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Општинско веће општине Чаје-
тина донело је одлуку да се зла-
тиборска пијаца исели на нову 

локацију, која ће купцима пружити мо-
гућности квалитетнијег снабдевања, а 
продавцима бољих услова рада него 
што су то до сада имали. 

Премештање пијаце које је већ у 
току, до зиме ће бити завршено, када 
ће са радом почети уређена тржница 
на новој локацији. Објекти ће бити ус-
клађени са законским прописима на-
длежних инспекција, уз успостављање 
санитарних услова, које до сада пијаца 
није имала. КЈП „Златибор“ и даље ће 
газдовати над овом локацијом.

Предузеће Серпенијус није власник 
земљишта где се налази пијаца на 
Златибору, истиче Милан Стаматовић, 
председник општине Чајетина и додаје 

да је тај уговор раскинут јер то преду-
зеће није испоштовало своје обавезе. 
Сада су се појавили нови заинтресо-
вани купци, а реч је о нашим људима 

из дијаспоре. Када буду уплатили цео 
износ за локацију од око 130 милиона 
динара, тада ће постати власници. И 
њихов предлог, али и услов је био да се 
постојећа пијаца измести са тог мес-
та, а да они плате све обавезе према 
општини, које су предвиђене законом 
и што је у складу са спроведеном про-
цедуром.

„Ту локацију нико неће моћи да 
добије бесплатно, како су то ра-
није мислили неки. Мора се платити 
земљиште, ми никоме ништа не по-
клањамо. Општина ће од предметне 
парцеле приходовати скоро милион 
еура и још толико ће бити уплаћено и 
за комунално опремање.“, каже Стама-
товић.

Он наводи да су корисници привре-
мених тезги на пијаци већ обавештени 

Три милиона евра за једну,  
два милиона за другу парцелу

Општина Чајетина, која по урбанистичком плану жели да аутобуску станицу из 
срца туристичког насеља измести уз магистрални пут, огласила је на продају хектар и 
20 ари плаца.  Та продаја грађевинског земљишта је, како су већ објавиле неке дневне 
новине, планска и легална. Цена ове парцеле,  чија продаја је оглашена 15. октобра 
и трајаће до 13. новембра, на основу процене Пореске управе износи 369.547.000 
динара, односно три милиона евра. Друга парцела која се продаје налази се изнад 
постојеће пијаце и њена почетна цена је 253.402.000 динара.  Н. Џ.

Могући купци из Русије, Израела,  
Никола Пековић...

Као и за сваку продају атрактивних парцела које се налазе у туристичком центру 
Златибора, и за ове већ има заинтересованих.  Реч је, према најавама, о неколико 
инвеститора из Русије, Израела, западне Европе и Србије, који су најавили да ће 
доставити своје понуде. Међу потенцијалним понуђачима  је и председник КК Партизан  
Никола Пековић који у близини већ гради свој хотел, а дознајемо да је за куповину 
поменутих парцела заинтересована и група златиборских привредника.  Н. Џ.

Садашња пијаца

Милан Стаматовић

Радови у току
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о овим потезима, и припреме за њихо-
во сељење су у току. 

„Већ сада, власници тезги који про-
дају сухомеснате и млечне производе 
имају дефинисане делове парцеле на 
којима ће бити њихови постојећи при-
времени објекти, а и продавци воћа и 
поврћа, као и других производа, до-
биће у закуп тезге које ће израдити КЈП 
Златибор и такви ће бити постављени 
на нову пијацу“, наглашава Стамато-
вић и додаје да ће нова пијаца бити 
потпуно уређена.

Планиран је нови санитарни чвор, 
вода и струја. Све нове објекте изра-
диће КЈП „Златибор“

Власници привремених објеката на 
пијаци, који сами буду правили своје 
објекте, али по прописима општине, 
биће ослобођени плаћања накнаде, у 
износу трошкова за премештање објек-
та, тако да им општина оставља мо-
гућност да сами уреде своје локације и 
олакшају себи рад, јер ће нова пијаца 
бити приступачнија, лепша и ефикас-
нија.

Пијаца ће имати радно време, а на 
крају радног дана ће се закључавати, из 
безбедоносних разлога, како би пија-
чарима било лакше и у погледу допре-
мања, али и чувања своје робе. И стара 
локација пијаце, на којој ће се градити 
модерна затворена тржница, биће дос-
тупна продавцима. Ко буде желео, моћи 

ће да закупи место, а у њеном склопу, 
биће изграђен и пословни простор.

Стаматовић наводи да ће, када се 
пијаца пресели на нову локацију, када 
буду изграђене нова тржница и гондола 
и када се привремена аутобуска станица 
пресели на планом одређену локацију, а 
на истом месту буде подигнут послов-
ни објектат у модерном стилу, центар 
Златибора добити један потпуно нови, 
лепши изглед, што ће у потпуности про-
менити слику целог туристичког насеља.

Општина Чајетина, према усвојеном 
Плану генералне регулације измешта 
привремену аутобуску станицу из 
центра Златибора на парцелу уз ма-

гистрални пут и огласила је на продају 
хектар и 20 ари управо тог плаца.  Цена 
те парцеле, коју је проценила Порес-
ка управа, а чија продаја је оглашена 
15. октобра и трајаће до 13. новембра, 
износи 369.547.000,оо динара, однос-
но три милиона евра. Друга парцела 
која се продаје налази се изнад по-
стојеће пијаце и њена почетна цена је 
253.402.000,оо динара.

Међу неколико инвеститора из Ру-
сије, Израела, западне Европе и Ср-
бије, који су најавили да ће доставити 
понуде је и председник КК Партизан , 
Никола Пековић, као и група златибор-
ских привредника.  Нада Џелебџић

Нова пијаца за услове какви приличе Златибору

Премештање златиборске пијаце на нову 
локацију закупци пијачних тезги раз-

личито коментаришу. Док се једни радују 
најављеним бољим условима, други оспо-
равају ову идеју.

Познати произвођач сувомеснатих произ-
вода из Шљивовице Милош Радовановић, с 
којим смо овде разговарали, подржава тај 
подухват уверен да ће донети бољитак.

„До сада смо имали јако лоше услове на 
златиборској пијаци. Очекујем да ће нова 
пијаца пружити свима, и нама закупцима 
и гостима, услове и амбијент какви прили-
че туристичком месту реномеа Златибора. 
Крајње је време било да се уради нова пија-
ца коју бисмо ми закупци заједно са локал-
ном самоуправом касније унапређивали“ 
каже Милош Радовановић, власник занат-
ске радње ‘’Прерада меса Радовановић“ из 
Шљивовице чија се породица прерадом 
меса бави скоро пола века, а он на Злати-
бору продаје робу више од 20 година. 

„Површина коју смо до сада имали је сас-
вим довољна за једну малу занатску радњу 
какве већина нас овде има, не треба веће. 
Један део пијаце има типске објекте,а  да 
ли ће тако бити и са осталима договориће-
мо се са комуналним предузећем. Сматрам 
да треба ићи напред, Златибор мора да 
добије све садржаје које туризам захтева. 
Ја подржавам идеје садашњег општинског 

руководства, иако је због неких ствари у 
сукобу са државним структурама. Надам 
се да ће Златибор бити пример и држави 
како се људи организују, живе и раде“, до-
даје Милош. 

Он подсећа да његова породица живи ис-
кључиво од производње и прераде меса. При 
томе, школује два средњошколца, уредно 
плаћа дажбине, а остане и за живот.

 „Поносан сам што на Златибору нема 
незапослених и што људи долазе из свих 
крајева да  би овде радили, било да су 
грађевинци, конобари, кувари. Локална са-
моуправа направила је амбијент за све који 
хоће да раде“, поручује Радовановић, један 
од закупаца с најдужим стажом на злати-
борској пијаци.

Његов отац је, каже, продавао робу крај  
језера, а он ће, како се нада, ускоро то чи-
нити на новој, савремено опремљеној лока-
цији. Са које, верује, неће имати разлога да 
се премешта.  Н. Џ.

Један од будућих 
објеката у Тржном 

центру

Милош Радовановић
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Општина Чајетина направила 
је велики напредак у области 
развоја пољопривреде оформи-

вши, кроз пројекат „Златиборско-ком-
ски пашњаци“, предузеће „Злати-
борски еко аграр“. Оно је резултат 
дугорочне визије и жеље да се, поред 
туризма, чајетинска општина више 
посвети развоју једне од најстаријих 
индустријских грана – пољопривреди. 
У том циљу, годинама се труди да на 
разне начине поспешује развој села, 
дајући субвенције, омогућавајући 
градњом путева бољу повезаност села 
са самим административним центром 
општине, али и студијским путовањи-
ма ради стицања и размене искустава 
са другим градовима, регијама, држа-
вама. 

Једна таква посета приређена је 
крајем септембра и почетком окто-
бра у организацији РРА Златибор и 
„Златиборског еко аграра“, током које 
су  представници општине Чајетина, 
града Ужица и пoљoприврeдни прoиз-
вoђaчи сa Злaтибoрa боравили на се-
веру Италије у студиjској пoсeти рeгиjи 
Фриули Венеција Ђулија.  Oвa рeгиja je 
срцe прoизвoдњe чувених прeхрaмбe-
них прoизвoдa: пршутe ‘’Сaн Дaниeли’’ 
као и сирa ‘’Moнтaсиo’’, а разлог пoсeтe 
био je упoзнaвaњe сa  мeтoдoлoгиjoм 

рaдa италијанских произвођача меса и 
млечних производа.

Oпштинa Чajeтинa и грaд Ужицe 
пoтписaли су Спoрaзум o сaрaдњи сa 
oпштинoм Сaн Дaниeлe са циљем да се 
успoстaве  институциoнaлнe сaрaдњe 
у рaзличитим oблaстимa. Приoритeт 
имajу пoљoприврeдa и туризaм, кojимa 
су рeгиja Фриули и Злaтибoрски oкруг 
пoвeзaни. Грaдoнaчeлник Сан Даниеле 
дел Фриули, дoмaћин  Пaoлo Meнис, 

прeдлoжиo je дa се зajeднички кoнку-
ришe зa срeдствa кoja дoдeљуje Фoнд 
рeгиje Фриули Венеција Ђулија кaкo би 
успoстaвили плaтфoрму зa дaљи рaз-
вoj. Сличну сарадњу кроз потписивање 
споразума општина је успоставила и са 
градићем Кодроипо из исте регије. 

Према речима Бојане Божанић, по-
моћнице председника општине Чаје-
тина, ово је само један облик сарадње 
коју ће, према заједничкој жељи, про-

Златиборски домаћини  
у посети Италији

Шта су пољопривредници, представници општине и „Златиборског еко аграра” видели у 
земљи врхунске пршуте и сира. – Италијански произвођачи млека и меса крајем новембра 

код нас. – Значајна издвајања општине Чајетина у субвенције пољопривредницима
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ширити и на поље културе, спорта, ту-
ризма.

„Након пута у Италију, закључци 
до којих смо заједнички дошли тичу 
се, пре свега, рада на процесу ус-
постављања жига квалитета произво-
да од меса на подручју Златибора, који 
ће убудуће имати значајну функцију у 
развоју туризма и заштити свих зла-
тиборских производа како у области 
хотелијерства и угоститељства, тако и 
саме производње. Општина, заједно 
са „Еко аграром“, ради на различитим 
пројектима који ће у наред-
ном периоду помоћи да се 
унапреди стање у пољоприв-
реди, тако да смо већ при-
премили предлог пројекта 
у прекограничној сарадњи 
који се односи на уна-
пређење млекарске индус-
трије, односно унапређења 
лабораторије која се налази 
у Кривој Реци. Уважавајући 
сугестије пољопривредни-
ка, а имајући у виду потребе 
тржишта, одлучујемо колико 
средстава у буџету би треба-
ло да определимо за субвен-
ције. Сада смо само ребалан-
сом у буџету определили око 
30 милиона динара за све 
субвенције које су додељене 
у овој години, као и за надо-
кнаду коју смо остали дужни 
у претходној. Све ће, дакле, 
бити исплаћено до краја 
2015. године и испланиране 
нове субвенције за 2016. го-
дину. Важно је рећи и да смо 
део средстава определили за 
израду стратегије руралног 
развоја територије општине 
Чајетина која ће нам помоћи 
да дефинишемо планове у 
наредних 10 година колико 
би та стратегија требало да 
важи. Средства ћемо опреде-
лити из буџета и до краја године ћемо 
покренути сам процес, како бисмо 
могли  предвидети потребну финан-
сијску подршку у следећој години“, за-
кључује Бојана Божанић.  

У нaрeднoм пeриoду ‘’Златибор-
ски екo агрaр’’ и РРA ‘’Златибор’’, нa 
oснoву виђeнoг, припрeмићe кoнцeпт 
прojeкaтa кojи сe мoгу рeaлизoвaти сa 
рeгиjoм Фриули, a нa кoрист пoљoприв-
рeдих прoизвoђaчa, што ће олакшати 
чињеница да је oвaj oкруг oтвoриo Кaн-
цeлaриjу у Србиjи. Члaнoви дeлeгaциje 

из oпштинe Чajeтинa и грaдa Ужицa 
имaли су приликe дa oбиђу млeкaру 
Koдeрнo из Moнтaсиo кoнзoрциjумa и 
дoбиjу инфoрмaциje o прoцeсу прoиз-
вoдњe рaзличитих сирeвa. Зaкључaк 
je дa сe зaкoнскa рeгулaтивa мoрa 
прилaгoдити прoизвoђaчимa aли и дa je 
удруживaњe jeдини нaчин дa сe oпстaнe 
нa тржишту кoje сe свe вишe oтвaрa и тo 
крoз зaштиту прoцeсa прoизвoдњe и 
прeрaдe сирoвинa oд мeсa и млeкa. 

„Већ крајем новембра имаћемо при-
лику да угостимо представнике произ-

вођача млека и меса из општине Сан 
Даниеле, када ћемо им показати како 
у нашем крају тече процес добијања 
сира, кајмака и пршуте. Такође ћемо 
имати прилику да од стране њихових 
стручњака добијемо смернице за бољи 
маркетинг у пласирању наших произ-
вода. Усвему томе велику улогу игра 
удруживање произвођача“, каже за 
„Златиборске вести’’ директор „Злати-
борског еко аграра“ Владимир Бојовић. 
„Њихова удружења функционишу као 
предузећа, а у њиховим канцеларијама 

смо чули целокупну причу о  историји, 
начину производње, тренутном стању 
на тржишту и пласману њихове робе. 
Инспектори који раде у тим конзор-
цијумима имају задатак, између оста-
лог,  да обиђу све маркете широм света 
у којима се продаје нпр. пршута ‘’Сан 
Даниеле’’ и проверавају да ли је то заис-
та њихов производ, а не имитација. То 
само показује колико они држе до своје 
традиције, квалитета, имена и колико 
се труде  да свој производ заштите. Са 
нашим произвођачима смо, такође, 

посетили и две фарме које 
се баве производњом млека. 
Оно што је изазвало вели-
ко чуђење код свих нас јесте 
прича младог италијанског 
пољопривредника који об-
рађује земљиште површине 
90 хектара, од чега 60 припа-
да њему, а 30 узима у закуп. 
Све обрађује својом механи-
зацијом са својим члановима 
породице, без ангажовања 
додатне радне снаге. Од лока-
них власти не добија никакву 
помоћ већ искључиво од др-
жаве, а та подршка се огле-
да у новчаној помоћи од 250 
евра по хектару земље коју 
обрађују и по 50 евра за свако 
новорођено теле. Такође, дa 
би прoизвoђaч мoгao дa ис-
пoручи млeкo зa прoизвoдњу 
сирa ‘’Moнтaсиo’’, oн нa свoм 
пoсeду мoрa прoизвoдити 
нajмaњe 60 одсто хрaнe кoja 
сe кoристи у исхрaни крaвa. 
А за пoтрeбe исхрaнe кoрис-
те кукурузну и трaвну силaжу 
и кoнцeнтрoвaну хрaну чиja 
мeсeчнa пoтрoшњa излaзи нa 
12 тoнa.“  

Утисци које носе наши 
пољопривредници са овог 
студијског путовања су , како 
каже један од њих, са једне 

стране охрабрујући, али са друге – не.
„У Сан Даниелеу су пољопривредни-

ци веома посвећени свом послу. Имају 
веће поседе, бољу механизацију и оп-
рему за производњу. Од својих про-
извода направили су одличну причу, 
а производи држе добру цену, што и 
могу јер су заштићени жигом квали-
тета“, сумирао је своје импресије Ра-
дован Стојановић, произвођач млека 
из Даутовца. „Искуства које су нам 
пренели пољопривредници из Сан Да-
ниелеа су код нас, за сада, тешко при-

Општина, заједно са „Еко аграром”, 
ради на различитим пројектима који 

ће у наредном периоду помоћи да 
се унапреди стање у пољопривреди, 
тако да смо већ припремили предлог 
пројекта у прекограничној сарадњи 

који се односи на унапређење  
млекарске индустрије, односно 

унапређења лабораторије која се  
налази у Кривој Реци
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менљива јер је откупна цена млека и 
даље мала, а и за производњу кајмака 
и сира потребна су велика улагања. 
Такође је проблем и пласирање робе. 
Међутим, охрабрујуће је што је код нас 
локална самоуправа заинтересована 
да помогне, што и чини преко одређе-
них субвенција и оваквих путовања 
која нам омогућују стицање нових 
искустава, као и кроз изградњу путне 
инфраструктуре  која омогућава бољу 
повезаност сеоских месних заједница 
са административним центром. Имају 
више слуха за нас од саме државе“.

  Са Стојановићем се слаже и Мили-

воје Танасковић који је у Италију ишао 
као један од 15 произвођача – пред-
ставника сувомеснатих производа.

„Ово искуство је с једне стране ох-
рабрујуће јер су се покренули констру-
ктивни разговори на тему удруживања, 
које је код нас још у повоју. Међутим, 
планови морају бити дугорочни, а 
наше стрпљење велико! Оно што ме је 
одушевило у Сан Даниелеу јесте што 
код њих конзорцијум удружења про-
извођача меса ради маркетинг  за це-
локупну регију, тј. за сам производ а не 
за појединца, и сви имају исту корист. 
Импресивно је и то што иза италијан-

ских  произвођача стоји, пре свега, др-
жава. На пример. инспекција настоји 
да кроз контролу производа заштити 
производ, самим тим и произвођа-
че, док код нас инспекцијске службе  
као да имају само један циљ: новчано 
кажњавање којим ће пунити државну 
касу.“ 

Танасковић такође додаје да је задо-
вољан залагањем општине Чајетина  да 
подржи своје пољопривреднике, а наро-
чито младе, у настојању да остану у свом 
родном месту и живе од плодова свог 
рада. 

 Мирјана Ранковић Луковић

Представници општине Чајетина, ТО 
Златибор и ‘’Златиборског еко аграра’’ 

представили су наш  крај и традицио-
налну производњу 17. и 18. октобра на 9. 
Међународном сајму пршута у општини 
Тињан (Хрватска), која је 2006. године 
добила статус општине истарског пршута.
На сајму су представљени производи из 
неколико земаља: пре свега из Хрватске, 
као и Словеније, Аустрије, Шпаније, Ср-

бије. Учествовало је преко 40 излагача који 
превасходно производе пршут уз примену 
различитих технологија производње. 
 Овај сајам траје два дана и за то време 
га посети преко 20.000 људи. Посета 
делегације из Чајетине је резултат са-
радње општина Тињан и Чајетина на 
предстојећем пројекту’’ Европа за грађа-
не’’ на који су заједно аплицирали са 
партнерима из Шпаније, Италије, Аус-

трије и Словеније. Без обзира на исход 
пројекта, створена је институционална 
мрежа поменутих партнера као основ 
за даљу сарадњу и промоцију сувомес-
натих производа. Један од првих корака 
у оквиру сарадње је и посета делегација 
и произвођача из Шпаније, Италије, Аус-
трије, Хрватске и Словеније предстојећој 
‘’Пршутијади’’ у јануару 2016. за када је 
најављен и следећи састанак.   М. Ј.

Представници Чајетинe на сајму у општини истарског пршута
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„Јединство’’ гради гондолу преко Златибора 

Општина Чајетина је са реномира-
ним предузећем МПП „Јединство“ 

Севојно  1.октобра склопила уговор за 
извођење радова на изградњи пано-
рамске гондоле са пратећим објектима 
на Златибору. Тиме се, после набавке 
опреме за гондолу из Француске, за-
окружује овај најважнији подухват 
предвиђен да буде завршен у наредној 
години, у који општина Чајетина(за 
увозну опрему, градњу и друге посло-
ве) улаже укупно око 13 милиона евра. 

Избор ‹›Јединства›› уследио је након 
расписаног  тендера за одабир најпо-
вољнијег понуђача за извођење ра-
дова на изградњи гондоле од центра 
Златибора до врха Торника. На основу 
најбоље њихове понуде, председник 
општине Чајетина Милан Стаматовић 
потписао је уговор са директором МПП 
„Јединство“ Марком Батаковићем.

Председник Стаматовић је том при-
ликом истакао да је вредност комплет-
не инвестиције 13 милиона евра, као и 
да је преостало још извођење радова за 
које је и потписан овај уговор, а чија је 
вредност око 345 милиона динара . 

  ‘’Након нострификације докумен-
тације од стране француског произ-
вођача опреме, преостаје да општина 

изда грађевинску дозволу и да се кре-
не са радовима. Очекујемо да се уско-
ро и административно изврши пре-
нос земљишта са Републике Србије на 
општину Чајетина, те да ћемо следеће 
године, како је и планирано уговором, 
инвестицију пустити у функцију’’, за-
кључио је Стаматовић.

  Директор МПП„Јединство“ Марко Ба-
таковић, приликом потписивања угово-

ра са председником општине Чајетина  
изразио је задовољство учешћем у овако 
великом пројекту, као што је изградња 
гондоле на Златибору, која је од великог 
значаја и једна од највећих инвестиција 
у Србији. Предузеће располаже потреб-
ним ресурсима, знањем и искуством  за 
реализацију овог прoјекта, па ће се, како 
је Батаковић обећао, испоштовати уго-
вором предвиђени рокови. М. Ј.

Уговор општине Чајетина са познатим предузећем  
о градњи гондоле потписан на износ  

од 345 милиона динара

Општини Чајетина „Златни кључ” Дунавског бизнис форума
У Новом Саду одржан је четврти ‘’Дунавски 
бизнис форум’’, који је окупио привреднике 
и представнике општина из 14 земаља. На 
њему су представљена достигнућа у инфра-
структурним пројектима који су значајни 
како за локалне самоуправе, тако и  ре-
гион. У оквиру овог форума општини 
Чајетина додељен је „Златни кључ“ – за 
унапређење реализованих пројеката у 
инфраструктури  у претходном периоду 
и квалитетне пројекте који су у почетној 
фази остварења. 

У име општине Чајетина награду је при-
мио Арсен Ђурић, а уручио ју је Иван Бо-
шњак, државни секретар у Министарству 
државне управе и локалне самоуправе.

Арсен Ђурић је примајући награду изра-
зио задовољство што је препознат труд и 
рад општине Чајетина, па рекао да ова на-
града пуно значи, представља подстицај за 
неки будући рад, али је свакако и обавеза 
да у наредном периоду радимо још боље и 
квалитетније него до сада. 

‘’Дунавски бизнис форум’’ својим садр-
жајима – са девет панела и конференција  
те доделом признања – испунио је три 
дана рада,  а предавања су  одржавана у 
сали Скупштине АП Војводине и Ректорату 

новосадског Универзитета . У оквиру 
VII панела, чија тема је била ‘’Нова 

јавна управа и пројекти бу-

дућности’’, Арсен Ђу-
рић је представио пројекте 

чија је реализација почела или је 
у плану. Присутнима је представио пројекат 
изградње гондоле, изградњу аква парка по 
моделу јавно-приватног партнерства, из-
градњу спортског аеродрома, увођење ае-
родрома Поникве у функцију, уређење ски 
центра Обудојевица и низ мањих пројеката 
који ће бити реализовани у наредних неко-
лико година. Он је говорио и о обновљивим 
изворима енергије као једним од битних 
ресурса којима општина располаже. Упра-

во захваљујући тим ресурсима планирана 
је изградња 24 мини хидроелектране, од 
којих је једна изграђена, а три су у поступ-
ку градње. Такође је истакао да општина 
Чајетина поседује добре потенцијале за ко-
ришћење енергије ветра и соларне енергије. 

Осим размене идеје и искустава, овакви 
догађаји су прилика да се остваре контакти 

са представницима других регија како би 
се унапредила пословна и регионална 

сарадња. Тако је са представником 
Привредне коморе Ријечке жупаније 

договорен и заједнички састанак на 
којем ће бити речи о учешћу у једном зајед-
ничком пројекту везаном за изградњу ае-
родрома. 

Организатори и домаћини четвртог ‘’Ду-
навског бизнис форума’’ су ‘’Медиа Инвент’’, 
Универзитет  Нови Сад, БСЦ-Информативни 
центар за пословну стандардизацију и сер-
тификацију и Институт европских региона 
из Салцбурга, под покровитељством По-
крајинске владе. Н. Џелебџић
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У Сава центру у Београду крајем септембра је  одржана  
5. Бизнис конференција „SЕЕТ 2015 – Како повећати 
конкурентност и приходе туристичког тржишта Југо-

источне Европе“. На конференцији је учествовало преко 400 
представника релевантних институција, струковних удру-
жења, туроператора из ЕУ, Кине, Турске, водећи међународ-
ни стручњаци из области одрживог развоја, авио и друмског 
саобраћаја, туристичких агенција, представници државних 

и локалних управа, образовних и јавних институција и во-
дећи регионални медији.

  На овом целодневном пословном скупу, који је био кон-
ципиран као синергија три целине: пленарни део,  састанци 
и округли столови учествовали су представници Туристичке 
организације „Златибор“, који су одржали више састанака 
са представницима туроператора и туристичких удружења 
из Словеније, Хрватске, Македоније, са представницима ме-
дија. Представници ТО Златибора учествовали су и на па-
нелу који је за тему имао “Савремени трендови у туризму и 
промене туристичке потражње”.

На Петој бизнис конференцији (SЕЕТ 2015.) закључено је 
да земље региона треба да се удруже и заједнички предста-
вљају своје туристичке понуде на удаљеним тржиштима, јер 
само тако могу боље да се позиционирају и повећају своју 
конкурентност.

   На крају конференције додељене су награде “Brand 
Leader Award 2015” појединцима, компанијама и институ-
цијама који су дали изузетан допринос унапређењу, попула-
ризацији потенцијала и креирању конкурентног имиџа ту-
ристичке индустрије региона југоисточне Европе. Значајну 
награду додељену Туристичкој организацији Златибор при-
мио је њен директор Арсен Ђурић. 

Организатор 5. Бизнис конференције „SЕЕТ 2015 – Како 
повећати конкурентност и приходе туристичког тржишта 
Југоисточне Европе“ био је ‘’Mass Media International’’, a кон-
ференција је одржана под покровитељством Министарства 
трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије.  

Туристичкој организацији Златибор 
награда „Brand Leader Award 2015.”

ТО „Златибор” добитник је награде „Brand Leader Award 2015” у категорији  
најбоља туристичка организација на подручју југоисточне Европе

Никола Смиљанић

Нове машине за беспрекорне терене КСЦ
И ове године се велики број фудбалских еки-

па из земље и иностранства припремао на тере-
нима Културно- спортског центра на Златибору. 
Одигране су 84 утакмице на ‘’Швајцарији’’, што 
говори о квалитету терена који одржавају радни-
ци овог предузећа.

“Ми се трудимо да сваке године за одржавање 
стадиона набавимо нешто ново, тако да смо ове 
године купили трактор и неколико машина за 
фино одржавање терена. Користимо најквали-
тетније семе и ђубриво, а сама технологија којом 
одржавамо травњак као и стање у којем се терен 
налази говори да смо на правом путу”, каже ди-
ректор ЈП ‘’КСЦ Чајетина’’ Никола Смиљанић.

  Да су услови које за припреме нуде и терени 
и домаћини више него добри, говори заинтересованост све већег 
броја клубова који желе да своје припреме спроведу баш овде. У 
сезони КСЦ не може да изађе свим захтевима у сусрет, јер посе-

дује само два терена. Ове године због померања 
датума почетка првенства створили су се услови 
да се повећа број екипа које обављају припреме 
на ‘’Швајцарији’’. Поред црногорских и босанских 
екипа, које су дугогодишњи сарадници, прошле 
и ове године на овом терену тренирали су ру-
мунски прволигаши “Челаул” и“Петролул”.

 Са истом пажњом одржава се и спортска дво-
рана у Чајетини у којој је летос, измеђуосталих, 
тренирала кошаркашка репрезентација Србије 
(две селекције: до 16 и до18 година), а одигране 
су и две утакмице Србија – Немачка. “За нашу 
дворану и за наше мало место то је изузетна ст-
вар. Импресије гостију Чајетином и Златибором 
нам веома импонују. Они кажу да ретко где у Ср-

бији имају овакве услове за припреме”, додаје Смиљанић.
Од ове јесени у чајетинској спортској дворани одигравају се и 

утакмице Друге кошаркашке лиге. М. Р. Л.
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Златибор са Копаоником  
на иностраном тржишту

Златибор и Копаоник заједно ће 
промовисати своје туристич-
ке потенцијале на иностраном 

тржишту већ за предстојећу зимску 
туристичку сезону. Уговор о овом 
партнерству свечано су 28. октобра на 
Златибору потписали  представници 
Туристичке организације Златибор, 
Туристичко-спортске организације 
Рашка и Регионалне развојне агенције 
‘’Златибор’’ из Ужица која спроводи 
Програм развоја приватног сектора у 
југозападној Србији(ПСД) финансиран 
од швајцарске владе са циљем уна-
пређења промоције туристичких дес-
тинација на међународном тржишту.

У име две туристичке организације 
уговор су потписали директор ТО Зла-
тибор Арсен Ђурић и директор ТСО 
Рашка Раденко Цветић, а у име РРА 
‹›Златибор›› и ПСД програма њихо-
ви директори Славко Лукић и Дарко 
Ђуровић. Овом приликом је речено да 
је основни циљ ове сарадње два водећа 
планинска центра повећање турис-
тичког промета и потрошње страних 
туриста ради повећања прихода и за-
пошљавања у туризму. То ће се по-
стићи унапређењем рада туристичких 
организација и континуираном про-
моцијом ових дестинација на страном 
тржишту. Намера је да понуда буде 
боље видљива у иностранству и кроз 
већи промет страних туриста порасте 
девизни прилив у туризму, приходи за 
привреду и запосленост.

Арсен Ђурић је најпре захвалио РРА 
‹›Златибор›› и ПСД програму што су 
препознали успешан рад две водеће 
српске планине и одабрали их за парт-

нере. – На Златибору стално расте број 
гостију, страних посебно. Тржиште Ср-
бије за наше капацитете од 20.000 ле-
жајева је постало мало, па се све више 
представљамо на страним тржиштима. 
Ово ће резултирати довођењем већег 
броја иностраних гостију на Златибор, 
а од важности је и унапређење орга-
низационе структуре туристичке ор-
ганизације, по питању истраживања 
тржишта и маркетиншких активности 
– истакао је Ђурић.

Директор ТСЦ Рашка Раденко Цве-
тић навео је да се на Копаонику за 34 
одсто број страних гостију повећао у 

прошлој зимској сезони, те да је Влада 
Србије позамашна средства уложила 
у ову планину што је допринело по-
већању. – Копаоник и Златибор раде 
заједно, партнерски ћемо наступати 
с циљем да будемо најконкурентнији 
у овом делу Европе. Ова активност 
допринеће повећању броја страних 
гостију као и проширење тржишта на 
оне европске земље из којих су нам ту-
ристи мање долазили.

Директор ПСД програма Дарко 
Ђуровић, истакао је да ће се са 60.000 
швајцарских франака помоћи ова ак-
тивност корисна и за Златибор и за 
Копаоник, две велике српске дестина-
ције. – На три начина ћемо туристич-

ким организацијама помоћи: први, да 
унапреде организациону структуру, 
други да унапреде односе с приват-
ним сектором и трећи, финансијски их 
подржавамо да крену у овај подухват. 
То ће довести до запошљавања људи у 
туризму и отварања нових туристич-
ких тржишта , што је и циљ ПСД про-
грама већ доказаног у низу сличних 
активности – рекао је Ђуровић.

По речима директора РРА ‹›Злати-
бор›› Славка Лукића, због све веће кон-
куренције у планинском туризму осе-
тила се потреба за овим партнерством 
Златибора и Копаоника, две најјаче 

туристичке дестинације код нас. Овај 
пословни модел треба да буде пример 
добре праксе за друге мање туристич-
ке организације у Србији, а улога РРА 
‹›Златибор››  је да подржи јачање конку-
рентности у туризму. – Удружујемо се и 
наступамо заједно јер конкуренција не 
мирује –напоменуо је Лукић, додајући 
да обједињавање свих појединачних 
буџета намењених иностраним про-
моцијама у један заједнички треба да 
донесе корист. Иначе, прва фаза ове 
сарадње предвиђена је за предстојећу 
зиму и креће већ од почетка новембра, 
а друга фаза заједништва Златибора и 
Копаоника биће на пролеће за летњу 
сезону.  М. Ј.

Основни циљ ове сарадње два водећа планинска 
центра je повећање туристичког промета  

и потрошње страних туриста  ради повећања  
прихода и запошљавања у туризму
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Јавно комунално предузеће ‹›Водо-
вод Златибор’’ од оснивања 2012. 
године па до данас послује веома 

успешно. На комерцијаним основама, 
зарађује довољно за плате радника 
и текуће одржавање. Директор овог 
предузећа Раде Јовановић каже да су 
сви сеоски водоводи преузети, рекон-
струисани су и одржавају се, ради се на 
ширењу водоводне и канализационе 
мреже, а набављена су и сва потребна 
опрема и возила, чиме је увећан основ-
ни капитал овог предузећа.

„Имали смо контролу републичке 
инспекције и њихов закључак је да смо 
једно од ретких водоводних предузећа 
у Србији који је готово све сеоске во-
доводе на територији општине преу-
зео на газдовање и управљање. Остао 
је само још један сеоски водовод, а то 
је месни водовод Рожанство који ће 
бити преузет до краја ове године. Од 
оснивања овог предузећа 2012. Године 
преузели смо месни водовод Боровац у 
Мачкату који се простире и до Даутов-
ца, затим водовод Грабовица у Кривој 
Реци, сада и у селу Трипкова, преузели 
водовод на Рудинама који је бунарског 
типа и завршили радове на њему. Во-

довод у Сирогојну је у нашем саставу 
од оснивања јавног комуналног преду-
зећа, а у нашем поседу је и водовод у 
Алином Потоку“, каже за „Златиборске 
вести“ директор Јовановић.

  ‘’Водовод Златибор’’ сада има 
7.628 прикључака, а сваког дана се 
прикључују и нови корисници. Водовод 
Грабовица има 700 прикључака,, 120 
Трипкова, 70 Рудине, око 100 прикљу-

чака је у Рибници, а Даутовац и Мачкат 
сада имају око 400 нових прикључака. 
Ова мрежа се са градског ужичког во-
довода сада шири и ка Кривој Реци. 
Урађен је крак ка Ивановићима и 
Бојовићима, а тренутно се изводе ра-
дови ка Марковићима, Зечевићима и 
Курћубићима. 

  „Сада ширимо водоводну мрежу и у 
Гостиљу. Долази се до цркве, а вода је 
са Змајевца. У том систему биће при-
хваћен и њихов постојећи сеоски водо-
вод са око 20 кућа, док ће у овој години 
бити урађено око 30 нових прикључа-
ка, а наставак радова предстоји на про-
леће“, каже Раде Јовановић.

  ЈКП „Водовод Златибор’’ има и своје 
радне јединице у Мачкату и Сирогојну, 
које брину о сеским водоводима. На-
равно, помоћ им је максимално пру-
жена од матичног предузећа у виду 
људства и механизације.  Сви месни 
водоводи који су преузети, сем Руди-
на и Сирогојна, били су у веома лошем 
стању. На свима њима замењене  су 
старе цеви и пумпе, урађене рекон-
струције црпних станица, набављене 
станице за дозирање хлора.

  Тренутно се изводе радови на ши-

ЈКП „Водовод Златибор’’
Све сеоске водоводе преузели и добро одржавају

Раде Јовановић

Рибничко језеро, златиборска водоакумулација 
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рењу водоводне и канализационе мре-
же према Тић пољу, према апартманс-
ком насељу Јелена Анжујска. Ради се на 
измештању главног  канализационог 
колектора код апартманског насеља 
Калман, испод пијаце, на новој водо-
водно – какализационој мрежи  код 
нове локације за златиборску пијацу. 
Изводе се радови и на новом водовод-
ном краку у Рибници ка Марићима,  
испод Торника. Тренутно се чека на 
Одлуку о пуштању у рад постројења за 
пречишћавање отпадних вода у насељу 
Зова како би се решили имовински од-
носи на том делу парцеле око градње 
канализационог колектора, који ће 
бити пренет на управљање ЈКП „Во-
довод Златибор’’. На Јеврејском брду 
ради се на измештању водоводних 
цеви до резервоара. И у Гостиљу се из-
воде радиви на проширењу водоводне 
мреже, који су већ при крају. Остаје 
само да се поставе шахте, тако да први 
корисници који буду платили прикљу-
чак могу добити воду са овог водовода.

  До сада је у значајној мери про-

ширена водоводна и канализациона 
мрежа. У току 2012. године уређено је 
2.777 метара водоводне и 1.602 метра 
канализационе мреже. Следеће, 2013., 
ЈКП „Водовод Златибор’’ изградило је 
16.679 метара водоводне и 1.073 ме-
тра канализационе мреже. У 2014. на-
стављено је истим темпом. Изграђено 
је 16 километара водоводне и 1,7 кило-
метара канализационе мреже.  Ове го-
дине, до октобра месеца, изграђено је 
7 километара водоводне и 920 метара 
канализационе мреже.

„Ове године закључили смо један 
велики и озбиљан посао са фирмом 
‘’Електроват’’ из Чачка, тако да радимо 
ископ канала за постављање електрока-
блова од Доње Јабланице до трафоста-
нице на Златибору, чија је дужина око 

12 километара. Очекујемо да ћемо те 
радове завршити у овој години“, истиче 
Раде Јовановић и додаје да је за њихово 
пословање веома важно да током целе 
године имају посла, како би и приходи 
овог предузећа били стабилни.

„Поред тога што имамо доста 
послова око одржавања мреже, 
за нас је веома важно то што  је 
општина Чајетина нама пове-
рила те послове, а то значи и 
изградњу нових водоводних 
кракова. Добијамо све послове 
од општине који су проглаше-
ни комуналном делатношћу и 
добили смо искључива права 
за те послове. Једини проблем 
је што је грађевинска сезона 
на Златибору веома кратка и 
за кратко време мора да се 
уради доста тога. А грађе-
винска сезона се поклапа 
и са туристичком тако 
да морамо 
радове да 
изводимо 

када је најмања гужва и када нећемо 
сметати туристима и становништву. 
Ово предузеће може да ради комер-
цијално и да заради, али један од про-
блема је тај што на Златибру имамо 
више гостију и викендаша, који рачуне 
за воду плаћају једном годишње,  него 
сталног становништва које те рачуне 
плаћа сваког месеца. Тако нам је на-
плата боља у летњем него у зимском 
периоду, а у периоду од јануара до маја 
имамо мањи прилив новца“, објашња-
ва Јовановић.

ЈКП „Водовод Златибор’’ бави се и 
зимским одржавањем путева, и то на-
сеља Чајетине и пута до Беле Земље и 
Криве Реке, тако да је то још један до-
датни извор прихода. 

У плану је ширење канализационе 

мреже у насељу Зова на Златибору, а 
општина Чајетина је решена да у на-
редној години уради ревизију већ по-
стојећих пројеката за пречишћавање 
отпадних вода у Мачкату, Сирогојну и 

Чајетини, као и у другим сеоским 
срединама.Из разлога очувања жи-

вотне средине, али и заштите вода, 
нарочито подземних, јер су то 

значајни ресурси општине.
Такође, општина је дала и 

налог да се изврше припрем-
не радње како би отпочели радови на 
довођењу воде са Сушичких врела – 
прво ка успутним насељима, а затим 
ка Чајетини и Златибору. С обзиром 
да поменуту воду користи град Ужи-
це, који припрема послове на рекон-
струкцији  постројења за прераду воде 
на Церовића брду, Сушичко врело ће 
убудуће напајати водом становнике 
општине Чајетина. Према већ потпи-
саном уговору, чајетинска општина 

има предност, док ће Ужи-
це добијати вишак воде. 

ЈКП „Водовод Златибор’’ 

набавило је и сву потребну опрема и 
возила, чиме је увећан основни капи-
тал овог предузећа. Од почетка рада па 
до данас возни парк је обновљен  јед-
ним камионом путарцем, ровокопачем 
‘’вермер’’ за радове по каменитом тлу, 
а набављени су и  приколица и фекал-
на цистерна  за трактор, 5 теретних 
возила марке ‘’панда’’, по један ‘’југо’’ 
и ‘’пунто’’, као и друга неопходна оп-
рема за рад. Набављени су и водомери 
на даљинско очитавање, а њихова при-
мена почеће од ТЦ Златибор. Модер-
низован је начин очитавања водомера, 
чији  се унос сада ради  на таблетима, 
са којих се подаци директно уносе у ра-
чунарски програм.  Ради се и на даљем 
развоју Географског информационог 
система (ГИС).  Нада Џелебџић
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Са подручја Златиборског окру-
га 20 привредних и друштвених 
субјеката, који су се својим вред-

ним радом истакли у предузетништву 
и стваралаштву, награђени су при-
знањем „Капетан Миша Анастасије-
вић“ на свечаности одржаној 29.сеп-
тембра. Одлуку о додели признања 
донео је жири кога чине истакнути 
привредници, новинари и професори, 
којим је председавао професор Радо-
ван Пејановић, ректор Универзитета у 
Новом Саду.

Ово својеврсно оцењивање и вред-
новање предузетничког стваралаштва 
организује се у оквиру пројекта „Пут 
ка врху“, који је настао пре 15 година. 
Његов основни циљ је да препозна 
најбоље и скрене пажњу јавности на 
њихова прегнућа, промовише и на-
гради те прегаоце и ствараоце, да у 
аналима Златиборског округа остану 
записана и забележена њихова имена. 
Носиоци пројекта су агенција „Медиа 
Инвент“, Универзитет у Новом Саду и 
Универзитет у Београду, уз свесрдну 
помоћ и подршку Привредне коморе 
Војводине, Привредне коморе Србије и 
општине Чајетина. 

Пре доделе признања добитницима 

је добродошлицу пожелео председник 
опшине Чајетина Милан Стаматовић 
са жељом да овакве успехе и радне ре-
зултате бележе и убудуће.

Признање „Капетан Миша Анаста-
сијевић“ у категорији најбоља компа-
нија у региону ове године добила је 
компанија „Златиборац“ д.о.о. из Мач-
ката.

„Ова награда за нас значи много, 
посебно што је дошла из нашег окру-
жења. То је за нас обавеза да у наред-
ном периоду наш регион, наравно и 
нашу Србију, на још квалитетнији на-
чин представимо и на домаћем и на 
иностраном тржишту, као што смо до 
сада радили“, истиче Душан Кнежевић, 
директор компаније „Златиборац“.

Награда за пројекте афирмације 
предузетништва у региону припала је 
Регионалној привредној комори Ужи-
це. Најбољи менаџер Златиборског 
округа, по одлуци жирија, је Марко Ба-
таковић, генерални директор МПП „Је-
динство“ а.д. Севојно. Најжена у биз-
нису нашег округа је Мирјана Ковчић 
Мандић, фирма ‘’Електротермија’’ доо, 
Бела Земља.

Председник општине Пријепоље 
Емир Хашимбеговић награђен је у 
категорији за развојне потенцијале у 
региону. Заслужену награду за допри-
нос изградњи привредног амбијента у 
региону добио је Миланко Јовановић, 
власник предузећа „Диви“ доо Ужице, 
док је награда за традицију и најбоље 
услуге превоза путника припала Прив-
редном друштву “Ракета АБ“ доо Баји-
на Башта.

„Златиборац” најбоља  
компанија у региону

Признања „Капетан Миша Анастасијевић”  
за 20 добитника из округа

Душан Кнежевић, генерални директор „Златиборца”

Заслужено признање: из погона компаније „Златиборац” 
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„Свако признање значи, а овоће бити 
један велики подстрек да сигурним ко-
рацима идемо напред јер одавно смо 
схватили да нема малих и великих, већ 
успешних и оних мање успешних“, са 
поносом истиче Светлана Бјеличић, 
менаџер „Ракете“ Бајина Башта.

 Признање „Капетан Миша Анаста-
сијевић“ у категорији најбољи менаџер 
у угоститељству и туризму региона 
припало је Војиславу Јанићу, директо-
ру ХТТ ад „Палисад“ Златибор.

„Овакво једно признање у овом теш-
ком времену, у ситуацији када овај хо-

тел поново расте, заиста представља 
један велики подстрек да са својим 
сарадницима наставим даље“, каже 
Војислав Јанић, директор ‘’Палисада“.

Награду за континуитет и квалитет 
добила је ‘’Апотека Арсић“ Ужице, а за 

допринос развоју села и унапређењу 
пољопривреде ‘’Млекара Спасојевић“ 
Бајина Башта.

Радомир Спасојевић, власник ‘’Мле-
каре Спасојевић“, каже да ову награду 
није очекивао и да је њоме пријатно 
изненађен. Нарочито што је дошла 
сада када ова млекара прославља свој 
јубилеј, 20 година постојања. Времена, 
како каже, за славље нема.Мора се ићи 
даље и тежити ка испуњавању зацрта-
них циљева.

Признање „Капетан Миша Анаста-
сијевић“ у категорији за разноврсност 

и тржишну позиционираност добило је 
предузеће ‘’Катмар’’ доо Севојно, а за 
пројекте прекограничне сарадње у ре-
гиону општина Бајина Башта. Најбољи 
банкар у Златиборском округу је Ми-
лојко Томоњић, директор Комерцијал-

не банке, филијала Ужице, а награда 
за друштвену одговорност припала је 
Миланку Гордићу, власнику предузећа 
„Олекс“ доо и ИМД „Вести“ доо Ужице. 
Душан Марковић, власник предузећа 
„Марк МД“ доо Ужице примио је на-
граду за промоцију туристичких по-
тенцијала региона, а Горан Којадино-
вић, директор ‘’Инфосис’’ доо Ужице, 
за примену међународних стандарда у 
пословању.

Плакета са златником „Капетан 
Миша Анастасијевић“ ове године у ка-
тегорији за пословну визију припала је 

Миловану Вуловићу, директору фирме 
„Графичар“ доо Севојно, а у категорији 
за најбоље средње предузеће Милану 
Љубојевићу, директору ‘’Пино Арт’’ 
доо Ужице. За нај породични бизнис у 
региону награђен је Ненад Тасић, влас-
ник СЗТР „Тасић ентеријери“ Ужице, а 
за унапређење пословног амбијента у 
Златиборском округу Раденко Фили-
повић, директор фирме ‘’Термовент’’ 
доо Ужице.

Програм свечане доделе признања 
употпуниле су чланице хора основне 
школе „Димитрије Туцовић“ Чајетина, 
као и дуо гитара сестара Марије и Је-
лене Ђукић. Присутни су послушали и 
беседу о српском задужбинарству, коју 
је говорио наш познати песник Перо 
Зубац.

Након доделе признања на нивоу 
региона, сваке године 7.априла на 
празник Благовести, у угледној Мати-
ци српској у Новом Саду проглашава 
се избор 20 најбољих у Србији. То је 
завршна републичка манифестација 
пројекта „Пут ка врху“.

Драгана Росић

ПРИВРЕДА

Награђени од „Медија Инвента”

Војислав Јанић,  
директор „Палисада”

Светлана Бјеличић, менаџер  
бајинобаштанске „Ракете”

Радомир Спасојевић,  
власник млекаре „Спасојевић”
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Наша Боса... Тако народ злати-
борски, онако присно и од срца, 
зове ову жену етнолога, ствара-

оца, истраживача, ходољуба, писца, не-
уморног трагача за нашим коренима, 
вредностима и истинама. 

Сви знају и цене ову Златиборку 
којом се поносе: још од њеног допри-
носа стварању Музеја ‘’Старо село’’ и 
плетиља у Сирогојну заједно са Добри-
лом Смиљанић, преко истраживања и 
обнове манастира Увац и многих спо-
меника у овом крају, па проучавања 
обичаја, гробаља, грађевина, музејских 
вредности, писања многих књига, све 
до научно вредних истраживања култу-
ре српског народа у државама које нас 
окружују.

То је она наша вредна и умна Боса, 
родом из Бранежаца. Њу знају и радо 
поздрављају и бркати старци у каквој 
златиборској забити, и наши водећи 
академици, књижевници из престони-
це, новинари...Деценијама она ради, 
путује, пише и – још се није уморила.    

„Човек није створио ништа што је 
надживело књигу. Оно што није напи-
сано није се ни догодило, посаветовао 
ме један мој пријатељ и ја сам решила 
да пишем о ономе што радим. Па су 
тако у књиге стали манастирски посе-
ди, народна архитектура и надгробни 
споменици“, прича за „Златиборске 
вести’’ етнолог Боса Росић која ових 
дана припрема монографију о над-
гробним споменицима општине Чаје-
тина. У тој књизи биће обрађено око 15 
хиљада споменика.

„Споменици су историјски извор 
првог реда, из тих малих споменика 
се црпи језик, књижевност, уметност 
и историја.Они су некада одсликавали 
читав живот једног народа“, схватила 
је Боса, проучавајући српска гробља од 
њених Бранежаца до Румуније, Алба-
није, Мађарске.

„Данас српска гробља изгледају туж-
но и ружно. Људи не знају, а неће да 
слушају: ако се, на пример, напише 
само ожалошћена породица прекида се 
историјски ток, а они мисле да је то от-
мено“, изричита је наша саговорница. 

„Златиборци се данас сахрањују где 
ко стигне, најчешће у Чајетини или у 

својим селима. Споменици су често 
неестетски, каменоресци немају смис-
ла за лепо. Споменик  је крст и важан је 
текст , а не величина“, објашњава Боса 
Росић и додаје да би држава и црква 
требало да поведу рачуна како треба 
да изгледају споменици.

Њено мишљење је да би Златибор 
као туристичко место требало да има 
изузетно гробље, да људи долазе да 
га виде. ‘’Као на пример Пер ла Шез у 
Паризу, где се сахрањују великани, или 
српско гробље уТрсту које је туриис-
тичка дестинација. Многи угледни 
људи из Београда би желели да буду са-
храњени на Златибору јер су овде про-
вели највише времена“, каже она. 

Њен предлог, који је већ доставила 
у општину, је да такво буде саграђе-
но према Лечића врху са алејом, др-
воредом и гробљанском црквом која 
би била реплика оне у Јабланици или 
Доброселици. И са тачно прописаним 
изгледом споменика.  „Надам се да ће 
неко овај мој предлог да уважи и да ће 
ме консултовати“, очекује Боса Росић.

Она је свет пропутовала, многе људе и 
обичаје упознала, али је свом завичају, 
кога неизмерно воли, остала одана.  

„Златибор ми је дао живот , а ја њему 
себе! Све што сам радила, радила сам 
са жељом да унапредим Златибор, да 
буде лепши и бољи. А колико сам успе-
ла, нека оцене генерације које долазе’’.

Како се све мења, мењао се и Злати-
бор. Некима је данас по вољи, некима 
се и не свиђа како сада изгледа, али 
Златибора има толико да ће у њему 
моћи да уживају сви.

„Памитим време када је на Злати-
бору било десетак вила изграђених по 
предратним урбанистичким пројекти-
ма. Данас градитељи морају да се по-
винују жељама инвеститора и гостију 
који долазе на Златибор. Они који се 
гурају по центру диктирају и услове 
градње.Али не секирам се – Златибор 
је огроман. Довољно је да видите при-
роду на путу од Увца према Прибоју, 
надам се да ће тај пут ускоро бити 
асфалтиран. Своје пријатеље одвела 
бих и према Семегњеву, у Мокру Гору, 
Трипкову, Сирогојно, где год да их од-
ведем чека их непрегледна лепота.  Во-
лела бих да буду сачуване предратне 
виле, којих на срећу још има, али су у 
очајном стању. И да се сагради један 
културни простор са свим уметнич-
ким садржајима: галеријом, музејем, 
библиотеком’’, наглас размишља Боса, 
увек креативна и предузимљива. 

А свом народу златиборском саве-
том се обраћа: „Обичаје да не забора-
вимо. Они се јако добро преносе, али 
смо склони претеривању. Потребно 
је обичаје сачувати од кича, а то ћемо 
постићи само образовањем“, вели Боса 
Росић, научница из народа.  М. Ј.

Споменици су сећање једног народа
Вредна и умна Боса Росић  толико је створила а није се уморила: ових дана  
припрема монографију о надгробним споменицима општине Чајетина 

Златибор ми је дао живот, а ја њему себе! 
Све што сам радила, радила сам са жељом  

да унапредим Златибор
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Дечје одмаралиште „Голија” 
на Златибору, на коме управо 
трају радови, добиће нови из-

глед до средине децембра ове године. 
Инвестиција на једном од најстаријих 
златиборских здања, вредна око 26,5 
милиона динара, подразумева надо-
градњу једног спрата на одмаралишту, 
наткривање спортског терена метал-
ном конструкцијом и изградњу терена 
за тенис и бич волеј.

Зграда одмаралишта „Голија” на 
Златибору изграђена је још давне 1930. 
године. Од 1956. ради као дечје одма-

ралиште, кроз које су прошли многи 
малишани из целе Србије. На ред је до-
шла и реконструкција, како би услови 
смештаја били побољшани. Овом ин-
вестицијом добиће се осам нових соба, 
биће наткривени спортски терени, из-
грађени терени за тенис и бич волеј, 
док лежаја на спрат више неће бити. 
Извођач радова је предузеће „Еуротер-
мик” из Краљева.

„Радови су добро кренули и посао ће 
бити урађен на време. Ново улагање је 
било неопходно за ово дечје одмара-
лиште, како бисмо добили још успеш-

није пословање ове установе“, рекао 
је Тихомир Петковић, градоначелник 
Ужица.

Средства за ову инвестицију обезбе-
дили су Министарство трговине, тури-
зма и телекомуникација – 13 милиона 
динара, установа „Дечје одмаралиште 
Златибор” из Ужица која газдује објек-
том – три милиона, град Ужице пет 
милиона и општина Чајетина кроз ос-
лобађање плаћања комуналног опре-
мања – 5,5 милиона динара.

 „На овом примеру се види како може 
да се реконструше или изгради нови 

садржај на дечјем одмаралишту на 
Златибору када се удруже две општи-
не, установа и министарство. Мислим 
да ово треба да буде пример за целу 
Србију, како може лако и једноставно 
да се унапреди квалитет живота и упо-
тпуне туристички садржаји, као што се 
то сада дешава на Златибору“, истакао 
је председник општине Чајетина Ми-
лан Стаматовић.

По речима министра трговине, ту-
ризма и телекомуникација Расима 
Љајића, ово је један од 61 пројекта 
које министарство финансира у окви-

ру туристичког развоја у земљи. „Ово 
је пројекат који ће свакако допринети 
побољшању укупне туристичке понуде 
Златибора, као једне веома важне ту-
ристичке дестинације. Овде ће се по-
већати капацитети за око 130 лежаје-
ва. Надамо се да ће се изградњом ове 
спортске инфраструктуре допринети 
наставку спортских кампова“, рекао је 
Љајић.

Министар је у вези са „Голијом” на-
гласио да је за идућу годину у плану 
изградња затвореног базена, као и 
спортске хале и терена за фудбал, за 

шта ће министарство издвојити по-
требна средства.

„Вила Голија овом инвестицијом 
добија осам нових соба, повећава се 
смештајни капацитет, избацујемо до-
садашњи принцип спратних кревета. 
Са наткривањем спортских објеката 
добијамо једну заштићену средину, 
како би се и у неповољним времен-
ским условима обављале спортске 
активности“, истакао је Владан Цупа-
рић, директор установе „Дечје одмара-
лиште Златибор”.

Н. Џелебџић

Две општине  
и држава 
улажу у  

нови изглед 
„Голије”
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Популарна акција “Медицинско 
село”, која је у суботу 3.октобра 
одржана у Сирогојну успеш-

но је спроведена. Био је то подухват у 
служби народног здравља – у времену 
од 8 до 14 часова прегледано је пре-
ко 200 пацијената, како из Сирогојна, 
тако и других сеоских месних заједни-
ца општине Чајетина. 

Лекари су дошли пред људе у селу, 
медицинску помоћ и негу свима учи-
нили доступном. Укупно 60 меди-
цинских радника, од којих 22 лекара, 
неуморно су радили на прегледу па-
цијената, дијагностиковању и одређи-
вању терапије.

Директор Здрав-
ственог центра 
Ужице примаријус 
др Милош Божовић 
рекао је да је ово 
пример како споји-
ти лепо и корис-
но.“Ми лекари смо 
увек расположени 
за овакве акције. 
То смо доказали. 

Велика већина лекара обавља свој по-
сао према Хипократовој заклетви”.

У име Дома здравља Чајетине, која 
је суорганизатор овог ‘’Медицинског 
села’’, начелница Гордана Бојовић 
каже: “Грађани су изузетно задовољ-
ни. Ми смо задовољни! Доста људи се 
прегледало и код специјалиста и код 
наших лекара, који су вршили тријажу 
и издавали упуте са којима су се па-

цијенти јављали 
код лекара спе-
цијалисте. Након 
тога су се са из-
вештајем специја-
листе враћали код 
наших, који су им 
издавали рецепте, 
а ту је и апотека у 
којој су одмах до-
бијали лекове. Во-

лели бисмо, а то нам је у плану, да се 
наставе овакве акције, да их буде више 
и буду још веће”.

‘’Медицинско село’’ покренуто је 

преко Удружења грађана “Сигурност”,  
основаног пре шест месеци, и ово је 
први пројекат са којим су стартовали. 
За њега су конкурисали код општине 
Чајетина, она га је одобрила и подржала 
новчаним средствима од два милиона 
динара. Циљ удружења ‘’Сигурност’’ 
је пружање помоћи жртвама насиља 

у породици, као и 
спровођење здрав-
ствене заштите у 
сеоским средина-
ма. У припреми су 
још два пројекта 
из ових области, 
за која је удружење 
конкурисало и код 
надлежних ми-
нистарстава, каже 

Славица Дидановић, председница уд-
ружења ‘’Сигурност’’.

Организацијом “Медицинског села” 
у Сирогојну више су него задовољни 
сви који су овога дана, без много че-
кања, обавили своје здравствене пре-
гледе. Жеља им је, како рекоше, да 
оваквих акција буде више од једне у 
години, а организатори и покровитељ 
обећавају да ће се за то постарати.

По речима председника општине 
Чајетина Милана Стаматовића, ова ло-

кална самоуправа дуги низ година из-
дваја средства за уређење инфраструк-
туре у сеоским месним заједницама. 
‘’Али сама инфраструктура ништа не 
вреди ако се мештанима који живе у 
овим пределима не пружи адекватна 
медицинска услу-
га, као и културни 
и други садржаји 
који постоје у ур-
баним срединама. 
Реформом здрав-
ственог система 
дошло је, нажа-
лост, до затварања 
многих сеоских 
амбуланти, па су 
села остала без адекватне медицин-
ске заштите. Ми смо преко Удружења 
грађана “Сигурност” покренули “Ме-
дицинско село”, па уз неколико енту-
зијаста, који су увидели тај проблем и 
жртвовали своје слободно време у овај 
хуманитарни рад, спровели ову велику 
акцију.Наставићемо и у наредној го-
дини да организујемо овакве акције, 
а битно је да је ова успела, да су људи 
задовољни и да је новац који је локална 
самоуправа определила отишао у праве 
руке”, истакао је Стаматовић.

М. Р. Луковић

Лекари за дан прегледали  
200 пацијената у Сирогојну

„Медицинско село’’ успешно спроведено. – Жеља да се наставе овакве акције

Др Милош  
Божовић

Славица  
Дидановић

Милан  
Стаматовић

Гордана  
Бојовић
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Да рано образовање има 
веома важну улогу у раз-
воју детета и  да је посеб-

но значајно за децу из сеоских 
средина, препознала је oпшти-
на Чајетина. Континуираним 
инвестирањем  у физички и 
стручни потенцијал, квалитет 
програма и садржаја  за 500 деце 
раног узраста која су обухваће-
на предшколским програмима 
у оквиру Предшколске установе 
„Радост“, створене су добре при-
лике за раст, развој и учење кроз 
игру. Ова установа  располаже са  
два наменски грађена објекта у 
Чајетини и Златибору и четири 
адаптирана простора у оквиру 
сеоских школа у Сирогојну, Кри-
вој Реци, Мачкату и Шљивовици.

“Вртић се традиционално сма-
трао местом за чување деце. 
Међутим, улога раног институ-
ционалног образовања је далеко 
сложенија и одговорнија и има 
вишеструки ефекат, како нa поје-
динца, тако и на друштво. Поје-
динци су здравији, успешнији 
у школи, продуктивнији, а онда 
се то самим тим рефлектује и на 
друштвени ниво.  Наша је обаве-
за да на тако одговоран задатак 
одговоримо, тако што ћемо свој 
деци, а посебно оној из сеоских 
средина, пружити исте прилике 
за учење. Радили смо годинама 
вредно на томе и уз велико разу-
мевање и финансијску подршку 
општине, успели”, прича за ‘’Зла-
тиборске вести’’ директорка ПУ ‘’Ра-
дост’’ Јелена Митрашиновић Брашанац. 

У протеклом периоду општина Чаје-
тина је са око три милиона  финанси-
рала адаптацију и опремање простора у 
Шљивовици, док је у објекат у Чајетини, 
на спрату,  уложено око 10 милиона, како 
за повећање енергетске ефикасности, 
тако и за адаптацију и опремање канце-
ларија за управу и администрацију. 
У Мачкату се, због великог интересо-
вања родитеља за вртић, адаптира нови 
простор за рад са децом  у припремном 
предшколском програму, у који ће бити 
уложено око 700.000 динара.

  „Предшколска установа  „Радост“ је 
промовисала значај улагања у предш-
колско због добити коју имају деца и 

успела да квалитетом програма и ус-
луга постане видљива и призната као 
угледна установа. Учествује на разли-
чите начине у различитим пројектима, 
који се пре свега односе на унапређи-
вање квалитета рада, у програмском 
сегменту рада. Квалитет рада установе 
је посебно вреднован од стране Минис-
тарства просвете, науке и технолошког 
развоја и можемо се похвалити најви-
шом оценом”, напомиње Јелена Мит-
рашиновић Брашанац.

  Према њеним речима, улагања у 
васпитно-образовни рад, резултира-
ла су значајним порастом процента 
обухвата деце. „Обухват је постигнут 
захваљући просторним капацитети-
ма који су доступни деци и њиховим 

родитељима, али и захваљујући 
квалитету програма и  садржаја 
који се реализују са децом. Оно 
што посебно желим да истак-
нем је одлична сарадња са ро-
дитељима и поверење које нам 
указују родитељи.  Они су нам 
најзначајнији сарадници и то је  
веома видљиво’’.

У односу на период од пре 
шест година, када је обухват био 
55 одсто деце, сада је 90 одсто 
док је републички ниво знат-
но нижи: око 49 одсто обухвата 
деце узраста од три до пет и по 
година.

“Анализом обухвата деце до-
шли смо до податка да највећу 
добит имају деца која потичу 
из пасивних крајева, а којима је 
предшколско образовање нај-
мање доступно. Са идејом да се 
сачувају села и деци из сеоских 
средина вртић учини доступним, 
интензивно је рађено на обез-
беђењу институционалног вида 
образовања, чему у прилог гово-
ре и отворени вртићи у селима“, 
наглашава директорка Јелена. 

Као позитивно искуство она 
истиче отварање издвојеног 
одељења у Мачкату где је забе-
лежен  велики број корисника 
услуга, како са територије наше 
општине, тако и са рубног под-
ручја града Ужица.

“Кроз специјализоване про-
граме који имају за циљ подсти-
цај улагања у предшколско вас-

питање и образовање, у плану је да се 
организује укључивање деце и из дру-
гих сеоских месних заједница. Извесно 
је да ће, будући да бележи оптималан 
број деце, Јабланица бити прво за-
ступљена у активностима које би под-
разумевале организован превоз деце у 
вртић на Златибору неколико пута то-
ком радне недеље’’. 

 Поред поменутих активности, у пла-
ну је да се конкурише код различитих 
фондова како би се у што краћем року 
стекли услови за што квалитетнији 
развој идеје пројекта „Улагање у рани 
развој и учење”, подсетила је на крају  
Јелена Митрашиновић Брашанац, ди-
ректорка Предшколске установе “Ра-
дост” из Чајетине.  

Сеоски вртићи да сачувамо села

Локална самоуправа  
отворила четири вртића  

у нашим селима са идејом  
да се деци из ових средина 

створе исти услови за учење 
као и деци из урбаног  

подручја општине.  
– У објекат за децу  
у Чајетини уложено  
10 милиона динара
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Ако нешто Србија има, то су шљи-
ве. Многа места у Србији назив 
су добила управо по овом воћу, 

као што су: Шљивар, Шљивово, Шљи-
вовац,  а ни Златибор није изузетак – 
на његовим падинама налази се село 
Шљивовица. Пространо и родно, нада-
леко чувено по најбољој ракији и ‹›Ра-
кијади››. Захваљујући овом селу Србија 
је од Европске комисије добила право 
да ракија шљивовица буде само наша! 

Шљивовица се сматра за једно од 
најлепших и највећих српских села. 
Налази се на надморској висини од око 
700 до чак 950 метара. Красе га, пре 
свега, чист ваздух, лепа природа, здра-
ва храна и топла домаћинска реч. Стал-
ним улагањима општине Чајетина у 
његове објекте, путеве, садржаје зна-
чајно се последњих деценија развило 
и напредовало. У овом времену кад 
је све мање житеља у планинским се-
лима широм Србије, Шљивовица је и 
сада очувала велики број становника, 
потврђујући виталност и снагу злати-
борског села потпомогнутог пажњом 
локалне самоуправе. 

У књигама је записано да су ово место 
у 17. 18. и 19. веку населили Срби, махом 
из старе Херцеговине. Кроз Шљивовицу 
данас пролазе важни магистрални са-
обраћајни правци, пруга Београд–Бар 
која повезује Србију и Црну Гору, и пут 
Ужице–Вишеград који повезује Србију 
и Босну и Херцеговину.  

Према подацима из 2008. године 
Шљивовица је имала 1.410 житеља 
у 487 домаћинства, међу којима је 

89 основаца, двадесетак 
средњошколаца и неко-
лико студената. Таквом 
бројношћу, дакле и по-
годним условима да се 
на селу остане, мало која 
сеоска средина може да 
се похвали. А Шљивови-
ца није позната само по 
великом броју житеља неуобичајеном 
за сеоске прилике у Србији – више је 
знају по имену које је добила зато што 
се већина сеоских домаћина на овим 
северним обронцима Златибора бави 
производњом квалитетне домаће ор-
ганске ракије од шљиве. 

То главно сеоско занимање за за-
нимљив догађај је искоришћено. У 
априлу  2008. године, на други Васкрс, 
први пут је у Шљивовици одржан Сајам 
домаћих ракија, популарна ‹›Ракија-

да››. Ово прво издање ма-
нифестације одржано је у 
просторијама шљивовичке 
основне школе. Том при-
ликом је 68 произвођача 
изложило 87 врста ракија, 
а према оцени тадашњег 
стручног жирија све су 
биле врхунског квалитета. 

За ‹›Ракијаду›› и Шљивовицу се по-
том свуда прочуло: људи су издалека 
долазили да пробају најбоље ракије, 
победничка на сајму стизала је и преко 
океана. А с обзиром на жељу да сајам 
ракија буде организован у још бољим 
условима, пре две године је одлучено 
да локација одржавања манифеста-
ције буде промењена. Организатори су 
се определили да нови простор за њу 
буде порта нове цркве у Доњим Бра-
нешцима. На почетку су на овој лока-
цији постојали одређени инфраструк-
турни недостаци, али се захваљујући 
вредним Шљивовцима и локалној са-
моуправи, која је имала разумевања 
за решавање овог проблема, ти радови 
приводе крају. 

Милован Божић, председник месне 
заједнице Шљивовица, каже да је „Ра-
кијада“ у великој мери популаризова-
ла село. То потврђује чињеница да је 
сајам из године у годину  посећенији, 
а осим наших произвођача, за најбољу 
ракију надметали су се и произвођачи 

Село шљиве и вредних домаћина,  
у коме млади остају

Општина Шљивовици значајно помогла градњом асфалтних путева, цркве,  
отварањем вртића, а планира се и решавање проблема водоснабдевања
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из других делова Србије. Село се про-
чуло и ван државних граница, па су 
овогодишњи сајам посетили и гости 
из Бугарске и Румуније. Посетиоцима 
се поред ракије истовремено предста-
вља здрава храна и сви други сеоски 
производи: сир, кајмак, мед, слатко од 
шљива, купина и дивљих јагода, џемо-
ви, купиново вино, штрикани џемпе-
ри, чутуре и остали производи од др-
вета, као и традиција овог краја. 

За значајна новчана средства која 
општина Чајетина сваке године опре-
дељује за сеоске месне заједнице није 
била ускраћена ни Шљивовица. Зах-
ваљујући томе у протеклих десет година 
у овом селу је асфалтирано око 25 кило-
метара путева. Према речима председ-
ника месне заједнице Божића, Шљиво-
вица се у потребама и пословима више 
не дели на Горњу и Доњу, па су се радови 
одвијали готово у свим засеоцима, пре-
ма ономе што се показало потребним. 

Асфалтни путеви прошарали су цело 
село, стигли и до Шкодрића, Бабића, 

засеока Росуље, Томића, Бонџулићи, 
Ивића, Делића ...За 2015. годину рас-
писана је јавна набавка за асфалти-
рање путева у засеоцима Аћимовићи, 
Шукиловићи, Зорзићи, Божићи и Шо-
ботовићи. Расписан је тендер и за ас-
фалтирање дела пута у засеоку Бабићи 
и Шкодрићи (леви крак). Осим у путну 
инфрасруктуру, општина је значајна 
новчана средства уложила  и у друге, 
сличне сврхе. Изграђен је мост на реци 
Сушици, адаптирана сеоска амбулан-
та, док је пет милиона динара уложено 
у изградњу нове цркве и сале у Горњој 
Шљивовици. Од септембра прошле го-
дине у селу је почео да ради и дечији 
вртић „Невен“ који послује у оквиру 
ПУ „Радост“ Чајетина. Вртић тренутно 
похађају 23 детета, од који је 5 предш-
колаца, док мешовиту групу чине ма-

лишани различите старосне доби (од 
две до пет година). 

С обзиром да село има великих про-
блема због недостатка воде, посебно у 
засеоцима Костадиновићи и Томићи, 
једна ид већих планираних инвести-
ција односи се управо на решавање 
овог проблема. У плану је да се ово 
село у будућности водом снабдева са 
Сушичких врела. То када ће овај посао 
бити реализован, како каже председник 
месне заједнице, зависи искључиво од 
локалне самоуправе. Током летњег пе-

риода када су потребе за водом биле 
знатно веће, мештанима су бесплатно 
допремане цистерне са водом.   

Шљивовица је одувек пуним срцем 
прихватала госте, а данас нуди прија-
тан одмор и ужитак у ресторанима 
домаће здраве хране, апартманима и 
собама у модерно опремљеним сеос-
ким домовима. Управо из тог разлога у 
априлу ове године основано је Турис-
тичко удружење „Шљивовица“. Њеов 
председник Дејан Шкодрић каже да је 
основни циљ удружења унапређење 
постојећих, али и организовање нових 
манифестација, поспешивање раз-
воја сеоског туризма и категоризације 
смештаја, као и презентација целокуп-
них смештајних капацитета. Приори-
тет је, истиче Шкодрић, очување гео-
графског порекла шљивовичке ракије, 

јединственог производа који заслужује 
да постане светски бренд.

У Шљивовици се налазе два споме-
ника изгинулим Шљивовцима који су 
посвећени страдалим родољубима у 
Првом и Другом светском рату. Шљиво-
вица има две цркве: стару сеоску цркву 
Пресвете Богородице у близини Локве 
у насељу Горња Шљивовица  и ново-
саграђену и још недовршену цркву 
Благе Марије на простору Бранешког 
поља крај магистралног пута. Жеља 
мештана била је да се у овој црквеној 
општини сагради нова црква у близи-
ни центра села.  Њихова жеља почела 
је да се остварује 2003. године када су 
ископани темељи, који су освештани 
2004. године.  Један број привредника, 
углавном рођених Шљивоваца, обезбе-
дили су  почетна материјална и новча-
на средства за изградњу. Прва новчана 
средства за извођење радова, у виси-
ни од 200.000 динара,  приспела су од 
општине 2005. године. Након тога, све 
до данас из буџета су издвајана сред-

ства за набавку грађе за столарију, до-
вођење струје и увођење у цркву,  рас-
вету, уређење црквеног плаца, отплату 
плаца, тако да укупан износ средста-
ва у периоду од 2005. до 2015. године 
датих од општине за изградњу цркве 
износи око три милиона динара. Овај 
храм посвећен Благој Марији  још није 
завршен, а према речима  свештеника 
Милана Мијаиловића планира се изра-
да пода, а потом и фрескописање.

Из Шљивовице потичу четири гене-
рала, четири позната новинара, један 
књижевник и публициста, три умет-
ника, више инжењера, економиста и 
лекара. У Шљивовици данас живи је-
дан вишеструки балкански и државни 
првак и атлетски репрезентативац, и 
један од најбољих српских академских 
вајара. Драгана Росић 
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Дневни боравак за децу са 
сметњама у развоју „Зрачак“ је 
почео са радом 2009. године, а 

од 2104. Удружење грађана  „Златибор-
ски круг“ је пружалац ове социјалне 
услуге. Од почетка рада ‘’Зрачка’’ па 
до данас основна школа у Чајетини 
је уступила три просторије, од којих 
је једна  опремљена и користи се за 
обављање групних активности корис-
ника,  друга се користи као кухиња за 
обуку старијих корисника за стицање 
основних животних вештина,  а трећа 
за подневни одмор млађих корисника 
и индивидуални рад стручних сарад-
ника са корисницима. 

 Након шест година рада дневни бо-
равак броји 12 корисника, узраста од 7 

до 26 година. Ту бораве деца из Сиро-
гојна, Јабланице, Рожанства, Гостиља, 
Мачката, Трнаве и Чајетине. Да постоји 
потреба за оваквом услугом социјалне 
заштите, уверили смо се безброј пута. 

Један од полазника је и Далибор Ми-

лекић из Јабланице,  који има  22 годи-
не. ‘’Већ 6 година долазим овде и мно-
го ми је лепо. Радим вежбе, играм се 
лоптом, волим кад шетамо. Ишли смо 
на излет пре неки дан у Овчар Бању. 
Тамо нам је било лепо, купали смо се 
и ишли смо у манастир, где смо се крс-
тили и палили свеће“, одушевљено нам 
прича Далибор.

  Сви се лепо друже, деле тренутке 
који су им драги. А њима је заиста по-
требно веома мало да би били срећни. 
Шта их чини срећним, шта је то што 
желе, чему се радују, чему се надају? 
Воле да се друже, увек на леп и искрен 
начин дочекају сваког посетиоца. Воле 
кад им неко дође. Али, да ли их често 
посећују? Да ли други људи знају шта 

то значи када си особа са посебним 
потребама? Да ли имамо разумевања 
за њих? Много је оваквих питања, али 
одговора је веома мало. Живе у свом 
свету, то је чињеница. Маштају, цртају, 
плешу уз валцер, труде се да науче да 

пишу и читају. Некима успева, а неки-
ма не. Али, без обзира на све то, они су 
ипак људи као и сви други, створени из 
љубави, са истим правима на живот и 
срећу као и сви ми. 

Мирко Петровић има  21 година и 
живи у  Раковици.

„Много ми је лепо овде. Учитељице 
су дивне. Свиђају ми се другари овде, 
лепо се играмо. Ја највише волим да 
играм валцер. А волим и да читам. Био 
сам на излету у  Овчар Бањи, свидео 
ми се базен. Лепо смо се купали“, сав 
срећан прича Мирко и каже да би во-
лео да буде механичар.

Миломир Милекић  има 25 година и 
каже да воли да долази у дневни бора-
вак. Живи у Јабланици и каже да има 
само један проблем, а то је да ли ће му 
пут бити чист када падне снег.

Зока Павловић има 25 година и живи 
у Сирогојну. Као и осталим другарима, 
највише јој се свиђају учитељице, па 
онда све остало.

„Овде ми је лепо, играмо се, цртамо. 
Сада се спремамо за приредбу за Нову 
годину. Волим када идемо на излете, а 
највише ми се допало Ужице. Били смо 
и на Златибору, у Врњачкој и Овчар 
бањи“, кроз осмех прича Зока.

Крајем септембра, Удружење грађа-
на ‘’Златиборски круг’’ је започело 
реализацију часова-радионица веро-
науке за кориснике Дневног боравка 
за децу са сметњама у развоју „Зрачак“ 
у Чајетини. За рад са децом и младим 
корисницима „Зрачка“ задужена је 
Слободанка Јојић, вероучитељ у ос-
новној школи у Мачкату. Веронаука је 
нешто ново за њих. Кажу да им се мно-

Чисте душе младих  
из боравка „Зрачак”

Да ли имамо довољно разумевања и пажње за 
потребе корисника Дневног боравка  за децу са 
сметњама у развоју „Зрачак”. –  Они маштају,  

цртају, плешу уз валцер, труде се да науче да пишу 
и читају. Некима успева, а некима не. Али и они су 

људи као и сви други, створени из љубави, са истим 
правима на живот и срећу као и сви ми
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го свиђа. Учитељица им је драга и воле 
са њом да причају.

Рад са овом децом углавном се спро-
води кроз радионице, уз помоћ којих 
се они обучавају о основним животним 
вештинама, а наставно особље се труди 
да кроз њих одржава основне интелек-
туалне функције деце са посебним по-
требама. 

„Aктивности у боравку спроводе се 
кроз разне радионице, индивидуал-
ни рад према њиховим потребама и 
могућностима корисника као и кроз 
корективне вежбе уз надзор физиоте-
рапеута.  С обзиром да структуру у ве-
ликој мери чине млади старији од два-
десет година за њих су најзначајније 
кулинарске радионице. Мада су њима 
најзанимљивоје музичке и ликовне 
радионице. Морам да кажем да се они 
изузетно радују посети нових људи, 
углавном волонтера. Сви су они јако 
послушни, нарочито када су у питању 
излети. Тада прихватају сва правила 
понашања која захтевају дате ситуа-
ције. Имам само речи хвали за њих“, 
са поносом каже Светлана Вучићевић, 
дефектолог, иначе члан стручног тима 
„Зрачка“, који је свакодневно са овом 
децом и додаје: „Рад са њима захтева 
заиста пуно енергије, јер се активности 
углавном заснивају на понављању, али 
и задовољство је радити са њима, јер су 
мале ствари за њих велике. Изузетан 
мотив су им похвале и много је лепо 
када на крају дана они са осмехом до-
лазе кући“.

У рад Дневног боравка су укључе-
ни млади волонтери из Волонтерског 
социјалног сервиса који долазе када 
имају времена да се друже са корисни-
цима или да са њима припремају обро-
ке у кухињи. Осим волонтера, ученици 
из школе долазе на заједничка дру-
жења и радионице. За новогодишње 
празнике организују заједничке при-
редбе. Велики број учитеља и настав-
ника долазе са својим ученицима и 
учествују у заједничким активностима.

Од наставног особља, ту су још физи-
отерапеути Данијела Новаковић и Јасна 
Ивановић, неговатељица Верица Јечме-
ница и педагог Добрила Станковић.

Светлана је рекла једну веома битну 
реченицу: „Када су они срећни, и ми 
смо срећни“! Зато, нека остану срећ-
ни заувек. Помозимо им да на њихо-
вим лицима увек буде осмех. Да знају 
да нису запостављени и заборављени. 
Нама је то мало, а њима заиста много.  
Помозимо колико можемо. Нека и ова 

деца осете да припадају овом свету, 
овом времену, овом тренутку!

Треба им помоћ, заслужују је. Ситни-
це значе њихов живот. Довољно је да им 
погледате у очи, видећете чисте душе 
које воле живот. Али, није им већина 
ствари доступна. Хајде да им олакшамо 
да кроз свој живот прођу што достојан-
ственије и лепше. Данас је свима тешко, 
свакоме од нас недостаје много тога, а 
највише пара. Мислим да они не знају 
за материјално, али знају шта желе. А то 
је да виде много тога.  Да доживе сва-
кодневницу као и сви ми. Само шетња 
по улицама Чајетине или Ужица за њих 
је прави доживљај. Па замислите када 
би и они могли да приуште себи да, на 
пример, један дан дођу у град, проше-
тају, виде стадион, позориште, музеј, да 
своје видике прошире и упознају неке 
нове димензије. Биће богатији бар за 
неколико информација. А онда, на крају 
те посете, отишли би у неки кафић или 
посластичарницу чисто да уживају. 

И како то рече Зорица једне прили-
ке: „ Желим један колач и киселу воду“! 
Немојмо да дозволимо да за њих то 
буде недосањан сан. Учинимо да то 
буде њихова стварност, да виде и осете 
да су пожељни у нашим животима и на 
нашим улицама. Па има ли шта лепше 
и племенитије  него да једног дана 
сретнемо те  посебне људе, и да нам 
буде драго да им пожелимо добродо-
шлицу у нашем граду? Да их поведемо 
на пиће и колаче и кажемо им да су до-
бродошли. Верујте ми, њихов осмех и 
срећа у очима довољни су да се осећа-
мо и ми посебно, јер знаћемо тада да 
смо за само 30 минута, које одвојим 
за њих, учинили велику ствар – пос-
ветили смо пажњу некоме ко то заис-
та заслужује. А знаће они то да памте, 
па, ако ништа друго, причаће између 
себе у свом дневном боравку, али и ро-
дитељима и пријатељима, да су били 
срећни. А то нам је ваљда најважније. 

 Нада Џелебџић
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Прота Захар ије Захарић

ПИШЕ: ПРЕДРАГ КОВАЧЕВИЋ

Град Беране лежи на реци  Лим и налази 
се на североистоку Црне Горе. У средњем 
веку подручје Берана је било познато 

као  Будимија. Било је од економског, ре-
лигиозног и политичког значаја у српској 
земљи Рашкој. У Беранама се налази задуж-
бина Немањића... У време Турака у Беранима 
је био кнез Стјепан Радоњић, који им се баш 
замерио... Бежећи од освете  Турака  доселио 
се у Кремна, направио кућу на брду Стрмцу, 
касније се преселио на суседну падину која 
гледа на то брдо, јер је ту било “воде, дрвета и 
камена”. Шарганска или креманска област се 
налази на северу Златибора, центар области 
је село Кремна данас познато по  миту о про-
роцима Тарабићима. Област се граничи са 
планином Таром, на истоку је Ужице, на југу је 
златиборско село Семегњево, а на западу Бос-
на. На западном делу креманске области, код 
самог прелаза ка Тари налази се Биоска, друго 
веће село овдашње... 

По једном од синова кнеза Стјепана, проти 
Захарију, породица је променила презиме 
у Захарић. Кућа Захарића била 
је чувена по производњи вео-
ма добре ракије. До окупације 
од стране Бугара 1943-ће годи-
не на кући Захарића налазило 
се четрнаест оџака. Бугари 
су их све попалили. Остало је 
сећање: када су по подрумима 
избушили бурад, “потекла је 
ријека ракије”.
И дан данас када се говори 
о “Креманском пророчан-
ству” обавезно се помене 
златиборско чедо Захарије 
Захарић  (1836.-1918.), креман-
ски парох, кум чувене породи-
це  Тарабића. Његова заслуга 
је што су “пророчанства Тара-
бића” у свом изворном обли-
ку сачувана и прерасла у мит. 
Захарићи су од давнина били 
свештеничка породица. Прота 
Захарије је у  Краљеву  завр-
шио духовну академију, а по-

том је дошао у Кремна 1841. године, и већ са 
седамнаест година је постао  прота. Када се 
запопио, променио је презиме Радоњић у За-
харић. Прота Захарије био је омиљен у наро-
ду. Са 35 година био је изабран за народног 
посланика и на ту функцију је биран 
неколико пута. Одустао је тек 
када му је  Митар Тарабић  за 
време мандата 1865. – 1867. 
рекао: “Немој, куме, више 
бити посланик!”

Био је велики присталица 
династије  Карађорђевића. 
Код краља Петра је долазио 
без најаве и улазио без пи-
тања.  За време Првог свет-
ског рата краљ Петар га није 
заборавио, већ је проти, који је 
тад био тешко болестан, из Солу-
на  тајно слао помоћ. Као утицајном 
човеку код Срба са обе стране Дрине, проти 
су се поверавали деликатни послови. У Крем-
на су, да би се са њим виделе и договарале, 
долазиле највиђеније световне и духовне 
личности ондашње Србије. Године 1915-те 
код проте је дошао др Радован Казимировић, 
коме је прота поверио сва пророчанства Тара-

бића. Протина казивања про-
фесор Казимировић је између 
два светска рата преточио у 
књигу “Тајанствене појаве у 
нашем народу и Креманско 
пророчанство”, чији рецензент 
је био епископ  Николај Вели-
мировић.

Они који је требало да знају 
протине квалитете, то су и зна-
ли и признавали. Изгледа ве-
ровали да прота ипак није био 
само верни слуга Божији, јер 
су говорили: “Рат ће се заврши-
ти оне године кад прота Зарије 
умрије!’’ Прота је умро 25. фе-
бруара 1918. године, не доче-
кавши “славно вријеме када ће 
се народ јопет латити плуга и 
уживати у слободи”, како су му 
пророци говорили.

Интересантна су два био-
графска податка из живота За-
харија Захарића. Први – био је 

радо виђен гост и интимни пријатељ тадашњег 
београдског  митрополита Михаила, дакле 
врховног свештеног достојанственика свога 
доба. Са друге стране, и то да је могао у свако 
доба доћи код краља Петра И Ослободиоца. И 
не само то. Управо је краљ, још као претендент 
на српски престо, имао толико поверења у За-
харија да му је поверио живот свој. 

  Највиши могући контаки и пријатељства, 
која је остварио један сеоски прота у забитим 
Кремнима, приказују у другом светлу Захарија 

Захарића. Син Петров, краљ Александар, по-
сетио је у знак захвалности кућу уг-

ледне фамилије покојног попа 
Захарија, није ишао код Тара-

бића. Одао је краљ признање 
великом мудрацу из Кремана 
на  том значајном скривеном 
допиносу држави Србији и 
династији Карађорђевића. 
Било је то 1920. године, по 
успостављању државе. Са 

захвалношћу се односио пре-
ма доприносу покојног проте у 

стварању нове државе и поврат-
ку старе династије. Велико је то 

признање да краљ, поред огромних 
послова успостављања државе, нађе времена 
да ода пошту заслугама једне тајанствене лич-
ности као што је био Захарије Захарић. Многи 
биографи краља Александра не пропуштају 
да нагласе његове масонске везе. Да ли је то 
нит која повезује краља са лозом Захарића у 
којој је било кроз неколико генерација 7 – 8 
свештеника, остаје размишљању будућих ис-
траживача. 

Оригинални рукописи проте Захарија Заха-
рића још нису пронађени да би се упоредили 
са јединим писаним документом који је дос-
тупан – књигом др Радована Казимировића 
која је настала 1915. године када је овај био 
у посети проти. За време њховог разговора 
записи су били већ давно негде склоњени и 
закопани, ако их је уопште било. Можда про-
та Захарије није добро упамтио све поруке 
напамет и тако створио неке недоумице. До-
бар део пророчанства живи у народу и неке 
поруке су у супротности са писаним. За оне 
који верују, најбитније је да по порукама Кре-
манског пророчанства следује нормалан и 
срећан живот.

За оне који неверују, као што је писац књи-
ге “Креманско пророчанство историја једне 
обмане”  публициста Воја Антонић, пророчан-
ство је обмана јер није изречено пре догађаја 
на који се односи. Милош и Митар Тарабић 
су били обични локални пророци, какве има 

Прота Захарије Захарић у српским Делфима
Та проницљивост народа овог краја садржана је и у Креманском пророчанству. Ту у Кремни-
ма, српским Делфима, уз познате Тарабиће било је још видовњака. Па и целих видовњачких 
породица чија слава није прешла сеоске границе, а на основу чега би се, по академику Си-
мовићу, могло закључити да су Кремна можда била нека врста српских Делфа. Да није било 
проте Захарија Захарића не би било ни креманског мита. Ово је прича првенствено о њему, 
још једном златиборском чеду.

Кремна: споменик  
пророцима Тарабићима 

у центру села
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свако друго село, али и да је Креманско про-
рочанство рођено далеко од Кремана, у сврху 
политичке агитације. Да је то критична маса 
гласова у јавности, после којих се легенде саме 
од себе шире и умножавају, која је превазиђе-
на тек 1903. године, после смрти актера. Када 
су Чеда Мијатовић и Пера Тодоровић објави-
ли серију текстова о томе како је краљ Милан 
Обреновић  оправдао своју одлуку да се раз-
веде од краљице Наталије. По њима, краљ је 
рекао да мора да се разведе, јер су пророци 
тако прорекли, а пророчанство је судбина од 
које се не може побећи. Ма колико наивно то 
нама данас изгледало, тај изговор је био ус-
пешан и саветници су прихватили краљев за-
хтев. Воја Атонић је, упоређујући 12 последњих 
издања  “Креманског пророчанства”, дошао 
до закључка да  свако ново није идентично 
претходном као и да су наводни списи проте 
Захарија Захарића, који је записао виђења 
Тарабића  - фалсификати написани вероватно 
пре двадесетак година. Да су накнадно фалси-
фикована и прорицања ратова, успони и падо-
ви владара… Веома реално.

Кремна, мистично златиборско село чувено 
по пророцима Тарабићима, однедавно има 
и озбиљну монографију која на 1.072 стране 
осликава живот села – од давних запамћених 
почетака па све до данашњих дана. По угле-
ду на Јована Цвијића, који је још 1896. годи-
не покренуо едицију о истраживању српских 
села, доктор Илија Мисаиловић објавио је 
монографију “Кремна, село на путу Ужице-Ви-
шеград”. Знајући да се велике истине састоје 
од много малих истина, писао је о свакоднев-
ном животу Креманаца, ратовима, хајдучији, 
хајкама на вукове, лоповима и ватрогасцима, 
обичним стварима које чине живот. 

“У Кремнима је све лековито. Због лекови-
тог ваздуха овде су и Римљани правили своје 

летњиковце, због лековитих извора и Не-
мањићи су правили своје летњиковце, а због 
лековитих мушкараца овде су долазиле и мно-
ге жене да се у то увере”, рекао је давно учитељ 
Милорад Мисаиловић. Његов потомак Илија 
Мисајловић, вођен речима Иве Андрића да је 
сваки човек дужан своме завичају, ове 2015. 
објави ту повелику књигу о свом родном месту. 
Користио је различите архивске документе, 
студије, књиге, сећања данашњих Креманаца, 
слушајући и бележећи анегдоте, легенде и при-
че и дао свеобухватну слику најпознатијег  зла-
тиборског села и живота у њему. Пише о проти 
Захарију, пророцима из фамилије Тарабића 
– Милошу (1809–1854) и његовом синовцу 
Митру (1829–1898). “Истраживачи Креманског 
пророчанства волели су да истакну да су они 
били неписмени, али подаци о њиховој поро-
дици у Кремнима упућују на друге околности. 
Пошто су већ по доласку у Кремна Тарабићи 
држали три кафане и трговину, пре ће бити 

да је у породици било и више 
писмених људи”,  па истиче 
и друге овдашње видовњаке 
о којима се мање зна. Ту је, 
најпре, Лазо Тарабић, млађи 
брат Милошев, “који је од 
1857. до 1868. изашао у својој 
околини на велики глас својим 
прорицањима”. У локалној 
традицији помиње се и Живко 
Тарабић који је умро 1916. 
године, а приписују му да је 
предвидео да се после првог 
спрема још крвавији други 
рат. Михаило Тарабић био је 
видовњак упамћен по речима 
да ће се “народ толико исква-
рити и да ће се судити за једно 
јаје, те да ће судови бити пуни 
а цркве празне”. Последњим 

пророком из ове фамилије сматра се Милош 
Тарабић, рођен 1911, који је био школовани 
угоститељ, знао стране језике и радио по свету 
на бродовима. Кажу да је описивао догађаје 
који ће се десити, те да је предвидео тачан 
датум када ће умрети. По Мисаиловићу, Кре-
манско пророчанство је било популарно и за 
време Првог светског рата. Креманци су “зна-
ли” да ће рат, према Тарабићима, трајати док 
прота Захарић, кум пророка, буде жив. Њих 
су остали војници подстицали да пишу писма 
и интересују се за “протино здравље”. Зато су 
Креманци са Солунског фронта у писмима пи-
тали “да ли је прота још жив?”. “Уз многа та ка-
зивања”, закључује писац, “одрастале су гене-
рације Креманаца. Креманско пророчанство је 
дубоко уткано у српску традицију и културу, па 
је неумесно свако негирање овог историјског 
наслеђа.”

У монографији су и записи о градњи уске 
пруге кроз Кремна и преко Шаргана, о поче-
цима креманског туризма још 1931. године, 
знаменитим људима. “Године 1975. у селу су 
била само три трактора и око 100 пари волова. 
Тридесет година касније, у Кремнима су оста-
ла само три пара волова са око 100 трактора и 
мотокултиватора. Али уз повољнији животни 
стандард, село се нашло на забрињавајућем 
биолошком минимуму. Машине су смањиле 
потребе за радном снагом, а то је увело као 
правило да се и сеоска породица ограничи 
на једно или два детета. Десило се оно што је 
свима познато, што сви виде и немо посма-
трају’’, упозорио је Мисаиловић и напоменуо 
да “Креманско пророчанство треба прихвати-
ти као културно добро српског народа и чува-
ти у ризници народног стваралаштва”.

Ни чувенијег села знаном по пророцима  , 
ни обимније књиге о њему. Једно је сигурно: 
Креманци су посебан сој људи, није их лако 
наговорити ни преварити.  Кремна: дом пророка

Кремна: предео



24ОКТОБАР, 2015. ГОДИНЕ АКТУЕЛНО

Љубитељи природе, 
авантуре и изазова 
седму годину заре-

дом су тестирали своје грани-
це у ‘’Теленор трци преживља-
вања’’, коју је организовала 
„Вајлд Србија“. У нетактнутој 
природи планине Златар пре-
ко 150 учесника трке реша-
вало је бројне изазове – од 
налажења извора питке воде, 
паљења ватре уз помоћ кре-
сива, до прављења склоништа 
у којем су провели ноћ. Међу 
учесницима су била и три 
наша суграђанина која су се, 
на крају трке, могла подичити 
врло добрим пласманом: шес-
тим местом у овој изазовној 
авантури.

  ‘’Теленор трка преживља-
вања’’ је подељена у три категорије – Авантура,Опстанак и 
Породица, које су чинили тимови од два до четири такми-
чара. Учесници у категорији Авантура прелазили су трасу 
од 30 километара и могли су да користе мобилни интернет 
ради лакшег оријентисања, проналажења корисних савета 
као и да поделе доживљаје са дивљег дела планине Златар 
постављајући фотографије на друштвену мрежу Твитер. 
Такмичари у категорији Опстанак, који су за два дана пре-
шли око 60 километара и показали највећу способност сна-
лажења у природи,нису имали много тога на располагању. 
О томе су говорили Петар Весовић, МаркоЛуковић и Марко 
Пантовић, који су били чајетински тим занимљивог имена 
‘’Локомотивација’’. Они су показали да су физичка спрем-
ност, ментална снага и сналажљивост предуслови за пре-
живљавање у суровим условима.

  Највећи број поена у трци преживљавања носило је време 
за које се пређе стаза, потом способност да се упали ватра уз 

помоћ кресива које се добија-
од организатора, направљено 
склониште и храна биљног или 
животињског порекла, а све је 
морало бити документовано 
фотографијама. За лековито 
биље добијала су се 0,3 поена, 
за плодове 1, печурке 1, 5 по-
ена, конзумирање инсеката 2 
поена за шта је био потребан и 
кратки видео запис, за најбоље 
направљено склониште 15 по-
ена и ложење ватре 20. За ва-
тру је био посебно задужен 
трећи члан чајетинског тима 
Марко Пантовић. Он је,после 
сат времена упорног и, како у 
шали кажу његови пријатељи, 
тврдоглавог покушавања, ус-
пео да упали ватру која им је 
добро дошла у веома хладној 

вечери.На њој су се окрепили уз пронађене плодове:печене 
кромпире и јабуке.

   Иначе,такмичари су уз себе могли имати само флашу од 
пола литра воде, нож чије сечиво није смело бити дуже од 20 
цм, један компас по екипи, најједноставнији мобилни теле-
фон за сос-позиве и фотографисање те астро фолију као од-
брану од хладноће.Такође су могли имати јакну, кабаницу, 
шал и рукавице. Искуство које су раније стицали понаособ, 
као страствени љубитељи и поштоваоци природе сада им је, 
кажу, добродошло, јер је терен био изузетно тежак, понекад 
са једва проходним стазама, уз низ стрмих успона и сила-
зака са невероватним висинским разликама. Биљни свет се 
прилично разликује од оног на домаћем терену, али им се 
проучавање лековитог биља и печурака исплатило и донело 
добар број бодова. Шестим местом су врло задовољни, али 
ће следеће године пробати да буду још бољи.

М. Р. Луковић

Чајетинци успешни у  
„Теленор трци преживљавања’’

Цистерна из Русије за чајетинске ватрогасце 
Недавно је Русија донирала Србији пет аутоцистерни за га-

шење пожара, од којих је  Ватрогасна јединица општине Чаје-
тина добила једну.  Донацијом Српско-руског хуманитарног 
центра, а уз залагање Амбасаде Руске Федерације, чајетин-
ским ватрогасцима биће знатно олакшано деловање на терену. 
  Општина Чајетина и њени мештани захваљују се на овој дона-
цији, чиме је потврђено да је ово још један корак у заједничкој 
сарадњи Србије и Русије. У наредном периоду сарадња ће се 
још више развијати, будући да је општина Чајетина једна од 
ретких која је отворила и Kанцеларију за сарадњу са Руском 
Федерацијом.    М. Ј.

Петар Весовић, Марко Луковић 
и Марко Пантовић  

у тиму „Локомотивација’’  
освојили шесто место
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„Читалићи“ су међушколски пројекат 
промовисања књиге и читалаштва, коме 
се прикључује све више школа и библио-
тека из Србије и дијаспоре. Организатори 
пројекта су Министарство просвете, науке 
и технолошког развоја, Јавна библиотека 
„Вук Караџић“ и Основна школа „Вожд Ка-
рађорђе“ из Алексинца, уз подршку бројних 
спонзора. И школа ‘’Димитрије Туцовић’’ из 

Чајетине, у жељи да омогући својим учени-
цима да изразе своју маштовитост и тален-
те, придружила се “Читалићима”.

Пројекат је унео доста свежине у сва-
кодневну наставу српског језика у ос-
новним школама. Циљеви су промоција 
културе читања и подстицање ученика 
на ту активност, развијање вештине кри-
тичког читања и креативног писања, про-
моција библиотеке као важног места за 
учење и развијање креативности ученика, 
међупредметна сарадња…

„Најважнија је љубав према читању“, 
каже професорка српског језика Јагода 
Јеремић. Деци се даје могућност да, поред 
програмом одабраних књига које би тре-
бало прочитати и обрадити у тзв. Дневни-
ку читања, и сами одаберу књиге које ће 
прочитати. Више прочитаног доприноси 
бољем бодовању. Ове године акценат се 
ставља на народну књижевност, што је 

обавезан задатак за све ученике од 1. до 
8. разреда који ће, у зависности од узрас-
та, обрађивати брзалице, питалице, бајке, 
шаљиве приче или приче о животињама. 
Књиге се у дневнику могу представљати не 
само записима и размишљањима већ цр-
тежима и на друге креативне начине, који 
ће другима помоћи у бољем разумевању 
књижевног дела.

За координаторку пројекта који се спро-
води у ОШ „ДимитријеТуцовић” изабрана 
је библиотекарка Недељка Јовановић. Још 
један од битних циљева је и успостављање 
што боље сарадње са градским библиоте-
кама. Што се тога тиче, библиотека „Љу-
биша Р. Ђенић” на много начина излази у 
сусрет овој школи, почев од поклањања 
књига до бесплатног учлањавања првака. 
Ђаци наше школе имају, заиста, све услове 
да у пројекту „Читалића“ постигну запаже-
не резултате. М.Р.Л.

КУЛТУРА

Ђаци прваци чланови 
библиотеке

Библиотека „Љубиша Р. Ђенић“ по-
желела је 13.октобра добродошлицу 
новим члановима.Ове године 138 пр-
вака добило је бесплатне чланске кар-
те, а библиотекари су их на посебан 
начин, уз помоћ кловнова Мирка и Не-
мирка, упутили у правила понашања у 
овој установи културе.

Уз бесплатне чланске карте мали-
шани су добили и слатке пакетиће, по-
клон општине Чајетина. Добродошли-
цу у свет књиге и знања пожелео им је 
председник Скупштине општине Чаје-
тина Милоје Рајовић. Он им је поручио 
да знање представља велико богатство 
и моћ, да ће општина најбоље ученике 
по завршетку основне школе наградити 
златником и Вуковом дипломом и до-
дао да ће додељивањем стипендија ло-
кална самоуправа подржати и оне који 
се одлуче да студирају у нашој земљи 
или иностранству. Д. Р.

Музика младих Руса води до срца

„Ужичке кириџије и рабаџије”
У пуној сали Библиотеке, у четвртак, 1. октобра, 

одржана је промоција књиге " Ужичке кириџије и 
рабаџије" чије је аутор Данило Станојевић. Подржа-
вајући културну баштину и историју златиборског 
краја као издавач ове књиге појављује се библиоте-
ка "Љубиша Р. Ђенић" из Чајетине. Књига је издата 
крајем августа 2015. године.

Данило Станојевић се и овом књигом представио 
као искусни хроничар, истраживач и првенствено 
као заљубљеник у свој завичај. То, да обожава свој 
крај и људе доказао је дугим истраживачким радом, 
бележећи и скупљајући материјал, склапајући га у 
једну питку, лако читљиву целину, тако да " Ужич-
ке кириџије и рабџије" представљају један мали 
подсетник и споменик овим занатима и људима који 
су се њима бавили.

„Читалићи’’ да више читамо 

Чајетинска публика је почетком октобра 
имала прилику да ужива у изузетном култур-
ном догађају:  концерту озбиљне музике сту-
дената Руске музичке академије „Гнесин“. Овај 
концерт, који је одржан у сали Дома културе, 
представља део програма културне манфес-
тације „Дани руске културе“ одржане у Ужицу 
од 1. до 5.октобра у склопу програма поводом 
градског празника. Наступ младих руских 
уметника у Чајетини организовао је ‘’Култур-
но-спортски центар Чајетина’’ уз подршку Ту-
ристичке организације „Златибор“ и општине 
Чајетина. Двадесет најталентованијих студе-
ната Руске музичке академије ‘’Гнесин’’ показа-
ли су како пут врхунске музике води до срца, 
нааступивши са делима Моцарта, Чајковског, 
Доницетија, руским народним песмама, али и 
савременим џез композицијама. Саветник ди-
ректора Руског дома у Београду Дмитриј Ка-
рабчуков рекао је да академија „Гнесин“ овом 
турнејом прославља 120 година постојања и да 
је то једна од најчувенијих музичких академија 
у свету.                                                                               Д.Р.
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Победа и два пораза кошаркаша 
„Златибора’’ на почетку сезоне

У прва три кола дебитантске 
сезоне у Другој мушкој лиги, 

кошаркаши Златибора су после 
стартне победе на гостовању у 
Смедеревској Паланци (савлада-
ли Младост 93-75), доживели два 
пораза. Пред својим навијачима 
изгубили су од зрењанинског 
Пролетера (90-98), а потом су 
доживели неуспех и на госто-
вању у Великој Плани (69-79). 
Најзапаженији играчи нашег 
тима у овом периоду били су Ни-
кола Васић (у просеку остварио 
21 поен по утакмици) и Никола Мићевић (у просеку 19 поена по мечу). Капитен Иван 
Тмушић доживео је повреду стопала на утакмици против Пролетера, тако да је про-
пустио гостовање у Великој Плани.   И.Ј. 

Пето место за Александра 
Радишића на Европском 

Првенству

Александар Радишић  и  Горан Перлић  заузели су пето место 
у укупном поретку на Првенству Европе  у стоном тенису за 

особе са инвалидитетом, које је одржано у Данској. Они су у кла-
си Т2 у својој групи доживели поразе од Словачке (2-0), каснијег 
финалисте турнира, и Италије (2-0) тако да нису успели да поно-
ве успех од пре две године када су на континенталном такмичењу 
освојили бронзану медаљу.

У појединачној конкуренцији Радишићу жреб није био на-
клоњен, тако да је такмичење завршио у групи са једном победом 
и два пораза. Са 3-2 био је успешнији од Мигела Анхела Толеда 
(Шпанија), док је поражен од Мартина Лудровског (Словачка) са 
3-0, а истим резултатом од њега је био успешнији Француз Стефан 
Молије. У првом кругу елиминационе фазе Горан Перлић је пора-
жен од Украјинца Олександра Језука.

-Била је веома јака конкуренција. Нисам имао спортске среће, 
добивши двојицу играча из Топ 5 Лудровског и Молијеа. Француз 
ми је иначе најнезгоднији противник. Од Толеда сам губио 2-0, али 

сам успео да преокренем и победим што ми је донело још бодова 
у борби за одлазан ка Параолимпијске игре у Рио. Што се екип-
ног дела тиче, нико није очекивао неуспех против Италије, јер нас 
никада раније нису победили, али ето, када крене лоше обично 
се тако и настави до краја. Ипак не могу бити незадовољан, пето 
место у Европи није слаб резултат. Надам се да ћу у наредној годи-
ни учествовати на више светских купова, како бих се приближио 
пласману у Рио - изјавио је Радишић.  И.Јанковић

Серија одличних резултата 
фудбалера „Златибора’’  

и „Чајетине’’
Фудбалери „Златибора’’ после десет оди-

граних кола у Зони Дрина заузимају лидер-
ску позицију, са седам бодова више у одно-
су на најближег пратиоца ‘’Слогу’’ из Бајине 
Баште. У досадашњем делу лиге изабраници 
Милана Чанчаревића забележили су девет 
победа и један реми. Чајетинци су у претход-
них неколико седмица остварили победе код 
куће над Полимљем (2-1) и Раднички Стобек-
сом (3-0), док су као гости били успешнији 
од Слоге из Сјенице (2-1). У дербију доса-
дашњег дела сезоне, код куће су ремизирали 
са директним конкурентом Слогом 1940 из 
Бајине Баште (1-1), али треба истаћи да су до 
изједначења дошли у завршним минутима 
утакмице, голом Владимира Мудринића са 
беле тачке. Најефикаснији играч Златибора у 
овом периоду био је Владан Луковић, који је 
постигао три гола, пруживши посебну добру 
партију у победи над Раднички Стобексом, 
када је два пута затресао мрежу ривала.

Веома успешних неколико седмица иза 
себе има и ФК ‘’Чајетина’’, који је забележио 
три победе у исто толико мечева и у потпу-
ности се приближио горњем делу табеле. 
Они су код куће савладали Ариљску Рампу 
(4-3) и Полет из Расне (1-0), док су на госто-
вању у Горњој Добрињи савладали Напре-
дак са чак 7-0. Због посете Београду, њихов 
меч са водећим тимом лиге Севојном је од-
ложен.  И. Ј.

Злато за Жељану Коматовић у Бањи Ковиљачи
На карате турниру у 
Бањи Ковиљачи, који је 
организовао КК ‘’Шампи-
он’’, каратисткиња ‘’Зла-
тибора’’ Жељана Кома-
товић освојила је златну 
медаљу у катама. Кара-
тисти ужичког ‘’Фајтера’’ 
су освојили две медаље 
–  Александра Чарапић 
златну, док је  Давид 
Веснић узео сребрну ме-
даљу. И. Ј.
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Фудбалери Црвене Звезде спровели  
мини припреме на Златибору

Фудбалери Црвене Звезде су током паузе у Суперлиги (због 
утакмица квалификација за Европско првенство) спрове-
ли мини-припреме на Златибору. Тренер Миодраг Божо-

вић на пут је повео 18 фудбалера, док су остали били оправдано 
одсутни због обавеза у националним селекцијама. Наш најтрофеј-
нији клуб је лидер на табели, са можда и неочекивано убедљивом 
предношћу у односу на најближе пратиоце.

- Имамо одличан учинак у лиги, поготово када се у обзир узму 
сви проблеми са почетка сезоне када нисмо имали ни формирану 
екипу и када смо имали мало времена за припреме… Одавно нис-
мо у овом делу првенства имали оволику предност. Али то ништа 
не мора да значи, систем такмичења је такав да се бодови у плеј 
офу полове, тако да чак ни ова предност не гарантује ништа до 
те завршне фазе првенства – изјавио је спортски директор Звез-
де Блажа Раосављевић.

У клубу су били планирали да током боравка на Златибору оди-
грају и контролну утакмицу са неким од локалних клубова, али с об-
зиром на утакмице првенстава у нижим лигама од тога се одустало.

Тренинге првотимаца Црвене Звезде посетиле су и две леген-

де овог клуба: најбољи српски фудбалер прошлог века и бивши 
председник клуба  Драган Џајић,  и човек под чијим тренерским 
вођством је Звезда остварила највећи успех у клупској историји, 
освајање титуле првака Европе, Љупко Петровић.

- Некада сам често боравио на Златибору, и по неколико пута го-
дишње, али нешто ређе претходних пар година. Враћам се из Са-
рајева, овде сам на рекреацији и, наравно, користим прилику да 
обиђем играче и стручни штаб. Драго ми је да се клуб резултатски 
потпуно стабилизовао, добро се ради… Мада, не треба заборавити 
да је систем такмичења другачији тако да треба водити рачуна. Тре-
нер Божовић је тога свестан, треба бити скроман, радан…Наравно, 
доћи ће временом и до пораза, али и ту треба бити јак. Лично, ни-
сам заговорник овог новог система такмичења, али прва је година 
па ћемо видети – изјавио нам је Џајић.

И Љупко Петровић не крије задовољство резултатима свог 
вољеног клуба у првенству, али подсећа да тиме нису отклоњени 
сви проблеми у функционисању клуба.

Кад нисам у иностранству највише сам овде, на Златибору, по-
бегнем од гужве. Наравно, искористио сам прилику да обиђем 
свој клуб. Звезда је резултатски на високом нивоу, али проблема 
и даље има, пре свега финансијских. Надам се да ће се извући. 
Сматрам да је једино решење не само за Звезду, већ и за остале 
клубове, приватизација. Што се тиче мојих планова, ја свакако же-
лим још коју годину да радим  уколико се испуне одређени услови, 
али у Србији сигурно не – каже Петровић.  И.Јанковић

Полазници школе фудба-
ла  ФК Чајетина недавно 

су   посетили Београд, где су 
били гости ФК Партизан. Мла-
ди фудбалери су у пратњи 
тренера и родитеља посетили 
стадион у Хумској 1, а људи 
из црно-белог табора орга-
низовали су им посету сали са 
трофејима, као и црно-белом 
бутику. Представници нашег 
клуба својим домаћинима 
уручили су пригодне поклоне.

У касним поподневним ча-
совима деца су присуствовала 
и утакмици 14. кола Суперлиге 
између Партизана и ивањич-
ког Јавора. Непосредно по 
изласку фудбалера на терен 
искористили су прилику да 

се фотографишу са неколици-
ном првотимаца Партизана, 
међу којима је свакако најви-
ше пажње привукао наш суг-
рађанин и капитен црно-бе-
лих на овој утакмици  Дарко 

Брашанац, који, и поред иска-
зане жеље, због обавеза око 
утакмице ипак није могао да 
посвети више пажње посетио-
цима из свог родног места. 
Партизан је савладао Јавор са 

3-2, после преокрета, с обзи-
ром да су гости повели у раној 
фази меча, а Брашанац је због 
повреде морао да напусти те-
рен после непуних 15 минута 
игре.  И. Ј.

Млади фудбалери „Чајетине’’ у Хумској 1

Џајић: Задовољан сам што се клуб 
резултатски стабилизовао
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Победом на свом паркету над екипом 
Трстеника (3-1) одбојкашице Злати-
бора започеле су нову сезону у Дру-

гој лиги Запад. У првенство 2015/2016. тим 
улази са подмлађеним саставом. Прикљу-
чен је одређен број играчица из млађих 
категорија, а неколико одбојкашица је 
отишло на студије и није сигурно колико 
ће бити у могућности да у континуитету 
долазе на утакмице. У клубу се ипак надају 
добрим резултатима.

- Ово нам је седма сезона у Другој лиги. 
У тиму су још увек неке од играчица које 
су обезбедиле пласман у овај ранг, то је 
један континуитет, али и поред тога сваку 
сезону почињемо са млађим играчицама. 

Примарни циљ нам је да обезбедимо неко 
сигурно место у овој лиги, обично смо 
били стабилни у средини табеле, а прет-
ходне две сезоне смо били у врху, тј. трећи 
и четврти. С обзиром да се врши реоргани-
зација лиге и да ће од наредне сезоне доћи 
ће до промена система такмичења, имамо 
прилику да можда и уђемо у Прву Б лигу – 
каже председник ОК Златибор Нада Мило-
шевић.

Са припремама се кренуло средином 
августа, а у међувремену одиграно је не-
колико пријатељских утакмица, као и две 
Куп утакмице. Најпре је побеђен Косјерић, 
а потом су изгубиле од Ивањице, мада 
треба истаћи да ниједном нису наступиле 
у комплетном саставу.

- Уколико би нам девојке које су на сту-
дијама долазиле сваког викенда, мислим 

да бисмо могли да се боримо за сам врх 
табеле. Већина тих играчица ће наставити 
са индивидуалним тренинзима. Прикљу-
чене су четири млађе играчице које су на-
пуниле 14 година и стекле право наступа 
за сениорски тим. Такође, ту је и неколико 
старијих пионирки које су квалитетне иг-
рачице и које ће појачати конкуренцију у 
првом тиму- истиче тренер сениорки Стан-
ко Брашанац.

  У клубу су посебно задовољни чињени-
цом да су после скоро 14 година постојања 
дошли на тај ниво да су добили два нова 
тренера из својих редова, који ће радити 
са млађим селекцијама, кадетском и пио-
нирском. То су Милица Јокић, која је ради-

ла и претходне године и стекла звање опе-
ративног тренера, и Емилија Станковић, 
која је апсолвирала на Факултету за спорт 
и физичку културу тако да ће водити кадет-
ску селекцију, али остаје и даље у првом 
тиму као играч и капитен.

Кадетска селекција ОК ‘’Златибор’’ је у 
прва два кола првенства остварила по по-
беду (савладале ‘’Дрину’’ из Бајине Баште 
са 3-0) и пораз (изгубиле на гостовању од 
‘’Златара’’ из Нове Вароши).

Састав селекција ОК Златибор за сезону 
2015/2016:

Сениорке:  Милена Власоњић, Виолета 
Вранешевић, Слободана Гукић, Андрија-
на Драговић, Сенка Јевтовић, Ана Ми-
лосављевић, Славица Обрадовић, Алек-
сандра Пантовић, Биљана Петронијевић, 
Емилија Станковић, Словенка Стојановић, 

Милана Стојић, Анђла Тошић, Снежана То-
шић, Кристина Цветић, Јана Шишовић, Ни-
колина Радојевић, Сара Марковић, Дијана 
Ђуровић, Марија Думањић, Ивана Стоја-
новић, Анђела Луковић.

Кадеткиње: Словенка Стојановић, Анђе-
ла Тошић, Наталија Божовић, Горица Бра-
ловић, Виолета Вранешевић,  Ива Јеремић, 
Катарина Лазаревић, Ива Љ. Јеремић,  Лу-
ковић Валентина, Весна Максимовић, Ани-
ца Нинчић, Славица Обрадовић, Николина 
Радојевић, Јелена Савић, Ксенија Смуђа, 
Елена Станковић, Теодора Стаматовић, 
Исидора Тошић, Кристина Цветић, Мили-
ца Смиљанић, Ивана Стојановић, Анђела 
Луковић.

Пионирке:  Ивона Туцовић, Анђела То-
шић, Наталија Божовић,  Горица Браловић, 
Виолета Вранешевић,   Ива Јеремић, Ива 
Љ. Јеремић, Валентина Луковић, Весна 
Максимовић,   Аница Нинчић, Катарина 
Митровић, Николина Радојевић, Јелена 
Савић,    Ксенија Смуђа, Елена Станковић, 
Теодора Стаматовић, Исидора Тошић,  Ми-
лица Смиљанић,  Ивана Стојановић,  Анђе-
ла Луковић.

Пошто у пионирској селекцији клуб има 
играчице које нису лиценциране за тим, до-
говорено је да се у периоду март-мај 2016. 
године организује лига за одбојкашице на 
нивоу округа које нису играле у званичном 
првенству. Клуб је недавно кренуо и са упи-
сом нових чланова у школу одбојке. Сви 
заинтересовани могу се јавити на телефон 
062/289759.     Иван Јанковић
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