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-  принципу, наши буџети су сваке наредне го-
дине већи за 20 до 30%, што се тиче реали-
зације. То је најбољи показатељ да смо на-
правили добре предуслове у претходном 
периоду да би могли да убирамо плодове 

рада, а ти предуслови о којима ми говоримо су планска доку-
ментација, одлуке и инфраструктура. Само на овај начин 
може се очекивати да ће доћи инвеститори...             

- Златибор се са 250 хиљада гостију и преко 
ми  лион ноћења годишње позиционирао као нај-
посећенија туристичка дестинација у Србији, а 
по изградњи најдуже и најмоде рније панорамске 
жичаре у Европи, дуге 9 километара, нада-
мо се  да  ће  се  број  посетилаца  удесето-
стру  чити. Различити садржаји који су 
на располагању на шим гостима чине да Златибор буде до-
сту  пан свих 365 дана у години...

- Од првих фотографија Илије Лазића, које је направио у својој 
дванестој години, остало је десетина хиљада фотографија. Ле
та је проводио на Златибору...
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У 2015. години општина 
Ча јетина има у плану 
да у потпуности заврши 

све радове на путној мрежи 
на својој територији. Што се 
тиче водоводне и канализа
цио не мреже, за ову годину 
је издвојено пре ко 40 ми лио
на динара за њихову рекон
струкцију и изградњу. Према 
плану, требало би да у насељу 
Зова буде завршена и водоводна и кана лизациона 
мрежа, а у Тић пољу би се почело са ра звијањем 
во доводне мре же. Иначе, у Чајетини је завршена 
канализациона мре жа која води од Умине воде 
поред предузећа „Ме та лопластика“, а предстоји ре
ко нструкција дела кана ли зационог крака од „Ме та
лопластике“ ка центру Ча је тине.

Планирано је и да се нађе боље решење по питању 
кишне канализације. У насељеном месту Златибор је 
потребно очистити кишне решетке, јер су се током 

јесе ни запушиле. Радиће се и 
на чишћењу канала који иде 
од Тржног центра ка  Обу до
јевици, јер се због кишне го
дине вода често изливала. И  у 
МЗ Чајетина потребно је ре
шити кишну канализацију, која 
води од магистрале кроз цен тар 
Чајетине ка Балашици.

Што се тиче јавне расвете, 
остало је да се на Злати бору 

уради 30 стубова расвете. Из вр шиће се замена стубова 
на деоници од хотела „Па лисад“ ка центру, као и на 
деоници ка зградама и ка хотелу „ВИС“. Такође је, 
према плановима сеоских месних заједница, урађена 
и расвета у деловима око центра појединих села, а са 
по стављањем расвете ће се наставити у оним месним 
заједницама у којима то није урађено. У складу са 
Пла ном енергетске ефи касности, на јавној расвети 
су по ста вљени и лими татори који штеде електричну 
ене ргију. Са овом праксом ће се наставити и даље.

Директор фондације WPIST (world police  indoor 
soccer tournament), Hari Engels, посетио је 
Златибор и упознао се са смештајним капа

цитетима и спортским теренима. Иначе, WPIST се 
бави организацијом тур
нира у малом фудбалу 
за при паднике полиције 
ши  ром света, али и ја в
них предузећа, који се 
организује у Хола н ди
ји и Мајорци. Овакве 
игре одржавају се више од 30 година, где долазе 
по ли цајци како са истока, тако и са запада, а 
најуспешнији у малом фудбалу до сада су били Руси. 
И наши полицајци учествовали су на поменутом 
турниру, и 2010. године Србија је заузела прво 
место. Турнир траје пет дана, где су, поред спортског 
такмичења, организоване и разне културноза
ба  вне манифестације. Организатори су овог пута 
заинтересовани за турнир на Златибору, где би се у 
малом фудбалу такмичило 3 до 5 хиљада полицајаца 
из целог света. Након састанка са представницима 
МУПа Србије, коме су присуствовали саветници 
директора полиције, Зоран Голубовић и Катарина 
Томасовић и локалне самоуправе, директор ЈП „Ку 
лтурно спортски центар Чајетина“, Никола Сми ља
нић, представио је организаторима спорт  ске те рене 

које поседује ово пре дузеће. Стадион Швајца ри ја на 
Зла тибору задовољава све њихове кри  тери јуме, као и 
смештајни ка пацитети, али је указано на не достатак 
још оваквих терена.

Сугерисано је и то да 
је нај већи проблем уда
ље ност аеро дрома од 
Зла тибора, јер је, према 
њи  ховим ре чи ма, вео
ма тешко до вести преко 
3.000 људи, који од аеро

дрома мо рају да се возе још 4 сата.
Иначе, идеја органи за тора је да се наредне го дине 

договори термин за одржавање овог турнира на Зла
тибору, највероватније у августу месецу.

Идеја да се на Златибору одржи овај светски турнир 
у малом фудбалу настала је приликом организације 
пооследње две полицијаде на Златибору, када су 
опш тина Чајетина, КСЦ и Спортски савез показали 
ви сок ниво разумевања и професионалности у орга
низацији оваквих спортских манифестација.

У мају месецу на Мајорци биће одржана промоција 
Златибора, а потом у октобру у Холандији, када ће 
Културно спортски центар Чајетина и Туристичка 
организација Златибор направити промицију ове ту
ристичке дестинације, која је надалеко позната и по 
спортском туризму.

Издвојено 40 милиона  
за водовод и канализацију

Златибор постао мета  
полицајаца спортиста
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Ове године планирани приходи ЈКП „Водовод 
Зла тибор“ су 207.000.000 динара, а расходи 
205.600.000 динара, што обећава успешнију 

2015. годину. Део средстава биће утрошен на за
мену до трајалих водо водних цеви на главном воду 
на Златибору, на којем су се током претходне годи
не често дешавале хаварије. Иначе, сумирајући резу
лтате, у претходној го дини за вршено је доста радова 
на изградњи водоводне и кана лизационе мреже.

ЈКП „Водовод Златибор“ у прошлој години оства
рило је добит у висини 1.064.000 динара, тако да се 
може се рећи да је завршено доста радова на изградњи 
водоводне и канализационе мреже. Радило се у Ри
бници, Мачкату, Кривој Реци, Даутовцу, продужен 
је водовод у Гостиљу, реконструисана је дотрајала 
мрежа у Чајетини и Златибору.

У 2014. години ЈКП “Водовод“ је изградио око 15km 
нове водоводне мреже и око 4km кишне и канализа
ционе мреже. Замењено је око 450 водомера и урађе
но око 140 нових прикључака. У наредној години 
на ста виће се радови на реконструкцији мреже, а у 
пла  ну је изградња нове водоводне и канализационе 
мре  же у Зови, Тићпољу, Гостиљу и Кривој Реци. 

Да би у потпуности био решен проблем губитака на 
мре  жи, надлежни из „Водовода“ су се договорили са 
оснивачем  општином Чајетина, да се крене у ета
пно мењање главног магистралног цевовода Ø600 од 
Рибнице ка Златибору.

У овој години кренуће се и са радовима на 
 из гра  дњи новог цевовода ка Влаовини изнад Тић
поља и по ве зивањем тог цевовода и новог резервоара 
са резе рвоа ром на Караули.

Рекордна посета! 
Током сретењских празника на свим скијалиш

тима у Србији забележена је рекордна посета. Љу
би тељи зимских спортова показали су велико 
инте ресовање и за ски центар Торник, на чијим 
ста зама је дневно било и до 2.000 скијаша. Бојана 
Бо жанић, руководилац „Скијалишта Златибор“, изра 
зи ла је задовољство не само великим бројем ски јаша 
који су у време празника посетили овај ски центар, 
већ и одличним и безбедним условима за скијање.

„Бројке показује да ове године скијалиште изу
зетно добро ради, а и имали смо све потребне услове 
за то, тако да смо постигли и рекордан број скијаша, 
који су у једном дану били на ски јалишту. Постигнут 
је и до сада највећи приход овог предузећа. Због 
обилних снежних падавина, и даље су у понуди стазе, 
затим жичара, две по кретне траке за почетнике и 
остале понуде за бавног карактера, попут боба на 
шинама, тјубинга и панорамског разгледања од 
подножја до врха Торника“, истакла је Божанићева. 
Почетком пролећа кренуће се са ремонтом свих 
инсталација и припремама за летњу туристичку се
зону. Тако ће гости Златибора имати прилику да 
на Торнику уживају и током лета. Поред боба на 
шинама, тјубинга и панорамског разгледања, један 
од занимљивих садржаја свакако су бициклистичке 
стазе уз могућност изнајмљивања бицикала. У плану 
ЈП „Скијалишта Србије“ је проширивање забавних 
садржаја,  као што је изградња адреналинског парка, 
циплајн и друге атрактивности које ће проширити 
понуду и привући туристе и током лета.

Чајетина  најодговорнија:  
Отпад није смеће

Од почетка реализације пројекта „Отпад није 
смеће“, становници општине Чајетина показали 
су висок степен свести о значају селекције отпа да. 
Захваљујући томе, регионалној депонији „Ду бо
ко“ сваког месеца се испоручују све веће количи не 
сувог отпада, што је и био циљ пројекта  за Ча
јетину еколошки здравија средина , а за „Дубоко“ 
ефи касније коришћење депоније кроз повећање 
ква литета и квантитета селектованог отпада.

Поред општине Чајетина, примарном селе
кци јом баве се  Бајина Башта и градови Ужице 
и Чачак. Међутим, према количини предатог 
селектованог отпада, Чајетина се показала као 
најодговорнија. Подаци за јануар говоре да је 
Чачак предао око 1700 тона смећа, од чега 50 
тона сувог отпада, док је Чајетина предала 370 
тона отпада, од чека 57 тона сувог. Бајина Башта 
је у истом периоду пре дала 320 тона отпада, од 
тога 32 тоне сувог, док је у Ужицу од 488 тона  
100 тона било селектовано.

КЈП „Златибор“ је добило и нову количину 
жу тих џакова који ће у догледно време бити 
подеље ни суграђанима. Такође ће, поред 85 
постављених контејнера за селекцију отпада 
у Чајетини и Зла тибору, на пролеће бити 
постављено додатних 30. Намера општине је да, 
у свеукупној бризи о заштити животне средине, 
овакве контејнере постави и у сеоеским месним 
заједницама.

Успешно пословање Водовода
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“ Ни једна година у 
 последњих 20 година 

у Србији није лака. 
 И ова 2014. била је 
 веома тешка...“
У овом броју билтена “Златибор

ске вести” разговарамо са пре
дседником општине Чаје ти на 

Миланом Стаматовићем пово дом 
изградње гондоле на Златибору. На 
пи тање када ће бити исплаћена опре
ма за гондолу, господин Стамато вић 
је рекао:

М.Стаматовић: До краја ове го
дине исплатићемо сву опрему по
тре бну за изградњу гондоле!

З.В: Како теку радови на изгра-
дњи гондоле на Златибору и када се 
мо же очекивати њена комплетна 
реа  лизација?

 Већ дужи временски период 
најваљујемо овај пројекат као је
дан од најважнијих, али морам да 
кажем да живимо у земљи Срби
ји где није уређена комплетна  за
конска регулатива и не иде то све 
онако како би требало да иде, као 
у уређеним земљама. Сами морамо 
да се довијамо на разне начине и да 
премошћавамо све препреке које 
су нам постављене или политички 

или због конкуренције, јер је Зла
тибор сада водећа туристичка де
сти нација у нашој земљи, па имамо 
сад и тај проблем, где остала тури
стичка места, захваљујући некој по
ли  тичкој продршци имају одређе ну 
дозу незадовољства  пре ма ра зво
ју Златибора. То је зато јер сви 
де лимо исту судбину и исти ко
лач, али захваљујући  до брим про
јектима и плановима ми смо 
кре нули сами са овом инве сти ци
јом уз ове многобројне по те шк оће. 
Наравно, то нас није зау  ставило. 
Ми настављамо даље са овим про
јектом. Ове године смо упла тили 
4 милиона еура за прву рату за на
бавку опреме. Предстоји нам још 
остатак до 9.800.000 еура да испла
тимо и у току је припрема тендера 
за извођење радова, тако да  то све 
иде својим током, само мало успо
рено. Нисмо задовољни јер овај про
јекат иде мало спорије, али морам 
да кажем да нема нас пуно који 
ра димо на овом пројекту. Овако 
нешто су у другим општинама или 
на државном нивоу радиле читаве 
инсти тиције и тимови људи, а овде 
ради реално троје људи и мислим да 
је то још додатни напор. Али, нама 
је то нека морална сатисфакција да 
покажемо свим грађанима у Србији 
да ако постоји добра намера и воља,  
жеља добра идеја, да све може да се 
уради. Пројекат изградње гондоле 
ће сигурно почети да се реализује у 
овој години  и биће започети радови 
на инфраструктури, на припреми 
терена. Колико ћемо успети до кра
ја године да измонтирамо опре ме, 
то сада зависи од извођача и прои
звођача опреме. То више није у на
шим рукама, али се надам да ћемо 
уз добру подршку, а и кад се постави 
ка мен темељац, још више људи 
укљу чити у реализацију ове велике 
инве стиције, јер су до сада сви били 
скептични и мислили су да ово ра
димо због политичког маркетинга 
или прердизборне кампање. Ми 
зна  мо да је ово вековни пројекат 
за једну малу општину, значајан за 

развој комплетног туризма на ни
воу Србије. Мени је жао што наша 
надлежна министарства и људи 
који су задужени за област ту
ризма  то не препознају, али када се 
пројекат заврши, сигурно ће тада 
сви моћи да се увере да је идеја и 
план да се изгради овакав пројекат 
на Златибору сигурно био оправдан. 
То показује и ова година када смо 
имали добру годину са пуно снега и 
показало се да овакве инвестиције, 
на дугорочан период, могу бити 
испла тиве. Сигурнио је да се на Зла
тибору свака инвестиција у ту ризам 
враћа за пет до седам го дина, о чему 
сведоче многобројни инвести  тори, 
јер у туризму, ако се инве сти ција 
врати за 10 година, то се зо ве до
брим пословним потезом”. 

З.В: Ко финансира изградњу па-
нора м ске гондоле и да ли су по тре б-
на средства већ обезбеђена?

М.Стаматовић: Део средстава 
обе збеђен је из кредита, а задња 
ра та је обезбеђена из буџета, и то у 
изно су од 3 милиона еура, док ћемо 
остатак до краја године прикупити, 
исплатити и реализовати комлетан 
финансијски износ за набавку опре
ме. Извођење радова је посебна ста
вка и планирано је да се ради по 
мо делу приватно  јавног па р тне
рства. Већ сада имамо заинтере со
ване инвеститоре који би желели 
да уђу у суинвестирање са нашом 
општином. Расписаћемо тендер, 
па ко буде најповољнији  и ко буде 
дао најбоље услове, он ће изводоти 
ра  до ве и бити партнер општини Ча
јетина. 

З.В: Да ли сте добили фина н си-
јску подршку надлежног мини стар-
ства, јер је у питању веома скупа 
инвестиција?

М.Стаматовић: Приликом пуш
тања у рад боб стазе на Торнику, 
искористили смо прилику да разго
варамо са министром Љајићем. 
Тада је обећао да ће помоћи инфра
структурно овај пројекат. Нека 
средства у републичком буџету за 
ову годину планирана су за Злати

И Н Т Е Р В Ј У

МИЛАН СТАМАТОВИЋ,

Година ипак 
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бор, и ја се надам да ћемо ми са 
овим конкурсима и са добром про
јектном документацијом и сту ди
јама оправданости, успети да од 
ре сорног министарства добијемо 
је дан део средстава, што би за нас 
било добро, јер би у том случају 
један део улагања ослободили из на
шег буџета.

З.В: Како оцењујете 2014. го ди-
ну? Да ли су сви планови реализо-
ва ни?

М.Стаматовић: Ни једна година 
у последњих 20 година у Србији 
није лака. И ова 2014. била је вео
ма тешка. Разлог да се само, да ка
жем, неспособни људи или они који 
доносе неке кључне одлуке, изго
варају  на лоше услове и светску еко
номску кризу, на то како није могло 
да се ради, није реалан. Ми смо 
показали да и у таквим условима 
можемо да радимо успешно. Опет 
смо годину завршили позитивно и 
оно што је за нас најважније, буџет 
је за 20% био већи негу у 2013. го
дини. У принципу, наши буџети су 
сваке наредне године већи за 20 
до 30%, што се тиче реализације. 
То је најбољи показатељ да смо 
на правили добре предуслове у 
претходном периоду да би могли 
да убирамо плодове рада, а ти пре
дуслови о којима ми говоримо су 
планска документација, одлуке и 
инфраструктура. Само на овај на

чин може се очекивати да ће доћи 
инвеститори. Јер кад им по ну
дите јасне одлуке, планску доку
ментацију, имате решене имовин
скоправне односе и да на тој 
имо  вини имате инфраструктуру, 
коју инвеститори и траже, брзо им 
изда  те грађевинске дозволе, да што 
пре прођу кроз ту процедуру, како 
би могли што пре да крену са својим 
инве стицијама, онда и имате вели
ки број инвеститора. Моју причу 
по  твр диће бројни инвеститори који 
су дошли на Златибор и рећи ће вам 
какав је тај однос локалне самоу
праве према њима. Трудимо се да 
обезбедимо одређене повољности 
и попусте за оне инвеститоре који 
граде хотеле високе категорије, да 
им дамо повластице и да заједно са 
њима пролазимо комлетну биро кра
тију, да инвестицију пропратимо од 
почетка до краја. Све ово инвести
тори препознају и зато долазе на 
Златибор.

З.В: Које су то капиталне инве-
стиције у 2015. години и за које 
про јекте је издвојено највише сред-
става?

М.Стаматовић: Већ дужи низ 
година причамо о постројењу за 
пречишћавање отпадних вода, о ау
то буској станици, о два алтерна ти
вна водовода, који ће нам слу жити 
за водоснабдевањње Зла ти бора и 
Чајетине, како би аку му  лацију у 

Рибници могли да ста вимо у комер
цијалне сврхе. Све су то значајни и 
капитални пројекти за нашу опш
тину. Уложили смо доста и у развој 
сеоских месних заједница, како 
би им показали да размишљамо о 
комплетном развоју свих месних 
заједницама, а не само о Златибору 
и Чајетини, већ се морају развијати 
села и сеоски туризам. Свака наша 
сеоска месна заједница има нешто 
занимљиво  културно историјски 
споменик, неко природно богаство 
или културне догађаје, тако да смо 
то успели, а наредних година по
светићемо се развоју Чајетине и 
Златибора, како би ова два урбана 
места подигли на један виши ниво. 
Оно што је за нас битно је  и то да више 
радимо на заштити животне средине 
и на алтернативним изворима ене
ргије, као што су геотермална вода, 
соларне енергане и ветро паркови, 
тако да ћемо  у наредном периоду 
радити на овим пројектима. Исто 
тако смо спремили комплетну про
јектну документацију, само има
мо проблема са преносом тог зем
љишта на општину, јер добар део 
тих парцела се води на коришћењу 
код пољопривредног комбината и те 
процедуре око преноса земљишта 
на општину трају веома дуго. То је 
компликовано, али мислим да смо 
и то привели крају и да ће се ове 
године кренути са радовима на по
менутим инвестицијама.

З.В: Чека се доношење Закона 
о конверзији. Колико ће тај закон 
олакшати и убрзати процедуру 
око преноса земљишта?

М.Стаматовић: Видећемо ка
кав је закон у припреми, да ли 
ће конверзија остати као обавеза 
или ће бити укунута. Ако се укине 
конверзија, мислим да је то први 
знак да Србија као држава нестаје и 
да земља прелази у руке странаца, 
а ови људи који су само фиктивни 
власници, мораће пренети земљу 
људима који имају капитал и који су 
унели капитал са стране. Ако се деси 
да се укине конверзија у Србији, 
неко ће морати да оговара за то, 
за продају  и издају националних 
инте реса. А национални интерес 
је земља. Ако је продате или по
клоните некоме, што је најгора ва
ријанта у овом случају код нас, 
више не постоји држава”.

Нада ЏЕЛЕБЏИЋ

И Н Т Е Р В Ј У

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА

позитивна
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На 37. Београдском сајму ту
ризма који је одржан од 19. 
до 22. фебруара, Туристи

чка организација Златибор је пре
зентовла своју туристичку пону ду на 
штанду регије Западне Србије.

Другог дана сајма директор ТО 
Зла  тибор, Арсен Ђурић је, говорећи о 
зимској сезони, истакао добре резул
тате које је наш планински це нтар 
оства рио, упознајући при сутне и са 
но вим садржајима који их ускоро оче
кују (гондола, нове бициклистичке 
ста зе, уређење Сто пића пећине), као 
и отварању нових хотела, који ће пру
жити још више могућности за уго дан 
бо равак на овој планини.

Присутне новинаре и госте по
здравио је и глумац Бранислав Три
фу новић, који је говорио о својој 
опчи  њености Златибором, који је још 
боље упознао током 2013. годи не сни
мајући филм “Одумирање”.

Након презентације, Српски инс
ти тут зa jaвну диплoмaтиjу у Бри сeлу 
доделио је Туристичкој орга низацији 
Златибор  признање  по вељу за понос 
„INTERNATIONAL SERBIAN BREnd“, 
за вишeгoдишњи успeшaн рaд и углeд 
туризмa Србиje у свeту. Награду је 
примио директор Арсен Ђурић. Дру
га награда припа ла је Спeциjaлној 
бoлници “Чигота” са Злaтибoра зa ви
шe гoдишњи врху н ски рaд у дoмeну 
мeдицинских услу гa и здрaвствeнoг 
ту ризмa за го сте из целог света. 

Иначе, Српски институт за ја вну 

дипломатију, који је основан пре 5 
година и ради са седиштем у Бриселу, 
окупио је образоване људе нашег 
порекла који живе и раде широм ЕУ и 
света да свакодневно, у комуникацији 
са дипломатама, но винарима и при
вредницима,  на више страних језика 
презентују и промовишу Србију по 
све му ле пом што јесте привреда, 
туризам, кул тура, наука, спорт, тради
ција, музи ка, храна и пиће.

Оснивач и председник Института 
је Зоран Милинковић из Париза, ро
дом из Краљева, који више од 30 
го дина, као угледни привредник и па
триота, живи и ради у Француској и 
широм света.

У дизајнерском решењу,  уместо 
енглеског BRAND, написано је БРЕнд.  
Исто се изговара, традицио на л на срп
ска реч која објашњава наш инат и 
упорност, а код странаца и медија је 
изазвало велике симпа тије.

Прва признања, за понос  ши ром 
света ИНТЕРНАТИОНАЛ  СЕР БИ АН 
БРЕнд  добили су и понели наши те
нисери на тениском турниру Roland 
Garros у Паризу, тенис као светски 
бренд Србије, потом вате рполисти, 
коша ркаши, шљива и ма лина, Сабор 
тру бача у Гучи, а Емир Кустурица и 
Мики Манојловић про јекат Сер биан 
БРЕнд презентовали су на фил мс ком 
фестивалу у Кану.

Поред ових активности, по се тио
ци штанда били су у могу ћности да се 
информишу о сајамским по пу стима и 
уче ству ју у наградној игри.

ЗВ: Како сте задовољни посетом 
Вашег штанда на претходном, 37. 
Сај му ту ри зма? Да ли је сада већа 
заи нтресованост турис та за ову де-
сти нацију?

А.Ђурић: На београд ском Сајму  
туризма про мовисали смо летњу по
нуду на Златибору. Поједини  хоте ли, 
одмаралишта и власници  при  ватног 
смештаја обезбедили су са ја мске по
пусте до 30 одсто за ране резерва ци је. 
Према броју посе  тилаца и интересо
вању могу да оце ним да је сајам за 
пре дставнике Зла тибора био веома 
успе шан. 

Овогодишњи Међународни са
јам туризма у Београду оборио је 
све рекорде по броју посетилаца, 
про    датих туристичких аранжмана, 
бро ју излагача као и броју пре дста
в  ни  ка медија који су сајам пра  тили. 
Око 1.100 изла га  ча, из 50 зе маља је 
учествовало на сајму, а било је ско
ро 70 хиљада посетилаца. У хали 4 
где су биле представљене домаће де
с т и н а ц и ј е , 
штанд ТО  
 
 
 

“ Зимска сезона  на  
Зла тибору је ове 
године била је дна 
од  успешнијих у 
последњих 10 го дина. 
У јануару ове године 
је за бе ле  жен пораст 
броја ноћења од 22  
одсто...“

И Н Т Е Р В Ј У

АРСЕН ЂУРИЋ, ДИРЕКТОР ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗЛАТИБОР

Повеља за понос

Свакако да нам награда пуно 
значи, али нас и обавезује да 
у на редном периоду радимо 
још боље на афирмацији 
наше туристичке де-
стинације. Иначе 
имамо разлога за 
велико задовољство, 
с обзиром да је 
година почела 
веома 
успешно.
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Зла тибор је предњачио у посетама. 
Поред стан дардног наступа, на штан
ду смо организовали неколико 
про мо   ција: промоцију сувенира “Зла
ти борски слатки дар”, затим смо 
за је дно са СБ Чиготом имали про
мо  цију туристичких потенцијала 
Зла тибора, а организовали смо и про  
моцију манифестација, где смо пре
дставили све манифестације које нас 
очекују у 2015. години. Ове акти
вности на нашем штанду су биле изу
зетно посећене од стране медија, 
по се тиоци су учествовали у наградној 
игри и могли су да остваре сајамске 
по пусте. Велики број познатих ли
чности из света музике и филма су 
посетили наш штанд (глумци Бане 
Три фуновић, Љиљана Благојевић, Би
љана Ђуро вић, књижевници Радомир 
Андрић и Драган Мраовић,… трећег 
дана сајма наш штанд је посетио и ми
нистар трговине, туризма и теле ко му
никација господин Расим Ља  јић).

ЗВ: Каква је Ваша оцена ове зим-
ске сезоне?

А.Ђурић: Зимска сезона  на  Зла
тибору је ове године била је дна од  
успешнијих у последњих 10 го дина. 
У јануару ове године је за бе ле  жен 
пораст броја ноћења од 22  одсто.

И време нам је ишло на руку, 
снега има као што видите довољно,  
све стазе на ски центру Торник су у 
функцији,  као  и  стазе  овде у самом 
центру Златибора, на скијашкој стази 
Обудовица, где постоји и неколико 
малих лифтова, скишколе, ски
рент, стаза за почетнике, стаза за  ре
креативце, отворено  клизалиште  у 
самом центру Златибора, тако да  ства
рно постоје  сви  садржаји за  један  до
бар и квалитетан боравак гостију овде 
на Златибору.

 Тренд раста броја ноћења се на
ставља и у фебруару, забележен је по
раст од 35,19%  више у односу на исти 
период прошле године. И ски центар 
Торник је за бе лежио рекордну посету 
од 2 хиља де скијаша дневно.

ЗВ: Српски  Институт за јавну 
ди пломатију из Брисела доделио је 
ТОЗ-у награду за вишегодишњи успе-
шан рад и углед туризма Србије у 
свету. Колико Вам ова награда зна чи?

А.Ђурић: Свакако да нам награда 
пуно значи, али нас и обавезује да у  
на редном периоду радимо још боље 
на афирмацији наше туристичке де
стинације. Иначе имамо разлога за 
ве лико задовољство, с обзиром да је 
го дина почела веома успешно.

Српски институт за јавну дипло
матију у Бриселу основан је пре 5 
година. Окупио је угледне људе на
шег порекла који живе и раде широм 
света, да свакодневно, у ко муникацији 
са дипломатама, нови нарима, привре
дницима промовишу Србију у свим 
сферама  привреди, туризму, култури, 
спорту, науци, тра  дицији, храни, пићу, 
музици…

ЗВ: Шта је то што сада Зла ти-
бор издваја од осталих тури сти чких 

центара?
Златибор  се са 250 хиљада гостију 

и преко милион ноћења годишње по
зиционирао као најпосећенија ту
ри стичка дестинација у Србији, а по 
изградњи најдуже и најмодерније па
но рамске жичаре у Европи, дуге 9  
километара, надамо се  да  ће  се  број  
посетилаца значајно повећа ти. Ра
зли чити садржаји који су на распо
лагању нашим гостима (спо р т ски, 
здра вствени, излети, ма ни фестације, 
конгреси,…) чине да Зла  тибор буде до
ступан свих 365 да на у години.

ЗВ: Које активности ТОЗ планира 
у наредном периоду?

А.Ђурић: У наредном  перио ду 
планирамо интензивне  ма р ке ти н шке 
активности у сми слу наступа на сај
мовима у Москви, Букурешту, Буд ви, 
Новом Саду и Нишу као и низ про
моција у Бања Луци, Бјељини, Брчком, 
Подгорици, Скопљу...

Ове године смо буџетом предви де
ли значајнија средства за ове активно
сти тако да ћемо на овим тржиштима 
бити прису тни у континуитету кроз 
билборд кампање, новинске чланке и 
ТВ емисије. Када је реч о инвестиција
ма у инфраструктуру, поред изгра дње 
гондоле која је свакако нај зна чајнија 
инвестиција, ове године планирамо 
уређене пешачке стазе од центра 
Зла тибора до Градине са изградњом 
видиковца на врху, као и уређење 
парка на Обудовици. Поред тога у 
завршној фази је изградња стазе са 
платформом изнад бигрених када у 
Стопића пећини. Такође предвидели 
смо средства за реконструкцију родне 
куће Димитрија Туцовића у Гостиљу.
Сигуран сам да ће ове активности до
принети да Златибор задржи лидерску 
позицију у српском туризму и да број 
гостију ове године буде значајно већи 
него претходне.

Нада ЏЕЛЕБЏИЋ

И Н Т Е Р В Ј У
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У општини Чајетина је успо
ста  вљена прва обједињена 
еле к тро н ска процедура за 

издавање докумената из области 
из градње у Србији. Овако је оп ш
тина Чајетина поставила ос но ву за 
отварање Једношалтерког си стема 
издавања грађевинских до з вола чије 
се отварање очекује уско ро.

Обједињене електронске проце
дуре су развијене у сарадњи опш
тине Чајетина са Службом за 
ка  тастар непокретности Чајетина, 
Те леком Србија АД, ЈКП Водовод 
Зла тибор и Електросрбија доо,  како 
би се изашло у сусрет захтевима но
во усвојеног Закона о планирању и 
изградњи. Тежња је да се подста
кне ново инвестирање кроз појед
но стављивање процедура за 
при  ба вљање докумената из области 
из гра дње. Кроз успостављени Јед
но шал терски систем, општина 
Ча јетина ће у име и за рачун инве
ститора, прибављати сва нео пходна 
документа из области градње, сма
њити контакте инвеститора и гра
ђана са разним институцијама и 
уште дети њихово време и новац.

Ова иницијатива се реализује у 
оквиру пројекта „Побољшање по
словног окружења у циљу по већања 
инвестиција у туристичку инфра
структуру“,  који је резултат сарадње 
између општине Чајетина, Центра 
за добро управљање ОПТИМУС и 
Програма развоја приватног се
ктора у југозападној Србији, који 
реа лизује Регионална развојна аген
ција „Златибор“ из Ужица, а фина
нсира швајцарска Влада.

Како би била представљена прва 
обједињена процедура успоставље 
на у Србији,  4. марта 2015. годи
не је у Чајетини одржана и 
кон   фе ренција. Истакнуто је да се, 
пре ма статистичким подацима, на 
изда вање грађевинске дозволе до 
сада, у просеку, чекало 259 дана, 
што сврстава Србију на 186. ме
сто од укупно 189 економија на 
свету према Дуинг бизнис ли сти 
Светске банке. За овако драма ти

чну ситуацију у области градње, 
гра ђевинари најчешће оптужују 
спо ру администрацију, скупе и не
транс  парентне процедуре, а нере
тке су и ситуације корумпи раности 
бирократског апарата.

Председник општине Чајетина,  
Милан Стаматовић, истакао је да  
успо стављање обједињене процедуре 
помоћу специјализованих софтвера, 
сврстава Чајетину међу прве опш
тине које су увеле електронски је
дно шалтерски систем у Србији.

„Швајцарска подржава процес 
по једностављења издавања грађе
вин  ских дозвола у Србији од 2007. 
Једно од решења које смо још тада 
предложили био је управо jедно

шал терски систем. Срећни смо што 
сада видимо конкретизацију наше 
континуиране подршке, која по но
во потврђује Швајцарску као дуго
рочног партнера Србије и њеног 
на рода“, рекла је Габријела Шафрот, 
заменица директорке Швајцарске 
кан целаријe за сарадњу у Србији.

“Сви знамо колико поступак из
давања граћевинских и осталих до
зволе утиче на развој приватног 
се ктора и отварање нових радних 
места. Смањење инвестиција у ту
ри стичке објекте због смањења 
бро ја дозвола, довело би до пада 
запошљавања и повећања неза по
слености. Програм развоја прива
тног сектора у Југозападној Србији 
је овим пројектом заправо подржао 
приватни сектор и осигурао његов 
даљи несметани развој”, нагласио је 
Дарко Ђуровић, руководилац Про
грама развоја приватног сектора у 
Југозападној Србији.

„Обједињена процедура је вели
ки реформски корак у области 
из градње, али и велики изазов за ло
ка лне самоуправе и остале учеснике 
у процесу. Општина Чајетина, Ка та
стар и јавна предузећа су се први 
успешно суочили са овим изазовом“, 
рекла је Слађана Каравдић Кочевић, 
директорка ОПТИМУСа.

У оквиру 37. Сајма туризма у Београду, Специјалној болници „ЧИ
ГОТА“ са Златибора,  Српски институт за јавну дипломатију из 
Брисела доделио је признање – повељу International „SERBIA

NBREnd“. Оснивач и председник Института Зоран Милинковић из 
Па риза уручио је признање вршиоцу дужности директора др Жељку 
Стакићу за вишегодишњи врхунски рад у домену медицинских услуга и 
здравственог туризма за госте из целог света.

“Ово признање педесетогодишњем раду уједно је и велика обавеза 
да се са новим еланом и ентузијазмом ,увођењем нових дијагностичких 
и терапијских процедура,увођењем нових и обогаћивањем постојећих 
здравственотуристичких програмских процедура,пре свега програма 
за лечење гојазности по којима смо референтни ван граница наше 
земље, у будућим временима позиционирамо као јединствен здрав
ственотуристички бренд у Европи”, истакао је в.д. директора Специ

Н О В О С Т И

ЧАЈЕТИНА МЕЂУ ПРВИМА У СРБИЈИ  УВЕЛА ЈЕДНОШАЛТЕРСКИ СИСТЕМ ИЗДАВАЊА ГРАЂЕВИНСКИХ ДОЗВОЛА

Реформски корак

Чиготина недеља
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Након усвојеног локалног ак
ционог плана запошљавања 
за 2015. годину, што је први 

корак у остваривању мера акти вне 
политике запошљавања,  дефини
са ни су приоритети, програми и 
сре дства која општина планира да 
издвоји у циљу смањења незапо
слености на територији општине.

Општина Чајетина у 2015. из
двојиће око 2.500.000,оо динара за 
мере активне политике запошља
вања и ове године то ће бити про грам 
самозапошљавања, про грам отва
рања нових радних места, про грам 
јавних радова и програм стру чне 
праксе код приватног по сло давца и 
у јавном сектрору.

За поједине мере општина оче
кује да добије субвенцију државе у 
износу од 15%, а поједине фина н
сира сама, без помоћи државе. Го
ди нама уназад општина Чајетина 
спро води ове мере, самостално или 
уз субвенционисање државе. Те х ни
чку подршуку општини пру жа На
ционална служба за запо шљавање.

Кроз програм самозапошљавања, 
средствима која даје Општина пру

жа се шанса перспективним, незапо
сленим лицима, који имају идеју за 
покретање сопственог бизниса,  да 
постану приватни предузетници.

Отварањем нових радних места ди
ректно се смањује незапосленост, јер 
се у овом програму ангажују лица са 
евиденције НСЗа и даје се могућност 
постојећим предузетни цима и другим 
привредним обли цима да ангажују но
ве запо слене, чиме повећавају своју 
про дукти вност и конкурентност на тр
жи шту, а да их то не кошта.

Јавни радови се организују у ци
љу запошљавања првенствено теже 
за по шљивих незапослених лица и 
не запослених у стању социјалне по
требе, очувања и унапређења ра
дних способности незапослених, 
као и ради остваривања одређеног 
дру штвеног интереса.

У 2015. години организоваће се 
ја вни радови у области социјалних 
и хуманитарних делатности, одр
жавања и обнављања јавне инфра
структуре и одржавања и заштите 
животне средине и природе. Пра во 
учествовања у поступку органи зовања 
јавних радова имају органи општине, 

јавне установе и јавна пре дузећа, 
при вредна друштва, пре дузетници, 
задруге и удружења. Про грами јав
них радова, односно по временог рад
ног ангажовања, у ве ликој мери могу 
да изађу у сусрет овој, изузетно угро
женој групи не запослених.

Подршка запошљавању, односно ра 
дном ангажовању незапослених ли ца, 
посебно оних који су без или са ни  жом 
стручном спремом, у великој ме ри 
убла жава последице сиромаштва лица 
која се најчешће налазе на евиден цији 
центра за со цијани рад (нпр. корисници 
мате ријалног обе збе ђе ња породице), 
као и они који се че сто или повремено 
појављују као ко  рисници ванредне 
новчане помоћи у општинској упра
ви. Материјална да  вања, као мера со
цијалне заштите само тренутно може 
да задовољи еле ментарне жи во тне по
требе ових лица, чиме се не делује на 
узроке, већ после дице про блема.

Реализацијом програма стручне 
праксе, који је намењен незапосле
ним лицима који се први пут стру
чно оспособљавају за занима ња за 
која су стекла одређена обра зо ва
њаквалификацију, општина Чаје
тина омогућиће оспособљавање 
за самосталан рад ради полагања 
при   правничког, односно стручног 
испи  та, у складу са законом или 
оп штим актом послодавца, без за
сни вања радног односа. Програм је 
на мењен незапосленим лицима без 
радног искуства у струци, са најма
ње средњим образовањем.

Програм стручне праксе код при
ватног послодавца је субвенцио ни
сан од стране државе, док програм 
стручне праксе у јавном сектору, 
општина Чајетина финансира из 
соп ствених средстава.

Кроз све ове мере Општина има 
циљ да повећа запосленост на те
ри торији општине и помогне у ре
шавању једног од највећих про блема 
друштва, а то је незапосленост.

Н О В О С Т И

јалне болнице “ЧИГОТА”.
Друго значајно признање „КОМПА

НИЈЕ И ПРИВРЕДНИЦИ КОЈИ СУ ОБЕ
ЛЕЖИЛИ ГОДИНУ“, додељено је овој 
ре ферентној установи од  Клуба привре
дних новинара Србије. Жири Клуба 
при вредних новинара Србије, ценећи 
пе де стогодишњи рад и квалитет услуга 
Спе цијалне болнице “ЧИГОТА”, њен зна
чај за здравствени систем Србије и до
принос развоју здравственог туризма, 
до нео је одлуку о додели овог годишњег 
при знања.

Нада ЏЕЛЕБЏИЋ

НЕСЕБИЧНИМ  ЗАЛАГАЊЕМ ОПШТИНЕ  ЧАЈЕТИНА И УЗ МАЛУ ПОМОЋ ДРЖАВЕ ДО НОВИХ РАДНИХ МЕСТА

Подршка 
запошљавању

признања



З Л А Т И Б О Р С К Е   В Е С Т И12 март, 2015. године

На територији Златиборског 
округа потврђена је цирку
лација вируса грипа. ЗЗЈЗ 

Ужице узорковао је брисеве гр ла и 
носа код свих пацијената хоспи та
лизованих са тешком клиничком 
сли ком која је указивала да се ра
ди о обољењу сличном грипу. У пе
риоду од када траје надзор над 
гри пом, узорковано је 14 бри се
ва грла и носа и 1 узорак кр ви, 
ко ји су транспортовани на Инсти
тут за вирусологију, вакцине и се
руме Торлак ради вирусолошке 
ди   јагностике. Код три пацијента до
ка зан је подтип вируса грипа А(H1), 
од којих је један преминуо. Код 
једног пацијента доказан је подтип 
вируса грипа А (H3) и код једног 
пацијента оба подтипа вируса А(H1) 
и А (H3).

“Када је у питању општина Ча
јетина, за сада има једно обољење 
које је слично грипу, али није ди
јагностификовано као грип. То значи 
да су код оваквих стања симптоми 
слични грипу, али са много мањим 
компликацијама. Ово је уобичајено 
стање за ово доба година, када се 
јављају инфекције респираторних 
пу тева”, истиче др Гордана Бојовић, 
лекар Дома здравља Чајетина.

Колико је грип опасан и да ли 
грађани имају оправдан страх од 
тих звучних назива?

“Грип је и раније постојао и по 
стоји и данас. Постоје вируси ин
фе кције типа А, B и C, а њихови 
подтипови су H1, H2, H3. У народу 
познат као свињски грип, чувени 
H1N1, то је само једна мутација ви
руса која је тада постојала. У вакцини 
којом се вакцинишу грађани против 
грипа имамо подтипове вируса, ко
ји се очекују да ће бити те године. 
Епидемија није проглашена, ради се 
о спорадичним случајевима ко јих 
нема много. Пацијенти се оби  чно 
јављају са повишеном темпе ра ту
ром, боловима у зглобовима и ми
ши ћима, малаксали су, а неких 
ве  ћих компликација нема”.

Како се сачувати од овог вируса?

“Најважнија је превенција, а то је 
вакцинација против грипа. Ја могу 
да кажем да је ове сезоне вакци
нација веома рано почела, већ у 
септембру месецу, и они који су је 
примили или нису до сада добили 
никакво респираторно обољење 
или су имали неку блажу форму. 
Сви остали преболели су или имају 
ово стање слично грипу, тако да је 
ово уједно и апел на грађане да се 
вакцинишу на време, посебно паци
јенти који имају хронична обољења, 
као што су стања након инфаркта, 
шлога, дијабетичари, астматичари 
и пацијенти са аутоимуним обо ље
њима. За њих је најбоља превентива 
вакцинација. Такође, једна од мера 
превенција је и редовно прање руку 
након контакта са било ким или 
било чим, јер вируси се задржавају 
и на предметима. Препоручује 
се избегавање контакта са већим 
бро јем људи, не правити велике 
скупове. Веома је битна и исхрана, 
зна чи, уносити што више воћа, по
врћа, течности, одласци у шетње и 
ре довно проветравање просторија”.

Деца школског узраста не могу 
избећи велике гужве, колико су они 
у таквој ситуацији подложни обо-
љевању? Колики је ризик за тру-
днице?

“Школска деца, по самој приро
ди ствари, бораве у великим коле
ктивима, али она много лакше 
по  дносе ове вирусе, са много мање 
ко м пликација и оваква оболења 
мно го лако подносе, за разлику 
од старијих људи и хроничних бо
лес ника, за које грпи може бити 
кобан. Труднице нешто ређе обо
љевају у односу на све остале, зато 
што се њихов имуни систем мења 
у току трудноће. Када и оболе, 
треба да уносе што више течности, 
витамина, да имају физичку акти
вност, сем ако имају повишену те
лесну температуру и да се јаве свом 
гинекологу, ако су у прва три ме
сеца трудноће, јер вирус у овом 
тро месечју може утицати на развој 
бе бе, а после тога не”.

Када се појаве симптоми грипа, 
као што су малаксалост, повишена 
температура, болови у зглобовима 
и мишићима, шта треба да ура-
димо - да ли да се одмах јавимо ле-
кару или не?

“У овом случају треба сачекати дан 
 два, осим ако немате потребу услед 
неке хроничне болести. Уко лико има
те само кијавицу, суви ка шаљ и пови
шену температуру, нај боље је остати 
кући, мировати, уно сити топле напи
тке попут чаја. Треба знати да уз овај 
вирус иде и висока температура. Уко
лико се ови симптоми не повуку кроз 
не колико дана, потребно је јавити се 
свом лекару и никако не треба само
иницијативно узимати анти биотике”, 
наглашава др Гордана Бо јовић.

Шанса да се добије грип може се 
смањити на више начина  вакци
на цијом против сезонског грипа, 
одр жа вањем довољно високог имуни
тета здравим начином живота, али 
и испирањем носа и грла фи зиоло
шким раствором, чиме се спре чава 
задржавање вируса на слузокожи ди
сајних путева. Овај ра створ можете 
направити и сами, тако што ћете 
у литар воде ставити једну кафену 
кашичицу соли и чим се прокува, 
скините са ватре и оста вите да се 
охлади. Након тога, сипате на длан 
мало тог раствора, загњурите нос у 
длан и запушите једну ноздрву, а кроз 
другу увлачите воду и истовремено 
подижите и глави и длан приљубљену 
уз нос. Раствор треба да прође кроз 
нос и дође до грла. Онда га испљуните. 
Неколико пута поновите исти посту
пак са једном ноздрвом, па онда све 
исто урадите са другом ноздрвом. 
Тако увече урадите пре него за
спите, ујутро кад се пробудите и када 
се вратите са посла или из шко ле. 
Овако се механички спирају могући 
вируси и бактерије који су се нашли 
на слузокожи  смањује се њихов број, 
а тиме и шанса да се човек разболи. 
Такође се спирају и алергени, код 
особа које имају алергијски запушен 
нос и ждрело.

Нада ЏЕЛЕБЏИЋ

О  З Д Р А В Љ У . . .

ДР ГОРДАНА БОЈОВИЋ, ЛЕКАР ДОМА ЗДРАВЉА ЧАЈЕТИНА

Превенција грипа
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Много је било посебних људи 
у златиборском крају, али 
један нас је заиста задужио. 

Уметник, хроничар са фотоапаратом 
Илија Лазић. Посебан респект осе
ћам кад пишем о таквим људима ко
ји су уградили себе у своје дело, а  
Илија у своје фотографије. Да није 
било њега и његовог оца Николе, 
њихових фотографија, никада не би 
сазнали како је изгледало током пр
ве половине двадестога века у Ужи
цу и на Златибору. То је човек који 
је својим фотографијама први про
мо висао лепоту Златибора по “бе
ло ме свету”. Његова разгледница 
“Зла  тиборски брзи воз” је једног са 
свим обичног златиборског ки ри џи
ју поставила на пиједестал за шти тног 
знака туристичког Златибо ра неколико 
деценија. Данас ту, поред језера,  ма
сивна дрвена фи гура “Златиборског 
бр зог воза” ма ми туристе да се фото
графишу по ред ње.

Од првих фотографија Илије Ла
зића које је направио у својој два
наестој години, 1912.  до 1966. год. 
када је напустио овај свет, остало је 
десетина хиљада фотографија. Лета је 
проводио на Златибору где је у камп 
приколици направио лабараторију 
из које су ра згледнице које је пра
вио одлазиле у многе крајеве света. 
Златибор је за многе мајсторе фото
графије неи сцр пна инспирација, али, 
за разлику од дру гих, Лазић је својим 
објективом на лазио, сем пејзажа, 
мотиве у ко јима се могао препознати 
мента  литет ужичког краја. Његове 
фо то графије су драгоцен из вор по
да така за туризмологе, етно логе, 
архи текте и историчаре. На фо то
гра фијама је сачувао призоре из сва
кодневног живота Златибораца, оде ћу 
од пртишта и сукна. Фото гра фије: 
“Зла тиборски кувар”, “Му жа ова ца”, 
“Ручак код Пржуља” и многе дру ге 
су постале антологиј ске. За једну раз
гледницу се заиста може рећи да је 
сви знају, на њој је један од последњих 
златиборских кириџија ГајевићУдо
вичић Тодор, “Зла тиборски брзи воз”. 

Илија Лазић 
на Златибору 

Тодор нема посебних заслуга, 
осим што је фотографу Илији Ла зићу 
1934. послужио као модел за ту чувену 
фотографију која је обишла свет. Њен 
модел је пос тао симбол једног времена 
и ода вно ишчезлог занимања. На фо
то графији је представљен човек ко
ји на глави има шубару од сукна ву не 
златиборских оваца, на леђима гуњ, од 
сингавог сукна, преко сто мака опасач, 
а испод тога пртену кошуљу до изнад 
колена; испод ко шуље скоро до пета, 
изгужване пр тене гаће, на ногама 
грубе вунене чарапе, преко њих 
опанци од пресне коже, у десној руци 
велика дрвена мотка која служи за 
поштапање, за одбрану од змија, паса 
и слично, као терање коња, али и као 
“соара” када се товари и истоварује 
роба. На фотографији Тодор је 
необријан јер се враћа с дугог пута. На 
коњчету осредњи товар, на чијем врху 
је ти квица за воду или ракију.

Ипак ова прича о хронологу са 
фо тоа паратом не почиње на висо
вима Златибора. Ова истинита при
ча почиње на једном од ужичких 
бр да Пори. Брду познатом на да ле ко 
због својих многобројних да на осун

чаности током године. Да ли је то ра
злог да ту одрасту људи који зраче 
посебном каризмом и вештином? У 
крају Ужица испод брда које Ужичани 
називају “Пора” на вису и данас се на
лази део Ужи ца који се зове Росуље. 
Некад је ту постојала прастара кућа 
од зи даног материјала. Била је “на 
бој” (једноспратница) заостала из 
вре мена Турака. У дворишту ис пр ед 
куће било је шљива, ораха, треша ња, 
издвајала се стара крушка код бу
нара. Ту је живео необичан чо век по 
занату пушкар, а у души фо тограф, 
звао се Никола Лазић са својом женом 
Стојаном, децом Милорадом, Илијом 
и ћерком, ми љеницом породице, ма
лом Ву косавом. Тај ужички пушкар
фо тограф се у подмаклој младости 
оженио сестром угледног господара 
ужичкога краја прве половине 19. 
века, сердара Јована Мићића, “зла
ти борског чеда”. Мићић је био уда
рна песница књаза Милоша, чи ја је 
сестра у Ужицу имала лепо имање 
крај Ђетиње, у доњем делу вароши. 
Касније се Никола заљубио у сиро
машну лепу двојку Стојану, мла ђу од 
њега 25 година:  

Ф Е ЉТ О Н

ПРЕДРАГ В. КОВАЧЕВИЋ

Хроничар  
са фотоапаратом

Гајевић-Удовичћ Тодор, 
“Златиборски брзи воз
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“Пустио је Мићићеву као неро т
кињу. ‘Купио раставу брака’ и оже нио 
се лепом Стојаном, са којом је имао 
децу. Разведена сердарова сестра од 
тада није изашла из куће покојног 
брата. Ни у цркву! Од срамоте, због 
сени њеног угле дног брата”, сећала се 
прва срп ска и Политикина новинарка, 
ро ђена Ужичанка, Марија Мага Мага
зино вић.

Такође, ужичанин књижевник Ми
лутин Мита Ускоковић, у једној својој 
приповеци описује првог ужи чког 
фотографа, амбициозног мла дића на
четог туберкулозом који због чистог 
планиског ваздуха у Ужи цу отвара 
атеље, али му име не записа. Ипак из 
тог давног времена остале су најраније 
фотографије Ужи ца и Ужичана ко
је као да су сни мљене на Дивљем 
западу, бркати Ужичани са шеширима 
широког обо да, даме заклоњене од 
подбратка до пета инпозантним ха
љинама са ду боким ципелама на 
шни рање и такође препознатљивим 
шеширима салона старих филмова 
Дивљег за пада... Као и фотографија 
младог Мите Ускоковића и остарелог 
Ристе Тешића са Синовима, испод тих 
фо тографија увек стоји “непознати 
аутор”. Та светска луталица, непо
з натог имена, први је фотограф у 
Ужицу који је заинтересовао ужичке 
даме својим нежним изгледом и сви
леним краватама које је носио... Заи
нтересовао је и пушкара Николу за 
фотографију. Морао је набавити ту 
“магичну кутију” и све што иде уз 
њу. Било је то 1882. Ристо Тешић 
је основао је Подружницу Српског 
Пољопривредног друштва за округ 
ужички. Из Немачке је донео кожно 
седло које је потом изложено на 
првој пољопривредној изложби исте 
године у Београду. По том седлу, уз 
Ристина упуства ужички сарачи су 
постали прави мајстори седлари. 
Али, сајџија није знао да ће тај 
мали примитивни фото апарат ту 
малу црном бојом офарбану дрвену 
кутију на којој је писало “Кодак” са 
отвором за експозицију који је донео 
Николи Лазићу омогућити Ужи
чанима да и у далеком 21. ве ка знају 
како је изгледала тада ужи чка варош. 
Те слике немају неку оштрину ни 
одређени квалитет али су заиста 
вредне и непоновљиве.

Стојана је ушичком пушкаруфо
тографу родила другог сина 1900. го
дине, дали су му име Илија. Имао 
је сретно детињство, одрастао ту 
код Прве ужичке основне школе во 
љен, пажен и мажен. Рано се заин
тересовао за пушкарски занат све док 

се није догодило... Било је то 1912. 
године негде у време Бал канског рата 
када је покушао да поправи огромни 
црногорски ре волвер “тулумбаш”. 
Савременица Ма га се сећала:  “Било 
је касно по подне када је млади Илија 
Лазић изашао испред радње свога 
оца упе рио огромну револверчину у 
небо и испалио хитац, револверчина 
му се распала у руци... На сву срећу 
мало је био повређен, више му је био 
повређен понос”. Од тада више никад 
није узео оружје у руке, али, од тада, 
до краја живота 1966. године никад 
се није раздвајо од фотоапарата. Да 
би добио диплому фотографског за
ната отишао је у Београд код тада нај
бољег мајстора где је допунио своје 
знање. Пред сам крај првог свет
ског рата осамнестогодишњи Или
ја се задесио Ужицу када је сни мио 
познату фотографију из ужи чког 
Музеја, која се сматра за ње гову 
прву професионалну фо то гра фију: 
“Долазак коњичког ди ви зи она Тимо
чке дивизије у осло бо ђено Ужи це 
1918. године.”

После рата краће време ради у 
Петровцу на Млави.  1925. Године  
се враћа у Ужице и отвара радњу 
испод “Житног пијаца”, главног ужи
чког пијацаТрга, изнад чијег ула
за пише: “Специјални завод за 
увеличвавање слика и модерну фо
тографију”. У очевој некадашњој 
пу шкарскофотографској радњи, са
да само фотографској, радио је ње
гов старији брат Милорад, који је 
био у души авантуриста и није се 
ту дуго задржао. Нешто касније 
Илија ће се ту преселити, радњу ће 
назвати именом своје млађе сестре, 
на видљиво истакнутој фирми је 
писало: “Фотоатеље ‘Вукосава’ Или је 
Н. Лазића”. У његовој старој радњи ће 
Станиша Дебељевић отво рити “Фото 
Холивуд” и Ужичани ће све до 1945. 
год. имати две фото графске радње, од 
којих ће после рата наставити да ради 
Фотоатеље “Вукосава”.

Некадашњи “Фотоатеље Вукосава” 
на ужичкој “Доњој чаршији”

Илија Лазић  
испред свог фото атељеа

КАКО ЈЕ ИЛИЈА ЛАЗИЋ  
СНИМИО “КАПИЈУ СМРТИ”  

НА ЖИТНОМ ПИЈАЦУ?
Прва ужичка чета није била је

дина која је неопрезна и изненађена 
настрадала на великом брду изнад 
Ужи чке Пожеге, Дрежничкој гради
ни, 13. септембра 1941. У Трипкови, 
све активнији 1. батаљон 724. пе
шадијског пука изненада је напао 
Зла тиборску чету... Изненађени сти
гли су само да испале по неки ме
так. Заробљени партизани Новак 
Ла зовић и Душан Делић су донели 
у Ужице мртвога геометра Тома Би
љановића. Новак и Душан су одве
дени у ужички затвор и у за творском 
дворишту стрељани. Ту се већ налазио 
мртав кафедџија Ми лисав Доганџић. 
Доганџић је био из Дретња, имао је 
кућу преко пута садашње железничке 
станице. Требао је да се ожени 
Љубицом, ћерком Радоја Доганџића. 
Уз њу је тражио луку, преко пута 
некадашње Анкине Кафане. Дошло 
је до свађе па га је Тодор Хект, који 
је становао у кући младиног оца, 
пријавио Не м цима. Ухапсили су га, 
нешто ка сније пустили, наредивши му 
да се јави сутрадан... Није послушао 
са вете пријатеља. Убили су га преко 
пута Тановића куће, изнад Колске 
радионице. Имао је сестре Јагоду и 
Анку које су живеле испод Старог 
града, које су му припремиле табут, 
али су га окупатори извадили и одне
ли у затворско двориште.

Ф Е ЉТ О Н

На Илијиној разгледници доминира 
део Ужица “Доња чаршија”, где је 
провео детињство, живео и радио
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Капија смрти на Житном пијацу

Неколико дана раније на Жит
ном пијацу, у пратњи немачких стра
жара дошло је њих неколико са 
мердевинама, гредама, алатом и по
дигли велика вешала у облику ћири
личног слова П. На њих су до нели 
из затворског дворишта 
и мртве обесили Тома 
Биљановића,  Новака Ла
зовића, Душана Делића, 
Милисава Доганџића... 
Док су их мртве вешали 
из затворког двори шта 
се чуо плотун. Вешала су 
фо тографа Илију Лазића 
подсећала на капију, 
капију којом се одлази 
у смрт. Скинуо је своју 
беретку,  мало постајао 
испред ве ала, попушио 
једну цигарету. Раширио 
три ноге свог великог 
фото апарата,  убацио 
у њега стаклену плочу, пребацио цр
но платно преко главе, ожалио уби
јене, изоштрио, експонирао, све 
по купио и отишао у своју радњу на 
До њој чаршији, развио плочу и на
пра вио фотографију за историју.  Са
мо што је фотограф Илија Лазић 
оти шао пошто је сликао вешала са 
обе шенима, појавили су се жа нда
рми који су између себе у искр
вављеном шаторском крилу, кр оз 
већ окупљен народ пронели стреља
нога Добривоја Даничића Томо вића, 
председника Каранске оп  ш тине, 
кога су обесили поред већ обе шене 
четворице.  Тако су и њега уби ли 
мртвог... Зато је за историју на Жи
тном пијацу остала слика са четри 
обешена “комунистичка зло чи нца”, 
иако их је било пет. Илија Лазић није 
могао да се врати до “капије смрти”. 
Док се фотографија на стаклу сушила, 
испијао је већ пе ту клековачу да 
смири туп бол у стомаку и растера 
црне мисли и жа лост.

ПОЗНАНСТВО СА ТИТОМ
Илија се са упознао са Ти том 1941. 

године за време “Ужи чке републике”. 

Тито је био заи н тересован за фо
тографију. Мо же се рећи да је иску
сни ужички фо то граф био један од 
његових учитеља, што се тиче фо
тографије током та 64  историјска 
дана. Тито се касније на својим 
путешествијама по планети неће ра
здвајати од фо тоапарата. Своје ће 
фил мове и фотографије сам развијати 
и соп ствене албуме показивати сво јим 
гостима на Брионима и у бео градском 
Белом двору. Наравно,  при јатељство 
са Илијом Лазићем ће се наставити и 
после рата. Бити “Титов пријатељ” је 
у том времену значило много. Илија 
је постао ужички државни фотограф, 
који је и даље имао своју фото радњу, 
али је сликао и за новине, општину, 
по лицију, музеј, а лети на Златибору 
се бавио пејзажом и туристичком фо

тографијом... Иза њега све до 1966. 
остало је мноштво албума о до та
дашњим Титовим посетама Ужи цу...

У штурој монографији Фотограф 
Илија Н. Лазић  сведок свог време
на, коју је објавио ужички Народни 
музеј 2005. год. пише: (...) “Лазићево 
немирно око и увек будна и спремна 
камера никада нису мировали. Упо
требљавао је камеру “Лајка”, која 
је унела битне промене у структуру 
фотографске слике. Будући да је 
фотографија настајала брзо и једно
ставно, без посебних припрема, Ла зић 
је забележио многе људе и догађаје 
који су остали вечно на ње говим 
фотографијама. Снимао је до гађаје 
који су побуђивали пажњу јавности 
у мирнодопским и ратним условима. 
Његова фотографија је визуелна 
аутентична слика о исечку догађаја 
у одређеном времену и по стала је 
визуелни документ.” (...)  “Иако су 
многе оцене Ужи чана изречене о 

Лазићевим фотогра фијама, недостаје 
чвршћа ар гу мен тација појединаца 
стручних су дова. Значајан опус Илије 
Лазића пре д ставља врло вредан 
материјал за историју ужичког краја, 
који за хтева даље озбиљније стручно 
пра ћење њим. У прављењу портрета,  
Ла зић се разликује од стандардних 
фотографа свога времена.”(...) 
“П о гледи свих истраживача на 
фо  тографији као медиј, па и на фо
то  графско дело Лазића крећу се од 
исти цања документарних својстава, 
пре ко дескриптивних, до стручних 
анализа. Лазићеве фотографије су 
имале ту предност што су се могле 
чувати и преносити успомене на ли
чности које су савременици сретали, 
виђали и памтили у Ужицу.”

 Илија Лазић на једној од 
бројних ужичких послератних 

манифестација како га је 
запамтила већина Ужичана

Кажу “помало досадни”, јер тако 
морају – историчари,  Ужичани кажу 
да је Илија Лазић био над све боем 
увек насмејан, весео и спреман за 
шалу, волео је животиње што и неке 
његове фотографије говоре. Добар 
отац и незаборавни Катаринин деда 
(захваљујући њој гледате и неке до 
сада необјављене фотографије). Ус
пео је да на један посебан начин 
ове ковечи прохујало време, ду шу 
једног малог града, лепоте Зла ти
бора, као и почетке туризма на њему 
и тадашње Златиборце  Ужи чане. 
Био је то заиста занимљив над све 
радознао, јединствен чо век, хроничар 
са фотоапратом, ка фански човек 
близак људима, пун ерскога духа које 
је овековечио. 

Ф Е ЉТ О Н

Илија Лазић показује албум Титу 
с фотографијама његове претходне 

посете Ужичком крају
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Kо је овде идиот?

У организацији ЈП „Културно спортски центар Ча
јетина“, у Дому културе  у Чајетина одиграна је 
представа “Kо је овде идиот?”.

Једночинка „Идиот“ руске књижевнице Музе Павло
ве настала је 1903. године и говори о појединим апсурд
ним појавама у друштву које умеју да загорчају и 
оте жају живот људи. Ова једночинка, пре 15 година 
претворена у једносатну представу, српској публици 
казује да се много тога јесте променило у савременом 
друштву, али да и данас апсурди опстају. 

Адаптацију и режију урадили су глумци Милан 
Калинић и Срђан Ивановић, препознавши у овом ко
маду одличну причу која ће у било ком времену наћи 
своје место. Наиме, у времену у коме је живела и 
стварала Муза Павлова, у Русији су пре венчања будући 
брачни парови морали да узму бројне потврде, између 
осталог и од психијатра. Радња ове комедије апсурда 
се одвија управо у психијатријској ординацији,  где бу
дућем младожењи доказ да није идиот зависи од правих 
одговора.

Чајетинска публика је урнебесним смехом одгово
рила на изузетну глуму и радњу представе која је досада 
одиграна преко 400 пута у Србији и шире. Већ следеће 
седмице ова два врсна глумца путују за Берлин, а потом 
у Америку где ће публика покушати да нађе одговор на 
питање: ко је овде идиот?

Патријарх Павле, 
светац кога смо 
познавали

Монографија „Патријарх Павле, светац кога смо 
познавали“ новосадског новинара и пу бли
цисте Ђорђа Рандеља, представљена је у Спе

цијалној болници Чигота. Аутор књиге каже да је његова 
намера била да кроз ово књижевно дело српски народ 
коначно сазна или бар наслути кога је то у личности 
патријарха Павла имао за духовног вођу.

Захваљујући Ђорђу Рандељу поштоваоци лика и де
ла патријарха Павла, у првој недељи поста, имали су 
при лику да кроз представљену монографију остваре 

увид у начин размишљања и 
вредности за које се залагао 
човек који представља један 
од светлијих примера у нашој 
новијој историји. Аутор књиге 
сматра да је сигурна рука 
Господња, патријарха Павла 
поставила у најтежем периоду 
српске историје, да као таква 
личност коју краси скромност, 
поштење и мудрост води народ 
у грађанском рату који је, како 
каже, најгори од свих.

Ми смо покољења која су привилегована јер смо 
били савременици једном свецу, познавали смо човека 
достојног Светом Сави, иако је био 44. патријарх српски 
после њега. Поглавар СПЦ патријарх Павле био је у 
периоду 1990. до 2009. у доба највеће кризе кроз коју је 
пролазила Србија.

„Ја мислим да то није било случајно. Мислим да 
нас је водила сигурна рука Господња, да је поставила 
та квог човека на чело Српског народа, да изађемо из 
свих ових ратова, не као победници, јер сматрам да у 
рату нема победника, већ да не изгубимо достојанство, 
поштовање, морал. Да останемо оно што је патријарх 
увек говорио “само будимо људи“. Ја сам књигу закљу
чио једном његовом феноменалном реченицом: “Кад 
би мала Србија требала да опстане по цену злочина, 
боље да нестанемо. Ако само један Србин остане и може 
да се спасе по цену злочина, и тај један да будем ја, ја 
то не бих желео. Боље да умрем и да пред Бога одем 
усправан“, рекао је Рандељ цитирајући патријархове 
речи.

Аутор каже да је књига изузетно прихваћена међу 
читалачком публиком али не захваљујући томе што ју 
је он написао, већ личности о којој је писано. Рандељ 
је објавио још 25 дела, али га је ова књига прославила. 
Писао је многе жанрове у књижевности и новинарству.

Познат је по високој култури и однегованом стилу, 
али и као велики читалац. Дугогодишњи је колумниста 
листа „Дневник“, а добитник је „Октобарске награде“ 
гра да Новог Сада за 1999.годину. Једна од књига са ко
јом се веома поноси је „Откриће библије, стари и нови 
завет“ коју је писао 15 година и која, као таква, пред ста
вља његово животно дело.

Поезија  
широких видика

У Библиотеци „Љубиша Р. Ђенић“ представљена но
ва збирка песама „Ветровима уназад“, наше зави
чајне књижевнице Мирјане Ранковић Луковић.

Да вече протекне у што лепшем маниру, допринели су 
Биљана Здравковић, Жарко Божанић и Мирјана Лопин 
Дризо, читањем стихова из ове збирке. Објављивањем 
нове збирке песама Мирјана Ранковић Луковић, после 
дужег времена, својој читалачкој публици поново се 
обратила лирским тоновима. Њени стихови и овога пута, 
снагом мирне реке померају планине и једноставно се 
усађују у мисли читалаца.

К У Л Т У Р А
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Гост вечери, у улози рецензента, био је један од на
ших најпознатијих писаца за децу, Недељко Попадић. 
Објашњавајући своје виђење Мирјаниног стваралаштва, 
он је рекао да су песме у овој књизи такве као да их је 
писало бар пет песника са пет различитих страна света. 
„Мислим да је Мирјана једна од најбољих савремених 
песникиња у Србији. Пише једноставним, разумљивим 
стилом, а то је најтеже, писати стихове са пуно емоција,  
јасно, гласно, разговетно, нежно и паметно у исто вре
ме“, рекао је Попадић.

У свом, већ можемо рећи  богатом опусу поред 
поезије, Мирјана је са истим успехом објавила четири 
збирке приповедака и један роман. Гостујући и на фе
стивалима за децу говорила је песме намењене њима, а о 
том Попадић каже: „Може да пише и за децу.  Видео сам 
то у неким њеним стиховима. Узмимо њену песму „Како 
се постаје песник“. Та песма ми даје право да кажем да би 
Мирјана требала да напише једну књигу пое зије за децу“.

Поједине песаме Мирјана је писала са посветом. 
Мно гима се, због тога, наметнуло питање: коме нај
чешће поклања песме и да ли их посвећује пре или по
сле њиховог настанка. 

„Свакодневно постоји неко коме ја пишем песме. 
Намењене су или моме сину, супругу, мајци, оцу... а неке 
су додељене касније. Постоје песме у овој збирци за које 
сам, листајући у оређеном моменту, помислила да желим 
да их поклоним тој и тој особи, јер једноставно желим да 
јој улепшам дан, а та песма ми личи на њу“, каже Мирјана.

Судећи према позитивним реакцијама многобројне 
публике, која је сваку прочитану песму наградила 
аплау зом,  а и по неком сузом, Мирјанине песме већ су 
„сти гле“ до њихових срца. Како је у рецензији написао 
сарајевски песник Горан Врачар: 

„Много тајни је скривено и много тајни објашњено 
стиховима Мирјане у овој новој збирци поезије и то 
је разлог зашто читаоцу не требају широки видици... 
Мирјана је све то у наше име одгледала и написала.“

Бора Ђорђевић 
добитник награде 
“Михаило Ћуповић”

У просторијама Удружења књижевника Србије у 
Беo граду додељена награда која носи име по на
шем завичајном писцу Михаилу Ћуповићу. За 

ства ралаштво у 2014. години награду је добио Бора Ђо р
ђевић. Критеријум за додељивање ове награде су сви они 
елементи којима се одликовала Ћуповићева пое зија, а то 
су како непосредност у приступу деци, тако и одмерена 
оштрица критике друштва кроз ерски ху мор. Досадашњи 
добитници су били писци из Србије и дијаспоре: Весна 
Бјелица, Миодраг Јакшић, Драго Ми љанић, Иво Мунћан, 
Љубиша Симић и Момир Дра ги ћевић.

„Ћуповић је у својој поезији“, рекао је председник 
УКС Радомир Андрић, „то осећао највише и то је иска
зи вао у својим песмама. Тај ерски хумор, пре све га изво
рни, то што је знао са људима да проговори искон ски, да 
то упије и преведе у песнички језик, сигорно да је мало 
ко умео то да уради тако спонтано. Његова поезија је 

и документ о нашем сељаку и 
селу, о одумирању села“.

Да би присутнима који су 
мање упознати са радом и де
лом Михаила Ћуповића при
бли жили његово ства ралаштво, 
по бринуо се глумац  аматер 
Жарко Божанић, који је говорио 
Ћуповићеве стихове и одломке 
из мо нодраме „Земља“.

Након уручења награде, 
која се састоји од повеље УКС 

и уметничке слике познатих српских сликара, Бора 
Ђорђевић се захвалио на додељеном признању, рекавши 
да му посебно значи што она долази из комшилука. 
Вече је завршено уз стихове добитника награде.

Одржано вече  
сатире у Чиготи

Књижевно вече под називом „Ја сам српски са
ти ри чар 2015.“ одржано је  у  СП „Чигота“. Уче
ствовали су Раде Јовановић, афористичар и 

Вла димир Путник, но винар и редитељ. Вече, које су 
орга низовали Библиотека СБ „Чигота“, Библиотека 
„Љубиша Р. Ђенић“ Чајетина и Забавнохумористичка 
ре дакција Радио Београда, упо тпуњено је кабаретским 
сонговима Зорана Симјановића.

Сатира је књижевни облик у којем се критички 
исмева појединац, група, држава или власт и користи 
се као својеврсно средство политичке борбе. У Србији 
је одвајкада имала плодно тло за развој, сложили су 
се гости синоћне хумористичко  сатиричне вечери. И 
даље се у овој земљи препознају Домановићеве „вође“ 
и Нушићеви „народни посланици“. „У ситуацији у којој 
се данас налазимо један афоризам описује целу нашу 
судбину“, рекао је Раде Јовановић, афористичар из 
Ужица. „Афоризам гласи: Добар политичар не лаже, не 
краде и не живи у Србији. Ко има срећу да живи у таквој 
Србији, он је за сатиру рођен и такав ће и умрети“.

Један од родоначелника српске сатире је Милован 
Витезовић. О њему је новинар Владимир Путник рекао да 
је као млади писац, сведок историјских дешавања 1968. 
године оштро и огорчено својим сатиричним по чецима 
критиковао друштво и власт. Витезовић је аутор неколико 
антологијских афоризама: „Они који су нас довели довде, 
одвешће нас још даље“, „Кад Србину буде добро биће то 
крај историје“. Путник је представио и следеће сатиричаре: 
Растка Закића, који је због свог рада забрањиван, позиван на 
информативне разговоре, а поједине књиге су му спаљене, 
Александра Баљака, Радивоја Лала Бојичића, Душка Пе
тро вића, Александра Чотрића, Дејана Патаковића... 

О писању сатиричних текстова ма у којој то форми 
било и последицама таквих писања, Раде Јовановић је 
рекао, да иако је све свима у брк рекао, није се по мерио 
ни за милиметар, као ни ситуација у друштву. Илу
стровано његовим афоризмом то изгледа овако: „Ако 
хоћете од два зла мање, дајте Србима да први бирају“.

Мирјана Ранковић Луковић
Драгана Росић

К У Л Т У Р А
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ДАРКО ВИДИЋ, ТРЕНЕР ФК ЧАЈЕТИНА

Припреме  
за Црнокосу

Због неповољних временских услова, играчи ФК 
Ча јетина већи део зимских припрема провели су 
тре  нирајући у халама у Чајетини и на Златибору, 

одрадивши свега неколико тренинга на отвореном. 
У међувремену су одиграна и два контролна сусрета. 
После недељног пораза у провери са екипом Златара 
из Нове Вароши (12), јуче су савладани омладинци 
ужичке Слободе (21), тако да је тренер  Дарко Видић  
прилично задовољан приказаним у два контролна дуе
ла. Када је играчки кадар у питању, тим је током зимске 
паузе  претрпео значајне измене.

Напустио нас је тандем 
штопера, Гардић и Ерић, 
тако да ту сада имамо мањих 
проблема. Покушавам то да 
надоместим враћањем Ро
сића на ту позицију, али та
ко губим његов квалитет у 
ве зном реду, с обзиром да је 
играч који убрзава игру. На 
његовој позицији са да имамо 
и Марка Костадиновића, они 
би веома добро функцио
нисали и у тандему... Поја
чали су нас Злати борци ко ји 
су били у омладинском са

ставу Једи нство Путева, Сретен Божовић и Милан 
Радишић. Бо жовић је против Златара показао да ће 
бити појачање, док се Радишић нажалост повредио 
на тој утакмици, али срећом то није ништа озбиљно. 
Повратник Иван Ла зо вић такође има лакшу повреду. 
Довели смо и ква литетног голмана, Уроша Кабаницу, а 
о поменутом Ма рку Костадиновићу не треба трошити 
речи, то је играч који је поседује квалитет и за два ранга 
више  иста као је Видић.

Још један повратник у екипу је и искусни Владимир 
Спасенић, који би такође могао олакшати решавање 
про блема око одбрамбене линије тима.

Владимир је са нама, али због приватних обавеза не 
тренира редовно. Међутим, када је на тренингу, увек се 
види квалитет. Мислим да можемо рачунати на њега 
за неке важне утакмице, уколико буде проблема око 
штоперских позиција.

До краја припрема, ФК Чајетина одиграће већ тра
диционални контролни меч са Полетом из Расне (8. 
март), док ће наредне седмице (11. или 12. март), у ге
нералној проби пред наставак сезоне, одмерити снаге 
са омладинцима ужичког  Јединств.

Тај меч са Јединством ће нам, уз дуел са момцима 
из Слободе, бити веома добра провера. То су “тркачке” 
екипе и видећемо какви смо у том сегменту. Тактички 
смо добар тим, имамо добру пас игру, а овако ћемо 
видети и какви смо као “тркачи”.

Мотив више за остваривање добрих резултатата у 
пролећном делу сезоне могла би да представља инфо
рмација која се недавно појавила, а према којој ће 

два тима из Златиборске окружне лиге на крају се зо
не изборити пласман у виши ранг. С обзиром да је пре
дност коју је стекла водећа Будућност  из Ариља само 
теоретски достижна, чинило се да остали тимови из 
горњег дела табеле неће имати превише такмичарског 
мотива у наставку сезоне. Ипак, новим развојем си
туације, и други клуб из наше општине дошао би у при
лику да заигра Зонску лигу.

На последњој конференцији клубова, председник 
је наговестио такву могућност. Ми размишљамо у том 
сме ру и спремамо се за такав развој ситуације. Са 
еки пом каквом тренутно располажемо, мислим да је 
реално очекивати да се боримо за ту другу позицију. 
Будућност је одмакла не само бодовно, већ и играчки и 
организационо, тако да са њима тешко да се неко може 
носити до краја сезоне. 

Јесенас покренута школа фудбала ФК Чајетина у 
међувремену је наишла на сасвим задовољавајући од
зив деце из наше општине. Оно што је посебно важно 
иста ћи, јесте чињеница да се, за пола године рада, број 
заин  те ре сованих полазника није осипао.

Почетни број полазника не само да се није сма њи
вао, већ се у одређеној мери и повећао током претхо
дних месеци. Додуше, имамо мањих проблема око 
про стора за тренирање, око термина... Тренерски ка дар 
(Ви дић, Оливер Лазаревић, Владислав Росић, Миро слав 
Ћалдовић) додатно је појачан доласком Марка Коста
диновића, који има и улогу тренера млађих категорија. 
Одиграли смо и неколико турнира, где су деца показала 
видан напредак, тако да се читава прича развија у веома 
позитивном смеру.

У првој утакмици наставка сезоне, ФК Чајетина ће 
15. марта дочекати Црнокосу из Косјерића.

14 медаља  
за борце “Шогуна”

На “Интернационалном купу у џиу џици и гре
плингу” који је одржан у Пожаревцу, такмичари 
БК “Шогун” из Чајетине освојили су укупно 14 

медаља – шест златних, пет сребрних и три  бронзане. 
Најзапаженији учинак имао је Милан Ковачевић, ко
ји је у својој, јуниорској конкуренцији, освојио два зла
та, док је у конкуренцији сениора дошао до сребрне 
медаље.

Учинак наших такмичара:
Јуниори:
Милан Ковачевић  злато у греплингу, злато у спор

тској џиу џици, сребро у спортској џиу џици (сениори)
Жарко Глишовић сребро у греплингу, сребро у спор

тској џиу џици
Сретен Божовић  сребро у греплингу
Деца:
Лидија Станић  злато у микс кумитеу
Давид Ојданић  злато у микс кумитеу
Филип Луковић  бронза у микс кумитеу
Петар Марјановић  бронза у микс кумитеу
Снежана Миловановић  бронза у микс кумитеу
Јелена Марјановић  сребро у микс кумитеу
Александра Ковачевић  злато у микс кумитеу

С П О Р Т
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Милош Глишовић  злато у јапанском мачевању (чамбара)
Ово такмичење окупило је борце из 7 земаља (Србија, 

Хрватска, Чешка, Словачка, Босна и Херцеговина...). 
Пре ма речима првог човека “Шогуна”, Радише Спасо
јевића, наредно такмичење на којем би наши борци тре
бало да учествују биће Првенство Србије у греплингу, 
које ће се крајем априла одржати у Црвенки.

Четири злата  
у Сјеници

На Балкан Купу  у Сјеници, у оквиру којег је одр
жано и Првенство Србије, наш биатлонац, Ђо
рђе Губић освојио је укупно четири златне 

ме даље. На обе трке кадета на 7.5 км освојио је прво 
место, а с обзиром да су се признања делила засебно 
за оба такмичења, Ђорђе је дошао до двоструког злата 
на Балкан Купу, као и до два најсјајнија одличја у 
Првенству Србије. На овом такмичењу, чији је домаћин 
био Ски центар “Жари”,  учествовали су биатлонци из 
Србије, Босне и Херцеговине и Македоније, у мушкој и 
женској конкуренцији.

Такмичење у Сјеници из здравствених разлога про
пустио је сениор БК Златибор, Дејан Крсмановић, 
ко јег већ сутра очекује пут у Финску на Светско Прве
нство, где ће нашу земљу, осим њега представљати 
још  Дамир и Ајлан Растић и Един Хоџић. После тога, 
Дејана Крсмановића и Дамира Растића очекује учешће 
на последњем такмичењу Светског Купа, које ће се 
одржати у Русији, чиме ће завршити ову зимску сезону.

Одбрана злата  
у Светском купу

Наш стонотенисер па ра
олимпијац, Але ксандар Ра 
дишић, отпутовao je у Нови 

Сад, у камп ре пре зентаци је, где ће 
обавити двонедељне при преме. На 
почетку нове та кмичарске сезоне, 
очекује га уче шће на Светском купу 
у Ли њану (1722. март), где ће бра
нити златну медаљу освојену пре
тходне године у пару са Го раном 
Перлићем у класи Т2. У Новом Саду 
ће, осим наших репрезентативаца, на припремама бо ра
вити и национални тим Хрватске.

Подсећамо, Радишић и Перлић, двојица финалиста 
претходног Првенства Србије у појединачној конку рен
цији, у борби за најсјајније одличје у Лињану претходне 
сезоне су са 32 савладали селекцију Пољске. Са тог та
кмичења, наша репрезентација се вратила са три зла
та, два сребра и једном бронзом. Иначе, како је сам 
Радишић истакао, примарни циљ за нову сезону биће 
му Европско Првенство у Данској, које је на програму 
крајем године. Резултати остварени у овој сезони, у 
великој мери ће одредити евентуални пласман на Пара
олимпијске игре у Рио де Жанеиру 2016. године.

БИАТЛОН И НОРДИЈСКО СКИЈАЊЕ

ФИС Балкан Куп

Оба дана ФИС Балкан Купа, који је одржан на Тић 
пољу, виђена је доминација такмичара из Босне 
и Херцеговине. Код девојака, најбоља на обе трке 

на 5 км била је Тања Каришик, док је код мушкараца 
Младен Плакаловић славио и на 5 км и на 10 км. По
се бно узбудљива била је његова трка на 10 км, када је 
био успешнији од Џевада Хаџифејзовића за само три 
хиљадита дела секунде.

Та прва трка је посебно 
била узбудљива, веома не
и  звестан резултат. Пао сам 
мало у темпу током тре ћег 
круга, тако да је било јако 
тешко задржати прву пози
цију  изјавио је Младен 
Пла каловић.

Првог дана, Тања Ка
ри шик је у односу на нај
ближу ривалку, Ању Илић 
остварила 50 секунди пре
дности, а другог нешто ви
ше  минут и двадесет шест 
секунди.

„Веома сам задовољна. 
Стаза је била изузетно за хте вна, потребно је доста снаге 
како би се све одрадило на прави начин. Конкуренција 
је била веома јака, али сам ипак успела да дођем до ових 
пехара, што ми свакако доноси самопоуздање пред пут 
у Шведску, где се такође надам повољним резултатима”, 
рекла  је Тања Каришик.

Од  домаћих такмичара, најбољи резултат остварила 
је Ања Илић, која је на обе трке у женској конкуренцији 
заузела друго место, првог дана испред  Сање Кусмук, а 
другог испред  Снежане Боровчанин.

„Задовољна сам овим резултатима, узела сам добре 
ФИС бодове. Стаза је била јако тешка и захтевна. Већ 
сутра крећемо за Шведску и надам се да ћу и тамо доћи 
до добрих резултата“, изјавила је Ања Илић.

Код мушкараца, друго место је на обе трке припало 
Џеваду Хаџифејзовићу, док је трећи на 10 км био Рејхан 
Шмрковић,  а на 5 км  Дарко Дамјановски. Од домаћих 
смучара,  Ђорђе Губић  заузео је 9. место (10 км) и 7. 
ме сто (5 км),  Александар Јелић је био 19. (10 км) и 20. 
(5 км), док је Дарко Смиљанић  на 5 км био 25.

Временски услови су ишли на руку организаторима, 
тако да је стаза на Тић пољу била веома добра.

„Дугујемо велику захвалност “Скијалиштима Срби
је”. Иза читаве приче стоји велики ентузијазам и рад, 
нисмо имали помоћ са стране. Наш народ каже да “сре
ћа прати храбре”, тако да су нас временски услови 
максимално послужили, стаза у последњих пет година 
сигурно није била боља, добили смо све могуће похвале, 
чак и од техничког делегата“, истакао је председник СК 
Звезда, Јанко Илић, организатор овог такмичења.

 Специјални гост на Балкан Купу, био је бивши ре
презентативац наше земље у биатлону и нордијском 
ски јању, Миланко Петровић.

Иван ЈАНКОВИЋ
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