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Но ва ре ше ња и од лу

ке, ко је се до но се у 

по след ње вре ме, из

гле да да во де ка ме ња њу ви

ше го ди шњег ста ња у ве зи са 

вла сни штвом и ко ри шће њем 

је зе ра у цен тру Зла ти бо ра, ту

ри стич ког сим бо ла ове пла

ни не. Оп штин ско ру ко вод

ство у Ча је ти ни, под се ћа мо, 

већ го ди на ма јав но упо зо ра

ва на не ло гич но сти, при чи ње

не про пу сте, па и мо гу ће зло у

по тре бе по је ди на ца у ве зи са 

је зе ром и ми ли он ски вред ном 

имо ви ном „Зла ти бор ту ри ста’’ 

на окол ним пар це ла ма, ко

ју у овој ло кал ној са мо у пра

ви сма тра ју др жав ном. Шта 

се ту са да ме ња и има ли на

де да је зе ро, ко је је омла ди

на овог кра ја не кад гра ди ла 

као оп ште на род но до бро, не 

оде у при ват не ру ке, пи та мо 

пред сед ни ка оп шти не Ми ла

на Ста ма то ви ћа:

  На осно ву до ку мен та ци је 

до ко је је до шла оп шти на Ча

је ти на, а по том и на ше жал

бе на укњи жа ва ње имо ви не 

„Зла ти бор ту ри ста’’ у Ге о дет

ској упра ви, Ми ни стар ство 

гра ђе ви нар ства је по ни шти

ло ре ше ње Ге о дет ске упра ве  о 

укњи жа ва њу „Зла ти бор ту ри

ста’’ као ко ри сни ка. То би ка

сни је био пут за вла сни штво 

и вра ти ло би ре ше ње на по

нов ни по сту пак да се ис пра

ви гре шка, те да се „Зла ти бор

ту рист’’ бри ше, јер је књи жен у 

Ге о дет ској упра ви без прав ног 

осно ва што ми са да до ка зу је

мо на су ду, а до ста ви ли смо и 

ми ни стар ству до ку мен та ци ју 

– об ја шња ва пред сед ник оп

шти не и на ста вља:

  С об зи ром да је ми ни стар

ство по ни шти ло ре ше ње Ге о

дет ске упра ве и пред мет вра

ти ло на по нов ни по сту пак, 

са да би тре ба ло да се књи жи 

оп шти на или др жа ва на ово 

зе мљи ште, јер ре ше ње не од

ла же из вр ше ње. Без об зи ра на 

то што „Зла ти бор ту рист’’ мо же 

да се жа ли Управ ном су ду, као 

што се и жа лио. Са да би тре

ба ло да Ре пу блич ки ге о дет

ски за вод из да на лог Ге о дет

ској упра ви у Ча је ти ни да се та 

гре шка ис пра ви и да се у ка та

стру упи шу оп шти на Ча је ти на 

и др жа ва као вла сник је зе ра и 

зе мљи шта око ње га. Оно што 

ми да ље ра ди мо и ука зу је мо, 

при че му не ста је мо на то ме, 

је сте да смо пи са ли ур ген ци ју 

да се за ка же тај управ ни спор 

по пи та њу и „Зла ти бор ту ри

ста’’ и По љо при вред ног ком

би на та Зла ти бор, та ко да ће

мо у то ме ис тра ја ти до кра ја. 

Ста ма то вић на осно ву ре

че ног по ста вља пи та ње за што 

Управ ни суд не за ка зу је ро чи

шта и за што Ге о дет ска упра

ва, ка да ја сно у ре ше њу пи ше 

да жал ба не од ла же из вр ше ње 

и пре су да је пра во сна жна, не 

ис пра ви гре шку и не укњи жи 

оп шти ну или др жа ву.

 Је зе ро при па да на ро ду 

и на род на је имо ви на, а не 

при па да по је дин ци ма ко ји 

ту зе мљу ни су пла ти ли, али 

су по ку ша ли да је пре про да ју. 

Хте ли су да тр гу ју и пре про

да ју при ват ним вла сни ци ма 

не што што ни је њи хо во. Ми 

ће мо, ло гич но, тра жи ти од го

вор ност за оне ко ји су на овај 

на чин по ку ша ли да пре ва ре 

др жа ву и но ве куп це, ко ји ма 

су про да ли на вод но и је зе ро 

и зе мљу, а на то ни су има ли 

пра во – на ја вљу је пред сед

ник. 

Мон ти ра ним про це сом  
до пре во ђе ња је зе ра  

на при ват на ли ца
 У освр ту на исто ри јат ових 

не слав них де ша ва ња око је

зе ра и имо ви не „Зла ти бор ту

ри ста’’, Ста ма то вић ка же да је 

чи тав про блем на стао ка да 

су се по де ли ла два јав на оп

штин ска пред у зе ћа: „Зла ти

бор ту рист’’ и Јав но ко му нал

но пред у зе ће.

  Та да је „Зла ти бор ту рист’’ 

де о бом ‘из нео’ ком плет ну 

имо ви ну и зе мљи ште ко је се 

у то вре ме во ди ло на Зе мљо

рад нич косто чар ској фар ми. 

По прин ци пу прав ног след

бе ни штва „Зла ти бор ту рист’’ 

је хтео да при сво ји це ло куп

ну имо ви ну, што ни је ни по 

та да шњим за кон ским про пи

си ма би ло мо гу ће, а ни по да

на шњим. На пра ви ли су је дан 

мон ти ра ни про цес и до го вор 

да се је зе ро, ко је је би ло та да 

пре не то на упра вља ње „Зла ти

бор ту ри сту’’, суд ским по ступ

ком вра ти у оп штин ске окви

ре. Прет по ста вља се да је тај 

суд ски про цес био до го во рен 

у сми слу да се та да Оп штин

ски пра во бра ни лац од рек не 

ту жбе ног зах те ва, што је ауто

мат ски зна чи ло да оп шти на 

За што ка та стар не укњи жи  
је зе ро као на род но до бро

По жал би оп шти не Ча је ти на, Ми ни стар ство гра ђе ви нар ства по ни шти ло је ре ше ње Ге о дет ске 
упра ве  о укњи жа ва њу ‘’Зла ти бор ту ри ста’’ као ко ри сни ка је зе ра и вра ти ло ре ше ње на по нов ни 

по сту пак да се ис пра ви гре шка, а са да би тре ба ло да се оп шти на или др жа ва књи же  
на ово зе мљи ште, ка же пред сед ник оп шти не Ми лан Ста ма то вић
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ви ше ни ка да не мо же по кре

ну ти по сту пак за вра ћа ње је

зе ра. Би ла је то скан да ло зна 

од лу ка су да и та да шњег пра

во бра ни о ца – под се ћа пред

сед ник и на ста вља:

  Мо жда би се то мо гло та да 

и раз у ме ти, јер ни је би ло на го

ве шта ја и при ча да јав но пред

у зе ће мо же би ти при ва ти зо ва

но, те да се по том мо де лу  и 

ауто ма ти зму мо же из не ти це

ло куп на имо ви на ко ја је увек 

би ла др жав на. Ода тле кре ће 

по че так про бле ма и при пре

ма не зло у по тре бе, не ви ђе не 

од на стан ка оп шти не Ча је ти

на па до да на шњих да на. Не

чу ве но је да не ко при сва ја др

жав ну имо ви ну без пла ћа ња 

на кна де и пре во ди је на при

ват на ли ца, а  да не пла ти из

гра ђе ну ин фра струк ту ру, по

ре зе, ни ка кве оба ве зе. Као и 

да, са дру ге стра не,  ту гра ди 

и ко ри сти, при то ме нео сно

ва но се бо га ти. То је су шти на 

це лог про бле ма. Би ло је то ми

слим деведесете године ка да је 

кри ми нал ном пре су дом је зе ро 

пре не то на „Зла ти бор ту рист’’ и 

то је је ди но пра во ко је вла сни

ци „Зла ти бор ту ри ста’’ по ла жу, 

твр де ћи да су на тај на чин сте

кли је зе ро.

По Ста ма то ви ће вим ре чи

ма, све док је је зе ро би ло у 

ста ту су јав ног пред у зе ћа ни је 

мо гла да се на пра ви зло у по

тре ба. Али ура ђе но је оног тре

нут ка ка да се, опет ми мо за

ко на, фор ми ра ло уде ли чар ско 

дру штво. 

  У то вре ме је, по не по сто

је ћим за кон ским про пи са ма, 

„Зла ти бор ту рист’’ фор ми рао 

уде ли чар ско дру штво где је 

нај ве ћи уде ли чар би ла по ро

ди ца Је ре мић, а от ку пљи ва ли 

су уде ле од та да не у ких по је

ди них за по сле них у „Зла ти бор

ту ри сту’’, љу ди ко ји ни су би ли 

све сни о ко ли ко вред ној имо

ви ни се ра ди. У том по ступ

ку су не ки и оста ли без уде

ла, а не ки до би ли не по сто је ће 

уде ле. Ту је на пра вље на зло

у по тре ба, во ђе ни су ка сни је 

спо ро ви од стра не и тих уде

ли ча ра, ко ји су и до би ли спо

ро ве на су ду, али на жа лост у 

оваквој др жа ви они не мо гу 

да из вр ше пре су де. То ука зу

је да иза ових љу ди сто ји не

ка озбиљ на ор га ни за ци ја. И по 

том осно ву, на не та је не про це

њи ва ште та и за при ват на ли

ца, а и оп штин ском бу џе ту. Ка

сни је је, и по ред про ти вље ња 

ло кал не са мо у пра ве, из вр ше

на про да ја др жав ног па ке та 

ак ци ја Фон да ПИО и др жа ве, 

ко је је ку пи ла Алек сан дра Јок

си мо вић. При че му је др жа ви 

ис пла ћен из нос ко ји су при ка

за ли опет са ума ње ном про це

ном, где је и та да шњи прав ни 

за ступ ник фир ме Ми лан Дро

бац под нео до пис (по сто ји ко

пи ја ) и при ја вио пред у зе ће 

„Зла ти бор ту рист’’ без имо ви

не, ка ко би ума њио вред ност 

ак ци ја. Ка сни је је Алек сан дри 

Јок си мо вић про да то пред у зе

ће са ком плет ним зе мљи штем, 

где је та ко ђе из вр ше на кла сич

на пре ва ра. Суд тре ба да узме у 

об зир ону про це ну ко ја је при

ја вље на Аген ци ји за про це ну 

вред но сти др жав ног ка пи та ла 

– об ја шња ва Ми лан Ста ма то

вић и за кљу чу је:

  Ини ци ја ти ва оп шти не је 

да се све ово раш чи сти, све те 

зло у по тре бе ко је су пра вље

не. Оне су ра ђе не у ци љу да се 

при ба ви је зе ро и 200 хек та ра 

зе мље око ње га, да се не пла

ти на док на да. За то смо, кроз 

до ку мен та ци ју до ко је смо до

ла зи ли у ло кал ној са мо у пра

ви, тра жи ли да се и „Зла ти бор

ту рист’’ увр сти под кон тро лу 

ме ђу оне 24 спор не при ва ти

за ци је, што је ка сни је и учи ње

но.  Рад на гру па Ми ни стар ства 

уну тра шњих по сло ва до ла зи ла 

је и ра ди ла на том пред ме ту и 

до да нас не ма мо са зна ња шта 

се де си ло. Оп шти на је на ста ви

ла да ље да во ди спор на осно

ву до ку мен та ци је до ко је смо 

до шли, где се ви ди да ни ка да 

ни је из вр шен де об ни би ланс и 

ни ка да имо ви на ни је пре не та 

на „Зла ти бор ту рист’’, што је био 

наш кључ ни ар гу мент да оспо

ри мо укњи жа ва ње „Зла ти бор

ту ри ста’’ у Ге о дет ској упра ви.

ор га ни зо ва ће мо на род  
ако се гре шка не ис пра ви
На пи та ње „Зла ти бор ских 

ве сти’’ шта ви ди као ре ше ње 

у да љем по ступ ку, пред сед ник 

оп шти не од го ва ра:

  Ре ше ње под ра зу ме ва да 

се у не ком ра зум ном ро ку за

ка же и за вр ши ро чи ште, а да 

Управ ни суд већ јед ном ре ши 

пи та ње „Зла ти бор ту ри ста’’ и 

ПК Зла ти бо ра. Да од би је њи

хо ве жал бе, па да ка сни је Ре

пу блич ки ге о дет ски за вод не

ма из го вор. Као и да Ге о дет ска 

упра ва у Ча је ти ни не сме та но 

прек њи жи зе мљи ште на оп

шти ну и ис пра ви ту гре шку. 

Ако се ово не де си у не ком 

ра зум ном ро ку, ми ће мо ор га

ни зо ва ти гра ђа не и на род да 

јав ним про те сти ма и оку пља

њи ма по диг не мо глас и упо

зо ри мо це лу срп ску јав ност и 

над ле жне ин сти ту ци је да се 

зе мљи ште вра ти на ро ду, та мо 

где при па да, јер је увек би ло 

на род но. з. в.  

је зе ро при па да на ро ду и на род на је  
имо ви на, а не при па да по је дин ци ма  
ко ји ту зе мљу ни су пла ти ли, али су  

по ку ша ли да је пре про да ју
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Језеро на Златибору својом лепотом привлачи сваког посе

тиоца Златибора, па и значајне српске интелектуалце какав 

је проф. др Слободан Унковић. То је научник, дипломата, ст

варалац, политичар  који је председавао српским парламентом, 

био министар и потпредседник владе, наш амбасадор у Кини, 

ректор београдског универзитета, професор универзитета „Син

гиднум”. А  Златибор му је од младости у срцу као место лепоте 

и уживања, па је професор Унковић одржао упечатљив говор 

на свечаности обележавања 120 година организованог туризма 

на Златибору. Он, с нашом темом у вези, сматра да је језеро ис

тински бисер ове планине и да га треба заштитити као држав

ни ресурс Србије, дакле не дозволити његову приватизацију.

  На Златибор сам први пут сам дошао као студент прве го

дине Економског факултета  Универзитета у Београду, у  Сту

дентско одмаралиште ‘’Ратко Митровић’’ негде у јулу 1958. годи

не. Можете замислити какав је тада био Златибор, шармантан 

на свој начин. Једине виле, наше студентске: ‹Србија›, ‹Ловћен› 

и ‹Романија›, биле су у лошем стању. 

Сада су то лепо реновирани и сређени 

објекти којима се Златибор може поно

сити, као и професори, студенти. Тада 

смо ишли на језеро, око кога није било 

ниједне зграде. Био је  у близини само 

хотел  ‘Палисад’  и камп. Остало је све 

било празно. Сећам се и да је један чича 

чувао језеро. А оно је било чисто, ми смо 

се тада тамо и купали. Осим  нас сту

дената, није било много других гостију. 

Стигао сам железницом уског колосека, 

возом ‹ћиром’  који је ишао од Београ

да до Сарајева . Од станице у Ужицу до 

Златибора путовали смо два сата мака

дамским путевима. Једини развијени 

део тада је био  Палисад, где се налазила зелена површина на 

којој смо играли фудбал. Ту је, срећом, још увек та зелена повр

шина. Кажу да је то један од најздравијих делова Златибора. 

Стварно смо уживали, човек осећа да су пуна плућа. Тада је ту 

била и фарма, где је било најбоље кисело млеко  – сећа се про

фесор и детаљније говори о језеру:

  Језеро је било лепота, а сада на жалост није тако уређено. 

Наш Универзитет је за потребе Владе Србије радио Мастер план 

Златибор  Златар, дали смо добре основе и језеро означили као 

врло важно. Сматрали смо да оно треба да буде један бисер на 

Златибору, сређен, увече са осветљењем и музиком. И да не буде 

около објеката, јер одудара од амбијента. Не сме да се дозволи 

приватизација језера, то је ресурс државе Србије, вредно је и 

треба га комплетно заштитити. Велика би грешка била уколико 

би се то урбанизовало. ‘Краљеви конаци’ лепо изгледају, уређе

ни су, цвеће и зелене површине, то одговара амбијенту, али се 

не сме дозволити приватизација, то држава мора да заштити. 

Мислим да треба наћи решење , језеро треба да буде заштиће

на зона. Треба водити рачуна да се сачува аутентичност  – ка

тегоричан је Слободан Унковић. 

По његовој оцени, решење са златиборском пијацом је врло 

добро и одговара познатом туристичком центру. – Са изградњом 

гондоле то ће бити атрактиван део наших укупних туристич

ких потенцијала у Србији.  Златибор је увршћен у приоритетне 

туристичке дестинације. Моја је порука 

да се то сачува без икакве дилеме. Увек 

сам, на свим позицијама на којима   сам 

био давао подршку да се развија Злати

бор, пре свега део око Студентског одма

ралишта. Да тај део буде пример како се 

одржавају зелене површине. Ја сам уве

рен да општина Чајетина даје подршку 

развоју тих мини туристичких  дести

нација. Доказ за то је њено максимал

но разумевање код предлога да се један 

део земљишта који није укњижен да на 

коришћење Студентском одмаралишту 

и ту да се формирају зелене површине . 

Мислим да је то сада леп предлог, те да 

би се на зеленој површини од  Студент

ског до ‹Чиготе› могао изградити један амфитетатар –додаје за 

„Златиборске вести” наш саговорник и  закључује:

   У том смислу језеро мора да буде бисер Златибора. Не би 

требало дозволити да се ниједна нова зграда ту изгради. То 

одудара од онога што смо желели и онога што смо предлагали 

за језеро и окружење око језера. Ту треба да буду мали објекти. 

Ово што је у том насељу, објекти приземље плус спрат, сасвим је 

у реду. А оно земљиште мора да остане слободно, зелена повр

шина, лепо одржавана. Језеро није за купање, али може се ко

ристити за друге активности: ту су чамци , водоскоци, призор 

као додатни садржај мноштву манифестација које се на Краље

вом тргу одржавају... М. ј.  

Језеро је државни  
ресурс Србије, не сме  

да се приватизује 
То је став проф. др Слободана Унковића, који већ скоро шест 
деценија долази на Златибор, а с колегама са универзитета 

„Сингидунум” радио је мастер план Златибор-Златар  
у коме се предлаже да језеро буде заштићена зона

да градска урбанизација 
не прогута и златибор

Професор Унковић на ову тему додаје 
да концепција одрживог развоја данас у 
свету доминира кад је у питању развој 
туризма. – То значи да у будућем развоју 
треба максимално заштитити квалитет-
не природне и културне ресурсе. Дакле, 
не дозволити да такозвана градска урба-
низација прогута и Златибор, овај бисер 
развоја Србије – напомиње он.
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Велики наш стваралац  Миладин 

Пећинар (1893.1973.) потекао је 

из Љубиша и врхове науке освојио 

, а у каријери пројектовао  многе наше 

велике хидроцентрале, водоводе, систе

ме од којих  су неки и данас темељ наше 

енергетике и водоснабдевања.  Његова је 

идеја да се, за општенародно добро, у цен

тру туристичког Златибора направи језе

ро. У ту сврху Пећинар је још уочи Дру

гог светског рата направио пројекат за 

градњу језера,  да би тек кад је рат завр

шен језеро заиста било направљено, и то 

по Пећинаровом пројекту. 

Зато се споменик овом великану, којим 

му се завичај макар делимично одужио, 

налази управо уз језеро, бистро око  Зла

тибора. Оно је само једно у мноштву 

сјајних дела овог ствараоца. Није било 

послератног пројекта у области српске 

хидротехнике – градње хидроцентрала, 

водоснабдевања, коришћења минерал

них вода – у који Пећинар није утиснуо 

свој стваралачки печат. Пројектовање 

електрана Ђердап, Бајина Башта, Звор

ник, Кокин Брод, водоснабдевање Београ

да, експлоатација вода у Врњачкој, Буко

вичкој, Нишкој Бањи и низ другог у чему 

је веома заслужан, учинили су да га мно

ги сматрају оцем српске хидротехнике.

   Споменик Пећинару на Златибо

ру маја 2004. године  открили су акаде

мик Петар Миљанић, секретар Технич

ког одељења САНУ, и Пећинарева унука 

Љиљана Јокић. Сада, 12 година од тог 

чина, архитекта Љиљана Јокић је  за ‘’Зла

тиборске вести’’ подсетила на казивања 

свог деде Миладина  Пећинара о томе 

како је настало језеро на Златибору:

  Сећања на деду и његове неизмер

но интересантне животне приче полако 

бледе. Веома ме обрадује свако поновно 

подсећање на његове речи и дела   на

води најпре Љиљана и цитира једно де

дино казивање у коме се помиње идеја о 

настанку златиборског језера:

‘’Једног дана уочи рата шетао сам 

Краљевом Водом са београдским адвока

том Александром Павловићем, у то време 

председником Друштва за унапређење 

туризма ‘Златибор’. Лепа, складна и по

мало китњаста архитектура туристичких 

објеката, коју су делимично заклањале 

крошње четинара, пружала је импреси

ван утисак. Али овај дивни декор увелико 

су нарушавале баруштине са обе стране 

Обудовице. Рекох пријатељу да ми цело

купан пејсаж личи на лепо обучену де

војку, али босу и прљавих ногу. Насмеја 

се и упита: 

 Па имаш ли идеју како да је обујемо?

 Једино решење је да овде изградимо 

језеро.

 Језеро! Колико би то коштало?

 Око 400.000 динара.

 Добро. Направи план и предај Друштву. 

Нека прикупе новца колико могу, остатак 

ћу ја дати –одговори Павловић.

Пројекат језера је, казује Љиљана Јокић, 

њен деда завршио 2. јануара 1941. Потом 

је новац прикупљан штампањем марки

ца, организовањем приредби и другим 

активностима, те се тако дошло до суме 

од 100.000 динара. За ту суму купљен је 

грађевински материјал и превезен на бу

дућу локацију. Убрзо потом  почео је рат и 

материјал је што нестао, што пропао.

 После рата, уз помоћ Владе Србије, то

ком 1946.године приступило се изградњи 

језера. У градњи је учествовале грађе

винско предузеће ‘’Шарган’’ из Т.Ужица 

и омладинске бригаде златиборског и су

седних срезова.

 По завршетку, комисија која је при

мила радове констатовала је да већих од

ступања од пројекта није било. Деда је, 

међутим, имао примедбу на превели

ку дебљину лучне бране, која је требало 

да буде витка, дебљине свега 30 центи

метара, а не један метар како су је изве

ли. Толика дебљина би могла да издржи 

притисак воде од 100 метара висине! Иг

ром случаја, златиборско језеро поста

ло је симбол Златибора. Његова лепота 

и препознатљивост су евидентне. Визи

онарско око мог деде Миладина Пећи

нара спојило је корисно и лепо, па оста

вило друштвено добро за све житеље и 

љубитеље Златибора, које као такво треба 

да остане будућим генерацијама – напо

миње Љиљана Јокић, унука пројектанта 

језера на Златибору. М. ј.

Језеро је друштвено добро, такво треба  
да остане и будућим генерацијама 
То истиче Љиљана Јокић, унука великана Миладина Пећинара који је пројектовао  

златиборско језеро, уз подсећања како је оно настало 

Љиљана јокић Миладин Пећинар

споменик Миладину Пећинару  
на златибору
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Најпитомије златиборско село Крива 
Река налази се у пространој плиткој 
долини благо сведених страна према 

реци која тече средином села. Са јужне стра-
не заклоњено је дугачким брдом Глизом, на 
западној је брдо Церово, а на средини села 
Градина. Источни крај је доста кршевит. Село 
се назвало по његовој реци која текући ову-
да прави много “кривина”. Мјешник је назван 
због тоге што су његови становници неке суш-
не године “у мешинама” доносили воду из Гра-
бовице у Чајетини. У атару села Крива Река 
земља за обрађивање је најбоља на југоза-
падној страни села, у Мјешнику и Церову, Гр-
чко Гробље има у Присоју (на једном камену 
изграђен је човек заогрнут плаштом, веле “гр-
чки поп”). У Нишану и у Церову у Струњашкој 
Ливади постоје белези од камена, а на једном, 
највећем, камен израђен у виду лава. У Мјеш-
нику постоји стара црква. Пошавши од Мачка-
та прво је главни део села, који се зове најоб-
ичније “Село”. Најстарија породица у селу су 
Драшковићи и Јакшићи. У њему живе и поро-
дице  Курћуба који су се доселили из Рудина 
код Нове Вароши, чији је предак “Ђед Гаври-
ло” сачекао и убио  1815. године Зенил-агу и 
сина му Ђул-бега који су ишли да ослободе 
затворене Турке у Ужичком граду (Милиће-
вић, “Кнежевина Србија”). Ту су и Бучевци, Па-
шићи, Трифуновићи (Крмези) су из Дрмано-
вине код Нове Вароши.

Од Трифуновића досељених у Ужице из 
Криве Реке је и Миша Трифуновић, министар 
просвете и народни посланик. Стојановићи, 
Лучићи, Зечевићи, Ивановићи, Читаковићи, 
Којовићи, Брковићи, Гавриловићи, Божовићи, 
Тијанићи, Кубуровићи, Котлице, Мандићи, Об-

реновићи, Стојановићи, Лојанице. Јужније ис-
под Глизе у засеоку Мјешник живе: Бацетићи, 
Златићи, Јелисијевићи, Вилиповићи, Вирићи, 
Баковићи, Поповићи, Алексићи, Гукићи, Жу-
нићи, Јакшићи, Злокуће, Пејовићи, Словићи, 
Јаћимовићи и Стојићи. У продужетку Мјешни-
ка идући на запад преко брда Главице је Це-
рово где су: Церовићи, Љубојевићи, Струња-
шевићи, Рубежи и Тмушићи, Кнежевићи који 
су огранак Милошевића. Ово братство је нај-
дуже од свих огранака Милошевића задржало 
то презиме. У своме братству имали су дос-
та кнежева, по чему се прозову Кнежевићи. 
Њихов најстарији предак је кнез Милија Ми-
лошевић, за кога се прича да је био угледна 
личност у племену. Помиње се као учесник 
на скупу српских главара одржаном у Кучи-

ма 1614. године (Ј. Томић: Састанак и договор 
српских главара у Кучима 1614. године – Бео-
град 1901). Породична традиција зна за Ми-
лоша Кнежевића, који се помиње и као кнез 
и као војвода. Опеван је у народним песма-
ма. О њему постоји народна песма ‘’Женидба 
Кнежевић Милоша’’, у којој је Милош опеван 
као поштен и хуман човек. Предање помиње и 
кнеза Дракула Кнежевића, који је учествовао 
у убиству турских шехова 1718. године, они су 
дошли да по Дробњаку проповиједају ислам. 
Кад је Реџеп-паша Невесињац 1702. године 
дошао у Дробњак да га покори, кнез Дракуле 
убије Ајдук-оџу у Мокром, па Турци разоре 
Дробњак, а кнеза Дракула посеку. Кнез Ни-
кола Кнежевић био је кнез после Дракула. О 
њему се приповеда да је био врло богат. Је-
дан од Кнежевића се доселио у Доброселицу, 
његови потомци у Чајетину, а одатле у Криву 
Реку, Но нас овога пута највише интересује 
Милија Кнежевић. 

Милија се родио 1925. године и током свог 
живота доста тога допринео српској просвети  
и култури као професор, новинар, публициста, 
сликар аматер, који дан данас у десетој деце-
нији живота даје свој допринос. Тешко је један 
тако плодан живот сместити у новинско при-
поведање. Основну школу је завршио у Мачка-
ту, школи у којој примио како сам каже “прве 
и све најлепше дарове у животу”,  код учитеља 
Драгољуба Жиравца. Гимназију је завршио у 
Винковцима, учитељску школу у Ужицу, Фи-
лозофски факултет и Високу школу политич-
ких наука у Београду. Од 1945. све до 1987. са 
малим прекидима радио је у просвети као учи-
тељ и директор у Голову, Рожанству, Чајетини и 
Београду. Године 1963. када је завршио Високу 
школу политичких наука радио је у Републич-
ком синдикату. Од 1967. до 1980. био је уред-
ник “Просветног прегледа”. У том временском 
периоду Милија је највише урадио за српску 
просвету, тада је установљен и Дан просветних 
радника, спроведена је велика реформа школ-
ства... Објављивао је у “Просветном прегледу” 
и другим педагошким листовима, написао је 
књигу “Властитим радом за рад”.

Године 2006. 8. новембра у ужичком позо-
ришту поводом престављања књиге “Биограф-

Милија Кнежевић памти како је са 
омладином градио језеро на Златибору

„Омладина Златибора даровала је земљи језеро, око кога су се касније низали хотели, виле, базени, 
 игралишта и друго. Кажу, хоће да приватизују језеро уз ‘Краљеве конаке’. О, зар је то могуће?”,  

пита се 91-годишњи професор,новинар, публициста Милија Ј.Кнежевић, који је ударнички   
у омладинској радној акцији 1946. градио овај симбол Златибора 

пише: предраг ковачевић

„Срећан што се у ово тмурно време, загађено профитом, преварама и подвалама, 
јављају идеје које трају. Идеје чисте као планински поток, поникле из самог срца и 
душе. Идеје које блистају, храбре, уливају наду у успех, зраче, подстичу. Идеје којима 
се верује. Те идеје стварају данашњи Златибор...’’ 

То каже Милија Ј. Кнежевић, он их види и осећа и у својој 91. години живота. Човек 
који је у младости са омладином овог краја у радној акцији градио језеро на Златибо-
ру. Ко је Милија Ј. Кнежевић, златиборско чедо?

Милија ј. кнежевић
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ски лексикон Златиборског округа” сакупило се 
700 људи. Књига је писана 10 година, изашла је 
у издању Удружења Ужичана у Београду. У њој 
се нашло места за мог оца професора Влајка 
Ковачевића, као и за мене који сам отворио 
прву градску ужички телевизију. Златиборско 
чедо Милија Кнежевић живи у Београду на Ба-
ново брду, ка стрмој улици хероја Жарка Пуца-
ра,  он је главни уредник “Биографског лексико-
на Златиборског округа”. Заиста несвакидашње 
капитална књига ужичкога краја. Милија Кне-
жевић, професор у пензији, човек који је 40 го-
дина провео у просвети, творац незаборавних 
“Јануарских дана просветних радника”, тада је 
рекао: “Идеја о објављивању једног таквог из-

дања родила се у глави мр Божидара Марја-
новића, који је 1996. године с таквим пројек-
том дошао у Удружење Ужичана у Београду, 
које постоји још од 1923. године, где су га при-
хватили са одушевљењем. Ипак, није све ишло 
глатко. Најпре је то требало да буде завичајна 
књига Ужичана, а онда се, мало по мало, она 
проширила на цео Златиборску округ који чине 
општине Ужице, Ариље, Бајина Башта, Косје-
рић, Нова Варош, Пожега, Прибој, Пријепоље, 
Сјеница, Чајетина и Ивањица. Наравно, искр-
сао је проблем и са новцем. Пројекат је био 
скуп, а донатора ниоткуд. Онда се за објављи-
вање ове књиге загрејао Сретен Бјеличић, ад-
вокат из Београда, који је, штоно се каже, за-

врнуо рукаве и прионуо на посао. Пронашао 
је прве дародавце међу које је уврстио и себе, 
а ту су, сем Удружења Ужичана, прилоге дале 
и општине Златиборског округа и друга удру-
жења. Но, све то није било довољно. Тада се 
јавио Нићифор Аничић, привредник из Јоха-
несбурга (ЈАР), родом из села Грончарева код 
Пријепоља, и понудио помоћ од 11.500 евра, 
под условом да лексикон буде јевтинији у про-
даји. Њега је одушевила концепција те књиге 
и без речи је издвојио новац. Молио је да прва 
промоција књиге буде баш у Ужицу, где га си-
ромашног и бедног, у опанцима, кад је први 
пут дошао у тај град, нису гледали са висине. “

У овој књизи су биографије 2.687 људи 
и 1.980 фотографија. На њеном стварању је 
било укључено 150 сарадника. Сви који су у 
народу Златиборског округа остали упамћени 
нашли су се ту, као и они који су творци неког 
општег добра, или су сачували ужички дух и 

пронели славу тог краја. Ово је књига поми-
рења,  ту су равноправно заступљени парти-
зани, четници и љотићевци, српске војводе из 
Првог светског рата и Титови генерали, најви-
ши црквени достојанственици, имами и хоџе, 
председници влада и министри, амбасадори, 
сликари, лекари, глумци, балетани, књижев-
ници, новинари, учитељи, професори, судије, 
адвокати, спортисти, економисти, инжење-
ри... мислим да је ова књига животно дело 
Милије Кнежевића. Док прелиставам лекси-
кон имам утисак да је у њој сабрана цела Ср-
бија, толико познатих имена, заслужних људи, 
сви они који чине историју ове земље. Ту је 
биографија сељака који је одшколовао четири 

доктора наука. Ту је учитељ из Мачката који је 
допринео да то село добије воду и струју. То 
је заиста завичајна енциклопедија која има и 
биографију жене која је прва возила аутобус 
на међуградској линији ужичанке “Раде Шо-
ферке”. Ту је и Раденко Николић који је из-
градњом вештачког језера потерао Дрину уз-
брдо. Није заборављен ни свештеник Периша 
Ђорђевић Бели који се у Другом светском рату 
окумио са стотинак Рома и тако их сачувао од 
немачке одмазде. Ту је Шкотланђанка Евелин 
Хаверфилд, последњи изданак лордовске по-
родице Абингер, која је све продала и дошла 
да помогне Србији у Првом светском рату. За-
пазио сам да у овом лексикону има и буљу-
баша, комита, разних добротвора. У лексико-
ну су биографије 280 носилаца Карађорђеве 
звезде, 40 народних хероја, 14 академика, 
више од 500 доктора наука, 90 генерала, 70 
спортиста, али ту су и ковачи, алатничари, во-
зачи, најобичнији људи... Иако има око 900 

тито са штићеницима дома за  децу без родитеља на златибору

Биографски лексикон  
златиборског округа 
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страна, у ову лепо обликовану књигу, дело До-
брила Николића, вероватно да нису унете би-
ографије још многих људи који заслужују да 
се у њој нађу. Зато и уређивачки одбор у свом 
предговору истиче да ће и овај лексикон после 
извесног времена бити допуњаван. “Нека ни-
кад не буде завршен лексикон личности које 
унапређују ужички крај и цео Златиборски ок-
руг”, такође стоји у предговору. И ту су у праву 
чланови уређивачког одбора. Зачудило ме, на 
пример, да се нико није сетио архитекте Олге 
Дивац, која је својим радом и те како задужи-
ла Београд. Надам се да ће се и то исправити 
и да  ће ова књига наставити да доноси нове 
биографије, док је Ужица и Ужичана, и оста-
лих становника нашега краја.

ударничким радом  
језеро на златибору

Када се помисли на туристички Златибор, 
то је слика вештачког језера које пуни поток 
Обудојевице, као својеврстан  декор турис-
тичког насеља Златибор. Дуго је 150, а широ-
ко 50 метара. Високи борови који га окружују 
стварају пријатан хлад и свежину у топлим 
летњим данима, зими је то једно нестварно 
велико клизалиште. Пројектовао га је злати-
борско чедо академик Миладин Пећинар, који 
је рођен у Љубишу. Сем језера на Краљевим 
Водама његова заслуга је много тога у ужич-
ком крају. У Ужицу је по његовом пројекту из-
веден водовод из Врела, који и данас ради за 
део Крчагова и Севојна. Дао је идејно решење 
за високу брану “Перућац” на Дрини 1940. го-
дине. Његово идејно решење је и за хидро-
електрану у Овчарско- кабларској клисури 
и много тога још у обе Југославије... Проје-

кат златиборско језеро био је готов пре рата. 
Године 1946. Тито је обишао ратне сирочиће 
у дому у вили “Голија”. Тада му је приказан 
пројекат који га је изненадио, за који је рекао 
да мора бити што пре реализован, најбоље 
омладинском радном акцијом... Исте годи-
не радна акција изградње језера је започета.

Да није Милије Кнежевића не би остао ни 
један запис о изградњи језера, а ни мотив да 
мало о томе истражујем... Милија је написао 
књигу о Златибору “Мозаик сећања” и у њој 
сећање “Ударничким радом језеро на Злати-
бору”:  

  - У време великог радног ентузијазма и 
полета, не само на великим радним акција-
ма, већ и на малим локалним, стварала су се 
чуда. Тада су изграђивани задружни домови 
у многим селима, прогимназија је тако на-
прављена. Тако су никли предивни борови и 
предивне борове шуме, засађене рукама уче-
ника и наставника и радним акцијама омла-
дине. Њима треба захвалити што од Оманица 
до Ћоровића куће и од Јевремовића до Ћете-
на, Главица, делови тадашњих Партизанских 
Вода и делови око Јокине Ћуприје изгледају 
данас тако бајковито. Пошто је прихваћен 
пројекат за градњу језера, најтежи посао је 
био ископати милионе кубика земље. Тада 
није било булдожера, ровокопача, трактора 
и друге технике која се данас користи. Терет је 
пао на нас, омладину среза златиборског. Не-
где 1946.  са групом омладинаца из Голова ја 
сам дошао да радим на копању језера. Пијук, 
лопата и колица била су главна техничка по-
магала. Радио сам на колицима и истерао за 
један дан 600 колица, у трку и на врелом сун-

цу. Изгонили смо земљу поред пута и равњали 
је, да би ту идуће јесени посадили оне дивне 
борове који сад блистају на Златибору. Пам-
тим и храну коју смо добили – мали хладни 
хлепчићи од кукурузног брашна величине 
песнице, да човека убијеш њиме, и мармела-
да или пекмез од шљива уз чај или црну кафу. 
После завршеног рада сишли смо (нас око 50 
омладиница)у кафану код Рајка Ђенића, ми 
који смо кренули у Голово и Криву Реку. Да ли 
смо имали нешто за јело нисам сигуран, али 
је било да се попије (...). Омладина Златибора 
даровала је земљи језеро, око кога су се кас-
није низали хотели, виле, базени, игралишта 
и друго. Кажу, хоће да приватизују језеро уз  
‘Краљеве конаке’. О, зар је то могуће?”

Да допуним ово записано сећање са оним 
чега се сећа Драгослав Риле Богдановић, 
ужички историчар у пензији, такође аутор 
корисних књига, који је тада у младости са 
ужичким гимназијалцима учествовао у рад-
ној акцији изградње језера на Партизанским 
Водама: 

“Било је то 1946. Године, ужички омладин-
ци су учествовали у припремним радовима 
за изградњу вештачког језера на Златибору. 
На Златибор смо превезени камионом, било 
нас је  стотинак. Били смо смештени у пред-
ратном ресторану ‘ Швајцарија’, док смо храну 
преузимали у једном суседном објекту, а обе-
довало се напољу.Та радна акција била нам је 
као загревање пред одлазак на изградњу пру-
ге Шамац - Сарајево. За седам дана, колико 
смо боравили на Златибору, главни радни за-
датак свакога дана нам је био копање земље, 
да би се створио простор који би могла вода 
да испуни. Земљу коју смо копали одвозили 

тек изграђено језеро на златибору како га је видео тито са терасе првог хотела (изграђеног 1910. године) названог „краљева вода’’
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су у дрвеним колицима и насипали на просто-
ру данашњег Краљевог трга и аутобуске ста-
нице. Једна од песама коју смо певали те да-
леке 1947 гласила је :”Ашов, лопата, пијук и 
колица то су алатке сваког омладинца”, или 
“Иде, наступа, не боји се рада Друга ужичка 
ударна бригада.”

  
о радним акцијама и локалним 

активностима у крају
Некако се осећам дужан у овом есејистич-

ки писаном тексту, нарочито оним млађима 
да појасним појам “омладинске радне акције”. 
Настале још у току НОБ-а нарочито су биле 
популарне након завршетка Другог светског 
рата и имале су за циљ да обнове и изграде 
привреду, инфраструктуру, научне, спортске, 
културне и забавне објекте у Југославији. У 
првим послератним савезним радним акција-
ма милиони омладинаца градили су ауто-пу-
теве, пруге, фабрике, чак и читаве градове. 
Највеће савезне радне акције дешавале су се 
у периоду од 1946. до 1952. године. Као дан 
омладинских радних акција у СФРЈ се обеле-
жавао 1. април, дан када су 1946. године поче-
ле припреме за организовање изградње пруге 
Брчко-Бановићи.

Ужички крај је највише страдао у јесен 
1944. године у највећем и најтежем 
разарању Ужица од савезнич-
ке авијације 23. новембра, 
поред великог броја жр-
тава град је био тешко 
разорен. Многи су ос-
тали без крова над гла-
вом. Захваљујући изу-
зетном напору народа у 
акцији обнове и акцији “Све 
за фронт”, у ужичком крају су 
постигнути задивљујући резултати у 
санирању ратних разарања, опште оскудице, 
као и у сређивању привреде, друштвеног жи-
вота чиме су створени услови за прелазак на 
мирнодопску обнову и изградњу у току 1945.- 
1947. године. У овом периоду недостатак срес-
тава, механизације надокнађиван је максимал-
ним коришћењем добровољног рада, најпре 
омладине. Власт се у Ужичком округу највише 
ослањала на рад и ентузијазам народа.  Ужице 
је било у посебно тешком положају, немачка 
војска у повлачењу из Грчке иритирана ваз-
душним нападима савезника уништавала је 
све што се могло уништити. Железничка ста-
ница срушена, ложионица порушена, колосеци 
покидани, сви мостови срушени, град полусру-
шен...То је био збир те битке немачке војске у 
повлачењу и бомбардовању и митраљирању 
од стране савезника. Првих дана 1945. у самом 
Ужицу и варошицама краја омладина је пре-
узела рад на рашчишћавању рушевина, сечи 
огревног дрвета на Јеловој Гори, обнови обда-

ништа и основне школе, чишћењу снега, исто-
вару угља и памука за Ткачницу. На дан почет-
ка Светске омладинске недеље 21. марта 1945. 
омладина Ужичког, Златиборског, Црногорског 
среза, организовала је и Прву омладинску рад-
ну бригаду у којој је учествовало 650 учесника, 
кренули су у Санџак, на леђима носили жито. 
Пре поласка сви су присуствовали приредби у 
Соколани организованој у њихову част, док су 
на свим брдима ужичког краја гореле ватре у 
знак прославе Светске омладинске недеље. На 
челу Прве бригаде био је Владе Смиљанић из 
Љубиша, који је носио џак са 35 кг жита и први 
ушао у Чајетину: “Испред села Мачката окре-
нем се. Иза мене није било никога. Дошао сам 
први  у Чајетину, између сваког прста на нога-
ма искочио ми је мали плих... “

У Златиборском срезу, поред изградње 
омладинских и задружних домова, омлади-
на села Мачката и Криве Реке учествовала је у 
изградњи млина на Белој Земљи. Итовремено 
су рађене циглане на повољним местима, по-
шумљавање голети, омладина је учествовала 
у пољопривредним радовима. Једна од првих 
акција школске 1947. коју је омладина гимна-

зије извела било је пошумљавање Малог За-
бучја. И уређивање паркова је била обавеза 
омладине Ужичког среза. Током рата понос 
града Велики и Мали парк били су оштећени. 
Велики је окупатор претворио у плац за пар-
кирање возила и складиште бензина, а у Ма-
лом парку су били ровови и бункери. На ис-
тим темељима  где су били бункери омладина 
је направила два лепа водоскока са округлим 
базенима и украсним рибама у њима. У свом 
заносу омладина је градила неко ново Ужице.

  Успешно обнављање привреде зависило 
је од брзине којом су обнављани, грађени пу-
теви и железница. Зато су се у целом округу 
организовале радне акције поправке и одр-
жавања путева и мостова, чишћења јарко-
ва и пропуста, изградње потпорних зидова, 
чишћења одрона камена и нарочито обез-
беђења путева од излива река. Засигурно 

најзначајнија у 1946. била је изградња пута 
Драглица – Кокин Брод. Дотадашња веза Ужи-
ца са Кокиним Бродом је ишла преко Љубиша 
што није одговарало тадашњем саобраћају 
и зато се хитно кренуло изградњи 20  кило-
метара пута у најкаменитијем и најбрдови-
тијем делу Златибора. Овај пут је рађен под 
руководством стручњака ужичког краја где 
је предњачио легендарни Ћалдо. Радови су 
почели 1. априла, започела их је радна бри-
гада која је бројала 271 омладинца, чији се 
број стално повећавао. Бригаду су чинили 
омладинци Златиборског, Ужичког, Пожеш-
ког, Ариљског среза. Организовани су истои-
мени батаљони, свакодневно су проглашава-
ни најбољи радници и ударници. У уторак 5. 
новембра 1946. године преко 2.000 становни-
ка Златиборског и Нововарошког среза при-
суствовало је свечаности поводом отварања 
новог пута. Остало је да се уреде делови трасе 
уз сам пут. По дефинитивном завршетку ра-
дова, на смотри радних бригада априла 1946. 
године у Негбини, додељене су и скромне на-
граде најбољима, тројици навреднијих: Ивану 
Лазовићу из ариљског, и Милораду и Станку 
Браловићу из златиборског батаљона... 

Све време руководству у Ужицу и органи-
заторима радних акција  у глави је било оно 

што је Тито рекао кад је обишао рат-
не сирочиће у дому у вили “Го-

лија”. Тада му је показан 
Пећинаров пројекат који 

га је изненадио, за који 
је рекао да мора бити 
што пре реализован, 
најбоље омладинском 

радном акцијом. Знали 
су да ће Тито када буде до-

шао новим путем само проћи и 
да ће га више интересовати језеро, 

које би дало једну нову димензију туризма 
Златибора. Тако су, док се ствари око радне 
акције на Златибору још нису стишале, ор-
ганизовали нову акцију дајући јој димензију 
“припремне” за одлазак младих на изградњу 
пруге Шамац-Сарајево. То је доста упростило 
организацију радова, али је прошло перифер-
но око докумената и записа о тој акцији, коју 
ни “Вести” нису поменуле ниједном реченицом. 

Језеро је изграђено у рекордном року и оп-
ремљено за купалиште. Наравно, Тито се нај-
више одушевио језером док је ручао на те-
раси тада јединог хотела на Партизанским 
Водама. Ужичко-златиборски хроничар са фо-
тоапаратом, мајстор Илија Лазић који је то-
ком Ужичке републике улио Титу љубав пре-
ма фотографији и био задужен да га прати у 
нашем крају,  окренуо се и фотографисао по-
глед на тек изграђено језеро, које ће означити 
центар данашњег најпосећенијег туристичког 
насеља у Србији.  
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Почела изградња Омладинско- 
-културног центра на Златибору

На Златибору је 19. септембра, на 

простору уз зграду Туристичке ор

ганизације Златибор, постављен 

камен темељац за изградњу Омладин

скокултурног центра. Овај пројекат вре

дан је око 130 милиона динара, а рок за 

завршетак радова је 1. септембар 2017. Ра

дове изводи ИТГ ДОО Смедерево.

Пројекат изградње Омладинско кул

турног центра на Златибору биће 

реализован заједничким сред

ствима Министарствa за ту

ризам, општине Чајетина и 

Туристичке организација 

Златибор. Тим поводом 

први бетон у темељ будуће 

зграде убацили су министар 

туризма Расим Љајић, председ

ник општине Чајетина Милан Стама

товић и његов заменик Арсен Ђурић. 

„Верујем да ће реализација овог пројкта 

умногоме побољшати туристичку пону

ду Златибора, који је и лидер међу пла

нинским центрима у Србији, где долази 

трећина од укупног броја туриста који по

сећују планине. Будући Омладинско кул

турни центар, величине око 1.900 метара 

квадратних, располагаће салом за био

скопске пројекције и позоришне предста

ве, имаће галерију и библиотеку и прос

тор за различите омладинске и културне 

садржаје. Објекат би требало да буде завр

шен до 1.септембра 2017.године. Надам се 

да ћемо успети да одржимо ово обећање и 

да ће рок бити испоштован. Министарство 

издваја 20 милиона динара у овој и 20 ми

лиона у следећој години. Са наше стране 

учинићемо све, а то је да средства преба

цимо на време, све остало је на грађевин

ској оперативи и фирми која изводи ове 

радове“, рекао је министар Расим Љајић.

Председник општине Чајетина Милан 

Стаматовић захвалио се министру што 

је препознао туристичке потенцијале 

општине Чајетина.

„Познат сам по томе да волим да кри

тикујем лоше потезе и однос владе пре

ма мањим локалним самоуправама, али 

овде стварно морам да похвалим добру 

сарадњу и напоре министра Љајића 

који је препознао потенцијале 

општине Чајетина. Захваљујући 

овом узајамном разумевању од

радили смо велики број пројеката 

од општег интереса. Да нагласим, 

у саставу овог објекта биће један део 

простора намењен за лица инвалиди

тетом, која ће моћи да овде организују 

своја дружења и скупове, а ово је први 

објекат на Златибору, који ће лицима са 

инвалидитетом моћи да пружи све своје 

услуге. Надам се да ће ова сарадња са 

Министарством туризма бити и убудуће 

настављена“, истакао је Милан Стамато

вић.  н. Џелебџић

Први бетон у темељ будућег здања, вредног 130 милиона динара, убацили расим Љајић, Милан стаматовић и арсен Ђурић

 
Милан стаматовић: 

Познат сам по томе да волим да 
критикујем лоше потезе и однос владе пре-

ма мањим локалним самоуправама, али овде 
стварно морам да похвалим добру сарадњу и 

напоре министра Љајића који је препознао 
потенцијале општине Чајетина
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Омладинскокултурни центар је један значајан објекат 

који ће садржајно свакако употпунити Златибор. Ми смо 

до сада имали проблеме да у зимским и јесењим месе

цима организујемо манифестације, јер нисмо имали адекватан 

простор. У оквиру објекта налазиће се сала за позоришне пред

ставе и биоскопске пројекције са пратећим садржајима попут 

шминкернице, гардеробе, депоа, пројектована као права позо

ришна сала. Пред поменуте сале, имаће још две мање мулти

функционалне сале за мање скупове, простор за галерију слика 

и бројна друга дешавања, простор за библиотеку каква не по

стоји на Златибору и неколико мањих канцеларија за омладин

ска и друга удружења која функционишу на територији општи

не Чајетина. Поред самог објекта планирано је и квалитетно 

партнерно уређење, са амфитеатром на отвореном, што ће та

кође створити могућност за одржавање догађаја на отвореном’’.

   Ово за „Златиборске вести” о значају и садржајима објек

та Омладинскокултурног центра каже заменик председника 

општине Чајетина Арсен Ђурић. Он  је, годинама водећи Ту

ристичку организацију Златибор и дешавања која се на турис

тичкој планини организују, најбоље увидео шта недостаје Зла

тибору у организовању садржаја и манифестација. Потреба је 

прерасла у замисао, а онда се дошло до плана финансирања 

градње таквог центра. Од потребних око милион евра општи

на Чајетина обезбеђује две трећине, једну трећину Министар

ство туризма. Изабрана је локација, на одличном месту поред 

здања ТО Златибор. Направљен је пројекат, прибављене дозво

ле и градња је кренула.            

  Камен темељац за Омладинскокултурни центар положен 

је 19.септембра. Означавајући почетак радова, бетон у темеље 

будућег објекта заједно су убацили  министар трговине,тури

зма и телекомуникација Расим Љајић, председник општине 

Чајетина Милан Стаматовић и заменик председника општи

не Арсен Ђурић.

„Реч је о објекту од 1.925 метара квадратних бруто површине. 

Концептуално, Омладинско културни центар биће веома зна

чајан за Златибор, посебно у месецима када не можемо на от

вореном да организујемо манифестације. Изградњом помену

тог објекта, Златибор ће сигурно употпунити сву своју понуду 

када је реч о културним програмима”,напомиње Арсен Ђурић.

По његовим речима, значајно је истаћи да је Министарство 

трговине, туризма и телекомуникација ове године определи

ло 20 милиона за изградњу овог објекта. Министар Љајић је, 

приликом полагања камена темељца, обећао још 20 милиона 

динара за другу фазу радова на изградњи овог објекта. Остатак 

средстава планиран је буџетом општине Чајетина, а процење

на укупна вредност инвестиције је око 130 милиона динара. 

Уговорена је прва фаза радова чија је вредност око 44 милиона 

динара плус ПДВ, што се односи на грубе радове, док ће током 

зиме бити расписан тендер за другу фазу изградње.

„По нашим плановима, до краја ове године требало би да буду 

завршени груби радови и објекат укровљен. На пролеће би се на

ставило са радовима, са постављеним крајњим роком завршет

ка до септембра 2017. године. Уколико временске прилике буду 

дозволиле, објекат се може завршити и до летње туристичке сезо

не’’, најављује Ђурић, додајући да ће, поред поменутих садржаја, 

у објекту бити и мањи део смештајних капацитета, а здање ће 

бити прилагођено и особама са инвалидитетом.  М. ј.

Гради се објекат какав  
недостаје Златибору

арсен Ђурић оцењује да ће  
омладинско-културни центар бити 

веома значајан за златибор, посебно 
у месецима када на отвореном не 

могу да се организују манифестације. 
изградњом поменутог објекта  

златибор ће употпунити своју понуду 
када је реч о културним програмима

Паре од министарства и за још један 
терен на „швајцарији”

Министар Расим Љајић приликом обиласка Златибора 
обећао је донацију у износу од 10 милиона динара до краја 
ове године за завршетак још једног фудбалског стадиона 
поред постојећег на „Швајцарији’’.  – Ових дана предаћемо 
пројектну документацију и надамо се да ће нам средства бити 
одобрена. У том случају, могуће је да до краја 2016. године 
добијемо још један фудбалски терен – каже Арсен Ђурић.
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Млади добијају простор за 
креативност и своје идеје 

омладинско-културни центар 
на златибору даје шансу  
младима за запослење и 

укључивање у културне токове, 
идеја нас младих је да  

одређене термине у току  
године добију омладинска 

удружења да осмисле  
програме и располажу  

простором центра, каже  
председница удружења  

„сердар” софија Павловић 
Луковић

добијају свој простор. Простор за рад, 

за креативност, за своје идеје. Најбит

није је квалитетно провести слободно 

време, а могућности оваквог објекта 

су бројне’’.

Председница ‹›Сердара›› напо

миње да се културни живот углавном 

везује за градове, али  развијеност 

Златибора као туристичког центра 

и све већа посећеност заслужује и 

могућности за развој културног ту

ризма. 

 ‘’То даје шансу младима за запос

лење и укључивање у културне токо

ве. Ојачаће и конгресни туризам који 

значајно продужава туристичку се

зону. Једна од идеја нас младих је да 

одређене термине у току године до

бију омладинска удружења да осми

сле самостално програме и да распо

лажу простором центра. То би унело 

живост и разноврсност у програму 

рада и млади би добили свој прос

тор за изражавање’’.

  Софија додаје да је Златибору не

достајао овакво стециште културе и 

културних садржаја. ‘’Нема квалитет

ног туристичког места без музејске по

ставке, изложбене сале, биоскопа, биб

лиотеке. Још ако буде простор испуњен 

осмесима и професионализмом мла

дих, и ако добију простор за ентузија

зам, Омладинскокултурни центар на 

Златибору ће бити понос сваког Злати

борца’’, уверена је она. М.ј.

Шта ће за младе ове општине 

значити Омладинскокул

турни центар на Златибо

ру? То питање, у време кад је крену

ла градња овог објекта, поставили 

смо Софији Павловић Луковић, која 

је председница Омладинског удру

жења за развој туризма и екологије 

‹›Сердар›› из Чајетине. 

  Ово удружење младих основа

но је крајем 2012. године, уз схва

тање нове генерације да је то начин 

да реализују своје идеје, боље укљу

че у златиборска културна и музич

ка дешавања, а од Чајетине напра

ве место по мери младих. Први већи 

пројекат ‘’Сердара›› назван ‹›Паркови 

за нове шампионе“ реализовали су у 

сарадњи са општином. Тај подухват 

дотакао се још једног битног циља уд

ружења: развоја екологије и спорта 

уз укључивање младих кроз осмиш

љавање акција да квалитетније про

веду слободно време. Уследили су 

потом и други пројекти, а најзначај

нији им је златиборски музички фес

тивал ‹›Хилз ап››. Удружење, иначе, 

броји тридесетак волонтера који радо 

учествују у реализацији пројеката и 

заједничким снагама постављају 

нове циљеве.

Софија о будућем Омладинскокул

турном центру на Златибору каже: 

‹›Добра страна изградње Омладин

скокултурног центра је што млади 
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Почетком септембра делегација 

општине Чајетина боравила је 

у радној посети у Словенији, с 

циљем да се упозна са искуствима проје

ката чија градња предстоји код нас. Пред

ставници наше општине и ЈКП ‘’Водовод 

Златибор’’ Чајетина посетили су Љубља

ну, где су се састали са руководством сло

веначке фирме ‘’Хидроинжењеринг’’, која 

је носилац посла на будућој изградњи 

Постројења за пречишћавање отпадних 

вода на Златибору. 

Подсећања ради, почетком априла 

2016. године потписан је уговор са ЈКП 

‘’Водовод Златибор“ Чајетина и конзор

цијумом  фирми ‘’Хидроинжењеринг’’ из 

Словеније (носилац посла),  ‘’Беохидро’’ 

из Београда и ‘’Јединство’’ из Севојна које 

ће изводити радове на изградњи, док  је 

уговор о донацији потписао председник 

општине Чајетина и директор ЈКП ‘’Во

довод Златибор“ са представницима ЦМ

СРа (Центар за међународну сарадњу и 

развој Републике Словеније). Влада Сло

веније подржала је  донацијом  од 1,5 

милиона евра реализацију овог пројек

та, чија је процењена  укупна вредност 

око 4,5 милиона евра.  

 Oпштина Чајетина финансираће ову 

инвестицију, док ће ЈКП ‘’Водовод Злати

бор“ бити будући корисник Постројења за  

пречишћавање отпадних вода на Златибо

ру. Водовод је расписао тендер за извођа

ча радова, завршени су и тендери за над

зор који ће обављати фирма ‘’Гитер“ д.о.о. 

Пожега, чији је задатак да уведе у посао 

извођаче радова. Предвиђена локација за 

изградњу ППОВ је низводно на 

реци Обудојевици на Зла

тибору, на око киломе

тар удаљености од 

хотела ‘’Браћа Секу

лић“ у месту које се 

зове Саставци.

 Током боравка у Словенији наша де

легација је обишла општине Гросупље и 

Словенске Коњице које на својим терито

ријама већ имају изграђена постројења 

за прераду отпадних вода, чији је ка

пацитет приближно једнак постројењу 

које  ће се градити на Златибору. Жупан 

општине Гросупље Петер Верлич угос

тио је делегацију из Чајетине и том при

ликом изразио задовољство што је ус

постављена сарадња између Републике 

Словеније и општине Чајетина. Говорећи 

о бенефитима изградње постројења, Вер

лич је истакао да су поред анализа које 

су показале да је вода чиста, најважнији 

показатељ рибе које су се вратиле у ко

рито реке.

 Председник Скупштине општине Чаје

тина Милоје Рајовић о изградњи ППОВ 

на Златибору је рекао: ‘’Када је реч о зна

чају ове инвестиције, добија се много. Из

градњом постројења за пречишћавање 

отпадних вода решиће се проблем 

загађења реке Обудојевице, 

самим тим унапредиће 

се заштита живот

не средине на це

лом Златибору. Ре

шава се и проблем 

загађења тока Цр

ног Рзава у који се 

Обудојевица улива, 

затим реке Дрине, од 

чега ће и општине у ок

ружењу имати корист. Зла

тибор као туристичко место прве 

категорије постаје још привлачнији за 

туристе. Сматрам да ће наше постројење 

подстаћи и друге општине да реше своје 

еколошке проблеме“, закључио је Рајовић. 

 Општина  Чајетина је у сарадњи са 

својим комуналним предузећем до оп

редељене локације довела канализацио

не колекторе, урађено је неколико крако

ва из правца Фарме и хотела ‘’Торник’’, 

други из центра Златибора који обухвата 

највећи део насељеног места и трећи који 

је уједно и препумпавање отпадних вода 

из Зове. Општина је урадила приступни 

пут као и трафостаницу 110/35/10 kV, 

добијене су и неопходна водопривред

на мишљења. Урађен је пројекат на ос

нову идејног решења по коме је добије

на донација, а на основу кога ће локална 

самоуправа издати грађевинску дозво

лу. Грађевински радови се очекују током 

наредне године, док ће се у 2018. пратити 

рад постројења.  M. J.

Делегација 
Чајетине  
посетила 

постројења  
за прераду 

отпадних вода  
у Словенији

Циљ 
је сагледавања 

искустава уочи радова 
на златиборском постројењу, 

које финансира општина Чаје-
тина, а за које је словенија дала 

донацију од 1,5 милиона евра.  
– Постројење у гросупљу 

вратило рибе у кори-
то реке
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Општина Чајетина је у овој годи

ни определила преко 200 мили

она динара за асфалтирање и из

градњу улица на Златибору, у Чајетини 

и сеоским месним заједницама. То је 

највећи износ који једна локална само

управа на подручју југозападне Србије 

издваја за те намене. Већи део ових пла

нираних послова је обављен, доста радо

ва завршено, а предстоје и нове актив

ности како би путна инфраструктура.на 

подручју чајетинске општине била у што 

бољем стању. 

По речима заменика председника 

општине Чајетина Арсена Ђурића, за те 

послове грађевинска сезона се успешно 

користи. До сада су углавном завршене 

улице на Златибору и у Чајетини, а ин

тезивно се ради на путевима по сеоским 

месним заједницама. 

‘’Недавно је завршен тендер и потписан 

уговор са ‘Путевима Ужице’ за крпљење 

и пресвлачење ударних рупа на терито

рији читаве општине, у чему су радови 

отпочели ових дана. Управо је расписан и 

нови тендер за изградњу путева и улица 

у вредности око 28 милиона динара, који 

би требало почетком октобра да буде за

вршен и да се крене, тако да у принципу 

ће ове године бити одрађено све оно што 

је планирано’’, рекао је за ‹›Златиборске 

вести›› Ђурић.

   Већ се, наравно, праве и планови за 

2017. годину, где све месне заједнице дос

тављају своје приоритете, а планирају се 

и два нова велика тендера за Нову годи

ну. Тиме ће, сумира наш саговорник, бити 

завршен процес асфалтирања улица на 

територији читаве општине. 

‘’Када је у питању Златибор, ту имамо 

неколико значајнијих улица које треба да 

се раде. То је свакако Улица Проте Симића 

до апартманског насеља ‘Ружа ветрова’ и 

крак те улице који излази ка игралишту 

на Палисаду. Ми ћемо се потрудити да ту 

улицу комплетно реконструишемо,  да је 

урадимо са јавном расветом и са трото

арима. Оно што радимо сада је изградња 

пешачке и бициклистичке стазе од ма

гистрале поред ауто кампа до Тић поља. 

План нам је да се настави та стаза наред

не године до насеља Гајеви и до споме

ника, као и да се састави са насељем ‘Је

лена Анжујска’, дакле да направимо једну 

кружну стазу за бициклисте и пешаке. 

Ових дана се, такође, интензивно ради 

на припреми пројектне документације 

за уређење речног корита Обудојевице од 

колибе до будућег постројења за прераду 

отпадних вода: са уређењем речног тока, 

асфалтирањем пута, са изградњом бици

креће уређење тржног центра

Арсен Ђурић напомиње да је у току израда пројекта за уређење Тржног центра на Зла-
тибору и улице од Краљевог трга до тенских терена, као и улице од поште до хотела ‘’Ду-
нав’’. Пројекат ће бити завршен у наредних  петнаестак дана и очекивања су да ће у овој 
години бити одрађен први део радова.

‘’Планирано је да се изврши поплочавање улице, да се направи развод водовода и струје 
за све локације. Идеја нам је да то буде једна трговачка улица, много шира од постојеће. У 
плану је постављање фонтане, уређење шеталишта, док би са обе стране шеталишта били 
постављени типски објекти за уличну продају. Овим пројектом добићемо уређенији цен-
тар Златибора, а свакако је то значајно и за људе који су корисници локација, јер ће бити 
сконцентрисани на једном месту’’, објашњава Ђурић и додаје: ‘’Оно што се упоредо ради 
је и сређивање простора за фијакере и изнајмљивање коња. У току је израда пројекта и 
за то, док ће се средства определити ребалансом буџета. До зимске сезоне требало би да 
се уреди простор за ту намену. Имаће све адекватне услове, биће обележено и коначно 
ћемо решити и тај проблем’’.

Километри новог асфалта  
на подручју целе општине

Улице на Златибору и у Чајетини углавном завршене, у току радови на путевима у сеоским месним 
заједницама, истиче Арсен Ђурић. – Пешачка и бициклистичка стаза од магистрале до Тић поља 
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Хотел ‘’Олимп’’ на Златибору овог лета 

комплетирао је своју понуду. Овде је от

ворен велнес и спа центар  ‘’Хедона’’ у коме 

се гостима нуди, уз пријатан амбијент и љу

базно особље, велики избор садржаја за оп

уштање. На располагању су затворени базен 

са регулисаном температуром и ђакузијем, 

теретана високе технологије, персонализо

вани програми вежбања са искусним ин

структорима, одвојене женске и мушке свла

чионице, парно купатило, финска сауна, 

биосауна, велики избор масажа и третмана 

лица и тела.

‘’Наши стални гости јако су задовољни 

нашим велнесом, јер то је нешто што нам 

је требало. Имамо и велики број страних 

гостију и спортских екипа који користе све 

наше садржаје. Свима  највише одговара 

што је простор велики и што не морају да 

заказују долазак, сем масажа које се за

казују бар дан два унапред“, каже Љиљана 

Тимотијевић, менаџер спа центра ‘’Хедона’’.

Новоизграђени велнес центар отворили 

су председник општине Чајетина Милан 

Стаматовић и директор хотела ‘’Олимп’’ 

Миодраг Илић. По Стаматовићевим речи

ма, власник хотела Дрвган Кићановић уло

жио је своје име и новац у ово здање на 

Златибору и хотел ‘’Олимп’’ је до сада увек 

био позитиван пример туристичке привре

де Златибора, њен најбољи промотер.

Иначе, нови велнес и спа центар ‘’Хедо

на’’ на располагању је како гостима хоте

ла тако и трећим лицима. За госте ‘’Олим

па’’ улаз је бесплатан, док се за остале цене 

крећу од 1.300 динара за три сата до 2.200 

за целодневни боравак. Цене масажа су од 

1.800 до 4.300 динара, у зависности од вр

сте. Центар ради од 9 до 21 час, а петком и 

суботом до 23 часа.      н. Џ.

клистичких и пешачких стаза. Део ових 

пројеката реализоваћемо из буџета, а део 

ће урадити инвеститори којима општи

на умањује накнаду за комунално опре

мање. Тако да Златибор ове и наредне го

дине очекују значајна улагања када су у 

питању путеви и улице, као и пешачке и 

бициклистичке стазе те уређење парков

ских површина’’, најављује Арсен Ђурић.

Пројекат ‘Видиковац’, по његовим речи

ма, треба да се реализује ових дана. ‘’Ми 

смо урадили пројектну документацију 

преко Туристичке организације регије За

падна Србија, конкурисали код Минис

тарства трговине и туризма.Тај пројекат 

је прошао, завршене су јавне набавке и 

мислим да би почетком октобра код нас 

требало да буде завршен један видико

вац: да се постави један дурбин на Гра

дини, што ће свакако представљати за

нимљивост и новину. Наравно да нам је 

у плану да се идуће године уреди и та 

приступна стаза од центра Златибора па 

до Градине, трасом гасовода углавном, 

тако да ће и то бити нова пешачка стаза 

до једне атрактивне локације. Са Градине 

се тим дурбином, који ће бити постављен, 

може видети пола Србије’’,додаје заменик 

председника општине.

  Кад је реч о најављеном златиборском 

‹›Дино парку››, који је требало да буде за

вршен до краја летње сезоне, то отварање 

је одложено. Ђурић објашњава да су од

лагање проузроковали временски усло

ви и кашњења у самом уређењу. Радови 

се сада изводе интензивно и према наја

вама инвеститора отварање ће бити у де

цембру, пред Нову годину.

  ‘’То ће свакако бити једна посебна ат

ракција, једна значајна понуда за Злати

бор која је до сада недостајала. Мислим 

да ће Златибору донети вишеструку ко

рист, ту ће бити запослено преко 30 људи. 

Поред тога, верујем да ће сама изградња 

и уређење ‘Дино парка’ привући велики 

број гостију. За туристе који редовно до

лазе, то ће свакако бити једна значајна 

новина коју ће сигурно посетити’’, каже 

на крају Арсен Ђурић.  М.ј. 

Хотел „Олимп” добио 
модеран велнес и спа центар

Председник општине Чајетина Милан стаматовић и директор хотела „олимп’’  
Миодраг илић на на отварању велнес и спа центра Хедона 

Фото ГЗС
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Одмаралиште за децу „Го

лија” на Златибору, у најс

таријем објекту правље

ном још 1934. године,  сада је у 

новом руху и са покривеним ба

зеном. Овде је управо завршена 

друга фаза обнове овог објекта, 

вредна преко 27 милиона динара 

осгварена улагањима Министар

ства туризма, града Ужица, ужич

ке установе››Дечје одмаралиште 

Златибор›› и уз значајну помоћ 

општине Чајетина , а у следећој 

фази наредне године градиће се 

уз ‹›Голију›› и спортска дворана.  

Поводом завршетка друге фазе 

радова, министар трговине, тури

зма и телекомуникација, Расим 

Љајић посетио је ‘’Голију“, у којој је 

ове  и прошле годинеурађено више 

од 600 квадрата нових смештајних 

капацитета, наткривено кошар

кашко игралиште и изграђен по

кривени  базен. Уз Љајића, на све

чаности отварања базена  били су 

и Милан Стаматовић са сарадни

цима, градоначелник Ужица Тихо

мир Петковић и други.   

С обзиром да ужичка установа 

газдује ‹›Голијом››, Тихомир Пет

ковић је овом приликом истакао 

да је  град Ужице у претходном 

периоду добио од Министарства 

туризма више од 400.000 евра за 

разне пројекте.  За реконструкцију  

дечјег одмаралишта „Голија“  про

шле године уложено је око 18 ми

лиона динара, и то за доградњу 

330 метара квадратних смештај

ног капацитета и за покривање 

кошаркашког игралишта. Тада је 

Министарство туризма дало 13 

милиона, град Ужице три и ус

танова’’Дечје одмаралиште Зла

тибор›› два милиона динара. 

Општина Чајетина такође је дала 

велики допринос у виду осло

бања од плаћања комуналног оп

ремања, у висини од око 5,6 ми

лиона динара.

 „Ове године још веће инвес

тиције нас очекују , на основу 

испуњених обећања министра 

Љајића, где је договорено да се на

стави са новим радовима. У ово

годишњој другој фази  дограђено 

је још 300 квадрата смештајних 

капацитета и изграђен затворени 

базен. Уложено је 2,4 милиона ди

нара за реконструкцију асфалта 

за постојећа три игралишта и за 

изградњу тениског терена“, рекао 

је  градоначелник Ужица и додао 

да је до сада у овај објекат уложе

но више од 27 милиона динара.

Владан Цупарић, директор ус

танове ‘’Дечје одмаралиште Зла

тибор’’, захвалио се руководству 

општине Чајетина, града Ужица и 

Министарству  туризма за велику 

помоћ у реконструкцији ‘’Голије’’.  

„Пројектом са базеном завршили 

смо другу фазу реконструкције  

одмаралишта ‘ Голија’, а намера 

нам је да пређемо на трећу фазу, 

где је у плану изградња спорт

ске хале. Њеном изградњом зао

кружићемо нашу понуду када је 

у питању спортски туризам“, на

гласио је Цупарић.

Министар Расим Љајић гово

рио је о недовољно искоришће

ним могућностима развоја спорт

ског туризма у Србији. „Наша 

идеја је да у неколико туристич

ких центара направимо више 

спортских објеката, како бисмо 

привукли што већи број спор

тиста, што на припремама или 

у камповима“, рекао је Љајић и 

истакао да су такви послови већ 

урађени у Великом Градишту, а 

радиће се у Врњачкој Бањи, Но

вом Пазару, Златибору и другим 

центрима . Он је најавио да је 

Министарство туризма спремно  

да финанасира градњу још неко

лико фудбалских терена који су 

потребни Златибору, како би што 

већи број спортиста своје припре

ме обављао на овој планини.  
  н. Џелебџић

„Голија” у новом руху и са базеном
У обнову уложено 27 милиона динара, предстоји и градња спортске дворане

Петковић, Љајић, стаматовић и Цупарић

сарадња у туризму са 
словеначким општинама

Дeлeгaциja oпштинe Чajeтинa бoрaвилa je у пoсeти Слoвeниjи, 
у циљу рaзмeнe идeja o рaзвojу туризмa и мoгућнoстимa сaрaдњe 
сa oпштинама Рoгaшкa Слaтинa и Пoдчeтртeк.

Прeдсeдници oбe oпштинe срдaчнo су примили нaшу дeлeгa-
циjу и пoкaзaли свoje пoтeнциjaлe у туризму и привлaчeњу гoстиjу. 
Нajjaчи утисaк oстaвиo je Mузej ‘’Aнин двoр’’, пoсeбнo пoстaвкa 
Нaниja Пoљaнцa o Кaрaђoрђeвићимa. Toкoм бoрaвкa делегација 
општине Чајетина oбишла је и брaтску oпштину Лучe у Лoгaрскoj 
дoлини, гдe je прeдстaвљeнo и нoвo eтнo-сeлo.  з.в.
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Нових 500 прикључака на водовод 
у Мачкату и Кривој Реци

У ЈКП „Водовод Златибор” обављају припремне послове за почетак радова на постројењима  
за прераду отпадних вода на Златибору, у Чајетини, Мачкату и Сирогојну

У протеклом периоду ЈКП „Водовод 

Златибор’’ прикључио је у месним 

заједницама Мачкат и Даутовац 

на водоводну мрежу око 400 нових корис

ника. Ради се крак и у Кривој Реци, па се 

очекује прикључење на градски водовод 

још око 100 корисника.

У сарадњи са општином Чајетина спро

води се поступак избора извођача радова 

за постројење за пречишћавање отпадних 

вода(ППОВ) у Мачкату , Сирогојну и Чаје

тини. Фирма „Сет“ из Шапца је изабрана 

да уради идејно решење за постројење за 

прераду отпадних вода у Мачкату, на ос

нову кога  ће бити изабран и извођач ра

дова. Комуналном предузећу преостаје 

да уради канализациони колектор у овој 

месној заједници, а потом би се кренуло 

са изградњом постројења. Ово није једина 

месна заједница у чајетинској општини 

где ће се на овај начин решити питање 

отпадних вода.

 „У Сирогојну ћемо радити продуже

так канализационог колектора и у току 

је прибављање потребне документације 

и идејног пројекта за постројење за пре

чишћавање отпадних вода“, објашњава 

директор ЈКП „Водовод Златибор“  Раде 

Јовановић. „ У наредном периоду очекује 

нас израда пројекта за ППОВ у Чајети

ни и тиме бисмо почели решавање пи

тања отпадних вода на целој територији 

општине. Ми желимо да целу општин

ску територију доведемо до нивоа јед

не еколошке средине. Морам да напо

менем да, поред општине, сарађујемо 

и са еминентним водоприв

редним установама као што 

су: Институт „Јарослав Чер

ни“, Завод за јавно здравље из 

Ужица, Градски завод за јавно 

здравље из Београда, а има

мо и контакте са донаторима 

уз помоћ којих смо обезбеди

ли  1,5 милиона евра за по

стројење за пречишћавање от

падних вода на Златибору. Тај 

пројекат има укупну вредност 

од 4,5 милиона евра . Од тога 

ће 1,5 милиона евра дати Вла

да Словеније преко своје аген

ције ЦНСР (Центар за међуна

родну сарадњу и развој), а три милиона 

обезбедиће општина Чајетина“.

ЈКП “Водовод Златибор“ послало је 

захтев и надлежном министарству за 

помоћ у финансирању веома важног 

пројекта  решавања пи

тања отпадних вода на 

Златибору, за који је но

силац  радова словенач

ка фирма „Хидроинжиње

ринг“. Очекује се да ће 

на пролеће предузеће 

„Јединство“ из Ужи

ца, које је партнер 

„Хидроинжињерингу“ 

на пројекту, започети са 

градњом објекта и монтажом 

опреме како би постројење било 

завршено у 2017. години. 

У овој години за набавку ме

ханизације ЈКП „Водовод Злати

бор“ Чајетина је издвојило око 

21,5 милионa динара, како би 

у што краћем року реализовало 

планиране активности, највише 

у области ширења водоводне и 

канализационе мреже на терито

рији општине. Недавно је стигао 

и нови крамер, а до краја ове го

дине планира се набавка још три 

возила са одговарајућим дода

цима.  

„Набавили смо нову комбиновану ма

шину популарно названу крамер. То је 

„ИЦБ  5“ и њом ћемо наставити започе

те радове у Гостиљу, Трипкови, Сушици, 

радове на Златибору на ширењу кана

лизације у Зови и друге’’, каже директор 

Јовановић. „Овде у Чајетини нас очекују 

радови на завршетку кишне канализа

ције од „Металопластике“ до „Три бора“, 

као и фекалне канализације такође од 

„Металопластике“ до „Конака“. Радиће

мо реконструкцију и замену дотрајалих 

цеви у дворишту цркве у Чајетини, Дома 

здравља и ЕПСа. Заменом тих цеви и по

стављањем нових од „Металопластике“ до 

„Конака“ решићемо проблем у овом делу 

Чајетине, јер су цеви старе керамичке, по

стављене осамдесетих година, у чије је 

муфове продрло корење дрвећа и прави 

проблеме“.

Намера надлежних у овом јавном пре

дузећу је да се набави још једна комбино

вана машина, односно мини багер, и је

дан трактор са раоником и плугом за снег 

да би спремно дочекали зимску сезону 

када их очекује чишћење и одржавање 

појединих путева. Такође ће кроз проје

кат изградње постројења за пречишћа

вање отпадних вода на Златибору имати 

могућност да набаве један камион, као и 

мање теретно возило са погоном на сва 

четири точка. М. р. Луковић

нова механизација за ширење водоводне и канализационе мреже
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Када су се припремали за овогодишње 

локалне изборе, чајетински Општин

ски одбор Партије уједињених пензи

онера Србије(ПУПС) дошао је до закључка да 

грађанима понуде нешто ново и конкретно. 

Правећи програм својих активности од 2016. 

до 2020. године, родила се идеја да се на те

риторији општине Чајетина крене са произ

водњом органске хране.

 Златибор има добру климу за покретање 

производње органске хране, има довољно 

површине пољопривредног земљишта, али 

нема ко да га обради. Из овог разлога чаје

тински пензионери су решили да се окрену 

органској производњи. Узимајући у обзир  ве

лики број туриста који посете ову општину, 

њихова жеља је да им се понуди здрава храна.

‘’Један од разлога који нас је навео на здраву 

храну јесу наши људи који је већ производе, 

а у овом моменту немају коме да је продају. 

На пример, сир и кајмак са нашег продручја 

су заиста квалитетни. На Златибору имамо 

велике пашњачке површине које су тотално 

неискоришћене. Све су то неки моменти на 

које смо ми рачунали и који су нас навели да 

направимо програм за производњу органске 

хране’’, каже Милија Јездимировић, секретар 

ОО ПУПС Чајетина  и додаје: ‘’Овај програм је 

заиста изводљив, јер ми овде имамо одлич

не услове који су потребни за ту причу. Свако 

село има асфалтиране путеве, струју и воду, 

што значи да имамо потребне услове за ор

ганску производњу. Направили смо и корак 

даље, па смо се консултовали са Туристичком 

организацијом Златибор и са златиборским 

хотелима, и сви су поздравили овај наш план“.

Формиран је одбор од струч

них људи, који води Милија Јез

димировић као економиста, а 

чланови су Костадин Михаило

вић, дипломирани инжењер аг

рономије и технолог, те Душан 

Кнежевић, ветеринар. Овај тим 

људи већ је почео рад на тере

ну – обилазе пољопривредна до

маћинства где представљају про

грам производње органске хране 

и њен значај. Издата је књига под 

називом ‘’План за село“, у којој је 

детаљно представљен цео про

грам и његова реализација.

Након завршених локалних избора и уласка 

ПУПСа у локалну власт у Чајетини, програм 

производње органске хране представљен је и 

њиховим коалиционим партнерима – Српској 

народној партији  и Демократској странци Ср

бије, са којима је потписан Протокол о даљим 

корацима за реализацију овог пројекта. Проје

кат ће бити предат ‘’Еко аграру“, који ће бити 

задужен за израду програма производње.

‘’Стручни сарадници ‘Еко аграра’ ће инфор

мисати заинтересоване пољопривредне про

извођаче и касније ће давати и финансијску 

подршку. Дефинисаће шта је то што ће се про

изводити, а ми смо већ сада договорили да 

кренемо са производњом линцуре, јер је зла

тиборска линцура оцењена као најбољи про

извод који расте на Златибору. План је да што 

већи број људи учествује у овој причи, и да се 

већ ове године направе први засади. Пошто је 

линцури потребно пет година раста, ми бисмо 

наредних пет година правили засаде. Реч је о 

биљци која је веома цењена на светском тр

жишту и њена производња је контролисана“, 

каже  Јездимировић.

Будући пољопривредници моћиће да про

изводе органску храну по својој жељи, али ће 

контрола били ригорозна, све по правилима. 

У плану је и формирање задруга или сабирних 

центара за ове производе, а биће направљен 

и програм заштите златиборских производа 

као географско порекло овог подручја.  Про

изводиће се органско воће, поврће, млеко и 

млечни производи, месо и месни произво

ди. И буџет општине Чајетина подржаће овај 

пројекат, тако што ће се у њему за наредну го

дину наћи средства за помоћ пољопривред

ним произвођачима. Ову идеју подржало је и 

Министарство пољопривреде. 

Када су у питању месо и месни произво

ди, план је веома јасан. Како би се избегле 

спекулације о пореклу меса, производња ће 

бити контролисана. Већ сада су постављена 

правила за производњу органског меса, а ве

лику помоћ пружиће им чајетинска клани

ца, која је од недавно добила новог власни

ка, Горана Илића из Новог Сада. Са њим је 

већ  успостављена веза и постигнути су кон

кретни договори. Подаци говоре да на тери

торији општине Чајетина тренутно има око 

100 празних штала, које треба напунити гр

лима. Нови власник кланице понудио је да 

будућим сточарима да јунад, телад и сву по

требну храну, без плаћања унапред. Обрачун 

трошкова вршиће се приликом предаје стоке у 

кланицу, када ће узгајивачима бити исплаће

на разлика пара, односно биће то чиста за

рада. У склопу кланице предвиђен је и про

дајни простор за пољопривредне 

машине и прикључке, како би се 

чајетинским произвођачима ому

гућила ближа и повољнија купо

вина потребних машина. Све ово 

реализоваће се преко „Еко аграра“.

 Чајетински ПУПС позива све 

заинтересоване пољопривред

не произвођаче да се јаве у „Еко 

аграр“ и да кажу за коју врсту 

производње се интересују. Том 

приликом добиће све потребне 

информације и смернице, као и 

финансијску помоћ.

 нада Џелебџић

Пројекат чајетинског ПУПС-а  
за производњу органске хране

У шанси која се отвара за пољопривреднике с нашег подручја најпре се креће с производњом 
линцуре, а ту је и органско воће, поврће, млеко и месо, најављује Милија Јездимировић.  

– И буџет општине Чајетина подржаће овај пројекат

Милија јездимировић
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Око 600 пензионера из 19 

удружења из Србије и Ре

публике Српске дошло је  

на дружење у Чајетину, које је ор

ганизовало ОУП Чајетина. Мно

гима од њих ово није први пут 

да посете своје колеге, тако да 

своје одушевљење нису скривали. 

Кажу, ово треће или златно доба 

уме да буде најлепше кад је човек 

здрав и виталан.

„Без обзира што сам већ једа

наесту годину у пензији, мени је 

ово на неки начин ново искуство, 

јер сам тек од ове године председ

ник удружења пензионера“, каже 

Неђо Ракић, председник ОУП 

Бајина Башта.

Општина Ивањица броји нешто 

више од 8.000 пензионера, од чега 

су преко 6.000 чланови општин

ског пензионерског  удружења. 

Ивањичанима ово није прва по

сета Чајетини и не крију своје за

довољство због оваквог дружења. 

Кажу да им је овде лепо и да и 

сами праве оваква окупљања.

„Ја сам млад отишао у пензију 

и покушавам да моје људе, омла

динце трећег доба, научим лепим 

странама живота. И како то во

лим да кажем: „Ко се с нама дру

жи, живот му је и лепши и дужи“, 

вели Милојица Гојковић, пред

седник ОУП Ивањица.

  ‘’У име грађана и пензионе

ра Севојна желим да поздравим 

грађане Чајетине и њихове пен

зионере, са којим смо у изузетно 

коректним односима. Веома чес

то се виђамо и дружимо  и на

стојаћемо да ово дружење што 

дуже одржимо, да једни другима 

помажемо и да се разумемо“, по

ручује Раденко Марковић, пред

седник УП Севојно, и додаје да ни 

сам није знао да ово треће доба 

може да буде лепо и интересантно 

док није отишао у пензију, а сада 

има разлог за још веће славље, 

јер је пре неколико дана постао и 

прадеда. Каже, ово дружење и ве

сеље у Чајетини користи да прос

лави рођење праунука.     

„Ми дуго година сарађујемо 

са Чајетином и имамо изузетно 

добро дружење, и  када ми дође

мо овде и када они дођу код нас. 

Увек је одлично када Чајетинци 

направе забаву и ми волимо да 

дођемо овде, а сматрам да је и 

њима код нас лепо“, каже Слобо

дан Вуловић, ОУП Бања Ковиља

ча. Слободан додаје да му је сада 

као пензионеру много боље него 

када је радио. Сада, како каже, 

има времена да путује и да се 

проводи, па не види разлог што 

многи пензионери „кукају“. Каже 

да је лепо, без обзира што су пен

зије мале, јер се и такве могу упо

требити за много штошта.

‘’Већ 10 година траје лепа са

радња између општина Лакташи 

и Чајетина, збратимљени смо и 

сваки дан у сваком погледу на

предујемо: у лепоти, сарадњи, 

конструктивности и у свему оно

ме што пензионере чини срећ

ним“, истиче  Миленко Буловић, 

секретар ОУП  Лакташи из Репу

блике Српске и додаје: „У овом 

златном добу да су нам само пен

зије мало веће, али опет имамо да 

одвојимо и да на три дана забора

вимо све оне свакодневне тегобе. 

Битно је да се тада лепо осећамо 

и то нас држи у животу“.

‘’Чајетина је незаменљива, то 

су људи за пример. А и да је Цане 

лако бити, био би свако, а то није 

нимало лако. Ја још увек нисам 

пензионер, али водим Асоција

цију жена Лазаревца и по њима 

видим да ово треће, златно доба 

можебити веома лепо“, са осме

хом каже Милица Мирко из Асо

цијације жена Лазаревац.

На дружењу су били и пензи

онери из општине Кнић. Живо

рад Лазовић истиче да су пензи

онери из ове општине први пут у 

Чајетини.

‘’Нама пензионерима остало је 

још да се дружимо и то је веома 

лепо. Радили смо доста, готов је 

радни век, сад је на ред дошло и 

да уживамо. Ја желим и млађим 

људима да дочекају пензије и 

дођу на наша места, када нас не 

буде било“, поручује Живорад Ла

зовић из УП Кнић.

Организација оваквих дру

жења, као и рекреација пензио

нера захтева много пажње и вре

мена. Али када се они одазову у 

великом броју, то је онда понос 

организатора. Драгојла Поповић, 

која води секцију за одмор и ре

креацију ОУП Лакташи, каже да је 

замољена од стране председника 

удружења да организује један из

лет, али то није баш одушевљено 

прихватила. Међутим…

 ‘’Кад сам видела те женице 

које на селу живе да су можда 

први пут у свом животу напра

виле фризуре и заблистале, мене 

је ухватила и нека срећа, али и 

туга. Од тада па до сада је прошло 

шест година, преко 8.000 пензи

онера је прошло кроз наше уд

ружење и ја сам срећна и задо

вољна“, са поносом нам прича 

Драгојла Поповић.

 И тако: Чајетина, Лакташи, 

Бања Ковиљача, Ивањица, Краље

во, Ужице, Љубовија, Лајковац, 

Лазаревац, Косјерић, Севојно, 

Ужице, Крагујевац, Бајина Башта, 

Ариље, Кнић и Пожега – сви зајед

но на скоро сваком дружењу и пу

товању. Увек спремни да помог

ну једни другима и да им живот 

што квалитетније и боље прође, 

пензионери са поносом истичу да 

њихово треће доба може и мора 

бити добро.     нада Џелебџић

Ко се  
с пензионерима 

дружи, живот  
му је дужи

Око 600 пензионера из 19 удружења из Србије и 
Републике Српске окупило се на дружењу  

у Чајетини. – „Радили смо доста, готов је радни 
век, сад је на ред дошло и да уживамо”,  
поручује Живорад Лазовић из Кнића

слободан вуловић, Милица Мирко и Миленко Буловић
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У златиборском селу Голову, десетак ки

лометара удаљеном од Чајетине, лепо 

се живи. То, представљајући ово село 

и оно што је последњих година урађено у 

њему, за ‘’Златиборске вести’’ каже Милан 

Аћимовић, председник месне заједнице Го

лово. Он напомиње да имају максималну по

моћ општине Чајетина и да је, због свих стече

них услова, унапређен живот у Голову. Само у 

овој години општина је у то село инвестирала 

више од 10 милиона динара, а поред путева 

изграђена је и капела у Жиловићима.

Та и претходна улагања омогућила су да 

инфраструктура у Голову буде на задовоља

вајућем нивоу. Сваки заселак има асфалт, 

воду и струју. Општина Чајетина је и у ово село 

доста уложила последњих година: урађен је 

асфалтни пут за Петронијевиће, Жиловиће 

и Аћимовиће, као и путни правци на рела

цији Словићи – Јеремићи, Грабовица – Кри

ва Река и Голово – Крива Река. За поменуте 

путеве уложено је око 17 милиона динара. У 

2013. години изграђено је купалиште чија је 

инвестиција била око четири милиона, док је 

за адаптацију школе издвојено 3,5 милиона 

динара. Исте године урађен је и водовод, где 

је седам домаћинстава добило воду са Рудина. 

Закључно са 2015 годином., у Голово је уложе

но 24,5 милиона динара.

„Насули смо и доста засеочких путева, око 

четири километра, а ове године асфалтира

ли пут за Аћимовиће у дужини од 700 мета

ра и насули 300 метара пута за Жиловиће. И 

за наредну годину имамо много тога у плану. 

Пре свега, треба да се асфалтира путни правац 

Грабовица – Рожанство за Радибратовиће у ду

жини од око 1,5 километара, као и пут Марја

новићи – Чумићи од око 1,2 километра“, наво

ди Милан Аћимовић.

Село Голово угнездило се међу брдима, 

оивичено је висовима Глизом, Градином и 

Цокељом. Кроз Голово протиче река Грабови

ца, а извире Ђокића врело. Мало се зна о да

лекој прошлости овог села, али је сасвим си

гурно да су у опустеле крајеве Златибора у 18. 

веку Турци покушали да населе новим ста

новницима, па су први житељи Голова били 

и Срби и Турци. Најпре се досељавају Аћимо

вићи, Веланци, Дедићи, Петронијевићи, Жи

ловићи, Зрњевићи, Бисићи, Весовићи. Други 

миграциони талас догодио се за време Првог 

српског устанка, када се насељавају Чумићи, 

Буљугићи, Понорци. Трећи талас почиње три

десетих година 19. века и тада се насељавају 

Ђокићи, Словићи, Жунићи, Ковачевићи (Боја

новићи).

 Голово је 1948. године имало 680 становни

ка, 1953. тај број се повећава на 744, а након 

тога следи пад. По последњем попису из 2011. 

године, у Голову живи 169 становника, од чега 

је 149 пунолетно. Подаци говоре да је просеч

на старост мештана у овом селу око 57 година. 

 Мештани Голова углавном се баве 

пољопривредом – воћарством и сточарством. 

Иако се последњих година бележи пад ста

новника и Голово по томе  уклапа у слику 

целе Србије,овде  ипак има и примера где се 

са генерације на генерацију преносе живот

но искуство, имање и послови. Један од так

вих  свакако је породица Петронијевић, која 

је сачувала традицију живота и рада на селу и 

која у свом домаћинству броји осам чланова.

срећна заједница  
Петронијевића

Ацо Петронијевић и његова супруга Вера 

живе, како кажу, у веома срећној заједници са 

сином Бранком, снајом Аном и четворо уну

чади: Ивана је ученик средње медицинске 

школе у Ужицу, Александар учи пољоприв

редну школу, док су Лука и Милан основци. 

Ова велика породица живи у складу са својим 

могућностима, баве се пољопривредом и ве

лику пажњу посвећују деци како би их изве

ли на прави пут. А како данас на селу изгледа 

свакодневни живот, питали смо те домаћине:

„Нормално је да живот на селу није лак, 

Уз добре услове  
на селу се добро и живи

У развој Голова општина Чајетина уложила око 25 милиона динара градећи путеве, купалиште, 
водовод, капелу... – Примери вишечланих породица и чувања традиције живота и рада на селу

Председник Мз Милан аћимовићучитељица Маја радибратовић

Призор из села
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увек су ту обавезе и послови, али је доста 

олакшан условима које овде имамо. Првен

ствено мислим на инфраструктуру: на путеве, 

затим на механизацију коју поседујем, тако 

да је данас много лакше живети на селу него 

пре. Мој отац се бавио производњом млека и 

меса, ја сам то са њим наставио. Проширили 

смо послове, није лако, али мора да се ради. Уз 

напоран рад могуће је зарадити да се живи, да 

не кажем животари. На селу се ради од јутра 

до сутра, посла увек има“, одговара Бранко 

Петронијевић. Поносан што је наставио да се 

бави пословима који су радили његови стари, 

решио је да остане на селу и ту заснује своју 

породицу. У граду није видео перспективу за 

себе, није хтео да буде подстанар поред, како 

каже, своје породичне куће и имања.

 „За сада се живи овако на селу: ради се, 

производи и бори за живот. Имам децу, иду у 

школу која је прво била затворена, али уз по

моћ општине Чајетина она опет ради, рено

вирана је и деца ту иду до четвртог разреда, 

а касније школовање настављају у Чајетини. 

Децу возимо до школе, а ништа није тешко 

када су деца у питању“, прича Бранко и до

даје да би сви који су напустили своја имања 

требало да се врате, јер наша села сада имају 

путеве, воду и струју, али и школе и амбулан

те, што је сасвим довољно за нормалан живот.

Петронијевићи су пољопривредници. Про

изводе сувомеснате производе, око 10 тона го

дишње, од чије продаје и живе.

Ту је и 15 грла крупне стоке – 10 крава и пет 

јуница. Производе и млеко, а у просеку сваки 

други дан предају око 300 литара млека.

три генерације  
у пуној кући Чумића

И породица Чумић бави се пољопривредом. 

Десеточлано домаћинство, са четворо деце и 

три генерације у једној кући.

 „Лепо живимо у Голову, има нас пуна кућа. 

Бавимо се сточарством, имамо 18 крава. Пре

дајемо млеко и могу да кажем од те зараде 

може пристојно да се живи. Млеко предаје

мо ‘’Млекари Спасојевић’’, која нам по литру 

плаћа око 40 динара, што је много већа цена 

од осталих откупљивача. Месечно произве

демо око 7,5 тона млека“, прича нам Зорица 

Чумић и додаје: „Супруг и ја имамо двоје деце, 

као и девер. Мислим да је нашој деци леп жи

вот на селу, имају слободу коју немају деца 

из града. Рад на селу није лак, али ми имамо 

велику подршку од свекра и свекрве, тако да 

све стигнемо да завршимо на време. Има нас 

десеторо у кући, али опстајемо захваљујући 

узејамној толеранцији“.

 Њен супруг Мирослав Чумић тренутно је 

инвалид, због повреде коју је задобио пре пет 

година. Упркос свему, остао је са породицом 

која му је велика подршка. Однедавно ради 

у општинској управи Чајетина. Зорица каже 

да време лечи све, па тако и ову њихову тра

гедију. 

„Временом смо се навикли на дату ситуа

цију, а највише је помогло то што је Мирослав 

јака особа. Не може то свако да поднесе. Има 

подршку нас породице и својих пријатеља“, 

наглашава Зорица.

Љубиша Мићић из Голова једини је 

пољопривредник  који краве храни органс

ком храном. Због стада од 11 крава, преко 

целе године живи у Веланском Гају са мај

ком. Пољопривредом се бави од малих ногу.

 „Краве храним без концентрата, дакле 

само са пашњака и сеном на које не бацам 

вештачка ђубрива. Производим млеко, сир и 

кајмак, и то је све органска храна. Углавном 

своје производе продајем локалном угости

тељском објекту, али и гостима који дођу на 

Златибор“, каже Љубиша.

 Иако се Љубишини производи могу кате

горисати као органски и наплатити по вишој 

цени, то код њега, међутим, није случај. Про

изводе продаје по уобичајеним ценама – мле

ко за 60, сир за 300 и кајмак за 700 динара по 

килограму. Упитан зашто своје производе не 

наплаћује скупље јер су здрави, Љубиша каже 

да нема коме да их прода по тим вишим цена

ма, а да би се појавио на тржишту и био конку

рентан потребна су му улагања у проширење 

стада, као и у саму производњу.

 У Голову ради четворогодишња школа, која 

је пре неколико година реновирана. Међутим, 

ову школску годину похађају само два ђака. 

 „Можда се некоме чини да је лако овде ра

дити јер имамо само два ђака. Није ни толи

ко тешко, јер ја у суштини у једном школском 

часу заправо држим два часа – један је ђак 

четвртог, а други другог разреда. Али лепо је 

то, имамо две табле, школа је лепо опремље

на, а много боље упознам ту децу него колеге 

које раде са више од 25 ђака“, каже учитељица 

Маја Радибратовић и додаје да ужива кад је у 

Голову, јер је у школи све чисто и лепо. Ово јој 

није први пут да ради у сеоској школи, а не

када је овде било и шест ђака.

 Подаци говоре да у Голову има око 20 деце, 

узраста од вртића до средње школе. Али док  

мали не порасту и док се не роде неке нове 

генерације, школу у Голову чека иста судбина 

као и  пре нколико година – биће затворена.

 нада Џелебџићкупалиште у голову

Породица Петронијевић
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Група ученика старијег узраста ОШ „Ди

митрије Туцовић“ са Златибора, који по

хађају верску наставу, присуствовала је 

20.септембра предавању о алкохолизму и нар

команији као болестима овог века. Предавачи 

су били из Националног савеза за сузбијање 

дроге из Русије, који су боравили неколико 

дана у Чајетини с превасходним циљем  да 

младима говоре о новим синтетичким дрога

ма од којих се, већ после првог конзумирања, 

постиже зависност. 

О овој теми говорили су из сопственог иску

ства: као људи који су подлегли пред пороком 

а успели да се излече, и као људи са мисијом 

који настоје да помогну другима.

„Већ 11 година у Русији радимо са  вели

ким бројем проблема наркотика и алкохо

лизма“, каже Никита Лушников, председник 

Националног савеза за сузбијање дроге. „Ми 

покушавамо већ сада да у школском узрасту 

предупредимо тај проблем. Знате, болести 

наркоманије и алкохолизма нису само те

лесне већ су и духовне. Ми покушавамо да 

се боримо за то да се отворено говори о овом 

проблему не би ли се он правилно решавао. 

Као што се до сада показало у свим центри

ма у којима смо радили, од 10 људи који се 

нама обрате за помоћ, четворо буде потпуно 

здраво а шесторо се поново враћају. Због тога 

што се то четворо врате нормалном животу 

и постају здрави људи, нама је важно  да се 

овим бавимо.“

Све ово, истиче Лушников, не би било мо

гуће без подршке цркве.За своје путешествије 

добили су благослов из Хиландара, а како је 

ово хришћанско светилиште веза са општи

ном Чајетина, тако су пожелели да о пробле

му наркоманије разговарају и са младима из 

наше средине. 

Да је наркоманија тема о којој би треба

ло говорити, потврђују осмаци из Златибо

ра. Менча Лојаница, ученица осмог разреда, 

каже: „Већина нас зна пуно о томе зато што 

се  учи на часовима биологије, а и на дру

гим часовима наставници помињу. Мислим 

да је алкохолизам распрострањенији од нар

команије јер особама изнад 18 година није 

забрањено конзумирање алкохола, а дрога је 

увек забрањена тако да они користе шта могу.“

Лука Црепуљаревић, такође осмак, слаже се 

да се о овој теми говори, али не колико би тре

бало спрам њене тежине. „ Ја сам јако срећан 

што сам у овој средини, јер сматрам да ова

ко мале средине немају толико опасности. 

Мислим да и у нашој школи није било тих 

случајева. Већ у Ужицу, на пример, и већим 

градовима постоји претња од доступности 

наркотика.“  М. р.  Луковић

Руси упознали ђаке са 
опасностима од нових дрога

Златиборски осмаци, после предавања представника Националног савеза за сузбијање дроге  
из Русије, истакли да су наркоманија и алкохолизам теме о којима треба говорити

никита Лушников, председник  
националног савеза за сузбијање дроге

Школе уређене дочекале ученике
Све школе на територији 

општине Чајетина спрем-
но су ушле у нову школску го-
дину. На готово свим објектима 
обављено је кречење, заме-
на старог за нови намештај, а 
урађена су и два нова школска 
игралишта. Тако је ОШ ‘’Дими-
трије Туцовић“ у Чајетини ок-
речена, одрађене су потребне 
поправке и набављен нови на-
мештај. У школи „Саво Јова-
новић Сирогојно“ у Сирогојну 
тренутно се изводе радови на 
пресвлачењу игралишта асфал-
том, док је у школи у Горњој 
Шљивовици урађено фудбал-
ско игралиште. За све школске 
установе набављен је и огрев.

„Што се тиче ђака првака, ове 
године имамо нешто мањи број 
уписаних. Прошле године смо 
имали 143 уписана ђака првака, 

а ове их је 129. Али показатељи 
говоре да ће следеће године бити 
благо повећање броја ђака пр-
вака, тако да нема неког битније 
одступања“, каже Мирослав Ђо-
кић, просветни инспектор.

 У основној школи у Сирогојну 

ове године уписано је 14 прва-
ка, од тога деветоро у матичној 
школи у Сирогојну, двоје у из-
двојеном одељењу у Рожанству 
и четворо у Љубишу. Мачкатска 
школа уписала је ове године 27 
првака – 13 у матичној школи, 

у Кривој Реци и Шљивовици по 
четворо, а у Горњој Шљивовици 
шесторо ђака првака. Основну 
школу у Чајетини похађаће 88 
првака, од тога у матичној шко-
ли 53, на Златибору 34, а у Ја-
бланици један ђак првак.

Општина Чајетина је и за 
ову школску годину обезбеди-
ла превоз за све ђаке, као и за 
своје грађане. Превоз основа-
ца је бесплатан, као и најбољих 
с Вуковом дипломом било да 
су основна или средња школа. 
Бесплатан превоз имају и мате-
ријално угрожени, затим ђаци 
који се активно баве спортом и 
играју у кулултурно-уметничком 
друштву. Средњошколци и сту-
денти и ове године имају попуст 
на превоз – општина им плаћа 65 
одсто, а они 35 одсто трошкова 
превоза. н. Џ.
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Акција помоћи деци да буду 
безбедна у саобраћају

Из Савета за безбедност саобраћаја општине Чајетина апелују и на родитеље да личним 
примером покажу деци како да поштују саобраћајне прописе 

Савет за безбедност сао

браћаја општине Чајетина, 

у сарадњи са Министар

ством унутрашњих послова и Ми

нистарством просвете Републике 

Србије, спроводи код нас акцију 

„Безбедност деце у саобраћају“. 

Циљ је да се школарци са под

ручја наше општине  упознају са 

важним правилима понашања у 

саобраћају.

 Да би се деца школског узрас

та упознала са тим правилима 

постарали су се представници 

Савета за безбедност саобраћаја 

општине Чајетина и Саобраћајне 

полиције у Чајетини.

 „Нама је свако дете битно. Оно 

што смо увек наглашавали је да су 

наша деца наша будућност и жели

мо да их сачувамо. Са тим циљем 

ми покушавамо да их едукујемо да 

се безбедно крећу у саобраћају и 

упознамо их са свим опасностима 

које их могу чекати на улицама“, 

каже Срђан Радовић, члан Савета 

за безбедност саобраћаја општи

не Чајетина. Он је овом приликом 

апеловао на родитеље да својим 

личним примером покажу деци 

како да поштују саобраћајне про

писе: „Нису деца та која треба да 

сама науче правила понашања у 

саобраћају. Везујте их у возилима, 

немојте их стављати на тракторе, 

покажите им где безбедно могу да 

пређу улицу! Ми смо ти који може

мо да вам помогнемо, али стално 

напомињемо да је породица основ 

васпитања, школа основ образо

вања, а да смо ми ту да припомог

немо, да их учинимо безбедним у 

саобраћају“.

Учитељица у основној школи у 

Кривој Реци Марија Спасенић о 

акцији каже: „Едукација деце на 

ову тему веома је битна. Ово пре

давање је послужило као добар 

увод у неке садржаје о саобраћају 

које ће деца првог разреда обрађи

вати на часовима ‹›Света око нас››. 

Ова презентација је допринела и 

употпуњавању садржаја које ми 

имамо. Пошто већина деце путује 

комбијем, учимо их како да се по

нашају у комбију да би били без

бедни, како да прелазе улицу и 

другим саветима које су могли да 

чују и на овој презентацији“.

  Да су малишани пажљиво слу

шали предавања и научили важне 

савете уверили смо се на основу 

њихових изјава: „Када се возимо у 

ауту морамо да вежемо појас, јер 

ако возач нагло закочи можемо 

да се повредимо“,„Не смемо да се 

возимо на трактору код деде, него 

само у приколици“, ‹›Улицу треба 

да прелазимо на пешачком пре

лазу. Прво погледамо у леву стра

ну, па у десну, па опет у леву и онда 

прелазимо“, говорила су деца.

  Како би на прикладан начин 

најмлађима скренули пажњу на 

понашање у саобраћају урађен је 

видео клип „Пажљивко“, којим је 

на пријемчив начин деци то по

казано. По завршетку предавања 

малишанима су подељене књи

ге „Пажљивкова правила у сао

браћају“ у којој је илустрацијама 

приказано шта све деца треба о 

томе да знају. Члан савета Срђан 

Радовић каже да ће се у наредном 

периоду вршити едукацију мла

дих који представљају ризичну 

групу учесника у саобраћају.

д. росић

Mалишани су пажљиво слушали предавања и важне савете

Медаље и пехари за основце риболовце
На Рибничком језеру одржан је четврти ‘’Еко 

куп’’ за основце полазнике риболовачке секције 
ОШ ‘’Димитрије Туцовић’’. Надметало се око 50 
ученика, а најуспешнији по категоријама били 
су од првог до четвртог разреда: 1. Никола Ви-
дановић 2. Огњен Тодоровић 3.Лазар Марић и 
1.Александра Ружић 2. Лара Пипловић 3.Ната-
лија Брашанац.

Од петог до осмог разреда: 1. Александар 
Ћирковић 2.Ђорђе Лојаница 3. Лука Јовановић и 
1.Александра Жунић 2. Маша Кнежевић 3. Ани-
ца Радибратовић. Најуспешнијима су додељене 
медаље и пехари. ‘’Еко куп’’ су, као и претход-
них година, заједнички организовали Удружење 
спортских риболоваца ‘’Златибор’’ и риболовач-
ка секција ОШ ‘’Димитрије Туцовић’’. и. ј.
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Реч Арсена Ђурића на уручењу Повеље „Песничких ватри златиборских’’

КУЛТУРА

Песничке ватре златиборске’’ 
пламтеле су овог 21.септем-
бра  у хотелу  ‘’Палисад“ на 

Златибору.У  част те манифестације 
овде су се окупили страни и домаћи 
писци, глумци и оперски певачи како 
би славили речи и дела славних свет-
ских књижевника. Ове, треће  по 
реду „Песничке ватре“, биле су у зна-
ку обележавања  400. годишњице 
смрти великана енглеске и светске 
књижевности Виљема Шекспира. 

О важности и традицији овог 
песничког окупљања довољно гово-
ри то да је међу гостима до сада било 
10 нобеловаца, а измештање оваквог 
културног дешавања из главног града  
у мање средине даје осећај њиховим 
становницима да су сасвим сигурно 
део света и да култура нема границе.

По речима Радомира Андрића, 
председника Удружења књижевника 
Србије, смисао је да ми покажемо да 
култура Србије није само у Београду. 
‘’Она се ствара и у другим местима, 
и на овој нашој мапи има значајних 
културних центара где се увек нешто 
догађа. Пре неколико година Петар 
Гериш из Немачке  је рекао: ‘Дошао 
сам са предубеђењем’,  јер је тада 
Србија у свету била другачије пред-
стављана. Он је гостовао у Београду, 
Чачку, Мрчајевцима, где је упознао 
људе, све саме домаћине. Кад се вра-
тио у Немачку објавио је једну ве-

лику репортажу, где је написао  да 
смо ми људи који другачије мисле, 
отворени, срдачни, добри људи и до-
маћини“, рекао је Андрић.

 А Златибор се заиста показао као 
добар домаћин. У топлој атмосфе-
ри хотела ‘’Палисад’’, уз симболично 
потпаљивање песничке ватре, поз-

дравну реч председника општине 
Чајетина Милана Стаматовића, уз 
музичку и глумачку изведбу  делова 
Шекспирових драма, публика је има-
ла утисак да се налази у било којем 
граду света. Стихови песника гово-
рили су о свим, нама блиским, жи-
вотним стварима.

На овој манифестацији  Повеља 
песничких ватри додељена је Радо-
миру Андрићу за целокупно ствара-
лаштво, како на пољу списатељског 
рада, тако и у другим књижевним 
подвизима. Уручио ју је Арсен Ђу-
рић, председник организационог 
одбора ове песничке смотре.

У програму су учествовали песни-
ци: Џејмс Сатерленд из Велике Бри-
таније, Халид Албудор из Уједиње-
них Арапских Емирата, албански 
књижевник Ђек Маринај који живи 
у Америци, песник и дипломата из 
Републике Српске Небојша Ивашта-
нин, као и домаћи ствараоци Љуби-
воје Ршумовић, Милуника Митро-
вић, Мирјана Ранковић-Луковић,  
Милосав Радибратовић, Јеремија 
Лазаревић и Миљурко Вукадиновић. 
Певали су оперски уметници Ана Јо-
вановић и Александар Стаматовић, 
наступали глумци  Слободан Љуби-
чић, Вахидин Прелић, Павле Јеринић 
и Никола Станковић.

Халид Албудор из Уједињених 
Арапских Емирата у овој манифеста-
цији учествује први пут и, како каже, 
веома је срећан због тога. Посебно га 
радује то што су његове песме пре-
ведене на српски језик и што му то 
даје прилику да упозна и дружи се 
са нашим писцима.

„Ово је, такође, веома добра при-
лика да се обележи 400 година од 

„Песничке ватре” доказ да култура  
није само у Београду

У топлој атмосфери хотела „Палисад”, уз симболично потпаљивање песничке ватре, поздравну реч  
председника општине Чајетина Милана Стаматовића, уз музичку и глумачку изведбу делова  

Шекспирових драма, публика је имала утисак да се налази у било којем граду света

Фото Никић

Поштовани пријатељи,
Желим да вам кажем да је било изузет-

но лако донети одлуку о овогодишњем до-
битнику Повеље ‘’Песничких ватри злати-
борских’’. Разлог је једноставан. Радомир 
Андрић је ово признање заслужио својим 
животним делом.

И не само задивљујућом ризницом песа-
ма,већ и многоструким деловањем на мно-
гим ливадама културе и уметности. 

Заслужио је и као организатор и учесник 

многих похода „Књиге солидарности“  до 
последњих забити, да деци, а и старијима, 
поклони прву књигу. И као новинар нека-
дашње „Задруге“,кад је био више савето-
давац и сакупљач народног блага него ин-
форматор, и посебно кад је бритком речју 
устајао у заштиту слободе и достојанства 
свог народа.

Случај је хтео да му се завичај зове Љу-
бање и да он часно живи под геслом:  „Љуби 
ближњега свога“. 

Помагао је свима, и роду и незнанцу,увек 
кад је могао, а могао је – и чинио.

Због свега овога и много другога било је 
ласно доделити знак пламеног Златибора 
песнику Радомиру Андрићу. Човеку који 
је истрајао на тешком путу од Љубања до 
угледног грађанина поетског и стварног 
света.

Заиста ми је велика част што ми је при-
пала лепа дужност да му уручим Повељу 
‘’Песничких ватри златиборских’’.
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Се ћа ње на на шег Ћу па, бр кај ли ју то пле ду ше
„Ћу по ви да ни“, одр жа ни 13. сеп-

тем бра у ча је тин ској би бли о те ци, 
и ове го ди не су оку пи ли ве ли ки 
број по што ва ла ца по е зи је овог за-
ви чај ног пе сни ка. Уз по моћ глу ма-
ца ужич ког На род ног по зо ри шта, 
ор га ни за то ри су ус пе ли да до ча-
ра ју жи вот и де ло Ми ха и ла Ћу по-
ви ћа и под се те пу бли ку на њи хо-
вог зла ти бор ског бр кај ли ју то пле 
ду ше, ка ко су га и ван зла ти бор-
ског кра ја по ми ња ли и зна ли.

У би бли о те ци „Љу би ша Р. Ђе-
нић“ са ста ли су се по ро ди ца, при-
ја те љи, су гра ђа ни, за љу бље ни ци 

у по е зи ју, по што ва о ци Ми ха и-
ла Ћу по ви ћа, пе сни ка и чо ве ка. 
Окру же ни то пли ном ње го вих сти-
хо ва, ти хом му зи ком, при јат ним 
гла со ви ма, ужи ва ли су у оном што 
је ства ра лац од ср ца да вао а они, 
у ср це, при ма ли. Ве че је отво ри ла 
Сне жа на Ђе нић, ди рек тор ка би-
бли о те ке.

„При бли жа ва ју ћи нам са му су-
шти ну свог ства ра ла штва сма-
трао је да по е зи ја мо ра да но си 
јед ну ду бо ку ве ру у жи вот и до-
сто јан стве но по ми ре ње са суд би-
ном. То пред ста вља мно го ви ше 

од обич ног пе сни штва“, ре кла је 
Ђе ни ће ва.

Ћу по вић је био до сле дан чо век, 
а та кав је био и у оно ме што пи-
ше, би ло да се чи та о ци ма обра ћао 
мно го број ним пе сма ма, при по-
вет ка ма, дра ма ма, ер ским ху мо-
ром, или ства ра ла штвом по све-
ће ном де ци. Због то га је ње го ва 
по е зи ја пре ве де на на ви ше је зи-
ка и за сту пље на у мно го број ним 
ан то ло ги ја ма. О ње му су са ве ли-
ким по што ва њем го во ри ли и ко-
ле ге пе сни ци:

„Овај аутор, ко ји је са мим тим 
аутен ти чан, нај бо љи је кад пи ше о 
при ро ди и за ви ча ју. Ћу по вић про-
сто не уме да кал ку ли ше. Он пи ше 
ка ко пи ше, има свој стил и сво је 
за ко ни то сти од ко јих не од сту-
па“. (Љу би во је Ршу мо вић).

„По не ка Ћу по ви ће ва пе сма је 
то ли ко ле па и јед но став на да ми 
се про сто чи ни да је ни је сро чио 
и за бе ле жио, већ је убрао на не-
ком др ве ту или ли ва ди као зрео 
плод или чу де сни цвет.“ (До бри ца 
Ерић) М.р.Лу ко вић

смрти Виљема Шекспира, који је 
био велики и утицајан писац. Овај 
тип манифестације и састанака 
је можда један од најбољих на-
чина да се размене информације 
о култури, језицима и традицији 
одређених земаља. Надам се да ће 
моје песме подстаћи нека осећања 
и идеје слушаоцима овде у Србији“, 
изјавио је Албудор.

Гост из Велике Британије Џејмс 
Сатерленд  рекао је да је веома ва-
жно имати један спој култура и на-
ционалности, где може доћи до раз-
мене идеја, комуникације и осетити 
вибратност у поезији.

‘’Веома волим да чујем стране 
језике, чак и ако су то језици које 
не разумем. Имао сам прилику да 
радим у Србији седам година. Са 
пријатељима сам преводио књи-

ге на енглески језик. Копију једне 
своје књиге поклањам библиотеци 
у Чајетини“, каже Сатерленд.

 Говорећи о манифестацији 
„Песничке ватре златиборске“  Ми-
луника Митровић каже да је овај 
догађај од изузетне важности за 
наш крај и због тога заузма посеб-
но место у програму обележавања  
53. београдских Међународних су-
срета писаца. ‘’Велики број писа-
ца нашао се на Златибору, на ве-
личанственом програму ‘Песничке 
ватре златиборске’. Мислим да је 
то инзванредан спој нечега што нас 
спаја са светом и што свет спаја са 
нама“, додаје она.

Овогодишњу манифестацију 
“Песничке ватре златиборске” упо-
тпунило је дружење песника са 
најмлађом публиком: ученицима 
седмог разреда основне школе из 
Чајетине и основцима из Сирогој-
на. Програм у Чајетини је одржан 
у библиотеци ‘’Љубиша Р.Ђенић“, 
која је угостила четири велика име-
на светске и домаће књижевности.

М. р. Луковић

Изложба о ђенералу Крсти 
Смиљанићу у Трсту

У субoту 24. сeптeмбрa у Tр-
сту је oтвoрeнa излoж-

бa ‘’Ђeнeрaл Крстa Смиљa-
нић’’ aутoрке Снeжaнe Ђeнић. 
Пoстaвкa je излoжeнa у сaли 
српскe прaвoслaвнe црквe 
Свeтoг Спиридoнa у цeнтру 
Tрстa, у присуству кoнзулa 
Рeпубликe Србиje Љубoмирa 
Mиркoвићa,  прeдсeдникa 
прaвoслaвнe црквeнe oпштинe 
Tрст Златимирa Селаковићa, 
дeлeгaциje oпштинe Чajeтинa и 
брojних члaнoвa српскe зajeд-
ницe и итaлиjaнских гoстиjу. 
O живoту армиjскoг ђeнeрaлa 
Крстe Смиљaнићa гoвoрилa je 
Снeжaнa Ђeнић, аутoркa по-
ставке и дирeктoркa библиoтeкe 
у Чajeтини, кao и прeдсeдник 
Скупштинe oпштинe Чajeтинa 
Mилoje Рajoвић.

Поред отварања изложбе, 

председник Православне цркве-
не општине Трст Златимир Села-
ковић угостио је је нашу делага-
цију. Том приликом било је речи 

о заштити права наших грађана 
у Трсту и околини, а договорена 
је и будућа сарадња у области 
промоције туризма.  з. в.

Љубивоје ршумовић
Фото Никић
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ше сти „зла ти бор опен” у 
зна ку хр ват ских те ни се ра

Хр ват ски те ни сер Кри сти јан Ме са рош по бед-
ник је ше стог из да ња те ни ског тур ни ра „Зла ти-
бор опен“. У фи на лу син гла пр ви но си лац са вла-
дао је Цр но гор ца Љу бо ми ра Че ле би ћа, дру гог 
но си о ца, ко ји је пре дао меч у дру гом се ту због 
по вре де (6-4, 1-0).

Че ле бић је од лич но отво рио ду ел, по вео са 
3-0, а ње гов фор хенд пред ста вљао је не ре ши-
ву пре пре ку по вид но уз не ми ре ног Ме са ро ша. 
Ипак пад у игри цр но гор ског те ни се ра, усло-
вљен и по вре дом но ге, до вео је до пре о кре та. 
Ме са рош је три пу та узео сер вис про тив ни ку и 
ре шио пр ви сет са 6-4. На са мом по чет ку дру-
гог пе ри о да, Че ле бић је по сле пр вог из гу бље ног 
ге ма пре дао меч.

Хр ват ски пар До ма гој Би ље шко/Бор на Го јо 
осво јио је по бед нич ки пе хар у дубл кон ку рен-
ци ји на ше стом из да њу те ни ског фју чер са „Зла-
ти бор опен“. Они су у фи на лу са 2-1 са вла да ли 
срп ско-хр ват ску ком би на ци ју Го ран Мар ко вић/
Ан тун Ви дак (по се то ви ма 6-1, 6-7, 11-9)

По сле ре ла тив но ла ко до би је ног пр вог се та 
(6-1), Би ље шко и Го јо су по ве ли са 2-0 у дру гом, 
али су Мар ко вић и Ви дак ус пе ли да пре о кре ну 
на 5-2. Овај сет ипак је ре шен у тај-бреј ку, где су 
Мар ко вић и Ви дак сла ви ли са 7-1. У од лу чу ју ћем 
пе ри о ду играо се прак тич но по ен за по ен, али је 
хр ват ска ком би на ци ја би ла успе шни ја у од суд-
ним тре ну ци ма. и. ј.

олим пиј ски час одр жан у Ча је ти ни

шахисти пред 
испадањем из лиге

Још један пораз, 
четврти у четири 
одиграна меча, за-
бележили су ша-
хисти екипе ‘’Чиго-

те’’ у такмичењу Лиге централне Србије 
група запад. Они су 25. септембра као 
домаћини поражени од нововарошког 
‘’Златара’’ резултатом 2,5:5,5 и без иједног 
освојеног меч-бода налазе се на самом 
дну лигашке табеле. Једини који је добио 
своју партију у мечу са ‘’Златаром’’ био је 
Мирослав Дабић победивши Игора Зече-
вића, ремије с противницима остварили 
су Рајевац, Стојић и Лазовић, а  изгуби-
ли Вилотијевић, Драгутиновић, Туцовић 
и Ђорђевић. До краја лиге играће се још 
седам кола, али већ сада је јасно да пред 
екипом ‘’Чиготе’’, недовољно искусном и 
спремном за овај ранг такмичења, пред-
стоји очајничка борба за опстанак.    з. в.   

Пораз фудбалера „златибора’’ у крагујевцу,  
Фк „Чајетина’’ боља од златара

Фудбалери ‘’Златибора’’  поражени су 
на гостовању у Крагујевцу од ‘’Радничког 
1923’’  са 2-0 (1-0) у оквиру 7. кола Српске 
лиге Запад. Чајетинцима је ово трећи пораз 
у досадашњем делу сезоне уз по две победе 
и нерешене игре, тренутно су на средини та-
беле, а у наредном колу дочекаће екипу ФК 
‘’Шапине’’.

 Фудбалери ‘’Чајетине’’ су у 8. колу Окруж-
не лиге као домаћини савладали екипу ‘’Зла-

тара’’ из Нове Вароши са 1-0, голом Слобо-
дана Тодорића у 72. минуту. Домаћи тим је 
био бољи ривал током читавог меча, ство-
рио више шанси, а треба напоменути при-
лику Шуњића у првом полувремену када из 
близине није успео да савлада голмана гос-
тију. Домаћини су од 75. минута имали игра-
ча више, пошто је играч Златара Пурић мо-
рао пре времена ван терена због два жута 
картона.  и.ј.

У Ча је ти ни је одр жа на ма ни фе ста ци ја 
у скло пу про гра ма ‘’Олим пиј ски час’’ ко-
ји спро во де Олим пиј ски ко ми тет Ср би је 
и ком па ни ја ‘’Ко ка Ко ла’’. Тех нич ка по др-
шка до га ђа ју би ло је ЈП ‘’Кул тру но спорт-
ски цен тар Ча је ти на’’.

 Олим пиј ски час одр жан је на че ти-
ри ло ка ци је – отва ра ње и ра ди о ни ца 
на отво ре ном за нај мла ђе основ це одр-
жа ни су на те ре ни ма Но вог пар ка са ве-
штач ком тра вом, где су се при сут ни ма 
обра ти ли по моћ ник пред сед ни ка оп шти-
не  за ду жен за спорт Мир ко Пе тро вић и 
про сла вље на ма ра тон ка Оли ве ра Јев тић, 
про мо тер ове при ред бе.

 Осим то га, за ста ри је уче ни ке основ не 
шко ле одр жа не су ра ди о ни це у ча је тин-

ској би бли о те ци, До му кул ту ре и у ве ли-
кој са ли оп шти не. Ту су има ли при ли ку да 
кроз раз го во ре са Оли ве ром Јев тић, као 
и кроз ве жбе, пре зен та ци је и кви зо ве са 
пред став ни ци ма Олим пиј ског ко ми те та 
на ше зе мље са зна ју што ви ше о ба вље њу 
спор том, исто ри ја ту Олим пиј ских ига ра 
и са мом олим пиј ском по кре ту, од ан тич-
ког до ба пре ко пр вих мо дер них Ига ра до 
не дав но за вр ше них у Рио де Жа не и ру.

 Про грам ‘’Олим пиј ски час’’ осми шљен 
је као низ ра ди о ни ца ко је за циљ има ју 
раз ви ја ње све сти осно ва ца о не ким од 
основ них на че ла Ку бер те но вог мо дер ног 
олим пиј ског по кре та: ра дост игре, фер 
плеј, по што ва ње, из у зет ност и је дин ство 
ду ха, те ла и ума. и. ј.
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Билтен финансира општина Чајетина

Из у зе тан успех у Бе о гра ду на 
ме ђу на род ном ба скет тур ни-

ру по сти гао је ко шар каш ‘’Зла ти-
бо ра’’ Сте фан Ко јић. Он је три јум-
фо вао у фи на лу ‘’Red Bull – King 
of the Rock’’ свет ског так ми че ња 
у ба ске ту „је дан на је дан“. Он је у 
фи нал ној утак ми ци, на те ре ни ма 
бе о град ског Ма лог Ка ле мег да на 
пред пу ним три би на ма, са вла-
дао Ли тван ца Ка ро ли са Са ру ка-
са са 14-12, по став ши та ко пр ви 
Ср бин осва јач овог пре сти жног 
так ми че ња. Осим Ко ји ћа, Ср би-

ју су пред ста вља ли још Не бој ша 
Бо шко вић, Ни ко ла Ву јо вић и Бог-
дан Дра го вић.

Ко јић је на пу ту до фи на ла са-
вла дао так ми ча ра из Мол да ви-
је, за тим су на род ни ка Дра го ви-
ћа, а у че тврт фи на лу Цр но гор ца 
Бо шко ви ћа. У по лу фи на лу по бе-
дио је Гру зиј ца Ка да ри ју .

- Осе ћај је фе но ме на лан, по-
го то во због чи ње ни це да се тур-
нир играо у на шој зе мљи у Бе о-
гра ду, пред ви ше од три хи ља де 
на ви ја ча, где те сви по др жа ва ју 

и на ви ја ју за те бе...Не ве ро ва тан 
успех је осво ји ти ти ту лу пр ва ка 
све та. По го то во бих ис та као ду ел 
са Бог да ном Дра го ви ћем, шам-
пи о ном ‘’King of the rock’’ так ми-
че ња за Ср би ју ко ји ме је по бе-
дио у том фи на лу са 21-11, а са да 
сам ја био успе шни ји.  Ка да ри ји 
је у по лу фи на лу чи ни ми се, ма-
ло по не ста ло сна ге, ина че је ве-
о ма не зго дан так ми чар. А са мо 
фи на ле... Као да сам до био не ку 
до дат ну сна гу – ка же Ко јић, ко-
ји је ле тос из ре до ва ‘’Сре ма’’ до-

шао у ча је тин ски клуб. Ка ко сам 
ка же, ње гов ре зул тат је до дат ни 
по ка за тељ да је Ср би ја зе мља 
ко шар ке.  - На је жио сам се ка да 
ми је ко мен та тор на Ка ле мег да-
ну по ме нуо то. Дру ги смо на све-
ту у се ни ор ској ко шар ци, пр ви у 
ба ске ту ‘’три на три’’ и, ево, са да 
пр ви и у ба ске ту ‘’је дан  на је дан’’. 
На дам се да ћу ове го ди не по ди-
ћи пе хар и са еки пом ‘’Зла ти бо-
ра’’ и да ће мо ући у нај ја чи ранг 
так ми че ња.

 и.јан ко вић

ко шар каш „зла ти бо ра’’ сте фан ко јић пр ви  
ср бин осва јач „ред Бул’’ тур ни ра у ба ске ту

алек сан дар ра ди шић пре шао на атле ти ку
При о ри тет ни спорт Алек сан дра Ра ди ши ћа од не дав но је атле ти ка. Он је пре не ко ли ко ме се ци 

бо ра вио у Швај цар ској, на кла си фи ка ци ји, где је до био кла су Ф-51, ба ца ње чу ња. Том при ли ком 
оства рио је и пр ви за па же ни ји ре зул тат, осво јив ши тре ће ме сто на Свет ском ку пу (ре зул тат: 17,48 
ме та ра). Ра ди шић ис ти че да је пре за до во љан оства ре ним ре зул та том, као и ка те го ри јом ко ју је 
до био, с об зи ром да му она у пот пу но сти од го ва ра, а до да је и да пре о ри јен та ци ја на атле ти ку 
не зна чи пре кид ба вље ња сто ним те ни сом у ко јем је прет ход них го ди на оства ри вао за па же не 
ре зул та те, али ко ји ће му, услед не до стат ка аде кват них тре нин га, ипак би ти у дру гом пла ну.То-
ком ле та, Ра ди шић је спро вео на Ко па о ни ку при пре ме са ре пре зен та ци јом на ше зе мље и, пре-
ма ње го вим ре чи ма, на пре дак је већ ви дљив – да љи на ба ца ња чу ња са да му из но си ско ро 25 
ме та ра, што је ре зул тат ко ји би тре ба ло да бу де до во љан за оства ри ва ње нор ме за уче шће на 
свет ском пр вен ству, у ју ну на ред не го ди не у Лон до ну.   и. ј.

На те ре ни ма за од бој ку на пе ску на Зла ти бо ру одр жа-
но је Ме ђу на род но так ми че ње за глу ве осо бе. Уче ство-
ва ло је се дам ме шо ви тих еки па: три из Бе о гра да, а по 
јед на из Па ра ћи на, Зла ти бо ра, Ужи ца и Но вог Са да. Овај 
тур нир ор га ни зо ван је по пр ви пут, а ор га ни за тор так ми-
че ња би ло је Спорт ско дру штво глу вих Ужи це, уз по др-
шку ЈП ‘’Кул тур но-спорт ски цен тар Ча је ти на’’, Ту ри стич-
ке ор га ни за ци је Зла ти бор, Оп шти не Ча је ти на  и број них 
спон зо ра. Том при ли ком, пред сед ник СДГ Ужи це Бор ко 
Ве се ли но вић уру чио је за хвал ни цу за ме ни ку пред сед ни-
ка оп шти не Ча је ти на Ар се ну Ђу ри ћу. и. ј.

так ми че ње у од бој ци на пе ску за глу ве осо бе 
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На састанку председника 
општине Чајетина Милана 

Стаматовића и представника  
кошаркашког клуба ‘’Стеауа’’ из 
Румуније постигнут је договор 
о могућој сарадњи тог познатог 
клуба и општине Чајетина. У ос-
нови, сарадња ће се заснивати 
на промовисању спортско-турис-
тичких капацитета Златибора на 
румунском тржишту, а заузврат 
клуб из Букурешта ће добијати 
одређене олакшице приликом 
припрема њихових спортиста 
на нашој планини.

 У плану је да румунски спор-
тисти на дресу носе обележја 
Златибора, као и да се у објекти-
ма клуба широм њихове земље 
истакну информације о квали-
тету услова за спортски туризам 
на Златибору. Детаљније оба-
везе обе стране биће тек дефи-
нисане, а верује се да ће ова са-
радња за резултат имати знатно 
повећање броја туриста из Ру-
муније. Подсећамо, на Златибо-

ру тренутно бораве кошаркашки 
прволигаши из Румуније ‘’Стеауа’’ 
и ‘’Темишвар’’, а током лета при-
преме су спровели и фудбалери 
‘’Газ Метана’’.

Претходних година на Злати-
бору су припреме спроводили 
фудбалери ‘’Чеалула’’, ‘’Петролу-
ла’’ и ‘’Крајове’’, кошаркаши ‘’Асе-
софта’’ и ‘’Стеауе’’, рукометаши 
‘’ХЦМ Констанце’’ и одбојкашки 
клуб ‘’Томиш Констанца’’. Као ве-
ома добар домаћин показао се 
ЈП “Културно-спортски центар 
Чајетина“. Поред спортских те-
рена које ово предузеће поседу-

је, а чијим условима су румунски 
спортисти задовољни, КСЦ Чаје-
тина пружио им је и помоћ у тра-
жењу смештаја који задовољава 
њихове потребе, а обезбеђени су 
и разни попусти. У слободне вре-
ме спортистима су обезбеђени 
и излети, како би упознали ком-
плетну туристичку понуду Злати-
бора и околине.

„Културно-спортски центар 
Чајетина, поред тога што је за-
служан за долазак румунских 
спортиста на Златибор, има зна-
чајну улогу у целој причи. То зна-
чи да смо присутни од момента 

доласка спортиста у Србију, до 
смештаја на Златибору и тренин-
га, па све до њиховог повратка 
у Румунију. На располагању смо 
им 24 сата дневно и они су веома 
задовољни нашом услугом“, на-
глашава Никола Смиљанић, ди-
ректор КСЦ Чајетина.

Смиљанић ће већ крајем овог 
месеца отпутовати у Румунију, 
где ће бити потписан уговор о 
пословној сарадањи, која се на-
ставља и следеће године. У 2017. 
години очекује се долазак једног 
од највећих имена из света фуд-
бала из Румуније, који ће своје 
припреме спровести на Злати-
бору. Због преговора, за сада 
остаје тајна који клуб је у пи-
тању. Иначе, поред добре орга-
низације од стране домаћина, 
румунски спортисти имају на 
располагању и медицинске пре-
гледе у СБ „Чигота“, која је парт-
нер Културно-спортском центру 
у овој причи.

нада Џелебџић

сарадња најпознатијег румунског  
клуба и општине Чајетина

обележја златибора на дресовима играча кошаркашког клуба „стеауа” и наша промоција  
на румунском тржишту, а заузврат олакшице за припреме тог клуба код нас

Ко шар ка ши ‘’Зла ти бо ра’’ спро ве ли су успе шно при прем ни ци клус 
за но ву се зо ну Дру ге му шке ли ге. Ча је тин ски клуб у дру гу так ми-
чар ску го ди ну у са ве зном ран гу ула зи са ве о ма ви со ким ам би ци-
ја ма, као и са при лич но из ме ње ним са ста вом.

Уз ка пи те на Ива на Тму ши ћа, од „ста ро се де ла ца“ ту су још Ра ден-
ко Смо ло вић, Пе тар Ма рић и мла ди Не ма ња Ђу ри чић, по врат ни-
ци у клуб су Бран ко Бра ша нац и Бо шко Чор бић, док су но вај ли је 
Алек сан дар Јев ђић, Ми лан Ву лић (обо ји ца на сту па ли за ‘’Спар так’’), 
Сте фан Ко јић (‘’Срем’’), Јо ван Ђу ра ше вић (‘’Цр но ко са’’), Вла ди ца 
Ста ни са вље вић (‘’Сло га’’ Кра ље во) и Са нел Му ка но вић, не ка да шњи 
играч ле ско вач ког ‘’Здра вља’’ и ‘’Пла не’’. Са пр вим ти мом тре ни ра ће 
Ни ко ла Дра го вић, ко ји је и прет ход них се зо на био у се ни ор ском 
по го ну, као и омла дин ци Ма ти ја Ми ле кић, Ла зар Јок си мо вић и 
Бог дан Ве со вић. Ка за цр та ном ци љу, клуб ће са клу пе пред во ди ти 
Ду шан Ра до вић, чо век под чи јим вођ ством је ‘’Зла ти бор’’ пре две 
се зо не обез бе дио пла сман у овај ранг так ми че ња.

  У при прем ном пе ри о ду клуб је од ме рио сна ге са ОКК ‘’Бе о гра-

дом’’, ‘’Ди на ми ком’’, Кра гу је вач ким ко шар ка шким клу бом ‘’Рад нич-
ки’’, ‘’Зе ка сом 75’’ из Ра че, ‘’Зла та ром’’, а по себ но тре ба ис та ћи ду е ле у 
Дво ра ни КСЦ-а са ру мун ским пр во ли га ши ма ‘’Те ми шва ром’’ и ‘’Сте-
а у ом’’. У ду е лу са клу бом из Бу ку ре шта, уче сни ком ФИ БА Евро ли ге, 
Зла ти бор је по ра жен у по след њој се кун ди про ду жет ка. Та ко ђе, по-
зна ти су и тре не ри мла ђих се лек ци ја за пред сто је ћу се зо ну: пи о ни ре 
ће во ди ти Ду шко Пан то вић, ка де те и ју ни о ре Вла дан Ка ло пе ро вић, 
а шко лу ко шар ке Ми шко Ми ло је вић.   и. јан ко вић

ко шар ка ши „зла ти бо ра’’ у но ву 
се зо ну с ви со ким ам би ци ја ма  

и из ме ње ним са ста вом


