Према из-
вештају који је припремио А. Ва-
сиљевић, председник Ловачког 
друштва у Чајетини, убијено је и 
ухваћено 500 зечева, 100 птица-тр-
кача, 20 јаребица, 10 препелица, 
50 дивљих голубица и грлица, 30 
дивљих патки и 15 дивљих гуски. 
Од длакаве дивљачи одстрељено је 
10 лисица, 30 јазаваца, 10 куна-бе-
лица, 10 творова и 150 веверица, а 
од пернате дивљачи: по један соко 
и орао, 38 јастребова, 10 кобаца, 20 
гаврана и 30 врана.

У то време Ловачко удружење 
у Чајетини имало је 98 ловаца,од 
којих су два чиновници, а оста-
ли земљорадници. Од ловачких 
паса чајетински ловци имали  су 
20 „зечара“.  З. Ж.
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На пропланцима Златибо-
ра засјао је свим својим 
сјајем несвакидашњи ор-

кестар чудног имена – оркестар 
„Чудо“. Настао је седамдесетих 
година на иницијативу Аца Ле-
кића и Миливоја Бонџулића. 

У почетку то је био трубачки 
оркестар да би временом, како 
је понестајало зуба, прешли на 
фруле. „Добар трубач не може 
без добрих зуба и то је био глав-
ни разлог што смо прешли на 
фруле“, прича нам Ацо Лекић, 
шеф оркестра. „Ту има мало 
шале, али је углавном истина“.

Оркестар броји десетак члано-
ва, с времена на време се мењају, 
а конкурс је увек отворен. За до-
брог фрулаша увек има места, с 
тим што оркестар „Чудо“ прима 
и лошије фрулаше, даје им шан-
су да уче и напредују. 

Највише чланова има из 
Шљивовице, па из Бранежаца, 
Трипкове, Семегњева, Рожанства 
и Јабланице. Тако да је ово прави 
златиборски оркестар, јер се није 
базирао на једно село. 

Наступају на свим манифе-
стацијама златиборског краја: 
на „Ракијади“, „Пршутијади“, Ви-
шебоју у Јабланици, у Рожанству, 
Љубишу... Где год су наступали 
народ је био одушевљен, што се 
највише приметило по осмеси-
ма и аплаузима публике. 

Ацо је успео да направи ор-
кестар какав  до сада није нико. 
То му је била жеља, да направи 
нешто изузетно, до сада невиђе-
но. Он је и песник. У припреми 
је збирка свих његових песама 
које је до сада написао: 

„Златиборе мој зелени, 
похитајте ‹амо мени, 
да видите Белу чесму,
да чујете једну песму. 
И ‹ајдучки извор ‹ладан,
 кад сит пијеш,  
бићеш гладан.
 Златибор је висока  
планина, 
а Груда је њена питомина...“

То су углавном шаљиве пес-
ме. Има и љубавних, а писао 
је, како каже, и спортске песме. 
Међутим, мелодије које изводи 
оркестар „Чудо“ су народне. Воле 

што старије песме, да се отргну 
од заборава. 

Бубњар Цане Пенезић из Ја-
бланице потиче из музичке по-
родице. Сматра се да је бубњар 
пола оркестра. Он и Ацо Лекић 
су у оркестру од самог почетка 
до дана данашњег. Ацо и Цане 
никад се нису ружно погледали. 

Љубодраг Луковић Љуцо сви-
рао је, како каже, тамо-›вамо, 
горе-доле, радио је с пуно воље 
и где је Бранешко поље, ал› код 
Аца је увек боље. Тако нам је 
шаљивим тоном Љуцо описао 
своју сарадњу са Ацом Лекићем. 

Перо Милинковић из Се-
мегњева је Ацов комшија у Тр-
чиноги, где Ацо има колибу. Ту 
се често окупљају да вежбају. 
„Дружимо се годинама, добре 

смо комшије и пријатељи“, ре-
као нам је Перо. 

Један од „јачих“ фрулаша је и 
Антоније Бонџулић из Шљиво-
вице. „Фрулу свирам од четири 
и по године. Ја и Ацо смо рођа-
ци, одмалена се дружимо и сви-
рамо заједно“.

За крај приче Ацо Лекић нам 
поручује: „Циљ ове наше музич-
ке групе је да насмејемо народ, 
да му дамо мало весеља и да то 
буде оно право, изворно”. 

А оркестар „Чудо“ има велике 
планове: да наступа ван Златибо-
ра и Србије, ван Европе и по це-
лом свету. Мирослав Весовић 

Кад засвира златиборски 
оркестар „Чудо”  

„Циљ ове наше музичке групе је да насмејемо народ, да му дамо мало весеља и да то 
буде оно право, изворно”, каже шеф овог фрулашког оркестра Ацо Лекић 

„Златибор је, мили роде, 
извор песме и слободе. 
овуда су наши стари
некад дошли с мало  
ствари“.

Ацo Лекић
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Пи ше: Ми ли сав Р. Ђе нић

Дислоцирање свих одре-
да, рањеника, установа, 
фабричких постројења, 

штампарије, новца Народне бан-
ке и свих занатских радиони-
ца 1941. из Ужица на Палисад и 
Краљеву Воду, од којих су неке 
почеле са радом, открива наме-
ру Врховног штаба да на Злати-
бору почне стварати центар нове 
слободне територије. Код руко-
водства је тих дана постојала 
нека варљива нада да ће Ужи-
це бити крајња тачка немачког 
надирања и да се у њему неће 
дуго задржати. Додуше, оно није 
знало за Бемеову наредбу о из-
бијању на демаркациону линију 
са Италијом на Увцу и детаљном 
чишћењу терена Златибора, али 
је морало претпоставити да не-
мачка команда неће дозволити 
стварање нове слободне терито-
рије надомак Ужица.

Руководство је живело у још 
једној заблуди. Било је убеђено 
да се Златибор може бранити 
ако се сруши мост на Ђетињи и 
минирањем оштети пут код Га-
лерије. Оптимизам је нагло по-
растао кад је стигла вест да је Ти-
мошенко повратио Ростов. Тада 
су поједини чланови Врховног 
штаба били убеђени да ће Не-
мачка до краја године капиту-
лирати, а да се Златибор до тада 
може бранити.

Поставља се реално питање 
како је било могуће минирати 
мост на Ђетињи кад су се бор-
ци, цивили и камиони са рање-
ницима повлачили практично 
испред немачких тенкова. И да 
су ове диверзије извршене, мост 
срушен а Галерија минирана, то 
не би имало никакав утицај на 
даљи ток ове војне операције, јер 
Немци у потеру за партизанс-
ким јединицама нису кренули 
тенковима већ пешадијом којој 
прелазак Ђетиње није предста-
вљао никакав проблем. Живело 
се у многим заблудама, почиње-
не многе грешке, али је највећа 
трагедија  што ће све ове нере-
алне процене, које ће се веома 
брзо показати, својим животима 
платити рањеници.

Сазнање да се сваког часа оче-
кује долазак немачких једини-

ца, стално надлетање авиона и 
бомбардовање града, примора-
ло је чланове Врховног штаба да 
у преподневним сатима напус-
те град, поједини су то учинили 
претходног дана и сместили се у 
вилу београдског адвоката Алек-
сандра Павловића на Палисаду. 
Нагли упад немачких тенкова у 
Ужице, из правца одакле се није 
очекивао, потом прелазак преко, 
наводно, минираног моста и не-
успела одбрана Сурдука, када се 
непријатељу широм отворио пут 
према Златибору, ствара пометњу 
код руководећих људи који су се 
налазили по околним селима 
ишчекујући даљи развој догађаја. 
Тек тада увиђају све своје заблу-
де и нереалне процене и предо-
сећају трагедију која се неумит-
но приближава. Немоћни да на 
било који начин утичу на сурову 
реалност сутрашњег дана, одлазе 
према Златибору, бринући једино 
о својој судбини. 

Немци заробили око  
150 тешких рањеника

Критичне ноћи на Краљевој 
Води руководству је било јасно 
да се заблуде и грешке почињене 
претходних дана не могу испра-
вити, да за тешке рањенике нема 
спаса, да само покретни борци 
могу стићи до Увца. Зато сви са-
вети, захтеви и наредбе да се 
спашавају рањеници звуче као 
обичне фразе, говорили су тек 
да нешто кажу, да са себе скину 
одговорност. Своје немоћне дру-
гове довели су до очаја, увели у 
безнађе и уместо да им у по-
следњим часовима покажу бар 
мало саосећања и хуманости, 
речима и делима исказују ли-
цемерје и цинизам.

Описујући своје повлачење из 
Ужица Јосип Броз 7. јула 1961. го-
дине изјављује: “… Убрзо после 
тога чуо сам на једној коси по-
знату српску пјесму „Ој Мораво 
моје село равно”. Позвао сам пје-
вача речима: Дођи овамо, ој Мо-
раво! Гледао ме је не схватајући 
одмах кога зовем. Није дошао 
сам, позвао је и своје другове. 
Најпре их је било 5-6, а затим све 
више, тако да сам ускоро имао 
чету од 60 бораца. Сви су носили 
оружје и бомбе. Постројио сам 
их и довео у једну шуму на по-
ловини пута од Ужица до Чаје-
тине. Нисмо ишли путем, већ 
по косама и гудурама. Тешко је 
било. Пута нисмо знали. Али, 
када смо изашли из шуме један 
сељак нам је показао правац и 
ми смо изашли тачно више Чаје-
тине и спустили се у њу. Ту смо 
нашли наша два камиона, који-
ма смо се довезли до Златибора. 
Стигао сам касно у ноћ, страш-
но уморан. Рекао сам само: „Спа-
савајте рањенике” и одмах сам 
заспао”. Изјави врховног коман-
данта није потребан никакав ко-
ментар!

Јосип Броз пише: “На Злати-
бору су Немци заробили око 
150 тешких рањеника, који нису 
били евакуисани јер се није рас-
полагало транспортним сред-
ствима...”.  Међутим, тога критич-
ног дана конвојима запрежних 
кола и камиона транспортова-
ни су према Санџаку алат и ма-
теријал обућарске радионице, 
штампарија, историја СКП /б/, 
оружје и новац Народне банке. 
Све је то, нажалост, за руково-
диоце било вредније од људских 
живота!? Осим тога, Оперативно 
одељење 342. пешадијске диви-

зије поднело је 8. децембра 1941. 
године опширан извештај у коме 
се наводи да је, поред осталих ст-
вари, заплењено 23 моторних и 
85 запрежних возила, 6 мотоци-
кла и 46 коња. Као што се види 
било је превозних средстава, али 
је недостајала боља организа-
ција евакуације.

Судбина се поиграла  
на суров начин

Историчари и војни експерти 
тврде да је време од три дана и 
три ноћи, током кога је пребаци-
ван ратни материјал из Ужица 
на Златибор, узалуд потрошено 
јер је готово све то пало неприја-
тељу у руке. Ова саобраћајна 
средства требало је користи-
ти  за спашавање рањеника. Чак 
тврде да је стотинак непокрет-
них рањеника могло бити спа-
шено и током 29. новембра, да 
су камиони и конвоји запреж-
них кола, ангажовани за пре-
воз непотребних ствари, преба-
цили рањенике до Борове главе, 
одакле би их преко Увца пре-
нели борци пет чета стациони-
раних на Палисаду, Чајетини и 
Шљивовици.

Др Јулка Мештеровић пише 
да је новац добијен од Ранко-
вића делила најтежим рањени-
цима у Инвалидском дому, а др 
Дејан Поповић у хотелу „Краље-
ва Вода”, који им је давао саве-
те да крену својим кућама а кад 
прездраве да се поново прихва-
те оружја. Шта се плаћало овим 
новцем? Зашта  је непокретним 
људима био потребан новац? 
Морали су знати да се проли-
вена крв за отаџбину и слобо-
ду свога народа не може ничим 
платити! Подела новца непо-

Показали право лице

Др Дејан ПоповићСтанислав Грцо Пишчевић Ђуро Мештеровић
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кретним и немоћним људима, 
са којима се судбина поигра-
ла на суров начин и који ће су-
тра пред немачким стрељачким 
стројем скончати своје животе, 
јесте најобичније ругање.

Александар Ранковић на-
ређује др Ђуру Мештеровићу:“…
Нико од особља не сме остати са 
тешким рањеницима, јер ће их 
Немци побити. Ми се надамо да 
Немци неће убијати тешке рање-
нике, да ће поштовати Женевску 
конвенцију...“. Ранковић је добро 
знао, баш као и читаво руковод-
ство, да ће Немци прекршити 
Женевску конвенцију, јер је ни 
партизани нису поштовали то-
ком дотадашљег ратовања иза-
зивајући масовна стрељања  не-
виних грађана Крагујевца и 
Краљева, али говори оно што 
одговара њему и покрету.

Германској култури 
ништа није свето

Ранковићеве обе тврдње Нем-
ци су демантовали. Рањеници су 
стрељани, а један документ На-
челства округа ужичког, од 25. 
децембра 1941. године, најбоље 
показује какав је био однос не-
мачких снага према болнич-
ком особљу: “Управа града Бе-
ограда је обавештена да се у 
ужичком затвору налази поха-
пшено око 350 комуниста пар-
тизана. Хапшења се врше и 
даље, свакодневно. Сви су на 
једном месту, у затвору зграде 
бившег Окружног суда у коју је 
смештена немачка Крајскоман-
да. Истрагу над њима врше ор-
гани немачке крајскомандату-
ре и фелджандармерије и оне 
доносе одлуке. Наше цивилне 
и војне органе, који се налазе у 
Ужицу, понекад консултују, али 
њихова мишљења слабо уважа-
вају. Принципијелно сматрају за 
кривце оне, за које се докаже да 
су имали оружје или да су ух-
ваћени у самој борби...

Женске углавном, пуштају 
све, уколико се не докаже да су 
учествовале у оружаним акција-
ма. Тако су попуштане многе до-
бровољне болничарке и чланице 
хорова, стопроцентне комунист-
киње и окореле партизанке. Бер-
беријан Вуку, професорку из 
Ужица, која је била добровољна 
болничарка и чији се муж, ина-
че заменик државног тужиоца 
у Ужицу, налази и сада у пар-

тизанима као важан функцио-
нер – пустили су. Она сада још 
тражи да прими своје принад-
лежности”.

У другом документу Ужич-
ко окружно начелство извешта-
ва да је до јануара 1942. године 
било ухапшено 1.195 лица од 
којих је без пресуде на Бањи-
цу упућено 250, а по пресудама 
преког суда осуђено и стрељано 
92 лица, док је још 50 осуђено на 
смрт и упућено у Београд на из-
вршење пресуде.

Ако се уваже све објективне 
околности настале тога дана као 
што су биле лажне вести о до-
ласку немачких тенкова у Чаје-
тину, о мучењу и убиству рање-
ника у Кремнима и хаотично 
стање у болници, Ранковиће-
во наређење да се целокупно 
болничко особље мора повући и 

оставити немоћне људе без икак-
ве медицинске неге, заиста се не 
може  ничим оправдати. У блис-
кој прошлости бројни су приме-
ри хуманих односа наших лекара 
према непријатељским рањени-
цима и болесницима, као што су 
и нама у најтежим тренуцима 
у помоћ притицали племенити 
људи којих се са захвалношћу и 
поштовањем сећамо. Поменимо 
једно, од многих имена.

У служби хуманости, са бри-
танском мисијом у Србију до-
лази докторка Керолајн Метјуз. 
Племенита жена оставља си-
гуран посао и лагодан живот у 
мирном окружењу и долази у 
малу балканску краљевину да 
своје знање стави у службу на-
шег унесрећеног  народа о коме 
је до тада мало шта знала. Врхов-
на команда је упућује на службу 
у Прву резервну војну болницу у 
Ужицу где је допутовала у сеп-
тембру 1915. године.

Када је у октобру уследила 
снажна непријатељска офан-
зива са севера, коју српске сна-
ге нису успеле да задрже нити 
да стабилизују фронт, Врхов-
на команда издаје наређење о 
повлачењу војске према југу, 
које се односило и на медицин-
ско особље. Храбра Керолајн 
Метјуз са изненађењем и не-
верицом дочекује наредбу и са 
негодовањем одбија да напусти 
рањене и болесне људе и крене 
са српском војском. Чин мило-
срђа утолико је већи и племе-
нитији ако се зна да енглеска 
лекарка није била заштићена 
чланством у Црвеном крсту Ср-
бије. Свој одлучан став да остане, 
достојан сваког дивљења и по-
штовања,  овако је образложила:

 - Оставити повређене!? Оста-
вити их без икакве медицинске 

помоћи када непријатељ дола-
зи!? И шта онда? Свет је научио 
да германској култури ништа 
није свето!

Лоше организована  
одбрана слободне  

територије

Храбра Керолајн Метјуз ос-
таје уз своје рањенике у ужичкој 
болници и дочекује аустроугарс-
ку војску. Тако се понашају особе 
које немају недоумице кад су у 
питању морални принципи, ху-
мана начела и Хипократова за-
клетва.

Врховни командант Јосип 
Броз, већ 1. децембра 1941. го-
дине на састанку Врховног шта-
ба у Радојини, говори о многим 
пропустима почињеним при-
ликом повлачења, али из њего-
вих речи може се закључити да 
говори о колективној кривици, 
као да се не зна ко је о свему од-
лучивао: “У протеклих неколи-

ко дана није у нашем деловању 
било довољно организованости, 
тако да се радило доста стихиј-
но: јединице су се, осипајући се 
уз пут, повлачиле, прикупљале, 
гомилале често не знајући куда 
треба ићи, рањеници су се на бр-
зину, готово испред самих тенко-
ва повлачили... Био сам љут и на 
себе што је повлачење из Ужица 
било тако слабо изведено”.

Износећи своје оцене о овом 
нехуманом поступку чланова 
Врховног штаба према својим 
немоћним друговима и начин 
на који су то учинили, др Венце-
слав Глишић пише: “Они који су 
издали наређење да се Раднич-
ки батаљон упути на Кадињачу 
и који су оставили тешке рање-
нике на Златибору побегли су. 
Није битно да ли аутомобилима 
или пешице...Што се тиче Тито-
ве улоге у непосредном коман-
довању партизанским одреди-
ма приликом одбране слободне 
територије у западној Србији, он 
је сам на седници ЦК у Дрено-
ви, 7. децембра 1941. године, 
признао да је лоше организо-
вао одбрану слободне терито-
рије и повлачење партизанских 
рањеника због чега је нудио и 
оставку. По једнима на положај 
секретара ЦК, а по другима на 
положај врховног команданта, 
али нико се од присутних није 
усудио о томе да расправља, по-
што је био постављен од Комин-
терне”. На овом  састанку врхов-
ни командант прича неку нову 
причу.

Своје мишљење о напуштању 
рањеника износи и Михаило 
Ђурђевић: “Тешки рањеници, 
који су претходних дана у по-
следњем моменту били извуче-
ни из болнице у Ужицу и били 
смештени по златиборским ви-
лама и кућама, били су оставље-
ни без икакве заштите на милост 
и немилост непријатељу. Из из-
нетих чињеница произилази ис-
торијска истина да су са Злати-
бора бежали и побегли највиши 
руководиоци НОП-а, тј. Врховни 
штаб и врховни командант, који 
су борачке саставе партизанских 
јединица  послали на Кадиња-
чу, Пониковицу и Сурдук и дру-
га борбена места и положаје где 
су свесно били жртвовани. Пред 
историјом неко мора да сноси 
одговорност за овако неодговор-
не одлуке”. 

Тито и Ранковић у Ужицу Фото: Ужички архив
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Пи сац Бо јан Љу бе но вић 
пред ста вио се не дав но сво јим 
оства ре њи ма ча је тин ској чи та-
лач кој пу бли ци. У пре по днев-
ним ча со ви ма 10. апри ла у Би-
бли о те ци „Љу би ша Р. Ђе нић“  
дру жио се са уче ни ци ма че твр-
тог раз ре да ОШ „Ди ми три је Ту-
цо вић“ упо зна ју ћи их са ју на ци-
ма сво јих књи га: Лу ном, Уки јем 
и Ву ком, а у ве чер њим са ти ма је 
про мо ви сао  ро ман „Ср би јо, Бог 
ти помог`о“.

Ча је тин ци су се у не ко ли ко  
при ли ка су сре та ли са  афо ри сти-
ча рем, Бо ја ном Љу бе но ви ћем, ко-
ји је као уче сник кон кур са за нај-
бо љи афо ри зам био на гра ђи ван 
на „Лет њем улич ном ер ском ка-
ба реу“, а не дав но је у До му кул-
ту ре из ве де на мо но дра ма „Е, мој 
То до ре“ ра ђе на пре ма тек сту ње-
го вог ро ма на „Ср би јо, Бог ти по-
мог`о“. Овај ро ман, као и на гра-
да „До си те је во пе ро“ ко ју је до био 
за књи гу „Лу на ма ла те ни сер ка“ , 
био је по вод за ње го во го сто ва ње 
у Ча је ти ни.

„У из да њу ча чан ске „Пче ли-
це“ су иза шла три мо ја ро ма на 
за де цу и ов де сам их пред ста вио 
ма ли ша ни ма из Ча је ти не. То су: 
Лу на ма ла те ни сер ка, Вук ма ли 
глу мац и Уки ма ли фуд ба лер, из 
еди ци је „Кад по ра стем би ћу“. То 
је еди ци ја ко ју сам ја по кре нуо 
у „Пче ли ци” и до са да у њој има 
шест књи га, од ко јих су три мо је. 
Ра ди се о књи га ма ко је би тре-
ба ло де цу да под стак ну да сле-
де сво је сно ве, да бу ду мар љи-
ви, вред ни, упор ни, па ће мо жда 
јед ном сно ви и да им се оства ре“, 
при ча Љу бе но вић.

За Бо ја но ву књи гу „Лу на ма-

ла те ни сер ка“ гла са ла су де ца и 
овај жи ри је, упут ни је не го би-
ло ко ји дру ги, на гра дио пи сца за 
ње гов труд, иде ју, пит кост је зи-
ка и при чу ко јом је осво јио деч-
ја ср ца. У свом су сре ту са де цом 
Љу бе но вић  је та ко ђе не по сре дан 
и за ни мљив, јер је са ла ча је тин-
ске би бли о те ке би ла ме сто где се, 
осим гла са пи сца у при по ве да-
њу, ни шта дру го ни је чу ло, што 
се ве о ма рет ко де ша ва. Са истом 
на кло но шћу је у ве чер њим ча со-
ви ма и од ра сла пу бли ка пра ти ли 
при чу о  срп ском до ма ћи ну ко ји 
по ку ша ва да од го нет не  жи вот и 
љу де кроз  раз ми шља ња о се би, 

сво јој по ро ди ци, свом се лу, сме-
ште ним  у овом вре ме ну, на овим 
про сто ри ма.

„Мла дом глум цу Јан ку Ра ди-
ши ћу до пао се текст и он је од ње-
га на пра вио мо но дра му ко ја се 
зо ве „Е, мој То до ре“ и ко ја је већ 
игра на у Ча је ти ни пре не ко ли ко 
да на,  а ових да на тре ба ло би да 
бу де из ве де на и у Ужи цу. Же ља 
ми је би ла да опи шем не ке на ше 
па ра док се, не ке на ше мо жда и 
за блу де, ло ше осо би не, али исто 
та ко да не пре ско чим и оне ко је 
су до бре, та ко да се у књи зи пре-
пли ћу ху мор и са ти ра, кри ти ка и 
по хва ла, а све то је ре зул ти ра ло 
јед ном књи гом ко ја је до жи ве ла 
са свим леп успех код чи та лач ке 
пу бли ке“, ка же пи сац.

Кад по же ли да се од мо ри од 
са гле да ва ња Ср би је у 21. ве ку , 
Бо јан Љу бе но вић од ло жи оштро 
са ти рич но пе ро и оним дру гим, 
мо жда узе тим из кри ла Жар-
пти це, иза тка бес крај ну при чу о 
срећ ни јем деч јем од ра ста њу.

 Мир ја на Ран ко вић Лу ко вић

Пре ми је ра фил ма  „Иза за тво ре них вра та 2“ на шег су гра ђа ни на 
Да ви да Ко ла ко ви ћа би ла је 23. апри ла у До му кул ту ре у Ча је-
ти ни. На кон две и по го ди не ра да на фил му и ве ли ког ин те-

ре со ва ња ко је је код пу бли ке иза зва но пр вим де лом, еки па ове дра-
ме са при ме сом хо ро ра се по тру ди ла да оправ да ука за но по ве ре ње.

Пр ви зла ти бор ски хо рор филм „Иза за тво ре них вра та“ ауто ра Да ви да 
Ко ла ко ви ћа, ко ји је 2015. на гра ђен Злат ном при змом на 10. фе сти ва лу 
срп ске фан та сти ке, до био је свој на ста вак, ово га пу та у ви ду ду го ме-

тра жног фил ма. На став ка мо жда не би би ло да пу бли ка, ко ја је од гле-
да ла пр ви део, ни је би ла љу бо пи тљи ва и за ин три ги ра на .

Филм је, ина че, дра ма са под ло гом хо ро ра ко ја нас во ди кроз раз-
ли чи те про сто ре, вре ме на, па и ди мен зи је. У ње му глу ми 33 глум ца 
ама те ра, углав ном из ча је тин ске оп шти не, и тро је про фе си о нал них 
глу ма ца из ужич ког На род ног по зо ри шта. У сат и че тр де се так ми ну та 
фил ма ста ло је пу но то га што овој при чи да је увер љи вост, на пе тост, 
нај ра зли чи ти ји спек тар емо ци ја, ори ги нал ност пре све га, јер су иза 
и ис пред ка ме ре ра ди ли вр ло озбиљ но и са са мо на мет ну тим зах те-
ви ма ен ту зи ја сти ко ји су са Ко ла ко ви ћем чи ни ли пр ву по ста ву, а то 
су Ђор ђе Жи ло вић ко ји је ра дио на сце на ри ју и Бла го је Ра ди шић, 
глав ни глу мац пр вог де ла. У дру гом де лу фил ма, по ред Ра ди ши ћа, 
глав ну уло гу има Те о дор Ђе нић, а ту су и Не над Ма ри чић, Жар ко Бо-
жа нић, Је ла Па вло вић, Мар ко Пан то вић, Сре тан Бу квић, Не над Ши-
шо вић,  Ми ро слав Је вре мо вић, Де ја на, Ди ја на и Зо ра на Бер лић, Сло-
бо дан Љу би чић, Див на Ма рић, Ми ре ла Мар ја но вић...

За по тре бе сни ма ња мно го опре ме је би ло пра вље но руч но: кран, 
ши не, ра ди јал ни до ли, ста би ли за то ри ка ме ра, пе цаљ ке… Ка да ни-
су у ка дру про та го ни сти фил ма су ра ди ли све дру го што је би ло по-
треб но, уче ћи ус пут.

Филм има ори ги на лан сце на рио, као и му зи ку и пе сму ко ја је ње гов 
лајт мо тив. Ку ри о зи тет фил ма је и то што су не ки де ло ви сни ма ни на 
аеро дро му у Ла ђев ци ма, уз до зво лу Вој ске Ср би је.  

Мир ја на Ран ко вић Лу ко вић

Пре ми је ра фил ма  
„Иза за тво ре них вра та 2”

Ђа ци с пи сцем за де цу и од ра сле
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До бит ник  
НИН-ове на гра де  

у Ча је ти ни
До бит ник НИН-ове на гра де, мла ди пи-

сац Вла ди мир Та ба ше вић, у про мо ци ји 
свог ро ма на по Ср би ји и ши ре био је 18. 
апри ла и гост би бли о те ке „Љу би ша Р.Ђе-
нић“ у Ча је ти ни.  На гра ђе ни ро ман „За блу-
да Све тог Се ба сти ја на“ , пре ма ре чи ма кри-
ти ке, го во ри  “бес ком про ми сно о те шким 
те ма ма”,  пре и спи ту ју ћи, из ме ђу оста лог, 
но ви ју по ли тич ку исто ри ју ових про сто ра. 

За ни мљи во, го вор нич ки ве што и са др-
жај но,  у ди ја ло гу са ча је тин ском пу бли ком 
и по ма ло са со бом са мим, НИН-овац Вла-
ди мир Та ба ше вић го во рио је о иде ји ко ја је 
из не дри ла ро ман „За блу да Све тог Се ба сти-
ја на“, као и о са мом све цу ко ји га је ин три-
ги рао у про це су на стан ка књи ге.

„За блу де Све тог Се ба сти ја на, ко је су ме-
ни би ле дра го це не за ана ли зу, за ис тра жи-
ва ње, је су упра во те за блу де о не ка квим 
пра вед нич ким на сто ја њи ма, за блу де о се-
би као до бром, за блу де о се би ко ји же ли мо 
све нај бо ље. Она оп ште по зна та из ре ка да је 

„пут у па као по пло чан до брим на ме ра ма“ 
, ис по ста вља се као за блу да ко ја нас че сто 
во ди у ва жне не спо ра зу ме ко ји не кад, на 
жа лост, ре зул ту ју дру штве но-по ли тич ким 
кра хо ви ма, по пут ра то ва итд. Ја бих ре као, 
нај зна чај ни ја за блу да  за чи је ми је ту ма-
че ње по слу жи ла фи гу ра, од но сно стра да ње 
Све тог Се ба сти ја на и ње го во жи ти је, је сте 
за блу да о се би ко ји смо до бри и ко ји же ли-
мо све нај бо ље“, ка же Та ба ше вић.

Про бле ми на ко је на и ла зи мо сва ко-
днев но и ко ји се ти чу ме ђу људ ских од но-
са, мо гућ ност да се сту пи у  не по сред ну, 
аутен тич ну људ ску ре ла ци ју где је да нас, 
узи ма ју ћи у об зир  тем по жи во та, не мо гу-
ће да се дво је љу ди срет ну, за во ле и жи ве ту 
љу бав  (иако се на љу ба ви јед на ко ин си сти-
ра) па ра докс је ко ји мла де љу де углав ном 
ста вља у окви ре збу њу ју ћег бив ство ва ња. 
У исто вре ме, та и та ква ствар ност да је пи-
сци ма  мо гућ ност да се из ра зе соп стве ним 
је зи ком и на чи ном  ви ђе ња све та. Та ба ше-
вић је то сва ка ко учи нио на сво је вр стан на-
чин не до пу шта ју ћи да чи та лач ка  пу бли ка 
оста не рав но ду шна. M. Р. Л.

Ва ња Ву ло вић тре ћа на Окру жној 
смо три ре ци та то ра

У Ко сје ри ћу је 16. апри ла одр жа на Окру жна смо-
тра ре ци та то ра на ко јој је оп шти ну Ча је ти на пред-
ста вља ло шест так ми ча ра. У кон ку рен ци ји мак си-
мал ног бро ја уче сни ка, њих 60 (по шест так ми ча ра 
из де сет оп шти на: Ко сје рић, Ча је ти на, Ари ље, Ба ји на 
Ба шта, Сје ни ца, Но ва Ва рош, При бој, По же га, При је-
по ље и Ужи це), уче ни ца тре ћег раз ре да ОШ „Ди ми-
три је Ту цо вић“ из Ча је ти не Ва ња Ву ло вић осво ји ла је 
тре ће ме сто у кон ку рен ци ји мла ђих раз ре да. У оце-
њи вач кој ко ми си ји Окру жне смо тре у Ко сје ри ћу би-
ли су глум ци ужич ког по зо ри шта Сло бо дан Љу би чић 
и Не ма ња Јо ва но вић, као и про фе сор ка срп ског је зи-
ка и књи жев но сти Гор да на Ђо кић.  З. В.

Ве ли ки срп ски пе сник  До бри ца Ерић 
је, по сле ду же бо ле сти, пре ми нуо 29. 
мар та ове го ди не. Све што је бит но 

ре ћи о ње го вом ства ра лач ком ра ду мо же 
се на ћи нпр. у Ви ки пе ди ји, у ви део ма те-
ри ја ли ма на дру штве ним мре жа ма: о бро ју 
на пи са них књи га, за сту пље но сти у ан то-
ло ги ја ма, школ ским лек ти ра ма; о на гра-
да ма, ан га жо ва њу…

Оно по че му ће га пам ти ти Ча је тин ци је-
сте ње го во уче шће на Деч јем фе сти ва лу „Де-
ца ме ђу нар ци си ма“ где се уз дру ге ко ле ге 
пе сни ке дру жио са де цом не број но пу та, а 
ви ше пу та је био и кум ове ма ни фе ста ци је. 
Пам ти ће га и по дру же њи ма са сли ка ри ма 
на ли ков ним ко ло ни ја ма у Си ро гој ну, Тр на-
ви, Шљи во ви ци… По књи жев ним ве че ри ма 
на Зла ти бо ру и у Ча је ти ни ко је је при ре ђи-
вао са мо стал но или у дру штву бра та по пе-
ру, зла ти бор ског бар да Ми ха и ла Ћу по ви ћа… 
По да ри ва њу Еко ло шке пе сме ча је тин ском 
До му кул ту ре… Пам ти ће га као „Ви те за по-

е зи је“, по на гра ди ко ју је за слу же но до био на 
пр вим Ви дов дан ским све ча но сти ма оп шти-
не Ча је ти на. Јер До бри ца Ерић и је сте био 
срп ски ви тез, увек у бор би до бра про тив зла, 
у бор би за оп ста нак чи стог срп ског је зи ка, 
ћи ри лич ног пи сма, у бор би за спас срп ског 
се ла, срп ског обра за, а на да све – у бор би за 
очу ва ње леп шег од ра ста ња оних ко ји ма је 
нај ви ше пе са ма по све тио.

Но ви на ри не ка да шње ТВ Ча је ти на (са-
да пор та ла „Зла ти бор прес”) увек су има ли 
за до вољ ство и част да уз фор мал ни раз го-
вор за ве сти или еми си је са овим пе сни-
ком про збо ре и о дру га чи јим те ма ма, упо-
зна ју га као обич ног чо ве ка ко јег је име 
са свим оли ча ва ло.

Умро је је дан од по след њих ве ли ка на 
књи жев но сти ко ји је сво јим де ли ма мно-
гим ге не ра ци ја ма улеп ша вао де тињ ство.

Шта још ре ћи о До бри ци Ери ћу?
Осим: БИО ЈЕ …

Мир ја на Ран ко вић Лу ко вић

Био јед ном је дан  
До бри ца

У ЗНАК СЕ ЋА ЊА
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Ра ди ши ћу  
брон за на  
ме да ља  

на Зим ском  
пр вен ству Ср би је

Алек сан дар Ра ди шић је тре ћу 
го ди ну го ди ну уза стоп но до шао 
до брон за не ме да ље на Зим ском 
пр вен ству Ср би је. На так ми че њу 
одр жа ном на Град ском ста ди о ну 
у Ужи цу ча је тин ски атле ти чар па-
ра о лим пи јац од бра нио је од лич је 
у ба ца њу чу ња (кла са Ф-51), ко је је 
осва јао и у прет ход не две го ди не. 

– Ре зул та том сам сва ка ко за-
до во љан, са мим тим што је осво-
је на ме да ља. Уз то, на по ме нуо 
бих и да је у Ужи цу би ло ве о ма 
хлад но и да је то ути ца ло на ле-
пак ко ји ко ри сти мо при ли ком ба-
ца ња чу ња. Та ко ђе, сви так ми ча-
ри су не дав но окон ча ли зим ске 
при пре ме. Ја сам то ком чи та ве 

зи ме ра дио у те ре та ни, јер због 
зим ских усло ва на Зла ти бо ру ни-
сам био у мо гућ но сти да ра дим 
на по љу, али сам за до во љан ти-
ме ка ко сам од ра дио при пре ме. 
Сле де ће так ми че ње је у Спли ту, 
Свет ски куп ко ји ће се одр жа ти 
од 17. до 19. ма ја. Тру ди ћу се да 
до дат но уна пре дим тех ни ку и да, 
уз не ко ли ко тре нин га на отво ре-
ном, у Спли ту оства рим бо љи ре-
зул тат не го про шле го ди не – ка же 
Ра ди шић, ис ти чу ћи као при о ри тет 
за ову го ди ну пла сман на Свет ско 
пр вен ство, ко је ће се кра јем го ди-
не одр жа ти у Абу Да би ју. 

– У сеп тем бру ме у Кра гу јев цу 
оче ку је Свет ски куп, ко ји се бо ду-
је и за Лет ње пр вен ство Ср би је. То 
ће би ти ква ли фи ка ци о ни тур нир 
за од ла зак у Абу Да би и сва ка ко 
да ми је при о ри тет да се спре мим 
што бо ље за то так ми че ње. Уко ли-
ко ба цим хи тац она ко ка ко оче ку-
јем да мо гу, на дам се оства ре њу 
нор ме за Свет ско пр вен ство. И. Ј. 

Ко шар ка ши ма УТШ  
Ча је ти на тре ће ме сто
Ко шар ка шки са став Уго сти тељ ско-ту ри стич-

ке шко ле из Ча је ти не осво јио је тре ће ме сто на 
Окру жном так ми че њу, одр жа ном у Ари љу. Еки-
па ко ју је са клу пе пред во дио про фе сор Ми ло-
мир Шо па ло вић у по лу фи на лу је по ра же на од 
до ма ћи на, ко ји је ка сни је и осво јио по бед нич-
ки пе хар. На так ми че њу су уче ство ва ли још и 
пред став ни ци При је по ља, По же ге, Ко сје ри ћа и 
Ба ји не Ба ште. И. Ј.

У Ча је ти ни је одр жан „Отво ре-
ни ре ли дан“, ма ни фе ста ци-
ја по све ће на про мо ци ји ауто-

мо то спо р та, ко ја је пред ста вља ла 
ве о ма до бру при ли ку уче сни ци ма 
да ис про ба ју сво ја во зи ла за пред-
сто је ћа так ми че ња.

Де се так по са да из овог де ла Ср-
би је те сти ра ло је сво је ауто мо би-
ле на по те зу од дво ра не “Спо рт ског 
цен тра Ча је ти на” до за се о ка Је вре-
мо ви ћи, а из у зев ма њег ин ци ден-
та јед ног во зи ла ко је је оште ти ло 
бра ник, све је про те кло без ве ћих 
по те шко ћа.

–До шли смо с на ме ром да ис про-
ба мо но ви ауто мо бил, но ви „ре но 
клио”, да се ма ло упо зна мо с њим… 
Има ту још мно го да се ра ди. С об-
зи ром да прак тич но не ма мо где ни 

да те сти ра мо ауто, ова ква при ред ба 
је сва ка ко не што до бро. Има ће мо и 
тест на Бе ра нов цу кра јем ма ја, пред 
сам по че так так ми че ња на кру жним 
тр ка ма – ка же Ми о драг Миљ ко вић 
из кра ље вач ког “КВ реј синг ти ма”.

Ме ђу во за чи ма на шла се и при-
пад ни ца леп шег по ла Зо ра на Бе-
ба Илић.

–При пре ме за уче шће на овом 
те сту су би ле на пор не, али све је 

то са став ни део све га ово га и ла ко 
се под но си. Ка да се сед не за во лан, 
та да не ма ви ше умо ра. Ова кво те-
сти ра ње је ве о ма зна чај но, мо жда 
и је ди на при ли ка за про ве ру ауто-
мо би ла. Ово ми је про шло го ди-

шњи ауто, али смо има ли не ких 
до ра да, та ко да је мо жда ис прав-
ни је да ка жем да ми је ово ста ри-
но ви ауто. 

Так ми че ње је ор га ни зо вао Ауто-
мо то клуб „Мач кат реј синг“, уз по-
др шку Спорт ског са ве за Ча је ти не.

–Ова ма ни фе ста ци ја ор га ни зо-
ва на је са ци љем да ма ло про бу-
ди мо дру штве ни жи вот у Ча је ти ни, 
у ко јем је до шло до ма њег за сто ја, 
услед чи ње ни це да не ма ве ћих де-
ша ва ња због ра до ва на ха ли. Пр ви 
ре ли дан у Ча је ти ни оку пио је ве-
ли ки број љу би те ља овог спор та не 
са мо из Ча је ти не, већ и и из Ужи-
ца, Ва ље ва, Ба ји не Ба ште… Ста за 
је до ста те шка, би ло је ки ше прет-
ход них да на, али су во за чи ис ку-
сни, на вик ну ти на слич не усло ве. 
Ста за је сва ка ко са ма по се би за-
ни мљи ва, с об зи ром да је у пи та њу 
тест во жња – из ја вио је Не ма ња Ку-
тле шић, пред став ник Спо рт ског са-
ве за Ча је ти не.

И. Јан ко вић

„Отво ре ни ре ли дан” за  
про мо ци ју ауто-мо то спор та 

Де се так по са да те сти ра ло је сво је ауто мо би ле на по те зу од дво ра не  
“Спо рт ског цен тра Ча је ти на” до за се о ка Је вре мо ви ћи

Алек сан дар Ра ди шић
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Ше сто из да ње ру ко мет ног тур-
ни ра „Zla ti bor for fri en dship“ 
обе ле жи ли су ти мо ви из Цр-

не Го ре. Це тињ ски „Лов ћен” је био 
нај у спе шни ји у му шкој кон ку рен ци-
ји, док су игра чи це ЖРК „Под го ри ца” 
осво ји ле нај ви ше од лич ја у жен ској.

„Под го ри ца” је у фи на лу 2004. го ди-
шта по бе ди ла ва љев ски „Ме та лац” са 
14:9, док је тре ће ме сто при па ло еки-
пи „При је по ља”. Ва љев ке су би ле нај у-
спе шни је у 2006. го ди шту, где је еки па 
пље ваљ ског „Ру да ра” би ла дру го пла си-
ра на, а „Под го ри ца” тре ће пла си ра на. У 
кон ку рен ци ји де во ја ка 2002. го ди шта 

„Под го ри ца” је са 12:6 са вла да ла „При-
је по ље”. Код му шка ра ца у 2006. го ди-
шту „Ру дар” из Пље ва ља је осво јио тре-
ће ме сто, док је у фи на лу „Пер пер” са 
11:6 са вла дао „Пре спу Вар дар”. У го-
ди шту 2004. клуб „Штрп це” је по бе дио 
„Ари ље” у бор би за брон зу са 11:8, док 
је „Лов ћен” са 19:17 по бе дио у фи на-
лу „Ака де ми ју Ле чић”. У мо жда нај за-
ни мљи ви јем ме чу, фи на лу 2002. го-
ди шта, „За бје ло” је са 14:13 са вла да ло 
„Лов ћен”, док је тре ће ме сто при па ло 
„Пре спи Вар дар”, ко ја је би ла успе шни-
ја од „Ужи ца” са 15:10. 

Тур нир је ор га ни зо ва ла бе о град ска 

аген ци ја „Спорт плус“, уз по др шку оп-
шти не Ча је ти на. – За хва љу је мо се оп-
шти ни Ча је ти на на по др шци. Све је 
про те кло у нај бо љем ре ду. За ми сао 
тур ни ра од са мог по чет ка је би ла по-
ве зи ва ње де це из ре ги о на, без об зи ра 
на ве ру и на ци ју, да се де ца кроз спорт 
по ве жу и стек ну при ја тељ ства. Не ке 
еки пе ко је су ра ни је до ла зи ле до во-
де са со бом не ке но ве са ста ве и то је 
не ка на ша нај ве ћа по бе да. Еки пе ко је 
су пр ви пут ов де су пре за до вољ не, од 
ор га ни за ци је, па до сме шта ја и ам би-
јен та ко ји их окру жу је – ка же ди рек-
тор тур ни ра Бо јан Мак со вић. И. Ј.

Тур нир „Зла ти бор за при ја тељ ство”  
у зна ку цр но гор ских ти мо ва

Че ти ри утак ми це  
КК „Зла ти бор”  
у при пре ма ма  
за Су пер ли гу

У при прем ном пе ри о ду пред по че так так ми че ња у Су-
пер ли ги Ср би је ко шар ка ши „Зла ти бо ра” од и гра ли су че ти-
ри кон трол на ме ча. Се ри ја је отво ре на по бе дом на свом 
пар ке ту над ужич ком „Сло бо дом”, у ве о ма за ни мљи вој 
утак ми ци. „Сло бо да” је во ди ла ве ћим де лом су сре та, има-
ла чак и 16 по е на ви шка, али је до ма ћи тим трој ком Бог-
да на Ри зни ћа на две се кун де пре кра ја ме ча оства рио три-
јумф са 79:78. Ужи ча ни су се ипак ре ван ши ра ли на свом 
пар ке ту, сла вив ши са 73:68. 

„Зла ти бор” је у дво ра ни СТЦ „Зла ти бор” по ра жен од „Но вог 
Па за ра” (94:61), дру го пла сир на ог ти ма КЛС-а и пред став ни-
ка Ср би је у АБА 2 ли ги за на ред ну се зо ну. Иако су Ча је тин ци 
бо ље отво ри ли меч, пр ву че твр ти ну ре ши ли у сво ју ко рист 
(22:19), у на став ку су Па зар ци у пот пу но сти кон тро ли са ли 
утак ми цу. За крај при прем ног пе ри о да Ча је тин ци су у Ива-
њи ци сла ви ли про тив исто и ме ног ти ма са убе дљи вих 111:47.  

Под се ћа мо, про тив ни ци „Зла ти бо ра” у су пер ли га шкој 
гру пи су „Цр ве на Зве зда”, „ФМП Же ле зник”, „Бо рац” из Чач-
ка, ОКК „Бе о град” и „Ду нав”. И. Ј.

ФК „Златибор” 
тешко до 

бодова, а близу 
баража

Фудбалери „Златибора” 
на четири априлске утакмице 
у плеј-офу Прве лиге Србије 
освојили су један бод, али су 
и даље близу пласмана у ба-
раж за улазак у Суперлигу. У 
првој утакмици доигравања-
изабраници Предрага Риста-
новића поражени су на госто-
вању „Инђији” са 3:0. Потом су 
изгубили и код куће са 3:1 од 
„ТСЦ”-а. Трећи везани пораз 
„Златибор” је доживео од „Ја-
вора” у Ивањици резултатом 
4:1. До првог бода су дошли у 
четвртом колу плеј-офа одигра-
вши нерешено 0:0 са екипом 
„Металца” на домаћем терену. 

Утакмице у пролећном 
делу сезоне доказале су да је 
измењеном тиму „Златибора” 
потребно још времена за уигра-
вање, као и да ће им за плас-
ман у Суперлигу кроз бараж, 
где су им потенцијални рива-
ли „Инђија”, „Раднички 1923” 
и „Металац”, бити потребно да 
значајно поправе игру. 

M. J.



32АПРИЛ, 2019. ГОДИНЕСПОРТ 

Од бој ка ши це „Зла ти бо ра” су 
у по след њем, 22. ко лу Пр ве 
Б ли ге на свом пар ке ту са-

вла да ле еки пу ни шког „Ми ле ни ју-
ма” са 3:0 у се то ви ма (25:12, 25:18, 
25:16). Ча је тин ке су 14. пр вен стве-
ном по бе дом ста ви ле тач ку на ову 
се зо ну, у ко јој су за у зе ле пе то ме-
сто, оства рив ши при мар ни циљ, оп-
ста нак у овом ран гу. Овај ре зул тат 
пред ста вља нај ве ће так ми чар ско 
до стиг ну ће клу ба у до са да шњој 
исто ри ји.

Сва три се та од ви ја ла су се на 
сли чан на чин – играч ки осла бље не 
го шће су по чет ком сва ког пе ри о да 
би ле „у ега лу“, по сле че га би усле-
ди ла се ри ја по е на „Зла ти бо ра” ко-
јом би се сте кла до вољ на за ли ха по-
е на за мир ни ји на ста вак се та.

У пр вом се ту до шло је до крат-
ко трај ног пре ки да због по вре де го-
сту ју ће игра чи це, при ре зул та ту 7:6, 
а ка да је усле дио на ста вак до ма ће 
су се ри јом до брих на па да, у ко ји ма 
је пред ња чи ла на овом ме чу ве о ма 
рас по ло же на Та ња То шић, до шле 
до 15:9. Слич но је би ло и у дру гом 
се ту, ка да су се до ма ће игра чи це 
„од ле пи ле“ на 13:6. „Ми ле ни јум” је 
у тре ћем се ту је ди ни пут на утак ми-
ци по вео са ви ше од јед ног по е на 
(7:9), али су до ма ће пре о кре ну ле са 
пет уза стоп них по е на (12:9). 

– Ово је сва ка ко леп за вр ше так 
се зо не. Ка ко смо по че ли, та ко смо 
и за вр ши ли. Ле по је кад се до би је 
по след ња утак ми ца. Са по зи тив-
ним ути сци ма иде мо на не ку вр сту 
од мо ра, тј. на не ки пе ри од ре лакс 

тре нин га и ис прав ки гре ша ка – ка-
же тре нер Стан ко Бра ша нац.

Ча је тин ке ће нај у спе шни ју се зо ну 
у клуп ској исто ри ји пре све га пам-
ти ти по ве о ма до брим ре зул та ти ма 
оства ре ним то ком је се ни. Де вет по-
бе да у исто то ли ко ме че ва на по чет-
ку пр вен ства до ве ло их је у си ту а ци ју 
да се у фи ни шу по лу се зо не над ме ћу 

са не при ко сно ве ним „Рад нич ким” 
из Бе о гра да, ко ји је на по слет ку ви-
ше не го убе дљи во за у зео пр во ме сто 
и пла си рао се у ви ши ранг. Та ко ђе, 
„Зла ти бор” је по пр ви пут играо меч 
глав ног жре ба Ку па Ср би је, ка да је у 
сво је вр сном пра зни ку од бој ке у Ча-
је ти ни го сто вао пр во ли га шки са став 
„Спа р та ка” из Су бо ти це. 

По себ ну те жи ну ре зул та ти ма да-
је чи ње ни ца да се и ове се зо не клуб 
пре вас ход но осла њао на соп стве ну 
шко лу од бој ке, а да су не ке мла де 
игра чи це, ко је су мо жда и пре вре-
ме на “гур ну те у ва тру”, ус пе ле да се 
из бо ре са иза зо ви ма ко ји су пред 
њих по ста вље ни. 

– У не че му ло шем увек има и не-
чег до брог... Због по вре да не ких 
ис ку сни јих игра чи ца, као и због не-
ких от ка зи ва ња, мо ра ли смо да ве-
ћи део пр вен ства игра мо с мла дим 
при ма чи ма у са ста ву, де вој чи ца ма 
ко је су 2003. и 2004. го ди ште. Иако 
је то би ло сво је вр сно при ла го ђа ва-
ње си ту а ци ји, с дру ге стра не нам је 

до бро до шло да “ка ли мо” ту де цу, 
ко ја ће на ред них го ди на и но си ти 
тај део игре, при јем сер ви са. 

Осим се ни ор ки се зо ну су окон-
ча ле и пи о нир ке „Зла ти бо ра”, ко ји-
ма је из ма као пла сман на за вр шно 
до и гра ва ње Зла ти бор ско-мо ра вич-
ког окру га, а ка дет ска се лек ци ја ОК 
„Зла ти бор” је у по след њем ко лу пр-
вен ства убе дљи во сла ви ла на го сто-
ва њу у При је по љу. Ча је тин ке су би-
ле успе шни је од еки пе „Пу те ва” са 
3:0 (по се то ви ма 25:8, 25:11, 25:11), 
та ко да су и оне, по пут ко ле ги ни ца 
из се ни ор ске еки пе, по бе дом ста ви-
ле тач ку на се зо ну.

И. Јан ко вић

Нај у спе шни ја се зо на  
од бој ка ши ца „Зла ти бо ра”

Убе дљи вом по бе дом у по след њем ко лу про тив ни шког „Ми ле ни ју ма” осво је но 
пе то ме сто у Пр вој Б ли ги, што је нај ве ће так ми чар ско до стиг ну ће клу ба

За ка ра ти сте  
клу ба „Руј но” 
шест ме да ља  

Шап цу 
На 18. „Ша бач ком по бед ни ку“, 

где је на сту пи ло 350 так ми ча ра из 
35 клу бо ва Ср би је и Ру му ни је, ка ра-
ти сти клу ба „Руј но” осво ји ли су две 
злат не, две сре бр не и две брон за не 
ме да ље. 

У до са да уста ље ним ка те го ри ја-
ма би ло је про ме на, и то у сми слу 
да су се так ми ча ри ко ји су до са да 
ра ди ли ка те на тур ни ру опро ба ли у 
ка те го ри ји ку ми те. 

Ве ли ко из не на ђе ње је Иси до-
ра Па је вић (до са да шња так ми чар ка 
у ка та ма), ко ја је у сво јој ка те го ри-
ји ус пе ла да осво ји злат ну ме да љу. 
Њој је ово био пр ви на ступ у бор ба-
ма, та ко да је ус пе ла да са вла да до-
ста ис ку сни је так ми чар ке, за ве о ма 
крат ко вре ме ве жба ња. Ани ци Ра ди-
бра то вић је, та ко ђе, био пр ви на ступ 
у бор ба ма, где је из гу би ла у по лу фи-
на лу и осво ји ла брон за ну ме да љу. 
Она је до са да би ла ис ку сан ка таш, а 
за обе је ово пот пу но  не по знат те рен.

По ред бор ба ша, Пе тра Бо жић је 
за у зе ла пр во ме сто, на већ по зна-
том те ре ну. Дру го пла си ра ни су би-
ли Ми ли ца Ба ко вић и Ми лош Но ва-
ко вић. За Ми ло ша је ово био пр ви 
на ступ, где је он и по ред ве ли ке тре-
ме, ус пео да се пла си ра у сам врх. 
Брон зом у ка та ма се оки тио и Дра-
ган Ћи ро вић.

По ред осва ја ча ме да ља, на так-
ми че њу су на сту пи ли и Ве дра на Се-
ла ко вић и Ни ко ли на То до ро вић, Јан-
ко Гу кић и Алек сан дра Ба ко вић. За 
То до ро вић и Се ла ко вић је ово би ло 
„про би ја ње ле да” у бор ба ма, где ни-
су ус пе ле да се до мог ну по бед нич ког 
по сто ља. И. Ј.

Фуд ба ле ри „Ча је ти не” су у апри лу оства ри ли низ ве о ма до брих ре зул та та, 
ко ји ма су при шли дру го пла си ра ној „Цр но ко си” на са мо три бо да за о стат-
ка, та ко да ће нај ве ро ват ни је ди рек тан окр шај ових клу бо ва од лу чи ва ти о 
пла сма ну у до и гра ва ње за зон ски ранг.

По себ но за па же не пар ти је пру жи ла су дво ји ца нај бо љих стре ла ца ти ма, 
Бран ко Ра до вић и Бран ко Цве тић. „Ча је ти на” је сла ви ла на го сто ва њу еки пи 
„По ле та” са 3:0. чи ме је прак тич но ели ми ни са ла овај клуб из да ље бор бе за 
ба раж. Стрел ци су би ли Не ма ња Ку тле шић из пе на ла, Мар ко Ко ста ди но вић 
и Бран ко Ра до вић. Са два го ла Бран ка Цве ти ћа Ча је ти на је до шла до по бе де 
на го сто ва њу „Омла дин цу” (2:0), а код ку ће су оства ри ли два убе дљи ва три-
јум фа. Са 5:0 са вла да на је „Је же ви ца” (стрел ци: Ко ста ди но вић, Не над Бог да-
но вић, Ку тле шић, Ра до вић, Ми ха и ло Јеч ме ни ца), као и „Се чи ца” (стрел ци: 
Цве тић, Ра до вић 3, Жељ ко Ста нић из пе на ла). И. Ј.

ФК „Ча је ти на”  
све бли жа ба ра жу


