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Наш председник ушао је у тр-

ку за председника државе. 

Милан Стаматовић, који већ 

четврти мандат предводи општину 

Чајетина, истакао је своју кандида-

туру за председника Србије. С надом 

да се успешан развој и вредна иску-

ства остварена у овој локалној само-

управи могу применити и на држав-

ном нивоу. 

У разговору за ‹›Златиборске ве-

сти››, обављеном током његове 

садржајне и напорне предизборне 

кампање, Стаматовић најпре предо-

чава оно што је најчешће поручивао 

грађанима Србије коју је, предста-

вљајући се, уздуж и попреко прешао.     

‘’Главне поруке моје кампање су 

да се ослонимо на наше национал-

не природне ресурсе. Да сачувамо 

нашу имовину, омладину, да сачува-

мо народ, и да успоставимо инсти-

туције система како би све ово има-

ло смисла. Управо онако као што 

су све економски развијене државе 

света своју развојну политику поста-

виле на четири стуба: нација, вера, 

култура и традиција. То је основна 

порука и идеја мог програма››, каже 

Милан Стаматовић и наставља:

‘’Једино се на тај начин и ми мо-

жемо опоравити. Ако ова 

четири стуба будемо ус-

поставили, веома брзо и 

лако Србија може да стане 

на ноге и да крене узлаз-

ном путањом. Ти стубови 

су сада расклимани, што 

је јасно већ кад кренемо 

од државних институција 

које су потпуно разорене 

или неке подређене јед-

ној партији, једној поли-

тици и једном човеку. Је-

дан од ретких позитивних 

примера је да људи још 

верују у Српску право-

славну цркву, мада и ту 

има покушаја да се дес-

табилизује. Ипак, једина 

институција која је данас 

у доброј мери очувала само-

сталност јесте Српска православна 

црква. Што се тиче јавног сектора и 

државних институција, све је потпу-

но разорено:од просвете, здравства, 

привреде, пољопривреде па до по-

родице, морала. Нама се намећу 

неке стране вредности које ника-

да нису биле примерене нити при-

хваћене од српског народа, у коме 

се нису примиле. Ми морамо да се 

Усправан човек  
за усправну 

државу

Милан СтаМатовић, кандидат за предСедника Србије

Нама се намећу неке стране 
вредности које никада нису биле 
примерене нити прихваћене од 
српског народа, у коме се нису 

примиле. Ми морамо да се угледамо 
на наше претке који су за нас чували 
имовину, бранили домовину и њене 

ресурсе чувајући своја поколења, 
рекао је за „Златиборске вести” 

Милан Стаматовић
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угледамо на наше претке који су за нас 

чували имовину, бранили своју домовину 

и њене ресурсе чувајући своја поколења. 

Овим, наравно, не позивам на било какве 

оружане сукобе, него да се само усправна 

држава и усправан одговоран човек, еко-

номски самосталан, може доследно бори-

ти за очување ових интереса. И ми морамо 

да вратимо достојанство сваком грађани-

ну Србије и тако конципирамо развој своје 

државе››.

Наш пелцер да пресадимо  
у целој Србији

На питање може ли цела Србија да се 

развија као Златибор, како је он током 

кампање поручивао, председник општине 

Чајетина одговара: 

‘’Циљ моје кандидатуре и кампање јесте 

да примером покажем како Србија може да 

се уздигне и успостави сав овај ред, поре-

дак и добар амбијент, добри услови за жи-

вот као што су на подручју општине Чаје-

тина.Могуће је то урадити с целом Србијом 

ако кренемо од себе, да уређујемо своје 

двориште. Ако сами себе уредимо, преи-

спитамо да ли је све што радимо у интере-

су државе Србије. Мора свако од нас себи 

да постави питање шта је урадио за своју 

државу. Да не очекујемо да држава ради за 

нас, већ да  ми радимо за државу, покаже-

мо да хоћемо на тај начин да је изградимо 

и променимо однос››, истакао је он и додао:

‘’На свом примеру хоћу да покажем да 

овај пелцер који је овде израстао може-

мо да пресадимо на територију целе Ср-

бије. И да покушамо да развијамо Србију 

из њене унутрашњости, јер су овде ресурси, 

национална блага, потенцијали, људи...Не 

морамо сви баш да одемо у велике градо-

ве да бисмо тамо били запажени и виђе-

ни, већ може да се изврши та суштинска 

децентрализација, да се овде направи до-

бар амбијент, као што смо ми то урадили. 

И онда ће Србија бити равномерно регио-

нално развијена, па неће бити потребе да 

се врши притисак на велике градове››. 

Ја трчим бос,  
они у спринтерицама

Упитан да ли је могућ добар изборни ре-

зултат у тој медијски неравноправној утак-

мици, Стаматовић каже: 

‘’Ја да имам ове ресурсе које има Алек-

сандар Вучић борио бих се за 90 одсто гла-

сова, а не као он једва да прегура 40 или 

да се бори за 50 одсто. Све ово што он има 

на располагању је огромна предност, сна-

жан ветар у леђа. Стално сам говорио да ја 

ову маратонску трку трчим бос, а сви они 

у најскупоценијој опреми, спринтерица-

ма, али има шансе и стићићемо на циљ. Да 

ли ћемо победити на овој утакмици мање 

је битно и важно. Али знам да ће на не-

кој следећој – кад се ми будемо спреми-

ли и имали времена да водимо дужу и оз-

биљнију кампању, да припремимо људе из 

унутрашњости – победа бити загарантова-

на, сигурна и убедљива››.

Председник општине Чајетина потврђује 

да ће, после разлаза са СНП, основати нову 

политичку партију: ‹›Кренуло се са фор-

мирањем нове странке, јер смо приликом 

прикупљања потписа за кандидатуру били 

изненађени колика је подршка била и за 

оснивање нове партије, промовисање ове 

идеје и свега што смо до сада урадили. На 

овом примеру видели смо да нас људи цене 

и траже, да немамо право да станемо, већ 

ћемо одмах кренути сада с формирањем 

странке. И у неком периоду, до месец дана, 

ми ћемо поново прикупити преко 10.000 

потписа, али сад у целој Србији››.

Стаматовићева предизборна порука ста-

новницима општине Чајетина гласи да ће 

сада први пут имати искреног, правог пред-

ставника са ових простора: ‹›Увек кад је Ср-

бија у својим тешким тренуцима у историји 

имала представнике из Шумадије и запад-

не Србије напредовала је. У сваком другом 

случају Србија је губила своје основне атри-

буте и улазила у велике кризе. Мислим да 

је поново дошло време да човек из западне 

Србије покрене и сачува све оно што је по-

требно за једну државу и њен економски 

опоравак››, поручује кандидат за председ-

ника државе Милан Стаматовић. М. Ј.
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У председничку трку ушао је Милан Ста-

матовић, а Арсен Ђурић је већ дужи 

низ година његов најближи сарадник на 

најважнијим пословима у локалној само-

управи. Шта заменик председника општи-

не каже о људским вредностима и из-

борним шансама председника општине, 

питали смо Ђурића:   

‘’Милан и ја смо пријатељи 25 година. 

Сарадници у опозиционом деловању од 

деведесетих, а кад смо после 2000.-те го-

дине дошли на власт ми смо заједно ра-

дили. И као пријатељи пре свега, а и као 

партијске колеге. Та сарадња и сада траје. 

А трајала је у разним видовима: док је он 

био председник општине ја сам прво био 

директор Туристичке организације, па по-

сланик, а сада сам заменик председни-

ка општине. И увек смо радили као тим, 

функционисали заједно. Настојали да ус-

пешно одговоримо обавезама, борили се 

против разних недаћа, саплитања и свега. 

Наставићемо и убудуће››, истиче Арсен.

На питање које би Миланове вредности 

и предности издвајио, он одговара: 

‘’Оно што је сасвим сигурно – то је 

апсолутно поштен човек, један од рет-

ких за које бих ја могао да гарантујем 

да је поштен. Скроман човек из народа. 

Живи скромно и дели судбину народа. 

Нема неког експонирања, потпуно нор-

малним и скромним животом живи са 

својом породицом. И то су свакако неке 

врлине које је народ овде препознао на 

свим претходним изборима, поред, на-

равно, рада на општинским пословима 

и унапређења инфраструктуре у сваком 

погледу. То су неки разлози зашто је пре-

познат као такав и зашто добија апсолут-

ну подршку››.

О искуствима из рада у овој локалној 

самоуправи које Милан може пренети на 

државни ниво, Ђурић каже:

„Сасвим сигурно да има много иску-

ства.Као председник општине и општин-

ске владе већ 16 година оперативно води 

једну општину која је од неразвијене по-

стала најбогатија и најразвијенија општи-

на у Србији у неколико критеријума. Сас-

вим сигурно да на тај начин дугогодишња 

и велика искуства може пренети и на ниво 

читаве државе. Јер велики су овде искора-

ци у туризму, инфраструктури, пољоприв-

реди, многим областима. Са разним про-

грамима које општина Чајетина спроводи, 

а не спроводе се у другим општинама у 

Србији. То је нешто што Чајетину издваја 

и свакако представља један добар модел 

управљања”.

Чињеница је да Милан није медијски 

заступљен као други председнички кан-

дидати, па о шансама за добар изборни 

резултат у таквој ситуацији Арсен Ђурић 

овако говори: 

‘’Ја сам сигуран да ће људи у Србији 

препознати те вредности. Нажалост, нема 

много простора да се то искаже. У овом 

Златиборском округу и западној Србији 

људи знају шта је радио, у другим делови-

ма Србије вероватно мање. А колико је у 

овој кампањи, која је кратко трајала, мог-

ло то људима широм државе да се прика-

же, нисам сигуран. Оно што је сигурно, у 

овом крају ће бити добар резултат››, изја-

вио је за ‹›Златиборске вести›› заменик 

председника општине Чајетина. М. Ј.            

Велики су овде искораци у туризму, инфраструктури, пољопривреди, многим областима.  
Са разним програмима које општина Чајетина спроводи, а не спроводе се у другим општинама  
у Србији. То је нешто што Чајетину издваја и свакако представља један добар модел управљања

арСен Ђурић, заМеник предСедника општине Чајетина

Милан је поштен човек који живи 
скромно и дели судбину народа

Председник Скупштине општине Чаје-

тина Милоје Рајовић овако у изјави 

за ‹›Златиборске вести›› види вредности 

због којих Милан Стаматовић заслужује 

да предводи државу:

‘’У дугогодишњој сарадњи са руковод-

ством општине Чајетина, на челу са пред-

седником Стаматовићем, успели смо да 

створимо повољан амбијент како за жи-

вот наших суграђана, тако и за све већи 

број инвеститора који се одлучују да свој 

капитал улажу на Златибору.

Годинама  смо постављали циљеве које 

смо са много рада и одрицања успели да 

спроведемо у дело. Велики је број проје-

ката који је реализован на територији 

наше општине, а остављајући утисак ста-

билног функционисања, успели смо да их 

спроведемо у дело. За добро руковођење 

општином Чајетина, сигурно је значајно и 

поверење стечено дугогодишњим радом. 

Идеја равномерног развоју, коју смо по-

ставили за циљ, у многоме је допринела 

да се наша општина једнако развија и у 

сеоским и у урбаним срединама’’.  

На питање која искуства из вођења 

општине треба применити на државни 

ниво, Рајовић одговара: 

‘’Ако посматрамо развој општина у це-

лој Србији, значајно је истаћи да без са-

радње законодавне и извршне власти, као 

и сарадње са општинском управом, сигур-

но нема добро реализованог посла. Важно 

је и да цео систем са јавним предузећима 

и установама добро функционише, тада 

резултат сигурно неће изостати. Ми смо 

у Чајетини са Миланом Стаматовићем го-

динама уназад градили углед и поштова-

ли све структуре, Примењено на државни 

ниво, мишљења сам да је то добар начин 

за развој и државе, као и локала’’.

О добром гласу о Стаматовићу, упркос 

медијски неравноправној изборној утак-

мици, Милоје Рајовић каже ово: 

‘’Годинама уназад Стаматовић је доче-

као бројне личности из света привреде, 

економије, културе, уметности и спорта, ос-

тавивши при том увек добар утисак.  Надам 

се да су сви ти људи који су посетили нашу 

општину пронели добар глас кроз Србију, 

као и да ће га из тог разлога подржати’’.

У чему су Стаматовићеве предности у 

односу на друге председничке кандида-

те, питамо председника чајетинског пар-

ламента: 

‘’Мишљења сам да идеја коју Стама-

товић пропагира да млади, образовани 

људи остају у Србији, да се пољопривре-

да развија, првенствено поштују домаћи 

инвеститори може бити од великог зна-

чаја за његов успех. У прилог томе говори 

и чињеница, да је он већ постигао вели-

ки успех у поменутим идејама на тери-

торији општине Чајетина. Препознајући 

проблеме на локалу, што истиче као свој 

мотив за кандидатуру, сигуран сам да би 

на најбољи начин своја искуства могао да 

прошири на читаву Србију’’, уверен је Ми-

лоје Рајовић. З. В.

Идеја коју Стаматовић пропагира да млади, образовани људи 
остају у Србији, да се пољопривреда развија, првенствено поштују 
домаћи инвеститори може бити од великог значаја за његов успех

Милоје рајовић, предСедник Скупштине општине Чајетина

Поверење стечено 
дугогодишњим радом
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Србији је потребан човек који ће се 

домаћински понашати и на исти 

начин спроводити државну поли-

тику.  Милан Стаматовић је показао 

своје квалитете у успешном вођењу 

локалне самоуправе, која је сада пре-

познатљива управо по домаћинском 

односу, како према својим грађани-

ма тако и према гостима и инвестито-

рима’’.

 Овако вредности због којих пред-

седник општине Чајетина заслужује да 

преводи државу види Бојана Божанић, 

директорка ‘’Голд гондоле Златибор’’. 

По њеним речима, вредна су искуства 

из вођења општине Чајетина која се 

могу применити на државни ниво:

‘’Чајетину данас видим као Србију 

у малом. Стаматовић се са позиције 

председника општине показао као го-

тово једини браник државних инте-

реса и српског народа. Посебно бих 

истакла непоколебљивост у разоткри-

вању махинација око државне имови-

не и одлучност у ставу према свим ва-

жним питањима за грађане Чајетине 

и Златибора данас и, сигурна сам, Ср-

бије сутра. Циљ је да цела Србија буде 

као наш Златибор, са уређеном инфра-

структуром, економски независним до-

маћинствима, запосленом омладином, 

пуним вртићима, развијеним селима, 

успешним пољопривредницима, до-

маћом производњом на првом месту...

Познајете Стаматовића. Знате да ће то 

и урадити.’’

О шансама за вредан изборни ре-

зултат у неравноправној утакмици у 

којој су поједини кандидати знатно 

медијски присутнији, Бојана Божа-

нић каже:

‘’Видимо да су национални медији 

потпуно окренути само једном канди-

дату, преко 92 одсто. Очекивали смо 

нефер утакмицу, али ово превазилази 

сваку меру. Ипак, и у тако тешким ус-

ловима прикупили смо близу 15.000 

потписа за кандидатуру, обишли Ср-

бију колико је било могуће у ових 15 

дана и разговарали са људима који се 

не плаше да јавно покажу да су против 

режима. Непосредан контакт са бира-

чима је најважнији. Где год је Стамато-

вић са својим тимом дошао, оставио је 

јак утисак.Ипак, демократски избори и 

таква кампања свакако нису пример из 

Србије. Никада се и није побеђивало са 

телевизије или из Београда. Глас који 

путује кроз народ је делотворнији.’’

На питање у чему су Стаматовићеве 

предности у односу на друге кандида-

те, Бојана одговара:

‘’Глас из западне Србије дуго се није 

чуо међу високим државним функцио-

нерима. А велико искуство у вођењу 

општине и познавање практичних 

проблема људи на терену у старту га 

разликују од осталих кандидата. Вели-

ка је разлика и што Милан Стаматовић 

не обећава, само примењује већ раз-

рађен модел који успешно функцио-

нише у нашој општини. Србији је потре-

бан храбар човек са ставом, домаћин 

у ‘кући’. Ниједан од кандидата то није, 

потрошени су. Милан Стаматовић јесте. 

Наступа његово време.’’ М. Ј.            

Циљ је да цела Србија буде као наш Златибор, са уређеном инфраструктуром, економски 
независним домаћинствима, запосленом омладином, пуним вртићима, развијеним селима, 

успешним пољопривредницима, домаћом производњом на првом месту

бојана божанић, директорка јп „Голд Гондола златибор”

Наступа време  
Милана Стаматовића

Милан Стаматовић је човек који успеш-

но води општину Чајетина дуже од 

десет година. За то време општина беле-

жи одличне резултате, равномерно се раз-

вија, буџет се увећава и туризам бележи 

константан раст броја посетилаца. Ови ре-

зултати нису остали непримећени на ни-

воу локалне самоуправе, где је актуелни 

председник добио велико поверење грађа-

на. Време је за нове изазове. Домаћинским 

приступом и односом према државној 

имовини Милан Стаматовић је заслужио 

да предводи државу››. 

Тако за ‹›Златиборске вести›› говори 

Владимир Живановић, директор Туристич-

ке организације Златибор. По његовим ре-

чима, Миланов марљив и пожртвован рад, 

домаћински однос према државној имови-

ни разликује га од осталих кандидата. На 

нивоу општине председник је формирао 

јак и ефикасан тим који се бори са вели-

ким изазовима и тај модел може лако да 

пренесе и на државни ниво.

‘’Његови вредни резултати су што је 

постигао равномеран развој комплетне 

општине, има домаћински приступ и од-

нос према ресурсима и земљи, истиче се 

у креирању и реализацији великих капи-

талних пројеката и инвестиција. Изузетан је 

његов однос према грађанима, као и пре-

ма сарадницима и запосленима››, набраја 

директор ТО Златибор.

На питање какве су Стаматовићеве шан-

се да у неравноправној медијској утакмици 

оствари добар изборни резултат, Живано-

вић одговара да председник општине Чаје-

тина води посебну кампању која се разли-

кује од других председничких кандидата: 

‹›Свакако да је медијска цензура проблем 

и да ће се, верујем у мањој мери, одрази-

ти на резултате ових избора, али сваки глас 

који добије Милан Стаматовић је искрен 

глас народа. Резултати ових избора, гла-

сови који подржавају Милана Стаматовића 

могу поставити јак темељ за будућност, јер 

посао који ради наш председнички канди-

дат је дуготрајан и напоран, али посао који 

доноси светлу будућност нашем крају.›› 

Владимир Живановић у овоме види 

Стаматовићеве предности: ‹›Он је човек из 

народа. Човек који живи с народом. Човек 

који је доступан сваком грађанину за сва-

ко питање. Милан Стаматовић током целе 

године обилази општину, обилази мешта-

не, слуша и решава њихове проблеме. По-

сећује манифестације, једноставно, живи с 

народом. Поштен. Борав за правду и истину. 

Чува државну земљу. Успешно управља ре-

сурсима и људима. Има јасну визију и план 

како да успешно води Србију.››  Н. Џ.

Његови вредни резултати су што је постигао равномеран развој комплетне општине, има 
домаћински приступ и однос према ресурсима и земљи, истиче се у креирању и реализацији 

великих капиталних пројеката и инвестиција

владиМир живановић, директор туриСтиЧке орГанизације златибор

Сваки глас за Милана  
је искрен глас народа



6МАРТ, 2017. ГОДИНЕТЕМА БРОЈА

Милан Стаматовић је човек који по-
седује високе моралне вредности, 

поштен, вредан, одговоран, истрајан, 
правдољубив и способан да створи тим 
људи који може да оствари поставље-
не циљеве. Он је особа која негује тра-
диционалне породичне вредности, па-
триота и хришћанин чија дела сведоче 
и потврђују хиландарски духовници. 
Милан Стаматовић је један од ретких 
људи који је посетио страдалничка мес-
та српског народа у целом нашем реги-
ону, који осећа и разуме патње  изгна-
них и расељених, којима је у најтежим 
временима обезбеђивао сигурно уто-
чиште, кров над главом и помагао када 
је било најпотребније’’.

Ово за ‹›Златиборске вести›› издваја 
Раде Јовановић, директор ЈКП ‹›Водовод 
Златибор››, истичући вредности због 
којих председник општине Чајетина за-
служује да предводи и државу Србију. О 

томе која се добра искуства из вођења 
ове локалне самоуправе могу приме-
нити на државни ниво, Јовановић каже:

‘’Решавање основних људских егзис-
тенцијалних проблема уз очување по-
родице, традиције, вере и природе  су 
главне препоруке за успешно вођење 
државе. Посао за становништво наше 
општине, повратак младих на село као 
и повратак  у општину наше деце која 
су завршила факултете у већим градо-
вима по Србији, јесу модели како се ст-
варају предуслови за развој како општи-
не, тако и државе. Изградња водовода 
и канализације, постројења отпадних 
вода, путева, електрификација у чита-
вој општини а не само на Златибору, 
јесу пример како треба цела Србија да 
се развија, а не само Београд’’.

О медијској неравноправности пред-
седничких кандидата директор ‹›Водо-
вода Златибор›› овако размишља:     

‘’У ово време медијског мрака, када 
се чак и локалне телевизије преузи-
мају од стране актуелног државног ре-
жима, једино се путем друштвених мре-
жа може чути наш глас о неправди и 
маћехинском односу садашње власти 
према нашој општини и пројектима које 
покушавају да нам саботирају. Пошто, 
нажалост, огроман број људи у нашој 
земљи  нема могућност да користи ин-
тернет и друштвене мреже, мислим да 
је најважнија жива реч и повезивање са 
људима који деле исте вредности као 
Милан Стаматовић и који су лидери у 
својим локалним заједницама››.

На питање у чему су Стаматовићеве 
предности у односу на друге кандидате 
Раде Јовановић одговара: 

‘’По народној да се ‘са планине даље 
види’, Милан Стаматовић је многе ст-
вари предвидео и спровео које се по 
Србији тек сада започињу. Расформи-

рао је пре десет година Дирекцију за 
изградњу као паралелан центар моћи 
у општини, пре пет година је од једног 
гломазног и неефикасног комунал-
ног предузећа направио две успешне 
фирме, увео први у Србији обједиње-
ну процедуру за електронско издавање 
дозвола, донео стране инвестиције за 
изградњу водовода и постројења за 
прераду отпадних вода као и за реша-
вање дивљих депонија. Створио је усло-
ве да се инвестира у изградњу објеката 
високог туризма и тиме обезбедио за-
послење локалног становништва. Пред-
ност у односу на остале председничке 
кандидате је што он није особа која се 
бави политиком и политиканством већ 
човек који је доказао да може да ре-
шава све проблеме који ће се налазити 
пред будућим председником  државе, 
јер је општина Чајетина заправо Србија 
у малом’’.      М. Ј.

Изградња водовода и канализације, постројења отпадних вода, путева,  
електрификација у читавој општини а не само на Златибору, јесу пример како треба  

цела Србија да се развија, а не само Београд

раде јовановић, директор јкп „водовод златибор”

Милан је многе ствари спровео  
које по Србији тек започињу

На питања о кандидатури председни-
ка општине Чајетина Милана Стама-

товића, његовим вредностима и пред-
ностима, председник ОО ПУПС Чајетина 
Славко Пантовић каже за ‹›Златиборске 
вести››: 

„Милан Стаматовић заслужује да 
буде председник државе Србије зато 
што има визију за будућност, за равно-
меран развој државе. Он је човек који 
не заборавља своје корене, традицију и 
веру у Бога. Искреност, поштење, добро-
та и вредноћа красе  његову личност’’, 

наводи први човек чајетинског одбора 
Партије уједињених пензионера Србије, 
а у погледу односа према нашим оста-
релим суграђанима додаје:

‘’Милан је давно препознао да стари 
нису ствари, да су вредни поштовања. У 
то су пензионери имали прилику и да се 
лично увере. Када буде изабран за пред-
седника државе ми пензионери нећемо 
бити грађани другог реда и нико нам 
неће ускраћивати наша стечена права, 
као што су претходни учинили’’.

‘’Градиће целу државу као Златибор 

где ће сви капитални пројекти имати 
грађевинске дозволе. Чуваће и развија-
ти своју земљу као своју породицу. Неће 
отимати од сиромашних и давати бога-
тима и страним компанијама’’, уверен је 
Пантовић.

На питање да ли наш председник 
општине има шансе медијски изолован, 
одговара: ‹›Милана Стаматовића гласа 
народ, а не медији. Иако медијски изо-
лован реално је очекивати подршку од 
свог народа, јер га је народ подржавао 
на општинском нивоу у четири мандата’’.

‘’Данас је народ сит политике, поли-
тичара и њихових обећања пред избо-
ре. Милан је човек из народа кога кра-
се његове врлине: искреност, поштење, 
доброта, хуманост, вредноћа, искуство, 
мудрост и много тога још’’. 

‘’Милан је председник без политичке 
странке, народни човек, потекао из на-
рода – народ треба и да га бира и изабе-
ре за председника. Само уз нашу и Бо-
жију помоћ до победе“, рекао је Славко 
Пантовић.

  Н. Џ

Милан је давно препознао да стари нису ствари, да су вредни поштовања

Славко пантовић, предСедник оо пупС Чајетина

Заслужује, јер не заборавља корене, 
традицију и веру у Бога
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Једном од наших најпознатијих песни-

ка Љубивоју Ршумовићу, Златиборцу 

рођењем, поставили смо четири питања 

о кандидатури Милана Стаматовића и од 

Ршума  добили четири одговора.

 На питање које су вредности због којих 

Стаматовић заслужује да предводи државу, 

песник је за ‘’Златиборске вести’’ овако од-

говорио:  ‘’Општина Чајетина је држава у ма-

лом. Чак и једно сеоско домаћинство у Ср-

бији је Србија у малом. Милан је домаћин 

човек. Од сиромашне Чајетине, успео је да 

направи богату Чајетину. Толико богату да 

се усуђује да прави једно светско чудо на 

својој територији. Прављење тог чуда, које 

зовемо колоквијално “Гондола”, показује да 

Милан Стаматовић има надахнућа за вели-

ке ствари, које ће морати донкихотовски да 

оствари, јуришајући на ветрењаче које му на 

пут постављају лева сметала’’.

Која искуства из вођења општине Чаје-

тина треба применити на државни ниво, 

питали смо Ршума: ‘’ Искуство да се ула-

же у производњу, у изградњу, у профита-

билне пројекте. Чајетина, као и Златибор, 

своја природна богатства не продаје дру-

гима, сама их користи и од њих се богати. 

То је рецепт: робу има, робу прода и роба 

јој остане! Србија робу има, да би робу 

продала плати купцу да ту робу трајно и 

готово забадава добије! Србија је богата 

свим и свачим, али оскудева у паметним 

властодршцима’’, одговара он.

О томе колико је реално да у нерав-

ноправној утакмици, у којој су поједини 

кандидати знатно медијски присутнији, 

Милан оствари вредан изборни резултат, 

песник кратко и јасно каже: ‘’Није реал-

но. Али ја се сећам пароле из шездесет 

осме прошлог века, када смо извикивали 

на факултету: БУДИМО РЕАЛНИ - ЗАХТЕ-

ВАЈМО НЕМОГУЋЕ!’’.

Оцењујући Стаматовићеве предности у 

односу на друге кандидате Ршум овако раз-

мишља: Милан не  уме да лаже и не истиче 

себе у свакој прилици, не хвали се туђим, а 

ни својим успесима. Пушта да га други хва-

ле. Не знам да ли је то предност у данашњој 

Србији, која се некако изврнула наглавачке, 

па нам шајкача некако дошле доле, а таба-

ни горе. Тек, те Миланове оособине, то да 

уради оно што обећа, и да не пљачка народ 

како би пунио буџет општине, а затим се 

хвалио да је то његов успех, мени се допа-

дају. Зато сам уз њега. И СРБИЈА ИМА СВОЈ 

ЗАПАД - МИЛАН СТАМАТОВИЋ!’’. М. Ј.

Стаматовић има надахнућа за велике ствари, које ће морати донкихотовски да оствари, 
јуришајући на ветрењаче које му на пут постављају лева сметала

 Љубивојe ршуМовић, познати пеСник, роЂени златиборац

Милан је од сиромашне Чајетине 
успео да направи богату

На питање ‹›Златиборских вести›› које 

су вредности због којих председнички 

кандидат Милан Стаматовић заслужује да 

предводи државу, Снежана Ђенић, дирек-

торка Библиотеке у Чајетини, одговара:

‘’Господин Милан Стаматовић појавио 

се на политичкој сцени на прагу 21. века 

када је српски народ  поново доживљавао 

судбоносне дане: смену власти  октобра 

2000. године, одлазак бившег председни-

ка државе на Међународни суд правде у 

Хагу, убиство премијера, одвајање јед-

ног дела државне територије – средишта 

старе српске цивилизације, српске духо-

вности и дубинске самосвести, где је му-

чеништво и витештво претворено у завет – 

и то  поново уз терор и насиље. Унутрашње 

поделе биле су дубоке, институције слабе, 

а економија пропала. Ипак, и поред ха-

отичних прилика и упркос свим колектив-

ним депресијама и падовима,  господин 

Стаматовић је на овом простору успео да 

помакне видике и  успостави границе  од 

којих је требало почети  будућност. То га је 

и обликовало као политичара са чврстим 

ставовима и уверењима и дало му једну 

изузетну храброст да се за њих беском-

промисно бори, што свакако даје слику ус-

пешног политичара и великог визионара’’.

Која искуства из вођења општине Чаје-

тина треба применити на државни ниво, 

питамо директорку библиотеке:

‘’Људи су оно што о њима памтимо, ре-

као је песник Јосиф Бродски. Господина 

Стаматовића ћу памтити по дугогодишњој 

сарадњи, односу узајамног поштовања и 

поверења и великој подршци што је ре-

зултирало да установа коју водим постане 

респектабилна и да се помиње као при-

мер добре праксе. Успевајући да уз доста 

труда померимо познате границе и уради-

мо много, чак и онда када је то изгледало 

посве немогуће, сврстани смо у устано-

ве далеко изнад републичког стандар-

да и међу ретке у Србији које прате са-

времене токове у библиотекарству. То је 

било могуће, најпре, захваљујући разуме-

вању господина Стаматовића, што је у да-

нашњим временима када је српска култу-

ра у хаотичном  и наизглед безизлазном 

стању, врло ретко. То је увек добар обра-

зац за успех с обзиром да је култура једна 

од најзначајнијих ако не и најзначајнија 

карактеристика човека и људског друшт-

ва уопште’’.

О шансама Стаматовића за вредан из-

борни резултат у неравноправној утакми-

ци, у којој су поједини кандидати знатно 

медијски присутнији, Снежана Ђенић ова-

ко размишља:

‘’Живимо у времену дубоке духов-

но-моралне кризе у коме је поремећен 

систем вредности и нарушени основ-

ни темељи друштва. Живимо у времену 

свакојаких притисака и страхова. Живи-

мо у времену највеће медијске цензуре и 

највећег медијског мрака. У овом времену 

таблоидног новинарства и таблоидног на-

чина живљења, праве информације нису 

нам доступне. У таквим условима наравно 

да немају сви исто полазиште и исте мо-

гућности. Али и поред свега тога, покушај 

да се нешто промени, да се Србија  вра-

ти у оквире демократске правне државе, 

враћа нам достојанство и наду’’. 

А на питање у чему су Миланове пред-

ности у односу на друге кандидате, Снежа-

на Ђенић кратко одговара: ‹›Можда у ис-

куству, јер дуги низ година води једну од 

најуспешнијих општина у Србији’’. М. Ј.

Милан Стаматовић је на овом простору успео да помакне видике и успостави границе   
од којих је требало почети  будућност 

Снежана Ђенић, директорка библиотеке у Чајетини

Покушај да се нешто промени враћа 
нам достојанство и наду
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Милана Стаматовића, председника 

општине Чајетина, као председника 

и суграђанина познајем дуги низ година, 

али сам га као човека и, пре свега, као са-

радника много боље упознао од када сам 

ступио на дужност директора Комуналног 

јавног предузећа Златибор. Већ три годи-

не успешно сарађујемо остварујући добре 

пословне резултате и кроз тај рад спознао 

сам изузетне организационе способности, 

утемељене на принципу рада „доброг до-

маћина“ које председник Стаматовић по-

седује. А поред добрих пословних квали-

тета, он је пре свега један веома храбар 

човек, који је у више наврата показао да 

се не повија пред нападима и тешким си-

туацијама, као и да је чувар највећих људ-

ских вредности и да се не плаши да дигне 

глас против сваке неправде››.

Овако о председнику општине пово-

дом његове кандидатуре за председника 

државе  говори Срђан Пантовић, дирек-

тор Комуналног јавног предузећа „Зла-

тибор”. Добра искуства вођења Чајетине, 

сматра он, могла би се пренети  и на др-

жавни ниво: 

‘’У последњих неколико година Чајети-

на је постала препознатљива у земљи, али 

и у иностранству. Бројни су пројекти које 

ова мала општина реализује са земљама 

у окружењу, повлаче се средства из дона-

торских фондова и тај тренд се наставља. 

Председник општине је заједно са својим 

сарадницима, са једним јако добрим ти-

мом препознао ове изворе финансирања 

као веома погодне за даљи развој и реа-

лизацију многих инфраструктурних проје-

ката, и у том правцу ова мала локалана са-

моуправа иде даље. Ако је то могуће код 

нас, зашто не би било могуће и на репу-

бличком нивоу, а председник Стаматовић 

је очигледно показао да то зна и може››.  

По речима Пантовића, остварени ре-

зултати стоје иза нашег председника 

општине: „Добар је сваки резултат који 

оствари један човек, који долази из мале 

средине, а подржан од свог народа. Пред-

седник није имао страх да се упусти у ту 

немилосрдну утакмицу, и сигуран сам да 

ће велики број људи из нашег краја али и 

оних који су имали прилике да се упознају 

са његовим резултатима, пружити подрш-

ку и дати свој глас. И овде бих цитирао 

Његоша: „Бој не бије свијетло оружје, већ 

бој бије срце у јунака“!

Директор КЈП „Златибор” оцењује да је 

предност Милана Стаматовић, кандиди-

дата на предстојећим изборима, у одно-

су на друге кандидате велико искуство у 

раду са народом, добро познавање про-

блема, али и могућности. „Ми смо овде у 

сталном контакту и са великим привред-

ним системима, али и са малим произ-

вођачима и пољопривредницима па јако 

добро знамо где су проблеми, али и по-

тенцијали и на које области се треба ба-

зирати”, рекао је за ‹›Златиборске вести›› 

Срђан Пантовић. М. Ј.

Предност Милана Стаматовић, кандидидата на предстојећим изборима, у односу на друге 
кандидате је велико искуство у раду са народом, добро познавање проблема, али и могућности

СрЂан пантовић, директор коМуналноГ јавноГ предузећа „златибор“

Добар домаћин  
и веома храбар човек

Директорка чајетинске Предшколске 

установе ‹›Радост›› Јелена Митраши-

новић Брашанац, говорећи о вредностима 

због којих Милан Стаматовић заслужује 

да предводи државу, истиче:

‘’Захваљујући интензивним и трајним 

напорима да општина Чајетина ужива ве-

лики углед, али и захваљујући својој толе-

рантности, отворености према новинама, 

неговању хуманистичких, алтруистичких, 

демократских и религиозних вредности, 

господин Стаматовић је показао због 

чега има велику подршку грађана Чаје-

тине, као и због чега је респектабилан по-

литичар››.

На питање ‹›Златиборских вести›› која 

искуства из вођења општине Чајетина тре-

ба применити на државни ниво, дирек-

торка установе ‹›Радост›› одговара: 

‘’Ако на ово питање одговорим из перс-

пективе установе коју водим, онда могу 

рећи да смо, уз узајамно разумевање, 

поштовање, подршку и сарадњу са руко-

водством општине Чајетина, а пре свега 

председником Стаматовићем, у области 

предшколског васпитања и образовања 

постигли завидне резултате, и да је при-

мер Чајетине по много чему посебан. Ула-

гањем у развој предшколског образовања 

кроз ширење мреже предшколске уста-

нове у сеоским подручјима, улагањем у 

физичке и људске ресурсе постигли смо 

невероватан обухват од преко 90 одсто 

предшколске деце, док је на нивоу Србије 

обухват око 50 одсто, али ни у најразвије-

нијим општинама он не прелази 60 одсто. 

Посебно је значајно што смо се окренули 

ка онима којима је најпотребнија рана об-

разовна подршка и развојно подстицајно 

окружење учинили доступним и деци из 

сеоских средина. Могу слободно да ка-

жем да је у статистици која говори о обух-

вату деце предшколским образовањем у 

Србији општина Чајетина изузетак и да би 

овај изузетак од статистике могао да буде 

модел који може да се примени и у дру-

гим срединама у Србији.››

 О неравноправној медијској изборној 

утакмици, Јелена Митрашиновић Браша-

нац овако размишља: 

‘’Потпуна политизација друштва креи-

ра климу у којој се губи разлика између 

државе и друштва.Присила и контрола су 

главне одлике такве политике, а важну 

функцију, између осталих, има строга 

цензура, не само средстава масовног ко-

муницирања него и важних писаних и ус-

мених комуникација. Орвел (у ‹›1984.››) и 

Хаксли (у ‹›Врлом новом свету››) су опи-

сали такво друштво, у које ми, да тако ка-

жем, ‹клизимо›. У таквом амбијенту неиз-

рециво се тешко борити. Једино упорност, 

храброст и тежња за враћањем Србије у 

демократски, како политички тако и кул-

турни поредак, може нам вратити наду и 

учинити ово друштво бољим.››

А на питање о Стаматовићевим пред-

ностима у односу на друге кандидате, до-

били смо од Јелене кратак одговор: ‹› У 

дугогодишњем политичком искуству и ре-

зултатима који су објективни, мерљиви и 

видљиви.›› М. Ј.

У општини Чајетина улагањем у развој предшколског образовања кроз ширење мреже у сеоским 
подручјима постигли смо невероватан обухват од преко 90 одсто предшколске деце, док је на 

нивоу Србије обухват око 50 одсто

јелена Митрашиновић брашанац, директорка предшколСке уСтанове „радоСт”

Предности у политичком искуству  
и мерљивим резултатима
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У Сребреници је 11. марта одржана свеча-

ност поводом Дана ове општине, на којој 

су заслужним колективима и појединцима 

уручене плакете и захвалнице за допринос 

развоју те локалне самоуправе у 2016. го-

дини. Међу добитницима признања био је 

и Милан Стаматовић, председник општине 

Чајетина, коме је уручена плакета за допри-

нос развоју и афирмацији општине Сребре-

ница као и организовање зимских и летњих 

одмора за децу из ове средине.

‘’У председничку кампању крећем из Сре-

бренице, из места које је у последњем рату 

обележено као место у коме је српски народ 

означен као геноцидан и због чега је цела наша 

нација жигосана као једини кривац, а истина 

је сасвим друкчија: српски народ у БиХ подјед-

нако је био жртва као и бошњачки’’, изјавио 

је Стаматовић. Он је овом приликом посетио 

и цркву Покрова Пресвете Богородице, где се 

поклонио моштима Светог деспота Стефана 

Лазаревића.

Начелник општине Сребреница Младен 

Грујичић честитао је свима Дан ове општине 

и рекао да је пред овим местом пут који треба 

да допринесе бољем животу грађана.  М. Ј.

Плакета Сребренице додељена Милану Стаматовићу

Ниче здање Омладинско- 
-културног центра

„На овом објекту груби радови се већ приводе крају и врло брзо ћемо кренути  
са опремањем, тако да се надам да ће овај објекат до краја године бити  

у функцији’’, каже Милан Стаматовић

На простору иза зграде Ту-

ристичке организације 

Златибор ниче нова ве-

лика грађевина – здање Омла-

динско-културног центра, чија 

је градња започела у јесен про-

шле године. Биће то савремени 

мултифункционални објекат 

површине 1.925 квадрата, са ни-

зом сала и садржаја потребних 

туристичком Златибору: сценом 

за позоришне представе и био-

скопске пројекције, галеријом, 

библиотеком, мањим салама, 

медија центром и другим про-

сторима.

 Инвеститори, општина Чаје-

тина и Министарство трговине и  

туризма, укупно у овај пројекат 

улажу 53 милиона динара у пр-

вој фази. Од тог износа минис-

тарство даје 20 милиона, а толи-

ко је најављено да ће уложити и 

за другу фазу. Извођач радова на 

овом објекту је фирма ‘’ ИТГ д.о.о  

Смедерево’’.

Председника општине Чајети-

на Милана Стаматовића пита-

ли смо да ли радови на згради 

златиборског Омладинско-кул-

турног центра иду према очеки-

вањима:   

‘’На овом објекту груби радови 

се већ приводе крају и расписан 

је тендер за извођача уређења 

ентеријера. Врло брзо ћемо кре-

нути са опремањем, тако да се 

надам да ће овај објекат до краја 

године бити у функцији. Све иде 

по плану, задовољни смо и из-

вођачем радова. Посебно морам 

да поменем  Министарство трго-

вине и туризма и да се захвалим 

министру Расиму Љајићу. Он је 

разумео ово што ми радимо, он 

је једини министар у овој влади 

који је схватио потребе и захте-

ве целе Србије, не гледа само по-

литички. Дакле, има министа-

ра у влади које ја похваљујем јер 

раде у општем интересу, а овај 

објекат је општи интерес’’, изја-

вио је за ‘’Златиборске вести’’ 

Милан Стаматовић. М. Ј.

Инвеститори, општина Чајетина и 
Министарство трговине и  туризма, 

укупно у овај пројекат улажу  
53 милиона динара у првој фази.  
Од тог износа министарство даје  

20 милиона
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На Златибору је постављен камен те-

мељац за изградњу спортске хале 

у оквиру дечјег одмаралишта ‘’Го-

лија’’,најстаријег таквог објекта на нашој ту-

ристичкој планини. Средства за изградњу 

обезбеђена су од Министарства трговине и 

туризма, града Ужица, општине Чајетина и 

ужичке установе’’Дечје одмаралиште Злати-

бор’’ која газдује’’Голијом’’ . 

Изградња ове хале употпуниће туристичку 

понуду Златибора и Голије, а по речима ми-

нистра туризма Расима Љајића, ово ће бити 

најбоље место за припреме спортиста и за 

дечје летње кампове.

Министарство трговине и туризма у по-

следње три године уложило је око 58 мили-

она динара за пројекте везане за установе 

овог краја:  ужички Народни музеј, туристич-

ку организацију и дечије одмаралиште ‘’Го-

лија’’.  Претпрошле године дато је 13 милиона 

за изградњу спрата у ‘’Голији’’ и покривање 

кошаркашког терена на овом одмаралишту, 

прошле изграђено нових осам соба и затво-

рени базен, а ове године министарство је из-

двојило 15 милиона динара за изградњу хале.

„Овим смо нагласили важност спортског 

туризма управо на посећенијој планини у Ср-

бији и у том смеру смо данас поставили ка-

мен темељац за изградњу спортске хале у ок-

виру дечјег одмаралишта ‘Голија’. До сада смо 

радове на овом одмаралишту финансирали 

са 41 милион динара, сада је за халу издвоје-

но 15 милиона и ово је најбољи пример јед-

ног партнерског заједничког приступа града 

Ужица, општине Чајетина и одмаралишта“, 

истакао је министар туризма Расим Љајић.

Он је, такође, најавио и наставак изградње  

инфраструктуре на Златибору, истакавши да 

се нада да ће до краја ове године бити завр-

шена и градња Омладинско- културног цен-

тра, за који је ово министарство издвојило до-

датних 25 милиона динара.

Иначе, на дечјем одмаралишту ‘’Голија’’ до-

грађено је 920 квадрата, а изградњом спортске 

хале, ово одмаралиште повећаће површину за 

1.600 квадрата. Рок за завршетак радова је 90 

дана, односно 20. јун. Реч је мултифункцио-

налној хали, а већ је потписан и уговор са Гим-

настичарским савезом Србије, који је донирао 

спортску опрему у вредности од пет милиона 

динара. Опрема ће бити коришћена у окви-

ру центра за дечију гимнастику на Златибору.

„Наши смештајни капацитети распродати 

су годину дана унапред. Већ сада имамо про-

блем са недовољним капацитетом, јер нам се 

јављају разне спортске екипе са резервација-

ма за идућу годину. Дневно нам недостаје око 

150 лежаја како бисмо примили све заинтре-

соване“, каже Владан Цупарић, директор ус-

танове ‘’Дечје одмаралиште Златибор’’.

Поред изградње хале, у ‘’Голији’’ су већ по-

чели радови на постављању соларних пане-

ла, који ће загревати воду у базену. Кренуло 

је и постављање мултифункционалне акрил-

не подлоге на отвореним теренима, а и ку-

хињска опрема је осавремењена новом тех-

нологијом припреме јела на пари.

Инвестицијама у одмаралиште ‘’Голија’’ у 

последњих неколико година, тржишна вред-

ност поменутог објекта увећана је за око два 

милиона евра.

 Н. Џелебџић

Дечје одмаралиште „Голија” 
добија и спортску халу

„До сада смо радове на овом одмаралишту финансирали са 41 милион динара, сада је за халу 
издвојено 15 милиона и ово је најбољи пример једног партнерског заједничког приступа града 

Ужица, општине Чајетина и одмаралишта“, истакао је министар туризма Расим Љајић

На дечјем  
одмаралишту  

„Голија’’ дограђено 
је 920 квадрата,  

а изградњом  
спортске хале,  

ово одмаралиште  
повећаће  

површину за 1.600 
квадрата.  

Рок за завршетак 
радова је 90 дана, 

односно 20. јун
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Министарство финан-

сија Владе Републике 

Србије донело је ре-

шење којим се дозвољава пре-

даја у посед непокретности које 

су предвиђене за изградњу по-

четне, међустанице и станице 

„Голд гондоле Златибор“. По ре-

чима Бојане Божанић, дирек-

торке ЈП „Голд гондола Злати-

бор“, овим чином је на неки 

начин решено питање градње 

гондоле на поменутим лока-

цијама. Божанићева најављује 

заједничку радну акцију за по-

четак првих радова, и то чим се 

стекну административни усло-

ви и када извођач радова буде 

могао да изађе на терен. 

‘’Општина Чајетина је у ранијем 

периоду поднела захтев за изда-

вање грађевинске дозволе за по-

следњу станицу златиборске гон-

доле, а надлежном министарству 

достављена је сва потребна доку-

ментација’’, подсећа Бојана Божа-

нић и додаје да очекује брзо окон-

чавање настале ситуације. Након 

тога, следи израда Студије о про-

цени утицаја на животну средину.

„Нешто што се ново десило у 

претходном периоду јесте да смо 

од Министарства финансија доби-

ли сагласност да можемо да уђемо 

у посед на почетној и међустаници, 

како смо већ и тражили, с обзиром 

на многе законске процедуре, а пре 

свега и одбијање жалбе ПК ‘’Злати-

бор’’. То јасно показује да је жалба 

ПК ‹›Златибор›› , због чега је и чи-

тава процедура преноса земљишта 

на општину Чајетина стопирана, 

беспредметна и не може се узети у 

обзир у правним процедурама за 

решавање имовинских односа на 

траси гондоле››, каже директорка 

ЈП „Голд гондола Златибор“.

Иако је, по њеним  речима, само 

министарство направило мале ад-

министративне грешке у технич-

ком извештају о ревизији пројекта, 

када оне буду отклоњене општина 

Чајетина ће моћи да поднесе за-

хтев за грађевинску дозволу и за 

прву и међустаницу на траси бу-

дуће гондоле.

„Међутим, сам спор око 

земљишта још није решен и ми 

још увек немамо никакву инфор-

мацију да је Управни суд доставио 

пресуду катастру у Чајетини. Рас-

питујемо се око тога, али још нема-

мо никаква сазнања. Ја се искрено 

надам да ће, када дође та пресу-

да,  чајетински катастар да уради 

по праву и прописима, и да ће то 

земљиште да упише на Републику 

Србију. Да имамо коме да се обра-

тимо“, наглашава Божанићева.

Прича о решавању имовин-

ско-правних односа и даље се врти 

у круг. Из чајетинске општине по-

ручују да неће одустати од пла-

нова да изграде гондолу. Неће се 

одустати ни од заједничке акције 

на почету радова за изградњу, који 

ће, како то поручује директорка 

златиборске гондоле, почети чим 

се стекну административни усло-

ви и чим извођачи радова буду 

могли да изађу на терен. А то се 

очекују након завршених радова 

од стране геометара, који тренутно 

на терену обележавају сваку тачку 

стуба и темељну тачку.

Иначе, по речима директорке 

златиборске голд гондоле, да је 

све било како треба и да је држава 

на време и по закону решила про-

блем спорног земљишта, гондо-

ла би већ увелико радила. Самим 

тим, од прихода би се брже и лак-

ше враћале рате кредита. 

 Нада Џелебџић

Бојана Божанић: Решен  
још један део земљишта,  
ускоро градња гондоле

„Од Министарства финансија добили смо сагласност да можемо да 
уђемо у посед на почетној и међустаници, како смо већ и тражили,  

с обзиром на многе законске процедуре, а пре свега и одбијање жалбе 
ПК „Златибор”, каже директорка ЈП „Голд гондола Златибор“

www.goldgondola.rs

Једна од пристиглих кабина гондоле изложена на Сајму туризма
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Радови на изградњи ми-

ни млекаре у Кривој Ре-

ци теку по плану. Из „Зла-

тиборског еко аграра“ кажу да 

ће објекат бити завршен током 

априла, након чега ће уследи-

ти опремање унутрашњег про-

стора. Овај пројекат општина 

Чајетина и “Златиборски еко 

аграр” спроводе у партнерству 

са општинама Плав и Андрије-

вица из Црне Горе, а финан-

сира се средствима Европске 

уније кроз пројекат “Од млека 

са наших планина”.

Адаптацијом и доградњом 

постојећег објекта биће из-

грађени прерадни капацитети 

за производњу сира и кајма-

ка, али и обезбеђен пласман 

за мале произвођаче који су 

у неповољном положају због 

ниске откупне цене млека. До-

датну подршку за произвођаче 

представља и постојећа лабо-

раторија за контролу квали-

тета млека. Захваљујући њој, 

произвођачима је омогућена 

услуга хемијске и микроби-

лошке анализе.

„Оно што је циљ овог пројек-

та није само изградња млека-

ре и производња сира и кајма-

ка, већ подизање капацитета и 

квалитета малих пољопривред-

них произвођача, односно људи 

који имају од две до седам кра-

ва на територији наше општи-

не. Они ће у старту бити при-

марна група за откуп млека. 

Ми ћемо њима понудити по-

вољну цену, али под условом 

да ми вршимо сталну контро-

лу млека и подижемо капаци-

тет и квалитет тог млека кроз 

подршку и саветодавну улогу 

наше стручне службе, у окви-

ру већ постојеће лабораторије“, 

каже Владимир Бојовић, дирек-

тор „Златиборског еко аграра“. 

Млекомат на златиборској 
пијаци

Изградња млекаре, истиче 

директор „Еко аграра’’, има за 

циљ и да заштити произвођа-

че сира и кајмака од накупа-

ца који млечне производе на-

бављају на другим местима, а 

представљају их као златибор-

ски производ. 

„Из тог разлога ми имамо 

у плану заштиту георгафског 

порекла за ове наше произво-

де, као и постављање млекома-

та у оквиру златиборске пијаце. 

То има за циљ да мештанима 

и туристима Затибора пону-

димо млеко провереног ква-

литета са територије општине 

Чајетина, односно са пашњака 

Златибора. Млеко ће бити само 

пастеризовано и складиштено 

у млекомате на Златибору“, до-

даје Бојовић. 

Важне информације и саве-

те везане за исправност млека 

и хигијену муже, кao и остале 

факторе који могу негативно 

утицати на квалитет млека, 

биће садржане у брошурама 

које су већ у припреми, ускоро 

доступним свим произвођачи-

ма од којих се буде откупљи-

вало млеко. Укупан капацитет 

мини млекаре је 3.000 литара, 

тако да ће млекара производи-

ти око 200 кг кајмака и 300 кг 

Млекара у Кривој Реци штити 
произвођаче од накупаца 

Градња савременог објекта, намењеног за производњу сира и кајмака као и откуп млека  
уз контролу квалитета, биће завршена током априла, а до лета и сушара за воће

Владимир Бојовић
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Пољопривредницима од општине Чајетина  
150 милиона динара

Велика средства у пољопривреду улаже 
општина Чајетина последњих година, више 

него иједна друга локална самоуправа у овом 
делу Србије. Према подацима које је ових дана 
‘’Златиборским вестима’’ доставило  Привредно 
друштво ‘’Златиборски еко аграр’’, задужено за 
развој пољопривреде и подршку газдинствима 
на подручју чајетинске општине , у протекле че
тири године наша локална самоуправа издвоји
ла је и доделила регистрованим газдинствима 
укупно 150 милиона динара.

 Директор ‘’Златиборског еко аграра’’ Влади
мир Бојовић најпре подсећа да се од 5.146 на
ших домаћинстава око 3.500 бави пољоприв
редном производњом, те да је аграрни буџет 
општине Чајетина вишеструко већи у односу на 
све општине Златиборског округа.

 ‘’Уз то што су регистрована газдинства од 
општине добила укупно  150 милиона у последње 
четири године, наши пољопривредници су у том 
периоду инвестирали преко пола милијарде ди

нара у ову делатност. Такође, општина Чајетина 
је у минулих 10 година у области пољопривреде 
реализовала донаторскепројекте вредне више 
од  400.000 евра. Износ просечне субвенције 
по регистрованом пољопривредном газдинству 
је 16.724 динара’’, напомиње Бојовић.

 Захваљујући општинској помоћи, преко 30 до

маћинстава је у последње четири године набави
ло нови ратарски трактор. Локална самоуправа је 
помогла и набавку преко 500 уматичених крава, 
јуница и телади. Настало је, уз општинске подсти
цаје, више од 150 нових и проширених постојећих 
засада под воћем. Решено је преко 400 захтева за 
набавку пољопривредне механизације.

‘’Општина Чајетина је кроз пројекте и дона
ције својим пољопривредницима обезбедила ла
бораторију за контролу млека, сушару за воће, 
млекару... Такође, уз помоћ стручних институ
ција обезбеђује им стручну подршку кроз ради
онице, обуке и огледне засаде. Сваке године ова 
локална самоуправа својим пољопривредници
ма пружа могућност да кроз студијска путовања 
унапреде своја знања, до сада су они посетили 
Словенију, Италију, Аустрију и Немачку’’, наводи 
постигнуто директор ‘’Златиборског еко аграра’’ 
и најављује нове видове значајне општинске  по
моћи домаћинима нашег краја у овој и наред
ним годинама.    М. Ј.

„Захваљујући општинској помоћи 
преко 30 домаћинстава је  
у последње четири године 

набавило нови ратарски трактор, 
локална самоуправа је помогла 

и набавку преко 500 уматичених 
крава, јуница и телади,  

настало је, уз општинске 
подстицаје, више од 150 нових  

и проширених постојећих  
засада под воћем’’, наводи 

Владимир Бојовић

сира дневно, а за почетак упос-

лити три радника.

Уз млекару  
и сушара за воће

Сушење воћа један је од најз-

дравијих начина конзерви-

рања хране. Последњих година 

како се људи окрећу природи и 

усвајају многе методе здраве 

исхране тако расте интересо-

вање и за сушење плодова воћа. 

‘’Златиборски еко аграр’’ ће 

свим пољопривредним произ-

вођачима са подручја општине 

Чајетина који буду желели да се 

опробају у овом послу омогући-

ти  да по повољним условима 

користе услуге сушаре за воће, 

која ће у наредна два месеца 

бити изграђена у непосредној 

близини млекаре у Кривој Реци.   

Општина Чајетина, у са-

радњи са Канцеларијом за 

младе, за пројекат изградње 

сушаре за воће конкурисала је 

код Министарства омладине и 

спорта. Пројекат је одобрен, а 

добијена средства у износу од 

1.500 000 динара биће утроше-

на за изградњу и опремање су-

шаре, као и за набавку амба-

лаже за паковање. Опрема за 

сушару већ је стигла. 

„Сада нам је у плану да из-

градимо адекватан објекат у 

који ћемо сместити сву ту оп-

рему. Као што ћемо у интере-

су наших произвођача произ-

водити сир и кајмак у оквиру 

млекаре, тако ћемо на исти на-

чин покушати да прерађујемо 

суво воће, са посебним освртом 

на сушење шљива, како бисмо 

помогли нашим произвођачи-

ма који желе да се баве воћар-

ством“, додаје Владимир Бојо-

вић.

Произвођачима који буду 

желели овим да се баве биће 

омогућено да  бесплатно 

суше воће, те добију одређе-

ну количину амбалаже и саве-

тодавне услуге од ‘’Еко аграра’’, 

каже Бојовић. То се првенстве-

но односи на шљиву која је јед-

на од најдоминантнијих врста 

воћа које се узгаја у овом крају.

„Услед великог интересовања 

мораћемо да организујемо вре-

менски распоред како се не би 

створила гужва. Идеја нам је да 

на тај начин изађемо у сусрет 

свим нашим пољопривредним 

произвођачима. Ми се надамо 

да ће већина њих препознати 

и могућност за зараду, па ћемо 

у сарадњи са њима организо-

вати кооперацију. На тај начин 

ћемо онима који већ 

имају засаде обезбе-

дити саднице да 

би повећали заса-

де адекватне сор-

те за сушење. У плану 

је да организујемо промоције, 

пласман и урадимо амбалажу 

за те производе“, наводи дирек-

тор ‘’Еко аграра’’.

Поред тога ‹›Златиборски еко 

аграр“ има у плану да се на ис-

тој локацији постави опрема за 

анализу концетроване и кабас-

те сточне хране, како би на јед-

ном месту сконцентрисао што 

више услужних делатности ве-

заних за читав ланац произ-

водње хране, али и основао агро 

центар који ће служити као по-

моћ и подршка свим пољоприв-

редним произвођачима општи-

не Чајетина.  Драгана Росић
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Туристичка организација Злати-

бор већ традиционално наступа на 

бројним сајмовима у земљи и ино-

странству, презентујући потенцијале наше 

најпосећеније планине. Недавно су уче-

ствовали на сајмовима у Немачкој и Русији 

на којима су представили летњу туристич-

ку сезону. Резултати сајамских активности, 

како за ‘’Златиборске вести’’ каже директор 

ТО Златибор Владимир Живановић, тре-

бало би да се очекују у наредном периоду. 

Туристичка организација Златибор по-

нуду планинског центра Златибор пред-

ставила је и ове године на највећем свет-

ском сајму туризма „ITB“ у Берлину, који је 

одржан од 8. до 12. марта. Посетиоци сајма 

упознати су са богатством и разноврсношћу 

целокупне туристичке понуде ове планине, 

пре свега, њеним природним богатствима, 

културно–историјским наслеђем, али и са 

смештајним, спортским капацитетима и 

осталим садржајима којима Златибор рас-

полаже. Туристичка организација Златибор 

на сајму у Берлину учествовала је у оквиру 

штанда ТО Србије, заједно са туристичким 

организацијама Београда, Војводине, Новог 

Сада, Чачка, Ниша, Димитровграда, Пожа-

ревца, Деспотовца као и представницима 

туристичке привреде из агенција Magelan 

Travel, Serbia tour operator, Turorama, Wild 

Serbia Adventure, Robinson Avdenture Team, 

Big Blue Travel, Luna Travel и хотела MK 

Resort, Zlatibor Mona, Vila Majur и нацио-

налне авио компаније Ер Србија.

Након тога уследио је наступ на Међуна-

родној туристичкој берзи „MITT 2017“ која 

је одржана у Москви од 14. до 16. марта. 

Понуда Златибора се, као резултат доса-

дашњих промотивних активности турис-

тичке организације, нашла у каталозима 

руских туристичких агенција и српских 

агенција које послују на руском тржишту, 

а ове године су успостављени и нови кон-

такти са туроператорима који су заинтере-

совани да доводе руске туристе у Србију и 

на Златибор. На сајму је договорено и да се 

током маја снима филм о туристичкој по-

нуди Златибора, у коме ће главни актери 

бити из Русије, а који ће се емитовати на 

више руских телевизијских канала. 

„Ми смо нашу понуду представили кроз 

каталоге и промо филмове. Интересовање је 

заиста велико, нарочито Руса који су упозна-

ти са свим предностима и лепотама Злати-

бора. Они Златибор виде као ваздушну бању, 

место за активан одмор и идеално место за 

припреме спортских екипа. Немачки турис-

ти су више заинтересовани за индивидуална 

путовања. Интересује их одмор, шетња, ре-

креација и Златибор виде као идеално место 

за те активности“, каже Живановић. 

Током одржавања сајма у Москви, у ор-

ганизацији Министарства културе Руске 

Федерације, Министарства трговине, тури-

зма и телекомуникација Републике Србије 

и Туристичке организације Србије, одржан 

је састанак представника авио компанија 

и организатора путовања из Русије и Ср-

бије, на коме је договорен модалитет бу-

дуће сарадње и начини привлачења већег 

броја руских туриста у Србију. 

Туристичка организација Златибор про-

мотивну кампању наставиће и у наредном 

периоду. На тај начин све који су заинте-

ресовани да одмор проведу на Златибору 

упознаће са новим садржајима и пакети-

ма, првенствено за Васкршње празнике и 

летњу туристичку сезону. Од 30. марта до 1. 

априла учествује на Сајму туризма у Нишу 

где ће наступити заједно са ТО регија За-

падна Србија. Крајем прошле године ТО 

Златибор кренула је у промотивне актив-

ности на територији Тузланског кантона,-

тако да ће средином априла наступити на 

Сајму туризма у Лукавцу(БиХ).

„То је заиста једно перспективно тр-

жиште. У разговору са свим нашим хоте-

лијерима дошли смо до закључка да Зла-

тибор ту може добро да се презентује, да 

може добро да се позиционира. По нашим 

статистичким резултатима видимо да ве-

лики број гостију из Тузланског кантона 

бирају Златибор за дестинацију за одмор“, 

истиче директор ТО Златибор.

Драгана Росић

Велико интересовање руских 
туриста за Златибор 

Сајамска представљања наше планине у Берлину и Москви показала да Немци  
на Златибору воле шетњу и рекреацију, а Руси су за активан одмор  

и припреме спортских екипа, каже Владимир Живановић 

Владимир Живановић
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Да се никада не заборави, 

да се никада никоме и 

нигде не догоди“ – речи 

су уклесане у спомен плочу, коју 

је 2000. године подигла СБ „Чиго-

та“ у знак сећања на три цивил-

не жртве са територије општи-

не Чајетина, који су своје младе 

животе изгубили на Торнику, на 

месту тадашњег Спортско-рек-

реативног центра, тог кобног 8. 

априла 1999. године, у 4 сата и 

8 минута.

Миланко Савић из Јаблани-

це славио је 7. априла 1999. свој 

25 рођендан, у дрвеном објекту 

Спортско рекреативног центра 

Торник, са својим пријатељима. 

Било их је много те вечери, али 

су заноћили само њих тројица 

– Миланко, Неђо Урошевић из 

Чајетине и Радоје Марјановић из 

Рибнице. Ни слутили нису да ће 

им то бити последња ноћ у живо-

ту. У зору 8. априла НАТО агресо-

ри бомбардовали су Торник и са 

земљом сравнили све што је било 

у околини. Угашена су три млада 

живота, цивилне жртве, иза којих 

је, после 18 година, остала само 

спомен-плоча.

Миланков отац Радоица Савић 

сећа се сваког тренутка бомбар-

довања. Каже, његовој тузи нема 

краја, а како године пролазе све 

је теже и теже.

„Дошао сам први, тек је свања-

вало. Када сам дошао на Торник, 

већ је била дошла полиција. Нису 

ми дали да приђем. Ја им кажем 

– што ми браните, а они ми кажу 

– није Миланко овде. Тад сам им 

рекао – он је овде хиљаду посто, 

само где је тачно, ја не знам…“, 

прича нам Миланков отац Радо-

ица Савић и додаје:

„Све ми је теже и теже како 

године пролазе. Нема ноћи кад 

ја не плачем… Ко ме не разуме, 

нека му Бог помогне… Немам 

више шта да кажем о овој мојој 

ситуацији, о овој мојој муци и не-

среће, али тако се догодило и по-

правке нема. Мени нико не може 

да врати мога сина“.

Радоица има идеју да на месту 

погибије ова три момка напра-

ви спомен-обележје, са цвећем и 

клупама, да, када неко прође, за-

стане и види, али и да се присети 

тог гнусног злочина нанетог це-

лој нашој земљи. Међутим, то је 

тренутно немогуће, јер су ‘’Скија-

лишта Србије’’ баш на том месту 

подигла јавни тоалет.

„Тражим само да се са овога 

места, где ми је погинуо син са 

другарима, скине овај јавни тоа-

лет. Јер, ово што је озидано је на-

опако и очајно. Ово је срамота“, 

каже Радоица. Из ‘’Скијалишта Ср-

бије’’ још од прошле године стоји 

обећање да ће овај јавни тоалет 

бити уклоњен. Да ли ће га одржа-

ти или не, остаје да се види. У сва-

ком случају, на нама је да никад 

не заборавимо Вајца, Пуја и Ми-

ланка који су своје животе дали 8. 

априла 1999. године, и то за своју 

отаџбину! Н. Џелебџић

Да се жртве НАТО 
бомбардовања Торника 

никад не забораве
Торник су у зору 8.априла 1999. године бомбардовали НАТО агресори 

и тада су угашена три млада живота: страдали су Миланко Савић, 
Неђо Урошевић и Радоје Марјановић  

Ста ма то вић по ло жио ве нац на ме сто стра да ња  
тро ји це мла ди ћа на Тор ни ку

Пред сед ник оп шти не Ча је ти на и кан ди дат за пред сед ни ка Ср би је Ми лан 

Ста ма то вић на Тор ни ку је 24. мар та, на дан кад је пре 18 го ди на по че ло НА ТО 

бом бар до ва ње Ср би је, по ло жио ве нац на ме сто стра да ња тро ји це мла ди ћа из 

овог кра ја, по ги ну лих од НА ТО бом бе 8.апри ла 1999. го ди не у брв на ри Ски-

цен тра ‘’Тор ник’’. ‘’Да се ни ка да не за бо ра ви и да се ни ка да, ни ко ме и ниг де 

не до го ди”, по ру ка је Ми ла на Ста ма то ви ћа ко ји је овим по во дом још ре као: 

‘’Гра ђа ни Ср би је мо жда мо гу и да опро сте, али ни ка да не сме ју да за бо ра ве 

да су те 1999. го ди не бру тал ну агре си ју, а би ло их је 19 ве ли ких на јед ну ма лу 

Ср би ју, из вр ши ли САД, Ве ли ка Бри та ни ја, Не мач ка, Тур ска, Бел ги ја, Хо лан ди ја, 

Дан ска, Исланд, Че шка, Фран цу ска, Ма ђар ска, Ита ли ја, Ка на да,  Нор ве шка, Пољ-

ска, Пор ту гал, Лук сем бург. Све оне др жа ве ко је су, уз из у зе так Грч ке и Шпа ни је, 

по сле оку па ци је Ко со ва би ле и ме ђу пр ви ма ко је су призналe са мо про гла ше ну 

не за ви сност је ди не НА ТО др жа ве у Евро пи, то јест Европ ској уни ји ко јој ре жим 

Алек сан дра Ву чи ћа без гла во, кви слин шки и ка пи ту лант ски ју ри у окри ље!’’, упо-

зо рио је Ста ма то вић, за кли њу ћи се да, ако он бу де иза бран за пред сед ни ка Ре-

пу бли ке, Ср би ја не да не ће ни ка да по ста ти чла ни ца НА ТО не го ће сва ка та ква 

ини ци ја ти ва би ти и за ко ном за бра ње на као акт ве ле и зда је зе мље. 
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„Медицинско село” у Мачкату 
са 23 лекара

Акција „Медицинско село Мачкат 

2017“ одржана је 26.марта у про-

сторијама Основне школе „Мили-

воје Боровић“ у организацији Удружења 

грађана „Сигурност“ у сарадњи са чајетин-

ским Домом здравља и под покровитељ-

ством општине Чајетина. 

На услузи пацијентима била су 23 лека-

ра и око 40 медицинских сестара. Углав-

ном старија популација имала је прили-

ку да све неопходне прегледе обави на 

једном месту. Грађани који су дошли из 

Мачката и околине похвалили су овакву 

акцију истакавши да им је ово најлакши 

начин за контролу здравља.  

Бесплатне прегледе вршили су очни ле-

кар, специјалиста ОРЛ, дерматовенеролог, 

уролог, неуролог, хирург за дојку, радио-

лог, педијатар, гинеколог и двоје интерни-

ста. Акцији је присуствовао и председник 

општине Чајетина Милан Стаматовић:

‘’Специјалистички прегледи тре-

ба да буду доступни и грађанима у 

унутрашњости Србије, јер то гарантује оп-

станак људи у мањим срединама. Они за-

служују да имају адекватну здравствену 

заштиту као и у градовима где су велики 

здравствени центри, установе и клинике.  

Као што локална самоуправа Чајети-

на брине о здрављу својих суграђана из 

удаљених места, концепт ‹›Медицинско 

„Извршили смо преко 400 прегледа, а највећи број их је 
био на ултразвуку, што је новина коју до сада нисмо имали. 

Пацијенти су јако задовољни и ми као организатори се 
надамо да ће бити још оваквих акција’’,  

истиче др Гордана Бојовић
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Развој система предшкол-

ског васпитања и обра-

зовања стратешки је циљ 

општине Чајетина. Овде је 

последњих година локална 

самоуправа уложила велика 

средства у градњу нових или 

реновирање постојећих  прос-

тора дечјих вртића, не само у 

Чајетини и на Златибору, већ 

и у селима нашег краја. А 

обухват деце предшколским 

програмима код нас је знатно 

већи од националног просека.

Јелена Митрашиновић Бра-

шанац, директорка Предш-

колске установе ‘’Радост’’, 

каже за ‘’Златиборске вести’’  

да је у последњих 10 година 

изграђен и опремљен нови 

објекат вртића у Чајетини у 

који је уложено 150 милиона 

динара. 

‘’Реновиран је и простор вр-

тића на Златибору улагањима 

од око пет милиона динара. А 

у сеоским срединама адапти-

рано је и опремљено шест вр-

тића: у Кривој Реци 2008.,у 

Сирогојну 2009.године, у Мач-

кату 2012.,у Шљивовици 2014., 

у Љубишу прошле и у Рожан-

ству ове године. Адаптација и 

опремање сваког сеоског вр-

тића коштала је појединачно 

око 3,5 милиона динара, уку-

пно 21 милион’’, истиче ди-

ректорка установе ‘’Радост’’. 

Предшколским програ-

мима код нас је обухваће-

но укупно 520 малишана, од 

чега 170 у сеоским средина-

ма. Обухват деце предшкол-

ским програмима на тери-

торији целе општине је око 

93 одсто, што је далеко изнад 

националног просека који је 

око 50 одсто. У сеоским среди-

нама предшколским програ-

мима обухваћено је преко 80 

одсто деце раног узраста, у од-

носу на националних око 30 

одсто. Такав приступ локалне 

самоуправе умногоме допри-

носи квалитету живота у на-

шим селима и остајању мла-

дих брачних парова с децом 

да живе и привређују у сеос-

ким домаћинствима.

М. Ј.  

Рожанство 
шесто село 
са вртићем 

у нашој 
општини

Адаптација и опремање шест сеоских 
вртића коштала је укупно 21 милион 

динара, истиче Јелена Митрашиновић 
Брашанац

село›› који примењујемо на Златибору, 

мора да се прошири на целу Србију, јер 

је неопходно да обезбедимо бесплатне 

здравствене прегледе свим грађанима’’, 

поручује Стаматовић. 

Начелница Опште службе Дома здравља 

Чајетина и чланица УГ „Сигурност“ др Гор-

дана Бојовић са задовољством каже да је и 

трећа акција ‹›Медицинско село››, после 

Сирогојна и Шљивовице, била успешна: 

‘’Извршили смо преко 400 прегледа, а 

највећи број их је био на ултразвуку, што 

је новина коју до сада нисмо имали. Па-

цијенти су јако задовољни и ми као орга-

низатори се надамо да ће бити још овак-

вих акција. Следећа села ће бити још боља 

и надамо се већем броју специјалиста››, 

истиче докторка Бојовић.

‘’Медицинско село’’ у Мачкату реа-

лизовано је у оквиру пројекта „Ризни-

ца здравља“, чији је циљ приближавање 

здравствене заштите становницима 

удаљенијих села, који не могу свакоднев-

но да добију здравствени преглед и немају 

осигурање, а прегледи су им свакако по-

требни.

М.Јевремовић
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Деца из општине Чајетина оствари-

ла су запажене резултате на репу-

бличком такмичењу „Пажљивкова 

смотра“ у познавању саобраћајних прави-

ла, одржаном у Врњачкој Бањи. Предшкол-

ци из Мачката направили су највећи успех 

освојивши прво место, ученици другог раз-

реда из Чајетине освојили су друго место, 

док су прваци из Сирогојна били четврти. 

Екипа састављена од предшколаца из 

Мачката и Горње Шљивовице у саставу 

Ана Зорзић, Анђела Дужанић, Алексан-

дар Шопаловић и Богдан Петрић освоји-

ла је прво место у свом узрасту. Ова шес-

тогодишња деца освојила су пехар, медаље 

и четири таблета такмичећи се са вршња-

цима из Темерина, Врања, Савског Венца и 

Врњачке Бање. Децу су спремале васпита-

чица Радојка Симић из Мачката и учитељи-

ца Весна Ковачевић из Шљивовице. 

У такмичењу за други разред, ученици Ос-

новне школе „Димитрије Туцовић“ из Чаје-

тине Јана Зиндовић, Каја Нинчић, Вук Са-

вичић и Милош Спасенић освојили су друго 

место. Представници школе „Саво Јовановић 

Сирогојно“ били су Вељко Тошић, Марко Ста-

матовић и Андријана Петровић и освојили 

су четврто место. 

На ово републичко такмичење претход-

но су се пласирале три најбоље екипе са 

општинске ‘’Пажљивкове смотре’’, а на школ-

ским такмичењима учествовало је 354 деце. 

Из општинског Савета за безбедност сао-

браћаја захваљују се републичкој агенцији 

која је препознала труд и уврстила их у пи-

лот пројекат са остале четири општине, уз 

захвалност осталим организацијама које су 

им помогле у реализацији. Поручују да се 

надају да ће „Пажљивкова смотра“ следеће 

године постати пројекат који ће обухватити 

целу Србију, као и да ће наставити озбиљан 

рад са децом о безбедности у саобраћају. 

М. Јевремовић

Наши предшколци најбољи  
на републичкој  

„Пажљивковој смотри” 
Шестогодишњаци из Мачката и Горње Шљивовице освојили  

прво место у свом узрасту на републичком такмичењу  
у познавању саобраћајних прописа 
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Делегација владе и здрав-

ства Тузланског кантона 

боравила је у Специјал-

ној болници ‹›Чигота›› на Зла-

тибору поводом проширења већ 

започете успешне међусобне са-

радње. Гости из БиХ упознали су 

се са здравственом и туристич-

ком понудом ‹›Чиготе››, а посеб-

но заинтересовали за програме 

лечења штитасте жлезде и гојаз-

ности код младих, па у разгово-

рима са руководством ове уста-

нове утврдили начине будућег 

повезивања уз обострану корист. 

У делегацији су били председ-

ник владе Тузланског кантона 

Бего Гутић, кантонални минист-

ри здравља и туризма Бахрудин 

Хаџиефендић и Мирсад Глухић, 

представници Завода здравстве-

ног осигурања Тузланског канто-

на, Универзитетског клиничког 

центра Тузла и други. ‹›Чиготу›› 

је представљао њен директор др 

Жељко Стакић са сарадници-

ма: Надом Милошевић, др Сне-

жаном Лешевић, Зораном Рис-

тановићем, Мајом Вермезовић, 

Ђорђем Ђорђевићем, а у разго-

ворима је учествовала народ-

на посланица Ивана Стојиљко-

вић, као и представница ужичке 

РРА ‹›Златибор›› Снежана Ми-

лисављевић. Била је ово узврат-

на посета, будући да су у Тузли 

крајем прошле године боравили 

представници ‹›Чиготе››.

 Директор ове златиборске спе-

цијалне болнице др Жељко Ста-

кић подсетио је да је међусобна 

сарадња кренула на Сајму тури-

зма, када је потписан протокол о 

сарадњи према коме су станов-

ници Тузланског кантона добили 

попуст од 10 одсто на цене услу-

га у ‹›Чиготи››. – У међувремену 

проширујемо сарадњу с Тузланс-

ким кантоном, и у области здрав-

ства и у заједничким прекогра-

ничним пројектима. А ‹›Чигота›› 

поседује потребне услове за те 

везе с обзиром да успешно спаја 

здравство и туризам – рекао је др 

Стакић.

По речима премијера Тузлан-

ског кантона Бега Гутића, ово је 

наставак добре сарадња која траје 

скоро годину дана. – Ми смо у 

‹›Чиготи›› посебно заинтересо-

вани за лечење штитасте жлезде, 

као и гојазности код деце, спрем-

ни смо да с овом установом уђемо 

у те пословне аранжмане. А и ми 

имамо шта да понудимо. На при-

мер, вредне су услуге нашег кли-

ничког центра који је израстао у 

лидера, проглашен је за најбољу 

здравствену установу у БиХ. Вла-

да кантона је опредељена да део 

услуга центар пружа на тржишту 

и остварује комерцијалне прихо-

де, тако да имамо такве уговоре са 

корисницима из Црне Горе, Ма-

кедоније и других држава. Овом 

региону, такође, можемо да по-

нудимо и услуге међународног 

аеродрома Тузла. Већ га људи из 

западне Србије користе, са њега 

лете и нискобуџетне авиокомпа-

није. Успели смо да израстемо у 

други аеродром у БиХ: прошле 

године је било 320.000 путни-

ка, у овој очекујемо око 500.000. 

Једини смо аеродром у БиХ са 

кога се лети у Лондон, сканди-

навске државе. Жеља је, дакле, да 

се овом нашом сарадњом оства-

ри обострани интерес – рекао је 

Гутић.

На овом састанку направљен је 

шири оквир за међусобне везе. У 

две области је постигнута саглас-

ност: о заједничком учешћу СБ 

‹›Чигота›› и јавних здравствених 

установа са подручја Тузланског 

кантона у међународном пројек-

ту прекограничне сарадње, као и 

о сарадњи ‹›Чиготе›› са кантонал-

ним Заводом здравственог осигу-

рања и Универзитетским клинич-

ким центром Тузла. М. Ј.                  

„Чигота” проширује сарадњу  
сa Тузланским кантоном

Кантонална делегација заинтересована за везе с „Чиготом” у лечењу штитасте жлезде и 
гојазности код младих, а нуде услуге свог успешног клиничког центра и аеродрома у Тузли 

Гости из БиХ упознали су се са здравственом и туристичком понудом „Чиготе”
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У би бли о те ци „Љу би ша 

Р.Ђе нић“ 23.мар та је 

отво ре на из ло жба ста-

рих ра дио апа ра та из ко лек-

ци је Ужи ча ни на Дра га на Јо-

ви чи ћа, до ма ра му зе ја у Ужи-

цу. Ово је би ла из у зет на при-

ли ка да се они ко ји су ра сли уз 

ра дио под се те ча ро ли је ко ју је 

ну ди ла му зи ка са ових апа ра-

та и ко ји су нам, пре те ле ви зи-

је, омо гу ћа ва ли да бу де мо део 

све та, а мла ди ма об ја сни део 

бли ске про шло сти.

Дра ган Јо ви чић је је дан од 

рет ких ко лек ци о на ра ко ји у 

по се ду има око 50 ра дио апа-

ра та у ис прав ном ста њу, од 

то га су 27 раз ли чи ти при мер-

ци. Са љу ба вљу их ре па ри ра, 

по пра вља, на ба вља де ло ве 

за њих, што ни је увек ла ко. 

Нај ста ри ји је ‘’ори он 222’’ из 

1935. го ди не. Да би му вра тио 

ста ри сјај и функ ци ју, Дра га-

ну је тре ба ло око три ме се ца 

ра да.

„Ра дио је био у та квим усло-

ви ма да је ле ва стра на ско-

ро ком плет би ла тру ла.Ка да 

сам за ме нио ле ву стра ну, ни-

сам мо гао да укло пим ни јан-

се фур ни ра са оста лим фур-

ни ром. Он да сам се на љу тио 

и из ина та сам ура дио ком-

плет но фур ни ра ње! То је нај-

ста ри ји ра дио. Иза ње га је ‘’ко-

смај’’, ко ји ра ди фан та стич но. 

То је пр ви срп ски ра дио ко ји је 

скла пан у ЕИ „Ни ко ла Те сла“ у 

Бе о гра ду. Све де ло ва су до би ја-

ли од „Фи лип са“ , а они су са мо 

то скла па ли.“

Да ље, по ста ро сти, сле де:  

„Бла ун пункт ВХ 52’’ из 1952.

го ди не, ‘’Ро ма 2’’ из исте го-

ди не, ‘’Ни ко ла Те сла’’ из `53., 

‘’Ава ла’’ из `55 итд. Ова па си ја 

је кре ну ла не та ко дав но; 2015. 

го ди не се за ужич ку ‘’Ноћ му-

зе ја’’ ро ди ла иде ја од стра не 

ку сто са тог му зе ја Ка та ри не 

До ган џић Ми ћу но вић за јед-

ном ова квом из ло жбом, а Јо-

ви чић је, по чев ши од са мо два 

ра дио апа ра та, за де вет ме се-

ци ис пео да ску пи ко лек ци ју 

од 24.

„Ја сам ду го го ди на ра дио 

сер ви си ра ње ра дио-ста ни ца 

за так си слу жбе у Ужи цу та ко 

да, мал те не, чи та во Ужи це по-

зна јем и за хва љу ју ћи при ја те-

љи ма и по зна ни ци ма ко ји су 

ми ско ро сва ка 3-4 да на до но-

си ли по је дан апа рат, са ку пио 

сам 24 апа ра та“, об ја шња ва ко-

лек ци о нар.

Ове див не му зич ке ку ти је 

ко је су не ка да би ле про зор у 

свет и из вор за до вољ ства, би-

ле су у функ ци ји и сви ра ле у  

мно гим до ма ћин стви ма до 

бом бар до ва ња 1999. го ди не. 

Та да су, из ме ђу оста лог, уни-

ште ни број ни ра дио-пре дај ни-

ци пре ко ко јих су мо гли да се 

еми ту ју про гра ми са сред ње-

та ла сног под руч ја. Са мо у зим-

ским усло ви ма, ка же Јо ви чић, 

да нас се још мо же на сред њим 

та ла си ма чу ти „Глас Ру си је’’, по 

не ка бу гар ска ста ни ца и Ра дио 

Бе о град.

„Ја сам до ско чио тех ни ци,“ 

осме ху је се Јо ви чић, „јер сам 

ре шио да у та кве ра дио апа ра-

те  угра ђу јем УКТ тју не ре“.

По се ти о ци из ло жбе су се мо-

гли под се ти ти и ста рих шан со-

на и хи то ва ко ји су се то ком ве-

че ри чу ли са ра ди ја „ко смај’’ из 

1949. Но стал ги јом су ве че обо-

ји ле и из ло же не сли ке пр вих 

ра дио во ди те ља, сим фо ниј ског 

ор ке стра Ра дио Бе о гра да, фо-

то гра фи ја са сни ма ња јед не од 

нај слу ша ни јих еми си ја „Ве се-

ло ве че“ итд. Аутор ка из ло жбе 

Ка та ри на До ган џић Ми ћу но-

вић да ла је је дан од сли ко ви-

ти јих опи са о зна ча ју чу де сних 

др ве них ку ти ја јед ног про ла зе-

ћег вре ме на.

„Ра дио је је ди ни ин фор ма-

тив ни и за бав ни ме диј ко-

ји вам омо гу ћа ва да се у исто 

вре ме ба ви те дру гим по сло-

ви ма ко ји че сто мо гу би ти и 

на пор ни и до сад ни. Уз ра дио 

мо же да се пе гла, ку ва, да се 

чи та ју но ви не; уз ра дио мо же 

да се ра ди у по љу.“

Звук лам па ша је, јед но став-

но, по се бан!

М. Р. Лу ко вић

Ра дио но стал ги ја  
у ча је тин скоj  
би бли о те ци

Апа ра те лам па ше, ме ђу ко ји ма је  
нај ста ри ји „ори он” из 1935. го ди не,  

са ку пља ко лек ци о нар из Ужи ца  
Дра ган Јо ви чић
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Поводом обележавања 

Светског дана вода, мла-

ди чланови Еко одбора 

Oсновне школе „Димитрије Ту-

цовић“ из Чајетине  посетили су 

постројење за прераду воде Риб-

ница. Чланове Еко тима примио 

је директор ЈКП „Водовод Злати-

бор“ Раде Јовановић, упознавши 

их са радом постројења, као и 

са осталим активностима овог 

предузећа.

Обраћајући се при-

сутнима, директор 

ЈКП „Водовод Зла-

тибор“ је рекао 

да није случајно 

то да су Уједиње-

не нације својом 

декларацијом још 

1992. године овај дан 

прогласиле Даном вода, 

јер је читава светска заједница 

постала свесна проблема за-

гађења површинских и подзем-

них вода. Јовановић је истакао 

да општина Чајетина и ЈКП „Во-

довод“ Златибор“ улажу велике 

напоре да сачувају ово природ-

но благо.

„Сви смо ми на истом задат-

ку, а то је да воде сачувамо, да 

их прикупимо, дистрибуира-

мо до људи којима је потребна 

вода за пиће. Надам се да „Во-

довод Златибор“ својим трудом 

утиче на побољшање квалите-

та живота како на Златибору 

тако и у сеоским срединама. 

За даљи развој златиборског 

туризма и проширење мреже 

неопходно је уложити додатна 

средства. Општина Чајетина 

има разумевања и сваке годи-

не опредељује средства за уна-

пређење и ширење мреже“, ре-

као је Раде Јовановић.

Чланови Еко школе упознали 

су се са целокупним процесом 

прераде воде и из прве 

руке сазнали какав је 

квалитет воде на 

Златибору.

„Вода је увек 

задовољавајућег 

квалитета. Ми 

немамо ниједан 

неисправан узо-

рак, што се тиче ос-

новне анализе. Узорци 

се узимају на свака три сата. 

Врши се контрола ПХ вредно-

сти, мутноћа, електропроводљи-

вост, органске материје, хлори-

ди, нитрати и нитрити“, рекла је 

ДрагицаАврамовић,  шеф лабо-

раторије на водопостројењу. 

Најмлађи чланови Еко шко-

ле, који су се са задовољством 

прикључили излету,  изнели су 

своје утиске:

„Мени се ово јако свидело. 

Научила сам доста ствари. Ви-

дела сам језеро изблиза. Ми-

слим да би требало  више да 

пазимо, да не бацамо смеће 

било где, да не загађујемо језе-

ра зато што су то наша природ-

на богатства, да их чувамо“, 

рекла је Јована Мишић, једна 

од чланова Еко школе.

Посету водопостројењу Риб-

ница иницирао је Зелени са-

вет општине Чајетина. Оно 

што следи у наредном периоду 

је обележавање Дана планете 

Земље 22. април када ће се на 

појединим локацијама на Зла-

тибору организовати акције 

чишћења. Д. Росић

Млади из Еко школе упознали 
процес прераде воде 

„Мислим да би требало  више да пазимо, да не бацамо смеће било где, да не загађујемо језера 
зато што су то наша природна богатства, да их чувамо“, рекла је Јована Мишић,  

једна од чланова Еко школе који су посетили постројење Рибница

Општи-
на Чајетина 

и ЈКП „Водовод“ 
Златибор“ улажу 
велике напоре да 
сачувају ово при-

родно благо
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Пи ше: Ми ли сав Р. Ђе нић

Ни сам имао још ни де сет го ди на кад су ме 
да ли пр ви пут у на јам јед ном мом уја ку у 
истом се лу. То је би ло од мах по сле оче ве 

смр ти. Тек сам био за вр шио два раз ре да основ не 
шко ле. На рав но да о мом да љем шко ло ва њу ни је 
мо гло би ти ви ше ни ре чи. Са овим пр вим нај мом 
имао сам оду жи ти дуг ко ји је на чи њен код овог мог 
уја ка око оче ве са хра не. Тек сам тај дуг од слу жио, а 
ис ко чио је дру ги, но ви...То је био свад бе ни тро шак 
мо је мај ке, ко ја се на го ди ну да на по оче вој смр ти 
пре у да ла. Овај но ви дуг имао сам оду жи ти код се
о ског ме хан џи је као кел нер и као пе кар у исто вре
ме, јер су та два по сла би ла ве за на је дан с дру гим’’, 
пи сао је Ми ха и ло Ми ло ва но вић, сво је вре ме но за
слу жан за ту ри стич ки раз вој Зла ти бо ра, о свом пре
те шком де тињ ству. 

Ми ха и ло Ми ло ва но вић, ака дем ски сли кар, ро
ђен је 1879. го ди не у Го сти ни ци, у ве о ма си ро ма
шној по ро ди ци Та на си ја и Ни ко ли је. Тек што је за
вр шио два раз ре да основ не шко ле у Ка ра ну уми ре 
му отац па је био при мо ран да на пу сти да ље шко
ло ва ње. Два ду га о ко ји ма пи ше, због оче ве смр
ти и мај чи не пре у да је, де се то го ди шњи де чак од
ра ђи вао је у Ђо ки ћа ка фа ни у Ри ба ше ви ни где ће 
про ве сти че ти ри го ди не ра де ћи да но ноћ но по ше
сна ест ча со ва. 

Од ла зак у бе ли свет да обез бе ди ко ру хле ба 
ова ко опи су је: “... И кад при мих из мај чи них ру ку 
за мо ту љак са ко ма дом про је и гла ви цом би је ла лу
ка што ми би ја ше спре ми ла за пу та, па се ма ших 
да јој по љу бим ру ку и рек нем збо гом, она ми пру
жи ко шту ња ву ру ку али окре те гла ву од ме не да јој 
не ви дим су зу у очи ма, а и ја се бр же бо ље окре
тох од ње да и она не би при ме ти ла мо ју и хи тро 
по ско чих пре ко ру ди не с но ге на но гу да до стиг
нем ки ри џи је”.

Пут у бе ли свет за по чи ње у Ва ље ву, где му ки ри

џи је про на ла зе јед ног ка ме но ре сца код ко га оста је 
на из у ча ва њу за на та. На спо ме ни ци ма цр та при
ми тив не ре ље фе: вој ни ка са са бљом или пу шком 
или де вој ку са пре сли цом. Ра ди то не ко ли ко го ди на 
са вр ше но и кад при ку пи не што нов ца сти же у Бе
о град. Же ли да упи ше Пр ву срп ску цр тач ку и сли
кар ску шко лу Че ха Ки ри ла Ку тли ка, али не успе ва 
због пре ви со ке шко ла ри не. 

У Мин хен од ла зи 1904. го ди не, у на ме ри да за вр
ши Мин хен ску ака де ми ју ли ков них умет но сти, али 
ни је имао ни ка кав услов да по ха ђа ре дов ну на ста
ву. Сре ћом по сто ја ла је при ват на шко ла Сло вен ца 
Ан то на Ажбеа, ко ју по сле го ди ну да на за вр ша ва у 
кла си про фе со ра Хер те ри ка, а кад је 1909. ди пло
ми рао на Мин хен ској ли ков ној ака де ми ји од ла зи 
у Праг, где се оже нио Че хи њом Ва лом.

По сле Са ра јев ског атен та та до ла зи у Ср би ју, да 
об ра ду је мно ге при ја те ље у Дрин ској ди ви зи ји дру
гог по зи ва, по себ но пу ков ни ка Кр сту Сми ља ни ћа. 
Са овом је ди ни цом про шао је кроз све бор бе Ве

ли ког ра та као рат ни сли кар срп ске 
Вр хов не ко ман де. 

На кон за вр ше ног ра та Ми ха и
ло је пет го ди на жи вео и ства рао у 
Ужи цу и увек кад се пру жи ла при
ли ка са су пру гом Ва лом до ла зио је 
на Зла ти бор чи јим ле по та ма је оча
ран али и раз о ча ран што су му љу
ди та ко ма ло пру жи ли. Са гру пом 
исто ми шље ни ка, у ок то бру 1921. го
ди не осни ва Ак ци о нар ско дру штво 
Зла ти бор, са се ди штем у Ужи цу. За 
пред сед ни ка је иза бран Пе тар Ће
ло вић, а он се при хва та нај од го вор

ни је функ ци је – пред сед ни ка управ ног од бо ра. Че
твр ти члан Пра вил ни ка дру штва гла сио је: “За да так 
је овог ак ци о нар ског дру штва да на нај по де сни јем 
де лу Зла ти бо ра ство ри јед но мо дер но ва зду шно и 
сун ча но ле то ва ли ште и по диг не за ту циљ нај ма ње 
пе де сет мо дер них гра ђе ви на од др ве та”. Осим то га 
пла ни ра но је да се отво ри мо де ран сто чар ски за
вод и од га ја ју нај бо ље па сми не сто ке, да се офор
ми мо де ран пче ли њак са 200 ко шни ца и по диг не 
са вре ме на стру га ра. 

У по чет ку Дру штво је рас по ла га ло ка пи та лом од 
ми ли он ди на ра, по де ље них на 5.000 ак ци ја од 200 
ди на ра. Ме ђу нај ве ћим ак ци о на ри ма по ми њу се 
љу би те љи пла ни не инж. Се ку ла Кне же ви ућ Ћал
до вић, Бран ко По по вић, Вла ди мир Ту цо вић, Ра де 
Је здо вић, Јо ван Гми зо вић, Ра ди во је Ђе ра си мо вић, 
Си мо Тер зић, Ђу ро Та но вић...Пр ва ак ци ја пред у зе та 
је 1922. го ди не ка да је од Јо ца Гми зо ви ћа от ку пљен 
су ват Риб ни ца и све гра ђе ви не на њој. У пр вих се
дам го ди на, на сун ча ним про план ци ма под но Тор
ни ка по ста вље но је 36 па ви љо на и из гра ђе но ле по 
лет ње ку па ти ло.

То ком два де се тих го ди на па ви љо ни ни су би ли 
до вољ но по пу ње ни из раз ло га што се пу то ва ло ста
рим пу тем пре ко За буч ја и Љу ба ња и још уве ли ко 
при сут них по сле ди ца ра та. Ју ла 1929. ле то ва ли ште 
је по се тио и до пи сник Прав де ко ји пи ше: “У Риб ни
ци, ко ја је сво ји на Ак ци о нар ског дру штва Зла ти бор 
има око 36 уку сних др ве них ку ћа, па ви љо на, ко је је 
дру штво по ди гло и не у ку сно им да ло на зив ко ли бе. 
Има је дан ре сто ран, чи ја и куј на и услу га, уз од лич
ну из вор ску хлад ну во ду, мо же са мо да се по хва ли“. 

Дру штво се од осни ва ња бо ри ло са те шко ћа ма, 
по је ди ни по го ни ис ка зи ва ли су гу бит ке, а ни дру ги 
сво јим ра дом ни су мо гли да их по кри ју. Стру га ра 
је по сло ва ла не рен та бил но јер се убр за но сма њи
вао про мет гра ђе вин ским ма те ри ја лом и дру гим 
вр ста ма др ве та, па је из да та под за куп али је и за
ку пац убр зо про пао. На кра ју је из го ре ла. По се та 
ле чи ли шту ни је би ла на ни воу оче ки ва ног, а то је 
ути ца ло на рад ре сто ра на, сто чар ског и пче лар ског 
по го на. Ипак, нај ве ће при хо де има ли су ре сто ран 
и па ви љо ни. 

Оп чи њен ле по том Зла ти бо ра, а не за до во љан 
што му се не по кла ња до вољ на па жња, Ми ха и
ло је сам по ку ша вао да ле то ва ли ште одр жи и што 
успе шни је ра ди. По во дом по се те Ужи цу пред став
ни ка Удру же ња Ужи ча на из Бе о гра да, штам пао је 
бро шу ру од 15 стра ни ца под на зи вом ‘’Је дан апел’’. 
Као пред сед ник управ ног од бо ра Дру штва, та да је 
чла но ви ма Удру же ња Ужи ча на ви зи о нар ски ука
зи вао на огром не мо гућ но сти Зла ти бо ра за раз вој 
чи та вог ужич ког кра ја.

Уз ви ше ним гла сом об ја шња ва:“...Али ја са да пре

Оства ре на пред ви ђа ња сли ка ра  
Ми ха и ла о Зла ти бо ру

Ми ха и ло Ми ло ва но вић, аутопортрет

Гости у аутомобилу
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ла зим пре ко све га то га и ко ри стим овај све ча ни 
тре ну так, дра ги мо ји зе мља ци, да се окре нем на 
јед но на ше огром но при род но бо гат ство и бла го 
ка квих је да нас ма ло у сви је ту, али ко је бед но та
во ри пот пу но оста вље но и не ис ко ри шће но, и да са 
Ва ма за јед но упрем свој уди вље ни по глед у алем 
ка мен на ше не са мо Ужич ке обла сти но и све про
стра не до мо ви не, у наш ве ли чан стве ни ми ри сни 
Зла ти бор”. 

Као у тран су го во ри: “Зла ти бор је, бра ћо мо ја, 
по нос наш и на ше узда ње. На Зла ти бо ру ле жи бу
дућ ност и сла ва и ма те ри јал на сна га на ше Ужич ке 
обла сти. Јер, Зла ти бо ру је бо жан стве ни ге ни је при
ро де дао, у јед ном за но сном сну, све ча ри рас ко ша 
и ље по те. Та ла са сте ви со рав ни оиви че не ве ли чан
стве ним пла ни на ма ми ри сног че ти на ра и за но сне 
фло ре, уз ди жу се по но сно у азур но пла вет но не бо 
ка квог не ма леп шег ниг де над коп ном зе мље. Али 
он мо ра по ста ти не са мо сла ван и ко ри стан већ и 
дра го цен, не са мо код нас и за нас, но и ши ри ном 
свих кул тур них на ро да, јер он то са пра вом за слу
жу је. А он ће то и по ста ти, по ста ће си лом сво је нео
це њи ве вред но сти и ле по те, си лом свог при род ног 
бо гат ства за јед но свет ско ле чи ли ште, ко је ће мо
ћи не са мо са успе хом кон ку ри са ти, но по сво јим 
из ве сним пре и мућ стви ма пре ва зи ћи мно га европ
ска ле чи ли шта рас ту ре на по ви со рав ни ма Кар па
та, Ал па, Пи ри не ја”.

Го вор за вр ша ва: “На на шем Зла ти бо ру за бли
ста ће ве ли чан стве на ле чи ли шта, ка квих је да нас 
ма ло у све ту, и нај на пред ни ји пче лар ни ци и мле
кар ни ци, ка квих да нас има са мо по па ди на ма швај
цар ских Ал па и кул ти ви са ним пре де ли ма на пред не 
Хо лан ди је. Мно ге де се ти не хи ља да по се ти ла ца из 
свих де ло ва на ше до мо ви не и из це ло га кул тур ног 
све та хр ли ће по са вр ше но уре ђе ним ко му ни ка ци ја
ма кроз на ше Ужи це и пре ко ових на ших ро ман тич
них бр да и пла ни на ми ри сном Зла ти бо ру, да та мо 
на ђу окре пље ња и опо ра вље ња, и естет ске на сла
де и ду хов не ин спи ра ци је у ча ри ма бо жан стве не 
при ро де и ве ли чан стве ним тво ре ви на ма људ ских 
ру ку и ду ха...”. 

Ми ло ва но ви ће ва ви зи о нар ска пред ви ђа ња 
одав но су се оства ри ла, а до ла зак стра них го сти ју 
бр же су ре а ли зо ва на не го што је и за ми шљао. По
зи ва ни пре ко штам пе и про спе ка та сти жу и стра ни 
ту ри сти у под нож је Тор ни ка, у па ви љо не Ак ци о нар
ског дру штва и ре сто ран за куп ца Че да Пе тро ви ћа. 
Не ко ли ко ле та ов де бо ра ви гру па че шких бо та ни
ча ра ко ји ис пи ту ју фло ру ово га под не бља. Да ле ки 
пут је пре шла ста ра Мис Фа ел, пред сед ни ца свих 
ху ма них дру шта ва у Ен гле ској ка ко би из до мо ви не 
сти гла у Риб ни цу. По сле из град ње мо дер ног пу та 
Ужи це – Кра ље ва Во да и за вр шет ка Ве ли ке еко ном
ске кри зе, у Риб ни ци ће се па ви љо ни ре зер ви са
ти уна пред. 

Пр во зна чај ни је из ла га ње сво јих ра до ва, за јед
но са ју го сло вен ским умет ни ци ма имао је 1919. го
ди не у Па ри зу, а исте го ди не уче ству је на из ло жби 
рат них сли ка ра срп ске Вр хов не ко ман де у Бе о гра
ду. На кон кур су бе о град ске оп шти не 1932. го ди не 
до био је пр ву на гра ду за сли ку ‘’Од бра на Бе о гра да 
1915.’’. У Бе о гра ду је 1938. го ди не при ре дио ве о ма 
за па же ну и по се ће ну са мо стал ну из ло жбу под на
сло вом ‘’Ср би ја у ра ту и ми ру’’. Го ди не 1926. од ла зи 
у Мла де но вац где је ра дио ико но стас и зид но сли
кар ство на ме сној цр кви. 

По зна ти ужич ки пу бли ци ста Ђор ђе Пил че вић у 
сту ди о зној би о гра фи ји упо зна је нас са тра гич ним 
кра јем на шег ве ли ког умет ни ка. Ми ло ва но вић је са 
по ро ди цом рат до че као у сво ме до му у Ри ба ше ви
ни. По зна ва ње не мач ког је зи ка и не мач ког ко ман

дан та у Ужи цу са чи јим је оцем за јед но сту ди рао 
у Мин хе ну да ло му је мо гућ ност да спа ша ва љу де. 
Жи во том је га ран то вао да син Јо ва на Пи шче ви ћа 
ни је ко му ни ста и уме сто на стре ља ње пу штен је на 
сло бо ду, спа сао је и гру пу се ља ка ко ји су тре ба ли 
да бу ду стре ља ни на Бу ко ви ма. Уме сто за хвал но
сти ко му ни сти га оп ту жу ју да по ма же фор ми ра ње 
чет нич ке је ди ни це у Ка ра ну и да је крив штo је гру
па пар ти за на за ро бље на. 

Кра јем ав гу ста Ми ха и ла за тва ра ју у ужич ки 
за твор. Су пру га Ва ла га по се ћу је сва ког че тврт ка. 
Кра јем но вем бра по след њи пут га је ви де ла. Ти хим 
гла сом го во ри му да ску пља пот пи се ме шта на ко ји 
ће жи во том јем чи ти да је не вин, Сло бо дан Пе не
зић, сто је ћи по ред њих у ши ње лу за диг ну те краг
не, слу шао је раз го вор. У јед ном тре нут ку са пу но 
ци ни зма обра тио се Ва ли:  Шап ни му, шап ни. То 
ти је по след ње. Не ћеш му ви ше до ла зи ти у по се ту.

Ми ха и ло је том при ли ком ус пео да оста ви по
след њу по ру ку.  Ва ла, ако се ме ни не што де си, са
хра ни те ме за јед но са гу сла ма. 

У но ћи 28. но вем бра Ми ха и ло је стре љан, по де
лио је суд би ну са још 80 за тво ре ни ка. Са хра њен је 
у је дан гроб са Жи во ји ном Па вло ви ћем, по зна тим 
ко му ни стом ко ји је пр ви јав но пи сао о Ста љи но
вим чист ка ма и зло чи ни ма. Кра јем де цем бра Ми
ло ва но вић је екс ху ми ран и са хра њен у Ри ба ше ви
ни. Ка да се по вор ка за ко ли ма и ков че гом кре та ла 
од Ка ра на ка Ву ки ћа гро бљу из су прот ног прав ца 
до ла зи ло је не ко ли ко не мач ких ауто мо би ла. Кад су 
при ме ти ли да је то по греб на по вор ка за у ста ви ли су 
ко ла. Офи ци ри и вој ни ци из ла зе, ста ју мир но и по
здра вом ода ју по шту по кој ни ку. Сва ка ко да Нем ци 
ни су зна ли о ко ме се ра ди, учи ни ли су то из по што
ва ња пре ма по кој ни ку.

Ко му ни сти га по сле ра та по но во уби ја ју. Схва
та ју ћи да ни ко не ве ру је у оп ту жбе због ко јих је 
Ми ло ва но вић стре љан, сми шља ју но ве. Ве ли ког 
ху ма ни сту и чо ве ка про гла ша ва ју пе то ко ло на шем 
и ен гле ским шпи ју ном. Од у зи ма ју му чи та ву имо
ви ну. За сле пље ни не ком па то ло шком мр жњом не 
зна ју шта ра де, мр твом чо ве ку ре ше њем од у зи ма ју 
пра во гла са. Ми ха и ло Ми ло ва но вић је 2007. го ди не 
ре ха би ли то ван од лу ком су да, а имо ви на вра ће на 
по том ци ма. Да нас ис пред Град ског кул тур ног цен
тра у Ужи цу сто ји умет ни ко ва би ста, рад ака дем
ског ва ја ра Бран ка Ти ја ни ћа.  Група гостију

Рибница
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У би бли о те ци „Љу би ша Ђе нић“ 
у Ча је ти ни Ин тер нет клуб Ср

би је орга ни зо вао је 16. и 17. мар та 
„Да не би бли о те ка на ин тер не ту“. У 
два да на ра да до бит ни ци при зна
ња „Веб би бли о те ка“ су раз ма тра ли 
сво ја ин тер нет ис ку ства. Зна чај уче
шћа на овом је дин стве ном оку пља
њу чи та ли шта ко ја мно го по ла жу на 
сво је ин тер нет при су ство уто ли ко је 
ве ћи што је на ја вљен по че так ра да 
пр вог „Би блио ин фо кла у да“, ко ји 
ће од 1. ма ја ове го ди не би ти до сту
пан на ин тер нет адре си www.bi bli
o te ke.co.rs.

Ка ко сти ћи до што ве ћег бро ја чи

та ла ца? Ка ко нај бо ље пре зен то ва ти 
свој рад на по љу кул ту ре и при ву ћи 
по се ти о це? У 21. ве ку мно го то га се 
мо же уз по моћ ин тер не та. Сла ве
ћи 18. ро ђен дан сво је ор га ни за ци је, 
Ин тер нет клуб Ср би је  је био у ча је
тин ској би бли о те ци са ци љем да са 
до са да шњим до бит ни ци ма на гра де 
„Веб би бли о те ка“ раз ме ни ис ку ства у 
ко ри шће њу мо дер не тех но ло ги је као 
и да уру чи но ве на гра де и при зна ња. 

„Ин те ре сант но је што у до ба ди
ги та ли за ци је ми има мо да су ма ле 
сре ди не учи ни ле мно го ви ше на ди
ги та ли за ци ји сво јих вред но сти, чак 
на пре у зи ма њу оних ко је до ла зи из 

тог гло бал ног све та. За то ни је ни слу
чај но што је то баш у Ча је ти ни и што 
су би бли о те ке ко је су до би ле ту на
гра ду оне из ма њих ме ста, из  Ма
лог Цр ни ћа, Љу бо ви је, а ево сад ове 
го ди не и би бли о те ка из При је по ља,“ 
ка же Мир ко Мар ко вић , пред сед сед
ник УО Ин тер нет клу ба Ср би је.

У свим про јек ти ма ко ји се ти чу ра
да уста но ва кул ту ре а ко ји су, у по
след њих 10 го ди на би ли оце ње ни 
као успе шни у Евро пи и све ту, 86 од
сто чи не би бли о те ке на ше ин тер нет 
мре же што до вољ но го во ри о ре зул
та ти ма ова квих оку пља ња. За успе
шан и ква ли те тан рад би бли о те ка и 

пра ће ња кул тур ног ми љеа ло кал не 
за јед ни це нео п ход на је  при ме на ин
тер нет тех но ло ги ја. 

“У пи та њу је од нос би бли о те ка 
пре ма сво јим ко ри сни ци ма, од но
сно ка ко мо гу да им бу ду до ступ не 
све ства ри ко је се де ша ва ју у њи ма. 
Јер, не мо же увек сва ко да до ђе на 
не ки књи жев ни про грам и слич но, 
али мо же да по гле да на веб сај ту, а 
од ове го ди не и на ан дро и ду. На ан
дро ид апли ка ци ји ви ће те ући у ба зу 
књи га јед не би бли о те ке. Би бли о те ка 
у Ча је ти ни, као и Ма лом Цр ни ћу, на 
при мер, то има а, ре ци мо, На род на 
би бли о те ка Ср би је не ма“, на гла ша
ва Мар ко вић

Ин тер нет клуб је ову при ли ку ис
ко ри стио да  до де ли и на гра ду за 
„Веб би бли о те ку 2016.“ би бли о те ци 
„Вук Ка ра џић“ из При је по ља, а ди
рек тор ки би бли о те ке „Љу би ша Р. Ђе
нић“уру че на је Ве ли ка за хвал ни ца.

На овом дво днев ном дру же њу 
на ја вљен је по че так ра да пр вог „Би
блио ин фо кла у да“ ко ји ће стар то ва
ти 1. ма ја ове го ди не а све ин фор ма
ци је ће би ти до ступ не на ин тер нет 
адре си www.biblioteke.co.rs.

  М. Р. Луковић

Ча је тин ска би бли о те ка има што  
На род на би бли о те ка Ср би је не ма

„Да ни би бли о те ка на ин тер не ту’’, одр жа ни у Ча је ти ни, по ка за ли да су ма ле сре ди не  
ви ше учи ни ле на ди ги та ли за ци ји сво јих вред но сти 

Дечји фестивал „Деца међу нарцисима“ већ 25 
година промовише најбоља остварења у раз

ним областима стваралаштва, а уједно окупља и 
зближава децу из разних крајева Србије. За четврт 
века колико се одржава, кроз фестивал је прошло 
више хиљада основаца а у просеку, годишње више 
од 200 њих учествује на литерарном конкурсу.

„Спортски центар Чајетина и ове године орга
низује традиционалну манифестацију „Деца међу 
нарцисима“. Довољно говори број година колико 
овај фестивал дуго траје, као и о његовом значају 
и успешности, а циљ му је подстицај уметничког 
стваралаштва код деце. И ове године расписан 
је литерарни конкурс за ученике основних шко
ла из целе Србије, а теме је изабрао кум ового
дишње манифестације Недељко Попадић, песник 
из Београда, оснивач и главни и одговорни уред
ник књижевног часописа „Витез“, каже Горица Ста

нић, организатор традиционалних манифестација 
Спортског центра Чајетина.

Теме овогодишњег конкурса су:
1. „Наше ћоше“ (место и простор за играње)
2. „Лептир и цвет“ (бајка)
3. „Дуго ћу памтити“
4. „Мој комшија“
5. „Радо се сећам“
6. „Писмо“
7. „Драги лик“
8. „Моја омиљена животиња“ (опис).
Радови се шаљу најдаље до 8. маја, на адре

су „Спортски центар Чајетина“, улица Александра 
Карађорђевића број 3, 31310 Чајетина, или путем 
mail адресе domomladine8@gmail.com.

Расписан је и ликовни конкурс за децу предш
колског узраста. Фестивал траје пет дана, а биће 
уприличени разни програми за децу – позориш

не представе, изложбе радова, књижевне вечери 
и концерти примерени узрасту деце. Организатор, 
Спортски центар Чајетина, и ове године ће обез
бедити вредне награде за победнике литерарног 
и ликовног конкурса.  Н. Џелебџић

„Деца међу нарцисима” 25. пут у Чајетини 
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У чајетинском Дому културе оди
грана је позоришна представа 

„Матичар“ у извођењу троје мла
дих бањалучких глумаца: Милице 
Димитрић, Николе Јаношевића и 
Марка Недељковића. Реч је о ди
пломској представи Милице Дими
трић из Требиња, рађеној по тексту 
Душка Примовића, са којом је она 
у децембру прошле године дипло
мирала  на Академији уметности у 
Бањалуци.

Комедија говори о случајном су
срету Бисе, девојке са села, и Ми
лије, градског младића у канцела
рији локалног матичара. Чекајући 
да матичар дође са „паузе“, њих 
двоје воде врло занимљив и дина
мичан разговор. Упркос томе што 
се на почетку чинило да су два раз
личита света, како радња представе 
одмиче они налазе заједнички језик 
и њихове животне приче се на ко
мичан начин преплићу.

Аутор представе Милица Дими
трић, која уједно тумачи и главну 
улогу, рекла је да су у представи 

покушали приказати животне при
че двоје младих људи који на прагу 
средњих година нису успели да се 
остваре и пронађу свој пут, упркос 
потенцијалу који имају. То је, према 
њеним речима, прича у којој се мно
ги људи могу пронаћи.  

„У питању су два неспојива света. 
Један човек из градске средине и јед
на жена из сеоске средине који су не
где успели да нестану у том времену у 
коме живе. Остали су неснађени и не 
баш претерано срећни. Међутим, на 
тој клупи у чекаоници међу њима ус

пева да се деси неко варничење. По
ента приче је у томе колико је неки 
прошли период, период рата, много 
људских судбина одвео тамо где они 
нису планирали: колико су ти људи 
остали неискоришћени, како њихов 
потенцијал није заживео у њиховом 
максимуму и на који начин они могу 
да пронађу своју срећу“, истакла је 
глумица говорећи о представи.

Милица каже да је ово тек четвр
то извођење представе и да су за
довољни досадашњом реакцијом 
публике. Сматра да је младим гл
умцима данас изузетно тешко да 
се докажу, па је са колегама са 
класе одлучила да управо са овом 
представом трасира пут до њиховог 
заједничког успеха. „Ми сами себи 
морамо да стварамо шансе, што 
није ни мало лако ни захвално, ни 
за нас ни за уметност. Ја се надам 
да на овај начин крчимо себи пут до 
успешног постојања на сцени“, за
кључује Димитрићева. Организатор 
представе је Спортски центар Чаје
тина. Д. Росић

При ред ба ко ја је 21. мар та одр жа на у До му 
кул ту ре део је про јек та „За шти ће на под руч

ја за при ро ду и љу де“, ко ји је по кре нуо Свет ски 
фонд за при ро ду. С ци љем по ве зи ва ња на ци о
нал них пар ко ва и за шти ће них при род них до ба
ра са де цом и шко ла ма.За про је кат ко ји тра је до 
кра ја ма ја ове го ди не при ја ви ла се ОШ „Ди ми
три је Ту цо вић“, по ста ју ћи та ко ам ба са дор На ци
о нал ног пар ка Та ра. 

На Дан шу ма, а уочи обе ле жа ва ња Свет ског 
да на во да, ОШ „Ди ми три је Ту цо вић“ је у са рад њи 
са На ци о нал ним пар ком Та ра одр жа ла при ред
бу под на зи вом „Зла ти бо ре пи тај Та ру“ ко јом су 
же ле ли да ука жу на зна чај во да и шу ма за жи вот 
чо ве ка и пла не ту зе мљу. Ово је са мо део ак тив но

сти ко јом се ба вио про јект ни тим у скло пу про
јек та „За шти ће на под руч ја за при ро ду и љу де“.

„Та ра је на ци о нал ни парк, а то је нај ве ћи сте пен 
за шти те при ро де,“ ка же Сне жа на Ту чић, про фе
сор ка би о ло ги је. „Зна мо и са ми да на Зла ти бо ру 
и уни шта ва мо при ро ду, та ко да ће мо, угле да ју ћи 
се на Та ру ка ко се мо гу за шти ти ти биљ не и жи
во тињ ске вр сте, на дам се по бољ ша ти си ту а ци ју.“

Де ца основ них шко ла ча је тин ске оп шти не су 
до са да, кроз овај про је кат, о на ци о нал ном пар
ку мно го то га чу ла, а упо зна ва ње са бо гат стви ма 
Та ре оста вље но је за сам крај про јек та ка да ће им 
се па жња усме ри ти не са мо на ле по те при ро де, 
већ и на про бле ме са ко ји ма се ње ни чу ва ри су
сре ћу тру де ћи се да је очу ва ју.

„Увек је не ка ко ли зи ја из ме ђу на ших же ља: 
с јед не стра не же ље за на прет ком и мо дер ним 
ства ри ма, атрак ци ја ма, а са дру ге да се оста
ви не што из вор но, при род но“, до пу ња ва при чу 
Ран ко Ми ла но вић из На ци о нал ног пар ка Та ра. 
„Циљ на ци о нал ног пар ка је да се љу ди ма што ви
ше при бли жи иде ја за шти те при ро де и да им на 
тај на чин пре не се мо по ру ку да мо же мо да жи ви
мо за јед но, од но сно да љу ди мо гу да жи ве у при
ро ди, а да је не на ру ша ва ју.“  

Про јек том је об у хва ће но пет за шти ће них под
руч ја у Ср би ји: Ђер дап и Фру шка Го ра, Спе ци јал
ни ре зер ват при ро де Гор ње По ду на вље, Пре део 
из у зет них од ли ка Ава ла и На ци о нал ни парк Та ра. 

М. Р. Лу ко вић 

Неспојиво спојено  
у бањалучкој представи 

„Матичар”

„Зла ти бо ре пи тај Та ру” на Дан шу ма
Златибор Тара
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Александар Радишић, члан атлетског клуба 
ОСИ „Златибор“, крајем фебруара је спровео 
клупске припреме у Бару, заједно са Атлет
ским клубом ‘’Пора’’, а под стручним надзо
ром селектора Јована Ђукића. Према Ради
шићевим речима, фебруарске припреме на 
црногорском приморју протекле су по плану.

 Максимално смо користили повољне 
временске услове како бисмо поправили 
технику бацања и полако повећавали даљи
ну хица. Уз два тренинга дневно, радило се 
и у теретани. Задовољан сам постигнутим 
до сада, полако темпирам форму за пред
стојећа такмичења и Првенство Србије, које 
ће бити почетком маја – каже Радишић, који 
се, подсећамо, такмичи у дисциплини ба
цање чуња (Ф51).

Писали смо да се Александар Радишић пре 
нешто мање од годину дана са стоног тени
са преоријентисао на атлетику и већ на пр
вом такмичењу Светског купа освојио треће 
место.

Осим поменутог државног првенства,  на 
пролеће га очекују и два Светска купа (Хр
ватска и Чешка), после чега су на програму 
припреме репрезентације на Копаонику за 
такмичење на којем је велика извесност Ра
дишићевог учешћа –  Светско првенствo у 
Лондону. Радишићев хитац од преко 25 мета
ра увелико је надмашио потребну квалифи
кациону норму од 17 метара, тако да је плас
ман што се тога тиче обезбеђен, а сада све 
зависи од броја квота које ће бити одобрене 
нашој земљи. И.Ј.

Александар Радишић спровео припреме у Бару

У уводна два кола пролећног дела 
такмичења у Српској лиги Запад, фудбалери 
‘’Златибора’’ освојили су четири бода. 
После ремија без голова (00) на гостовању 
‘’Јединство Путевима’’, изабраници Владимира 
Мудринића савладали су на свом терену 
‘’Лозницу’’ са 10, голом Николе Лазовића.

Тешко је у уводним колима, надам се да 
ће у наставку бити мало растерећеније, што 
наравно не значи да смо ми нешто много 
постигли овим тријумфом. Да ми је неко 
понудио четири бода из уводна два кола, 
свакако да бих прихватио, тако смо нешто 
и планирали, али овај меч  треба да нам 
послужи за наук да нигде неће бити лако да 
се дође до бодова – каже Мудринић.

Успешно су други део сезоне започели и 
фудбалери ‘’Чајетине’’, који су у првој утакмици 
пролећне полусезоне у Окружној лиги као 
гости савладали ‘’Соко’’ из Бајине Баште са 
41, головима Божовића (2), Павловића и 
Јовановића из пенала. 

Три селекције школе фудбала ФК ‘’Чајетина’’ 
обезбедиле су пласман у полуфинале 
такмичења СОС Лиге будућих шампиона, које 
се игра у Ужицу. 

Екипа 2006. годишта одмериће снаге са 
ОФК ‘’Црвена Звезда’’, годину дана млађа 
селекција (2007.) играће против ОФК ‘’Пожеге’’, 
док је противник селекцији 2009. састав 
‘’Вранић’’ Ариље.

 И. Ј.

Средњошколци  
поражени  

од Косјерића
Фудбалски тим Угоститељскотуристичке 

школе Чајетина поражен је у првом колу Ок
ружног турнира, чији је био домаћин. Бра
ниоци титуле из претходне године пораже
ни су од Косјерића са 105. После почетне 
предности гостију од 30, млади Чајетинци 
су успели делимично да се врате у утакмицу 
и све до последњег минута су били „у игри“. 
Резултат је у том тренутку био 75 за госте, 
али је потом дошло до психолошког пада код 
домаћих, који су увидели да немају шанси за 
преокрет, тако да је Косјерић то искористио, 
за мање од пола минута постигао три гола и 
остварио на крају убедљив тријумф.

Победник турнира је екипа Техничке шко
ле из Ужица. У финалу са екипом Прибоја, 
резултат је био 30 за Ужичане када су се иг
рачи из Прибоја, незадовољни једном судијс
ком одлуком, повукли с терена.

Резултати:
1/4 финале:
Чајетина – Косјерић  510
Ужице Пријепоље  96
Нова Варош – Сјеница  5 5 (87 п.п.)
Прибој – Пожега  66 (87 п.п.)
1/2 финала:
Ужице  Косјерић  71
Прибој – Нова Варош  52
ФИНАЛЕ:
Ужице – Прибој  30 (прекинуто)

И. Ј.

Победе наших екипа на почетку 
фудбалског пролећа
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Карате клуб ‘’Рујно’’ из Чајетине основан је у 
априлу 2013. године, а у септембру исте годи

не званично је почео с радом. За то време, клуб 
је стекао двадесетак полазника. Према речима 
тренера Слађане Вуловић, клуб за сада функцио
нише онако како је и планирала.

 Практично смо од оснивања кренули са ак
тивним учешћем на такмичењима, под окриљем 
„Шотокан асоцијације Србије“.  Чланови смо 
Спортског савеза Чајетине, који нам заједно са 
општином Чајетина много помаже око трошко
ва путовања. Тренирамо два пута седмично, у 
дворани „Спортског центра Чајетина“ и у сали 

Основне школе. Одговарао би нам још један тер
мин, али наш спорт је специфичан. Потребно је 
да се ради у затвореном простору, а свесни смо 
да треба обезбедити термине и осталим спорто
вима – каже Слађана Вуловић.

Према њеним речима, деца су за три и по го
дине постојања клуба остварила велики напре
дак, о чему говори и велики број освојених ме
даља.

– Деца одрастају у овом спорту и уједно на
предују као такмичари. Чак смо и на државним 
првенствима освајали медаље, појединачно и 
екипно... С обзиром да су још увек мали, не так

миче се у кумите борбама, али их радимо на тре
нингу. На такмичењима  искључиво раде кате.

С обзиром да се годинама бавила каратеом, 
Слађана Вуловић нема дилема око тога шта је 
лакше: бити такмичар или „сенсеи“.

– Лакше бити такмичар. Тада мислите само о 
себи, а као тренер морате водити рачуна не само 
о напретку такмичара, већ и о њиховом владању. 
Морате бити педагог, не само тренер. Њихов успех 
зависи искључиво од мене као њиховог тренера.

Прво наредно такмичење каратисте ‘’Рујна’’ 
очекује крајем априла, када ће учествовати на 
Првенству Србије. И.Јанковић
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Нови тријумф, укупно 18. у Другој мушкој лиги Ср

бије кошаркаши ‹›Златибора›› остварили су на 
свом паркету над лазаревачком ‹›Колубаром 2003›› 
резултатом 8869 (2214, 2015, 2518, 2122), у утак
мици са неуобичајено великим бројем прекршаја са 
обе стране. Иако је у уводним минутима ‘’Колубара’’ 
пружила више него достојан отпор фаворизованом 
ривалу, ‘’Златибор’’ је брзо преузео контролу над иг
ром, створивши двоцифрену предност већ до полу
времена. У трећој четвртини, предност Чајетинаца 
износила је максималних +27. ‘’Колубара’’ је у два 
наврата успевала да се спусти на осам поена заос
татка, по једном у трећој (4436) и у четвртој четвр
тини (7163), али више од тога нису могли. За први 
тим Златибора дебитовао је јуниор Богдан Весовић.

 Знали смо да ‘’Колубара’’ игра са доста фауло
ва, ту се нисмо у почетку снашли, али су касније 
ствари дошле на своје место. Битно нам је да се 
нико није повредио, јер нам предстоји меч у Боље
вцу од виталног значаја. Победа нам практично до
носи пласман у Кошаркашку лигу Србије, резултат 
који је невероватно достигнуће за једно овако малу 

општину – каже тренер домаћих Душан Радовић.
КК Златибор: Тмушић, Мукановић 4 п. 15 ас, Ве

совић, Брашанац 3, Станисављевић 5, Јевђић, Којић 
18 п. 6 ск, Вулић 13, Смоловић 9, Марић 16, Радић 20, 
Чорбић. Тренер: Душан Радовић

КК Колубара ЛА 2003: Весковић, Папић 10, Синђе
лић С, Илић 12 п. 6 ск, Перовић, Диковић 10, Радовић 
8, Момчиловић 3, Драшковић 11 п. 6 ск, Синђелић В. 
6, Арсеновић 9. Тренер: Срђан Јековић И.Ј.

Кошаркаши бољи од „Колубаре”
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Иако је на јесен 2001. године у Чајетини почела са радом школа од
бојке,  8. март 2002. године узима се као званични почетак рада 
Одбојкашког клуба ‘’Златибор’’, с обзиром да је чајетински колек

тив тог датума регистрован у тадашњем Министарству омладине и спор
та. Клуб се такмичио у Регионалној лиги до 2009. године, када је избо
рен пласман у Другу лигу Запад, у којој је константно био између 3. и 7. 
места, а ове сезоне већ је извесно остварење највећег успеха у клупској 
историји. Златибор је убедљиво први на  табели.

 Имамо свих 14 победа. У овом рангу, у четири групе, има 44 клуба и 
нико осим нас нема максималан учинак.  Погодило се, ето, да баш 
годину јубилеја славимо са оваквим достигнућем. Десетого
дишњицу смо својевремено прославили организацијом 
турнира са нама блиским клубовима, а 15 година је 
„мањи“ јубилеј, тако да смо одлучили да га прослави
мо скромније, у кафеу „Александар“– каже председ
ница клуба Нада Милошевић. Златибор је 4. марта 
гостовао екипи Мокре Горе, у Зубином Потоку који 
је братска оштина Чајетини. Том приликом уручен 
им је поклон поводом јубилеја, уметничка слика. 

Приликом прославе у кафеу „Александар“ клуб 
је уручио захвалнице појединцима и колективима 
значајним за функционисање клуба током минулих 
15 година, од којих су неки практично постали синоним 
за ОК ‘’Златибор’’.

 То је пре свих Станко Брашанац, тренер на чију иницијативу је клуб 
и основан и који води сениорке током свих 15 година. Такође, поменула 
бих и госпођу Добрилу Вермезовић, која је била члан Управног одбора, 
а данас нам је књиговођа практично волонтерски, без апанаже. Такође, 
захвалнице су уручене:  општини Чајетина, Окружном одбојкашком са
везу, Спортском савезу Чајетине, Туристичкој организацији Златибор, 
ЈКП „Водовод Златибор“, Спортском центру Чајетина, доскорашњем ген
секу локалног Спортског савеза Бранку Шкодрићу и нашем прославље
ном одбојкашу Владимиру Вањи Грбићу.

О успешном раду клуба у претходних деценију и по сведочи и по
већано интересовање деце за одбојку. За разлику од почетака, када је 
било десетак полазника, клупска школа одбојке данас не броји мање 
од педесетак чланова, а уз све играчице три такмичарске селекције, 
укупна бројка чланова ОК ‘’Златибор’’ износи између  100150.  Такође, 
председница клуба истиче као веома значајну чињеницу то што је клуб 
за наредни период практично обезбедио тренерски кадар из сопстве
ног „погона“.

 Ту је неколико девојака које су тек на почетку тренерске карије
ре. Капитен сениорки, Емилија Станковић, која је с нама од самог 

почетка, уписала се у школу одбојке новембра 2001. годи
не. Она ће ускоро завршити ДИФ и стећи звање тре

нера. Затим, Милица Јокић, која је такође поникла 
у нашем клубу, била је чланица сениорског тима, 

а сада има звање оперативног тренера. Још јед
на играчица, Сенка Јефтовић, завршава ДИФ и 
такође се може рачунати на њу у будућности. 

Успешној јубиларној години нису допринеле 
само сениорке. Кадетска селекција ОК ‘’Злати

бор’’ завршила је на трећем месту Међурегионал
не лиге, а пионирке су тренутно на другом месту. 
То је велики успех за овако малу средину, где има 

веома мало становника. Пионирке су младе, деца узрас
та седмог разреда, тако да ће и наредне године учествовати у 

овој категорији и, надамо се, остваривати још боље резултате. Такође, 
можемо да се похвалимо тиме да смо један од ретких клубова у којем 
искључиво играју девојке из матичне општине. У почетку су била деца 
само из Чајетине, а потом су почела да тренирају и деца из Шљивови
це, Мачката, Златибора... 

Освајање првог места у Другој лиги Запад за сениорке већ је сасвим 
извесно. Завршни турнир за попуну Прве лиге одиграће се од 21. до 23. 
априла, а Чајетина ће, према речима Наде Милошевић, конкурисати 
за организацију овог такмичења.  И Јанковић

Одбојкашице „Златибора” обележиле  
деценију и по клуба 


