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Шко ла са уче нич ком прак сом  
у нај мо дер ни јим ку хи ња ма

САГОВОРНИК С ПОВОДОМ:  
ВЕЉКО РАДУЛОВИЋ,  
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СНП – ДСС – ПУПС – Милан Стаматовић

СНС - Александар Вучић – Србија побеђује

Група грађана Златиборски поглед 
– Рајко Пелверовић – Пеле

Ивица Дачић – СПС

Листа за бољу Чајетину Стрaјин Недовић, 
Радован Јојић, ДС, СДС, ЛДП  

Двери Чајетина

Др Војислав Шешељ СРС

Локални избори општина Чајeтина 2016.

Од го вор но 
пре ма  
на ро ду  
ко ји је  

нај бо љи  
су ди ја

ТЕ МA БРО ЈА: ЧЕ ТВР ТИ МАН ДАТ  
ЗА РЕ ДОМ ЧА ЈЕ ТИН СКЕ ВЛА СТИ

Странe 2 до 9 

У овој години 
60 километара 
нових путева  

по свим месним 
заједницама

Странe 5, 6 и 7

ПРЕДСТАВЉАМО 
НАША СЕЛА:  

ДО БРО СЕ ЛИ ЦА

Се ло три 
бо ра но ви 

путеви  
по кре нули

Странe 14 и 15
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Страна 28
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Из бор ни ре зул тат у оп шти ни Ча-
је ти на, уз ре корд ну из ла зност 
на гла са ње (гла са ло 77,5 од сто 

би ра ча), по твр дио је ве ћин ско по ве ре ње 
гра ђа на до са да шњој оп штин ској вла сти 
– и у на ред ном че тво ро го ди шњем пе-
ри о ду ову ло кал ну са мо у пра ву во ди ће 
Ми лан Ста ма то вић, ко ме је на род ном 
во љом до де љен и че твр ти пред сед нич-
ки ман дат за ре дом. Ко а ли ци ја СНП-
ДСС-ПУПС ко ју је он пред во дио осво ји-
ла је 21 од бор нич ко ме сто у оп штин ској 

скуп шти ни, ис пред гру па ци је оку пље не 
око Срп ске на пред не стран ке са се дам 
од бор ни ка и гру пе гра ђа на ‘’Зла ти бор-
ски по глед’’ са три од бор нич ка ме ста.

По одр жа ва њу кон сти ту тив не сед ни-
це но ве Скуп шти не оп шти не Ча је ти на, 
на ко јој је по но во иза бран за пред сед-
ни ка оп шти не, Ми лан Ста ма то вић је 
за ‘’Зла ти бор ске ве сти’’ го во рио о на ме-
ра ма за че твр ти ман дат, ка пи тал ним 
про јек ти ма, раз во ју но вог Зла ти бо ра, 
оче ки ва њи ма од но ве ре пу блич ке вла-

де, раз ло зи ма не са рад ње са ло кал ним 
СНС-ом.

Пи та ње пре свих би ло је, ипак, ка ко 
об ја шња ва те сво је из бор не по бе де и 
успе шно сти ца ње по ве ре ња на ро да, јер 
је осва ја ње че твр тог ман да та за ре дом 
за и ста рет ка по ја ва у Ср би ји. 

– Су шти на је, пре све га, у од го вор-
ном по на ша њу пре ма би ра чи ма. Тре-
ба на соп стве ном при ме ру по ка за ти да 
же ли те не што да про ме ни те. А, на рав-
но, и да ве ру је те у оно што ра ди те. Ми 
смо ве ро ва ли у све ово, ни смо се ба ви ли 
мар ке тин гом и про па ган дом не го кон-
крет ним по сло ви ма и де ли ма. Ни смо 
пот пи си ва ли про то ко ле већ уго во ре за 
кон крет не по сло ве – об ја шња ва Ми лан 
Ста ма то вић, па при че по ли тич ких опо-
не на та да му је ‘’ла ко во ди ти Ча је ти ну с 
пу ним бу џе том од про да је зла ти бор ског 
зе мљи шта’’ оце њу је не тач ним:

– То су за ме не те за. Ми нај ма ње при-
хо да има мо од про да је гра ђе вин ског зе-
мљи шта. Ство ри ли смо дру ге пред у сло-
ве и омо гу ћи ли да се бу џет пу ни трај но 
из тих соп стве них при хо да: то су на кна-
да за уре ђе ње гра ђе вин ског зе мљи шта, 
по ре зи на имо ви ну, бо ра ви шна так са, то 
ће би ти про цен ти од про из вод ње елек-
трич не енер ги је, про цен ти од ру ске кан-
це ла ри је, та ко да су све ово ре ал ни из-
во ри фи нан си ра ња. Што се ти че про да је 
гра ђе вин ског зе мљи шта то је до дат но, с 
тим што и са ми зна мо да ве ћи ну гра-
ђе вин ског зе мљи шта на Зла ти бо ру про-
да ју при ват ни ци, а нај ма њи про це нат 
про да је ло кал на са мо у пра ва. Све оно 
што смо до са да про да ли усме ре но је у 
раз вој, под сти цај по љо при вре де и еко-
но ми је. Оно што про да мо не по тро ши мо 
за те ку ћу ли квид ност већ смо то уло жи-
ли у раз вој и но ву вред ност ко ја ће до но-
си ти про фит свим гра ђа ни ма оп шти не 
Ча је ти на, на рав но и Ср би ји.

На гла сак у пред сто је ћем пе ри о ду во-
ђе ња оп шти не наш са го вор ник ста вља 
на ка пи тал не раз вој не про јек те.

- Раз вој оп шти не Ча је ти не у пред сто-
је ћем пе ри о ду би ће обе ле жен ка пи тал-
ним про јек ти ма ко је смо на ја вљи ва-

Од го вор но пре ма на ро ду  
ко ји је нај бо љи су ди ја

Ми лан Ста ма то вић по сле убе дљи ве по бе де и на овим из бо ри ма го во ри за „Зла ти бор ске ве сти” 
о на ме ра ма за че твр ти ман дат, раз во ју но вог Зла ти бо ра, оче ки ва њи ма од но ве  

ре пу блич ке вла де, раз ло зи ма не са рад ње са СНС у Ча је ти ни....
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Редни 
број 
БМ

Бирачко  
место

Број уписаних 
бирача у бирачки 

списак
Гласало

Није  
гласало

Неважећи 
листићи

1 Алин Поток 165 110 55 0

2 Горњи  Бранешци 245 204 41 3

3 Доњи Бранешци 315 276 39 14

4 Голово 146 122 24 3

5 Гостиље 256 207 49 4

6 Доброселица 311 226 85 5

7 Мачкат 593 478 115 10

8 Мушвете 193 169 24 5

9 Рожанство 327 256 71 11

10 Рудине 118 101 17 2

11 Семегњево 184 153 31 7

12 Стубло 119 90 29 1

13 Трипкова 253 200 53 10

14 Јабланица 568 441 127 15

15 Доњи Љубиш 104 89 15 0

16 Љубиш Центар 192 145 47 1

17 Горњи Љубиш 145 119 26 2

18 Сирогојно 547 427 120 16

19 Дренова 87 79 8 2

20 Жељине 102 89 13 4

21 Трнава 174 139 35 6

22 Крива Река 770 582 188 24

23 Горња Шљивовица 243 206 37 5

24 Росуље 228 175 53 7

25 Саиновина 459 354 105 8

26 Златибор I 1260 854 406 24

27 Златибор II 1632 1174 458 20

28 Чајетина I 1462 1149 313 35

29 Чајетина II 1389 1130 259 43

30 Даутовац 269 224 45 3

УКУПНО 12851 9968 2887 290

ли и спро во ди ли већ ви ше го ди на. То 
је гон до ла за ко ју је на ба вље на ску па 
уво зна опре ма и кре ће мо с из град њом. 
За тим, на ста вља мо ра до ве на из град њи 
по стро је ња за пре чи шћа ва ње от пад них 
во да на Зла ти бо ру, у Мач ка ту, Си ро гој ну 
и Ча је ти ни. На ста вља мо из град њу се о-
ских во до во да као и дру ге ин фра струк-
ту ре у се ли ма. Ин тен зив но ће мо ра ди ти 
и на раз во ју но вог Зла ти бо ра и ге о тер-
мал ним бу шо ти на ма, из град њи аква 
пар ка и дру гог. То ће би ти основ ни циљ 
и по сао ло кал не са мо у пра ве и функ ци-
о не ра на че му ће мо ра ди ти – на ја вљу је 
пред сед ник. 

На пи та ње до кле се сти гло са ре ша ва-
њем пи та ња зе мљи шта по во дом из град-
ње ве ли ких оп штин ских про је ка та, он 
под се ћа да је ло кал на  власт, упо ре до са 

ре дов ним по сло ви ма, има ли и до дат не 
ак тив но сти на очу ва њу др жав не имо ви-
не: – У то ме смо до са да ус пе ли. На дам 
се да ће но ва ре пу блич ка вла да бо ље 
са гле да ти и раз у ме ти по тре бе ло кал не 
са мо у пра ве, ове на ше про бле ме. Оду го-
вла че ње и оме та ње ре ша ва ња пи та ња 
зе мљи шта ни ко ме не до но си ко рист, са-
мо ште ти угле ду и реј тин гу на ше др жа-
ве ако се та ко од но си пре ма ло кал ним 
са мо у пра ва ма ко је ни су део вла да ју ће 

ко а ли ци је. На дам се да ће мо са да лак ше 
до ла зи ти до ре пу блич ких ин сти ту ци ја 
и да ће мо овај про блем са зе мљи штем 
вр ло бр зо от кло ни ти.

Пи та ли смо га да ли ће у то ме на ре-
пу блич ком ни воу по мо ћи стран ка чи-
ји је пот пред сед ник (Срп ска на род на 
пар ти ја). Од го во рио је да се на да да хо-
ће. – То је био је дан од раз ло га за што је 
стран ка на ре пу блич ком ни воу део вла-
да ју ће ко а ли ци је. Жао ми је што се то 
ни је де си ло и ов де на ло кал ном ни воу, 
али има те не ке љу де ко ји ни су раз у ме-
ли ово што ра ди мо, ни је их ин те ре со-
вао на пре дак сво је оп шти не и гра ђа на 
већ су се ба ви ли сво јим лич ним ин те-
ре си ма и ту су пра ви ли ште ту пре ма ре-
пу блич ком ни воу, ква ри ли те ре ла ци је. 
На дам се да ће са да ви де ти и при пад ни-
ци њи хо ве пар ти је да се ов де озбиљ но 

и од го вор но ра ди, а да је не ким дру гим 
љу ди ма био циљ да очу ва ју сво је лич не 
ин те ре се, да сво је лич не ду го ве пре ко 
оп шти не раз ду же. 

О то ме да ли је ов де би ло по ку ша ја 
ло кал не по сти збор не ко а ли ци је са СНС, 
Ста ма то вић ка же да је би ло пред ло га да 
се на пра ви та ква пред из бор на ко а ли-
ци ја. – Али то ни је ус пе ло, а за што би-
смо пра ви ли по сти збор ну кад пре из-
бо ра ни је мо гло. Оста ли су исти љу ди 
ко ји су из но ше њем не и сти на на но си-
ли ште ту и сви ма на ма у опшптин ском 
ру ко вод ству и сво јој оп шти ни. О то ме 
ни су раз ми шља ли, али ов де је ко на чан 
суд о њи хо вој по ли ти ци дао на род. Ми 
по шту је мо во љу на ро да, од ко га нам не 
тре ба бо љи су ди ја – за кљу чу је пред сед-
ник оп шти не Ча је ти на.

 М. Ј.

Но ви Зла ти бор ће  
до но си ти огро ман  

про фит
Но ви Зла ти бор је, по ре чи ма Ми ла на 

Ста ма то ви ћа, пла ни ран да се гра ди у 
Риб ни ци, на по зи ци ји ме ђу ста ни це гон-
до ле. –  Све смо ис пла ни ра ли у скла ду 
са на шим раз вој ним пла но ви ма та ко да 
нам у бу ду ћем пе ри о ду пред сто ји из-
град ња ин фра струк ту ре за раз вој тог 
де ла оп шти не. Ми слим да ће то би ти 
нај ва жни ји и нај вред ни ји про је кат ко ји 
ће до но си ти огро ман про фит оп шти ни 
Ча је ти на. То се укла па у на ше же ље да 
од 300.000 по се ти ла ца, ко ли ко са да го-
ди шње бо ра ви на Зла ти бо ру, за на ред не 
че ти ри го ди не бо ра ви ми ли он љу ди, да 
са са да шњих ми ли он но ће ња иза ђе мо 
на 10 ми ли о на. Има мо ком плет ну ин-
фра струк ту ру, са мо је по треб но да упот-
пу ни мо ство ре ни раз вој ни ам би јент и 
да нам ло кал на са мо у пра ва и убу ду ће 
бу де ефи ка сна. Гра ђа ни су нам да ли по-
др шку и оба ве за ли нас да мо ра мо још 
ви ше да ра ди мо и од го вор ни је се по на-
ша мо – на по ми ње Ста ма то вић.  

Према подацима Изборне комисије
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1 2 3 4 5 6 7

Ред. 
број 
БМ

Бирачко  
место

Број 
уписаних 

бирача

СНП-ДСС-
ПУПС-
Милан 

Стаматовић

СНС - 
Александар 

Вучић 
– Србија 
побеђује

Ивица 
Дачић 
– Соц. 

партија 
Србије 
(СПС)

Листа за бољу 
Чајетину 
– Страјин 
Недовић, 

Радован Јојић 
(ДС, СДС, 

ЛДП)

Двери  
Чајетина

Др 
Војислав 
Шешељ 

– Српска 
радикална 

странка

Група 
грађана 

Златиборски 
поглед 
– Рајко 

Пелверовић 
– Пела

1 Алин Поток 165 78 18 0 0 3 0 11

2 Горњи  Бранешци 245 112 36 15 18 0 4 16

3 Доњи Бранешци 315 157 42 11 6 5 2 39

4 Голово 146 91 13 2 7 3 0 3

5 Гостиље 256 141 52 4 1 1 1 3

6 Доброселица 311 83 66 41 3 18 0 10

7 Мачкат 592 323 88 15 10 3 3 26

8 Мушвете 193 109 16 13 11 4 0 11

9 Рожанство 327 172 31 18 18 4 1 1

10 Рудине 118 40 32 3 3 0 3 18

11 Семегњево 184 68 44 12 14 0 3 5

12 Стубло 118 53 27 6 0 1 0 2

13 Трипкова 253 87 13 8 7 2 1 72

14 Јабланица 567 294 89 8 11 7 1 16

15 Доњи Љубиш 104 81 5 1 1 0 1 0

16 Љубиш Центар 192 106 16 2 1 1 1 17

17 Горњи Љубиш 144 76 14 16 5 1 0 5

18 Сирогојно 548 300 64 9 19 0 4 15

19 Дренова 87 68 4 0 0 0 1 4

20 Жељине 102 70 12 1 0 0 0 2

21 Трнава 174 111 8 5 3 2 1 3

22 Крива Река 770 384 89 34 21 2 7 21

23 Горња Шљивовица 243 130 51 1 5 0 0 14

24 Росуље 227 94 44 8 12 1 4 5

25 Саиновина 459 232 54 14 21 3 4 18

26 Златибор I 1261 384 249 37 32 22 16 90

27 Златибор II 1631 569 340 50 70 18 11 96

28 Чајетина I 1462 509 233 51 78 15 9 219

29 Чајетина II 1389 537 214 44 34 18 8 232

30 Даутовац 269 156 23 18 4 3 5 12

УКУПНО 12851 5615 1987 447 415 137 91 986

УКУПНО ГЛАСАЛО     9968 – 77.57% Према подацима Изборне комисије

Број освојених гласова

1 СНП-ДСС-ПУПС-Милан Стаматовић 5615

2 СНС - Александар Вучић – Србија побеђује 1987

3 Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС) 447

4
Листа за бољу Чајетину – Страјин Недовић, Радован Јојић 
(Демократска странка, Социјалдемократска странка, 
Либерално демократска партија)

415

5 Двери Чајетина 137

6 др Војислав Шешељ – Српска радикална странка 91

7
Група грађана Златиборски поглед  
– Рајко Пелверовић – Пела 986

Локални  
избори  
општина 
Чајетина  
2016.

Број бирача уписаних  
у бирачки списак

12851

Укупно гласало 9968

Излазност % 77.57

Цензус 482.8
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Арсена Ђурића, донедавног ди-
ректора Туристичке организа-
ције Златибор,  нова општин-

ска скупштина изабрала је почетком 
маја за заменика председника општи-
не Чајетина. Он је на овој функцији већ 
био 2012.и 2013.године, па потом три го-
дине директор ТО Златибор.  С Ђурићем 
за ‘’Златиборске вести’’ разговарамо о 
главним плановима, задужењима и 
преокупацијама на једном од најодго-
ворнијих места у локалној самоуправи.

На питање који ће у предстојећем пе-
риоду бити његови најважнији послови, 
заменик председника општине одговара 
да је – поред тога што у свом новом звању 
може да мења председника општине у 
свим пословима која су у председнико-
вом делокругу –  договорено да пре свега 
ради на великим пројектима започетим 
у локалној самоуправи, на изградњи ин-
фраструктуре,  а и  на туризму као  основ-
ној привредној грани општине с  обзиром 
да има 16 година вредног искуства у ту-
ристичкој делатности.

Будући да су с пролећем кренули 
многи инфраструктурни послови на 
подручју општине Чајетина, која по тим 
активностима значајно предњачи у од-
носу на околне локалне самоуправе, Ђу-
рић најпре говори о започетим радови-
ма на изградњи путне инфраструктуре.  
Оно што се већ ради у овом моменту, 
каже он, то су неки тендерски послови 
који нису завршени из прошле године 
или они који су расписани пролетос а 
чија реализација је започела.

- Прво ће се радити Златибор, с обзи-
ром да долази летња туристичка сезо-
на и неопходно је да се ти радови пре 
њеног почетка заврше.  Дали смо рок 
извођачима до средине јуна. Пресву-
чена је и реконструисана главна улица 
Миладина Пећинара  од хотела ‘’Пали-
сад’’ до хотела ‘’Мона’’, а биће наставље-
на реконструција те улице од пијаце па 
до насеља ‘’Јес мај вилиџ’’. Ради се из-
градња нове улице са тротоаром од хо-
тела ‘’Дунав’’ до  ‘’Чиготе’’, као и улице с 
тротоаром од  Студентског одмаралишта 
до раскрснице код ‘’Чиготе’’. Почели су 
радови на изградњи Крфске улице (од 
хотела ‘’Мир’’ ка центру) која је једна 
од најзначајнијих саобраћајница, биће 
ширине пет метара и са обе стране ће 

имати тротоаре. Већ је асфалтиран први 
слој за наставак пута од кружног тока ка 
насељу Потоци, а радиће се и још неко-
лико мањих улица на Златибору – наво-
ди Арсен Ђурић и наставља:

 -  Након тога ће се прећи у Чајетину. 
Ту је у плану да се потпуно реконструи-
ше улица од аутосервиса ‘’Торлак’’ до 
‘’Металопластике’, ради се улица поред  
дечјег вртића, затим Улица Рака Митро-
вића, у насељу Мићића ливаде и друге. 
Извршена је реконструкција улице од 
Чајетине до насеља Шиповик,  биће на-
стављена даље ка Голову и Рудинама, а 
радиће се и пресвлачење улице од Чаје-
тине ка купалишту у Мушветама.

Обнова путева у сваком селу 
После тога се, најављује  наш саговор-

ник, прелази у сеоске месне заједнице. 
И са крпљењем и пресвлачењем путе-
ва, али и с тендерима и малим набавка-
ма које су месне заједнице спроводиле. 
– Нема села у коме се неће радити, нај-

мање један путник правац, а има мес-
них заједница где ће се радити и по не-
колико путева. Обзиром да смо имали 
среће да су три различита извођача до-
били три различита тендера, очекујем 
да ће врло брзо бити завршени посло-
ви.  Рецимо, радиће се неколико путних 
праваца у Шљивовици, неколико у Мач-
кату, два путна правца у Кривој Реци, у 
Сирогојну, наставак пута од Гостиља ка 
врху Чигота и  другим селима, мноштво 
већ уговорених послова. Ових дана при-
премамо ребаланс буџета који ће бити 
усвојен почетком јуна на првој наред-
ној седници Скупштине општине, где 
ћемо повећати средства за ту инфра-
структуру. После ребаланса биће распи-
сан још један тендер за изградњу улица 
и тендер за крпљење и пресвлачење, па 
очекујем да ћемо, након њихове реали-
зације у другој половини године (након 
летње сезоне),  добрим делом завршити 
инфраструктуру. Остаће нешто, свакако, 
и за наредну годину, али обзиром да смо 

У овој години 60 километара нових 
путева по свим месним заједницама

Арсен Ђурић наводи најважније инфраструктурне 
послове који ће се у овој години радити.  

– Више улагања у уређење Златибора, поплочавање 
тржног центра. – Поправља се пут  

ка аеродрому Поникве, а општина ће уложити  
у аеродром кад буде регионални
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ми у претходних 10 година урадили 350 
километара путева, да ће се ове године 
урадити најмање 50 или 60 километара 
нових путева по свим месним заједни-
цама, заиста ће остати мало тога за 2017. 
годину. Тако да  ће до краја 2017. буквал-
но сваки заселак имати асфалтни пут – 
истиче Ђурић.

Један од сеоских путева на коме се већ 
ради овог пролећа је путни правац кроз 
Трипкову. Он води ка оближњем аерод-
рому Поникве који се последњих месе-
ци убрзано уређује и  на њему је нова 
аеродромска зграда. О том путу заме-
ник председника општине каже:

– Пут  кроз Трипкову је, нажалост, 
оштећен када је рађено Сушичко врело 
пошто је Ужице остало без воде, па су 
тешка возила Војске и других извођача 
њиме пролазила. Држава нам није по-
могла у санацији тог пута тако да смо 
ми за ову годину његову обнову плани-
рали у општинском буџету. Јавна набав-
ка је спроведена, тендер је завршен и 
отпочели смо реконструкцију најкри-
тичнијег дела тог пута, неких 700 мета-
ра ће бити урађено. С обзиром да је за 
аеродром Поникве Златибор најзначај-
нији кад је туризам у питању, ми ћемо 
наставити да ширимо тај пут од Трипко-
ве до Сушице како би аутобуси  и већа 
возила њиме могли да пролазе. Искре-
но се надам да ће аеродром Поникве за-
живети ове године. Видим да је држава 
коначно схватила значај и да је Аерод-
ром ‘’Никола Тесла’’ уложио средства у 
изградњу аеродромске зграде на Поник-

вама, следи ограђивање и пресвлачење 
писте. Све то је заиста веома значајна 
ствар за читав наш крај. Општина Чаје-
тина је спремна и да финансијски по-
могне почетак коришћења тог аеродро-
ма за летове великих авиона. Наравно, 
услов за то је да се формира регионал-
но предузеће које ће газдовати аеродро-
мом, што је потпуно логично јер ми не 
можемо да улажемо средства у преду-
зеће чији је власник друга општина.Ми-
слим да је аеродром регионалног  зна-
чаја и као такав треба да се организује. 
Имамо позитиван пример нашег регио-
налног удруживања кад је у питању Ре-
гионална депонија Дубоко , што функ-
ционише врло добро и мислим да тако 
треба да се организује и аеродром По-
никве – сматра наш саговорник.

Поред обнове путева он помиње и 
друге инфраструктурне радове. Каже да 

су на Златибору протеклих година от-
почели реконструкцију јавне расвете, 
замену класичних светиљски лед-све-
тиљкама. Ове године је завршена набав-
ка и почињу радова на њиховој замени 
од зграде Туристичке организације па 
читавим путем до пијаце.  Комплетно 
ће ту на јавној расвети бити стављене 
лед-светиљке, а у плану је расписивање 
нове набавке како би у још неколи-
ко улица на Златибору класичне сија-
лице заменили лед-сијалицама. Дуго-
рочни план је да у наредне три године 
комплетна јавна расвета овде буде за-
мењена  лед-расветом чиме ће се по-
стићи уштеда од око 70 одсто у потро-
шњи електричне енергије.

-  Од важних инфрастуктурних подух-
вата  ту је и градња постројења за пре-
чишћавање отпадних вода  на Златибо-
ру, за коју је недавно потписан уговор 
са Словенцима који дају и милионски 
вредну  донацију. Нажалост, и то по-
стројење као и гондола чека решавање 
статуса земљишта, с тим што очекујем 
да ће се врло брзо тај статус регулисати. 
Избори на државном нивоу су прошли, 
нема разлога да се више чека. А то су 
две капиталне инвестиције значајне и 
за Златибор и много шире. Постројењем 
ћемо заштити наше реке и природу, а 
гондола је значајна за читаву Србију, 
то је атракција каква не постоји у овом 
делу Европе. Сигуран сам да ће и држа-
ва то разумети као и да ћемо решити тај 
статус земљишта како бисмо отпочели 
радове. Имамо обезбеђена средства и за 
гондолу и за постројење, нема разлога 
да се то кочи, већ треба да кренемо у ре-
ализацију – уверен је Ђурић.

   По његовим речима, значајан ин-
фраструктурни посао је и почетак радо-
ва на водоводу Сушичко врело ка Злати-
бору. Ту су одређена средства планирана 
у буџету и ове године ће се сигурно по-

Омладински културни центар  
са најсавременијом сценом

Арсен Ђурић истиче да је Омладински кул-
турни центар круцијалан подухват на Зла-
тибору. За то здање је још прошле године 
припремљен пројекат. – На основу пројекта, 
конкурисали смо код Министарства тргови-
не и туризма које нам је одобрило средства 
од 20 милиона динара, пре неколико дана 
смо потписали уговор.  Ми ћемо ребалан-
ском општинског буџета за ту намену још 
предвидети 35 милиона за ову годину. 

Расписаће се тендер да радови на градњи 
Омладинског културног центра отпочну у 
другој половини августа, док се смањи она 
највећа летња туристичка навала. Планира-
мо да се у овој години тај центар укрови, а 
у следећој заврше радови – објашњава за-
меник председника општине и додаје: –  То 
ће бити велики, модеран и мултифункцио-

налан центар површине од  1.800 квадра-
та, подигнут поред зграде Туристичке ор-
ганизације.  Ту пре свега мислим на салу за 
позоришне представе и биоскопске пројек-
ције са 250 места, која ће бити квалитетно 
одрађена. Пројектанти су салу радили у са-
радњи са Народним позориштем из Београ-
да тако да ће бити најсавременија сцена. 

Поред тога, направиће се и галерија за 
изложбе слика, простор за библиотеку која 
сада не постоји на Златибору и још неко-
лико мањих сала и канцеларија за раз-
на омладинска и друга удружења. Ово ће 
бити културни кутак жив читаве године. А 
такав објекат је Златибору недостајао, јер 
смо имали проблем да у зимским месеци-
ма правимо било какве манифестације и 
догађаје услед неадекватног простора.  
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„Стронг мен’’, „Балканика”,  
„Атомско склониште” и други током 

лета на Златибору 

Златибор се већ годинама истиче по нај-
садржајнијем програму летњих кул-

турних дешавања, у чему је био значајан  
допринос Арсена Ђурића као директора Ту-
ристичке организације. Сада ће он томе до-
приносити са позиције заменика председ-
ника општине, с тим што већ сада најављује 
једнако садржајан и занимљив програм  кул-
турног лета 2016. на Златибору. – Ове године 

смо на време одрадили програм Златиборс-
ког културног лета. Биће изузетно богат, као 
и претходних сезона. У оквиру свечаности 
поводом Дана општине овде се од 30.јуна 
до 3.јула одржава Међународни фестивал 
спортског филма. Такође 3.јула домаћини 
смо и светског такмичења ‘’Стронг мен’’, које 
ће се са Златибора преносити у 70 земаља 
света. Планирају се и ‘’Игре без граница’’, а 
средином јула је фестивал’’Хилз ап’’ са ве-
ликим бројем познатих група  и извођача. 
На Златибору ће током лета свирати ‘’Балка-
ника’’, ‘’Гарави сокак’’, ‘’Атомско склониште’’ 
, Васил Хаџиманов, Дејан Цукић, ‘’Црвена  
јабука’’ и други, биће и традиционални са-
бор трубача,заиста велики број дешавања 
и манифестација. Наступиће и локалне гру-
пе, културно-уметничка и певачка друштва – 
најављује Ђурић, па с тим у вези говори  и о 
све бољој туристичкој посети овој планини: 

– Очекујем одличну туристичку посету. 
Ми смо за прва четири месеца ове године 
имали повећање  броја гостију од 25 од-
сто у односу на исти период претходне ре-
кордне године. То је фантастичан резултат 
обзиром да ове године током зиме нис-
мо имали среће са снегом и да је пролеће 
било изузетно кишно. Верујем да ће тренд 
тако добре посете да се настави и у наред-
ном периоду, а ми смо већ кренули с кам-
пањом(на билбордима, лед екранима, ин-
тернет порталима, телевизијама) за нову 
туристичку сезону, како у Србији тако и у 
Македонији, Црној Гори, БиХ, Румунији и 
Словенији. На сваком од тих тржишта у не-
ком од градова имаћемо и директне пре-
зентације. Читава та кампања ће бити за-
вршена до 30.јуна тако да очекујем да ће и 
то дати резултате те да ће ова година бити 
још успешнија од претходне.  

чети с постављањем цевовода на траси. 
Важна је и изградња нове аутобуске ста-
нице на Златибору, која такође чека ре-
шавање статуса спорног земљишта, јер 
се и она на њему налази(поред  кружног 
тока). Урађен је главни пројекат, видеће 
се да ли ће станицу инвестирати општи-
на  сама или ће се тражити неки парт-
нер. Постоји прилично  заинтересованих 
за тај пројекат. Чим се реше  имовински 
односи почиње градња нове аутобуске 
станице, јер Златибор заслужује једну 
такву  савремену, са свим потребним 
садржајима и условима, за разлику од 
постојеће која је практично била стаја-
лиште. Нова станица биће грађена поред 
магистрале,чиме ће се значајно растере-
тити саобраћај кроз туристички центар. 

Камп проширен због навале  
кампера из света

Заменик председника општине 
подсећа да су у овој локалној самоупра-
ви заиста значајна средства уложена у 
инфраструктуру и најављује искорак 
у том смислу: –Трудили смо  да равно-
мерно развијамо целу општину и ми-
слим да смо у томе и успели.  Зато ћемо 
ове и наредне године акценат више ста-
вити на Златибор. Наравно, тиме нећемо 
запоставити сеоске месне заједнице. Али 
на Златибору општина остварује највећи 

део прихода, највише људи је овде запос-
лено па да бисмо могли да увећамо те 
приходе у наредном периоду, тиме и да 
радимо у другим месним заједницама, 
морамо у Златибор више уложити. За ову 
годину смо планирали наставак уређења 
Краљевог трга и тржног центра, са ули-
цом поред поште и амбуланте до хотела 
‘’Дунав’’.  Градњом нових објеката у трж-
ном центру након замене водоводне и 
канализационе инфраструктуре оста-
ло је ружно стање и ми смо то искрпи-
ли, санирали да прође летња сезона. А 
сада радимо пројекат да на јесен обави-
мо  поплочавање читавог тржног цен-
тра и поменуте улице. За следећу годи-

ну планирамо да поплочамо улицу од 
ресторана ‘’Златни бор’’ до тениских тере-
на и то спојимо са већ урађеним, да буде 
компактна целина. Такође, ове године би 
требало да отпочнемо са уређењем реке 
Обудојевице и изградњом једног великог 
парка на Обудојевици: с пешачким, би-
циклистичким и трим стазама, справама 
за вежбање, нешто попут парка у Чаје-
тини. Направићемо и један такав парк 
поред шеталишта ка Споменику, већ смо 
спровели поступак јавне набавке. Интен-
зивно се ради и ‘’Дино парк’’ који ће ум-
ногоме употпунити туристичку понуду 
Златибора, а инвеститори планирају да 
отварање буде 1.августа.  Ауто-камп Зла-
тибор  је већ трећу годину у функцији, 
велико је интересовање кампера, па да 
сепохвалимо да управо  проширујемо. 
Направили  смо   13 нових парцела за 
паркирање возила. Имали смо две гру-
пе Холанђана, 60 возила у кампу, тако да 
смо морали да га проширимо како бисмо 
све прихватили. Почетком јуна имаће-
мо и Словенце, Аустријанце и Холанђа-
не. Камп ради све боље, а нашим промо-
цијама по земљама ЕУ ушли смо на мапе 
најзначајнијих камперских удружења у 
Европи. Зато наредних година очекујем 
да у кампу буде хиљаде страних гостију – 
изјавио је за ‘’Златиборске вести ‘’ Арсен 
Ђурић. М. Ј.        
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Ме ђу чла но ви ма не дав-
но кон сти ту и са ног но-
вог Оп штин ског ве ћа је 

и др Гор да на Бо јо вић, на чел ни ца 
оп ште ме ди ци не До ма здра вља 
у Ча је ти ни. Углед на и успе шна у 
ле кар ском по слу, ис ка за на у ни-
зу во ђе них ак ци ја ко ји ма је циљ 
за шти та здра вља и здрав стве но 
про све ћи ва ње ста нов ни ка на ше 
оп шти не, увек са за вид ним ни во-
ом зна ња, по што ва ња про фе си је 
и ен ту зи ја зма. 

Гор да нин за да так у но во и за-
бра ном Оп штин ском ве ћу би ће 
упра во оно што је ње на стру ка: 
уна пре ђе ње со ци јал не и здрав-
стве не за шти те у оп шти ни Ча је-
ти на. Она у из ја ви за ‘’Зла ти бор-
ске ве сти’’ нај пре оце њу је да је 
из бор чла но ва но вог Оп штин ског 
ве ћа од ли чан, во ђен ис ку ством и 
про фе си о на ли змом.

– Што се ти че мог за дат ка на 
уна пре ђе њу со ци јал не и здрав-
стве не за шти те, као ле кар сма-
трам да сам на по зи ци ји и у при-
ли ци да се мно го то га и ви ди, те 
по сле дич но то ме, и учи ни. Циљ 
је пре ве ни ра ти на ста нак со ци јал-
них про бле ма у дру штву и сре ди-
ни, а то је је ди но мо гу ће ме ђу соб-
ном са рад њом из ме ђу си сте ма 
со ци јал не и здрав стве не за шти-
те, си сте ма за по шља ва ња, обра зо-
ва ња, по ли ци је и пра во су ђа – ис-
ти че др Гор да на Бо јо вић.

По ње ној оце ни, до ста то га у 
овој обла сти код нас је већ уна пре ђе но. По чев од пру жа ња 
услу га за по моћ у ку ћи за ста ра ли ца, пре ко Днев ног бо рав-
ка за де цу са смет ња ма у раз во ју ‘’Зра чак’’, до ор га ни зо ва ња 
ме ди цин ских се ла, пре вен тив них пре гле да у се о ским под-
руч ји ма на ше оп шти не.

– На ста ви ће мо са уна пре ђе њем пру жа ња услу га ста ри јим 
ли ци ма, ин ва лид ним осо ба ма, те шко обо ле лим, као и де-
ци са смет ња ма у раз во ју. Све у сми слу по ве ћа ња бро ја ка-
ко услу га та ко и из вр ши ла ца.Та ко ђе, на ста вља мо од лич ну 
са рад њу са слу жбом за со ци јал ну за шти ту и До мом здра-
вља у ви ду што ква ли тет ни је здрав стве не услу ге со ци јал но 
угро же ном ста нов ни штву. Тре ба на сто ја ти да се по ве ћа број 
здрав стве них услу га, ка ко пре вен тив них та ко и ку ра тив них 
за ста нов ни ке се о ских под руч ја, пре ко ор га ни зо ва ња ме ди-
цин ских се ла и ор га ни зо ва них пре гле да ма кар јед ном ме-
сеч но – на ја вљу је на ша са го вор ни ца.

Из обла сти со ци јал не за шти те она на гла сак ста вља на сле-

де ће по сло ве: – За шти та де це од 
зло ста вља ња и за не ма ри ва ња, 
као и бор ба про тив на си ља у по-
ро ди ци спа да у до мен со ци јал не 
за шти те и у том по гле ду је не што 
учи ње но. Нај пре у сми слу фор-
ми ра ња ко ми си је за иден ти фи-
ка ци ју зло ста вља ња де це и на си-
ља у по ро ди ци, по том удру же ња 
‘’Си гур ност’’ ко је пру жа бес плат-
не прав не услу ге же на ма жр тва-
ма на си ља. На ме ра ми је да и овај 
до мен со ци јал не за шти те још ви-
ше уса вр ша ва мо и уна пре ђу је мо, 
а нај ви ше у прав цу иден ти фи ка-
ци је ових про бле ма у за јед ни ци.

Го во ре ћи кон крет ни је о пла-
ни ра ним ак тив но сти ма у обла-
сти здрав ства, др Гор да на Бо јо-
вић ис ти че да ће при о ри тет ни 
зна чај до би ти на сто ја ња за уна-
пре ђе ње здрав стве не за шти те 
свих  ста нов ни ка на ше оп шти не. 
– Пла ни ра но је ви ше пре вен тив-
них пре гле да, по себ но ма сов них 
скри нин га. Ак це нат тре ба ста ви-
ти на ста нов ни ке ко ји су у ге нет-
ском ри зи ку, из ри чи то на мла ђе 
осо бе, ко је ће мо пра ти ти кроз ор-
га ни зо ва не си сте мат ске пре гле-
де. Нео п ход но је при бли жи ти и 
пру жи ти здрав стве не услу ге ко-
јих не ма на ни воу До ма здра вља 
пре ко ме ди цин ских се ла и ор га-
ни зо ва них до ла за ка ле ка ра спе-
ци ја ли ста за пре глед нај ра њи ви-
јих гру па станoвника. Као и те шко 
до ступ них спе ци ја ли ста ко ји би у 

од ре ђе ним вре мен ским ин тер ва ли ма у До му здра вља вр ши-
ли пре гле де па ци је на та – до да је док тор ка Бо јо вић.

По ње ним ре чи ма, у до са да шњем ра ду Дом здра вља је ор-
га ни зо вао мно штво пре да ва ња, но вин ских и те ле ви зиј ских 
при ло га и дру гих са др жа ја где су у ко рист здрав стве ног про-
све ћи ва ња љу ди об ра ђе не мно ге те ме и бо ле сти. – На гла сак 
убу ду ће тре ба ста ви ти на пре да ва ња о ди ја бе те су, кар ди о ва-
ску лар ним бо ле сти ма и фак то ри ма ри зи ка за њи хов раз вој, 
као и ме ра ма за од ви ка ва ње од пу ше ња. У пла ну је да ља са-
рад ња са  основ ним и сред њим шко ла ма у прав цу ор га ни-
зо ва них пре да ва ња на те му здра вља у ви ду вр шач ких пре-
да ва ња под мен тор ством ле ка ра – ка же спе ци ја ли ста оп ште 
ме ди ци не др Гор да на Бо јо вић, уве ре на да ће оправ да ти сво је 
ме сто у Оп штин ском ве ћу за ла га њем и по све ће но шћу као и 
до са да, пре све га пре ма ста нов ни ци ма, па ци јен ти ма и њи-
хо вих со ци јал ним и здрав стве ним про бле ми ма, али и пре ма 
дру гим по тре ба ма ко је зах те ва ова функ ци ја. М. Ј.

Ле кар ско зна ње за ис ко рак у со ци јал ној 
и здрав стве ној за шти ти

Др Гор да на Бо јо вић,  
члан но вог Оп штин ског ве ћа,  
на ја вљу је ви ше пре вен тив них  
здрав стве них и спе ци ја ли стич-

ких пре гле да, услу ге по мо ћи 
ста рим, те шко обо ле лим и де ци 
са смет ња ма у раз во ју, уна пре-

ђе ње со ци јал не за шти те
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У новом сазиву Општинског већа 
Чајетине је и Александар Илић 
са Златибора. Он је задужен 

за координацију сарадње са месним 
заједницама на подручју наше општи-
не. Илић ради као приватни предузет-
ник у туризму и ово му је други мандат 
у већу. Добро је упознат и са функцио-
нисањем овог извршног органа локалне 
самоуправе и оним чиме се баве наше 
месне заједнице.

Илић за ‹›Златиборске вести’’ истиче 
да ће у току свог мандата настојати да 
се што боље спроводи политика равно-
мерног развоја читаве општине.     

- На ову тему доста тога је и до сада 

урађено, јер се руководство општине 
Чајетина континуирано залаже за раз-
вој сеоских месних заједница. Нису само 
развијани туристички и општински цен-
тар, већ и сеоска подручја са мање ста-
новника. Циљ је био да се развојем ин-
фраструктуре свима створе приближни, 
квалитетни услови за живот  и ту су по-
стигнути одлични резултати – напо-
миње Александар Илић, па образлаже:

- Отворени су вртићи у селима, а ми 
смо једина општина у западној Србији 
где је то учињено, управо зато што су 
наша сеоска подручја развијена: с про-
изводњама, добрим путевима, водовод-
ном и електро мрежом, па зато млади 

остају на селу и деца се рађају. И школ-
ству се посвећује значајна пажња: сеос-
ке школе се боље опремају, настава ква-
литетно обавља, а превоз обезбеђује за 
ђаке пешаке. Такође, развој пољоприв-
реде сматра се врло битним. Многи до-
маћини су добили општинске субвен-
ције за своје производње, механизацију 
и објекте. Села су уз општинску помоћ 
развила занимљиве манифестације које 
окупљају хиљаде посетилаца, а свестра-
но се подржава и сеоски туризам коме 
су се окренула многа домаћинства. Так-
ву развојну политику треба наставити, 
при чему захтеви и иницијативе месних 
заједница треба да буду полазна основа 
за активности које ће се предузимати.  

Другим речима, додаје Илић, наме-
ра је да се стално ослушкују потребе 
становништва, те да се у сарадњи са 
општинском управом грађанима на 
адекватан начин изађе у сусрет. 

-  Као члан  Општинског већа задужен 
за координацију сарадње са месним 
заједницама очекујем да ћу бити у при-
лици да наставим започете активности 
и задржим висок ниво резултата оства-
рених у овој области. Решен сам да, ко-
муницирајући са грађанима, доприне-
сем бољем функционисању сваке од 21 
месне заједнице на територији општи-
не Чајетина – истиче Александар Илић.

М. Ј. 

За равномеран развој читаве општине

Да нам села овако развијају туризам – Бошкова Вода у Љубишу

Члан новог  
Општинског већа 
Александар Илић, 

задужен за  
координацију  

с месним  
заједницама, 

најављује да ће се 
стално ослушкивати 

и задовољавати  
потребе  

становништва
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Конституисана нова Скупштина 
општине Чајетина

За председника општине изабран Милан Стаматовић, а за његовог заменика Арсен Ђурић, 
председник општинске скупштине је Милоје Рајовић чији је заменик Славко Пантовић.  

– Жеља да се задржи дух толеранције и добрих односа у локалном парламенту

У Чајетини је 9.маја, убрзо по 
објављивању званичних резул-
тата избора и знатно пре него 

у иједној локалној самоуправи у овом 
делу Србије, одржана конститутивна 
седница нове Скупштине општине.  На 
њој је, сходно  убедљивој изборној по-
беди коалиције СНП-ДСС-ПУПС, Милан 
Стаматовић по четврти пут изабран за 
председника општине Чајетина. Функ-
ција председника општинске скупшти-
не поново је припала Милоју Рајовићу. 
На конститутивној седници је за заме-
ника председника општине изабран Ар-
сен Ђурић, а за заменика председника 
СО Славко Пантовић. 

  Након усвојеног дневног реда пред-
седница чајетинске Општинске изборне 
комисије поднела је извештај о одржа-
ним локалним изборима и коначном 
исходу. По изборним резултатима, чаје-
тински парламент у новом сазиву има 
три политичке опције: коалицију ‘’СНП 
– ДСС – ПУПС Милан Стаматовић’’ са 21 
одборником, Српску напредну странку 
са седам и Групу грађана  „Златиборски 
поглед – Рајко Пелверовић Пела’’  са три. 
Једногласно је усвојена одборничка лис-
та, након чега су новоизабрани одбор-
ници  дали свечану изјаву и додељено 
им  је уверењe о избору. 

  Потом је Арсен Ђурић за председни-

ка Скупштине општине Чајетина пред-
ложио Милоја Рајовића, који је и у прет-
ходном сазиву обављао ову функцију. 
Одборници су тајним гласањем, са 26 
‘’за’’,  усвојили поменути предлог, док је 
за заменика председника Скупштине 
општине, са 23 гласа, изабран Славко 
Пантовић. Одборничком одлуком, та-
кође, звање  секретара Скупштине 
општине Чајетина задржао је Предраг 
Јокић који је и до сада обављао ту функ-
цију, док је за заменика секретара иза-
брана Ивана Јеремић.

  По изјави Милоја Рајовића, намера је 
да се настави континуитет досадашњег 

рада. – Како смо радили и у претходне 
четири године тако ћемо радити и сада. 
Надам се да ћемо задржати тај високи 
ниво културе,  толеранције и добрих 
односа у скупштини, да ћемо поједи-
не предлоге и опозиционих одборни-
ка прихватати као и до сада. Очекујем 
добру сарадњу са државним институ-
цијама, јер смо се последњих година са 
њима више пута расправљали па сма-
трам да то морамо да превазиђемо, како 
бисмо добили све потребне дозволе од 
државе и јавних предузећа за заврше-
так свих започетих инвестиција. Поно-
сан сам на рад ове скупштине, јер сма-

Чланови Општинског већа  
у новом сазиву

Чланови Општинског већа у овом сазиву, изабрани на 
предлог председника општине Чајетина Милана Стамато-
вића, су :

Др Гордана Бојовић –  социјална заштита
Бранко Петронијевић – пољопривреда
 Александар Илић –  координатор за месне заједнице
Др Млађен Весовић – здравство
Мирослав Туцовић – развој села
Горица Мијаиловић – култура
Милован Божић – за малу привреду
Драган Јездимировић – економија
Јелена Гукић – образовање и просвета
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трам да радимо у једној позитивној 
атмосфери – рекао је Милоје Рајовић 
додајући да ипак није довољно то да 
само скупштина добро ради, већ је по-
требно да усвојене  скупштинске одлуке 
председник општине са својом управом 
спроведе, што је и рађено веома ефикас-
но претходних година.Такође, председ-
ник чајетинске скупштине нагласио је 
да се мора извршити и притисак на сва 
јавна предузећа и установе како би се 
побољшао квалитет њиховог рада.

За председника општине Чајетина 
изабран је Милан Стаматовић, коме 
је ово четврти мандат, док је за заме-
ника председника општине Чајетина 
изабран Арсен Ђурић, досадашњи ди-
ректор Туристичке организације Зла-
тибор (Ђурић је на функцију директо-
ра ТО Златибор поднео оставку). У свом 
обраћању медијима одмах након избо-
ра за председника, Стаматовић је иста-
као најзначајније послове којим ће се 
у новом  мандатном периоду овде пос-
ветити највише пажње. – Развој општи-
не Чајетина у наредне четири године 
биће обележен капиталним пројекти-
ма, а то су гондола као и постројења за 
пречишћавање отпадних вода на Зла-
тибору, Мачкату, Сирогојну и Чајетини. 
Настављамо и даље са изградњом водо-
вода за Златибор и остале сеоске месне 
заједнице, са развојем инфраструктуре 
што ће бити основни циљ, идеја и посао 
локалне самоуправе и нас функционе-
ра. Радићемо интензивно и на развоју 
новог Златибора,  све је већ испланира-
но у складу са нашим развојним пла-
новима и стратегијама развоја наше 
општине – рекао је Милан Стаматовић. 

Н. Џелебџић

Одборници новог сазива  
Скупштине општине Чајетина 

На конститутивној седници потврђен је мандат 31. одборнику. То су:

  1) Милан Стаматовић, рођен 1960, по струци тех. технолог, Златибор;
  2) Арсен Ђурић, 1973 ,  дипл. економиста,  Златибор;
  3) Бојана Божанић, 1981, професор енгл. језика, Златибор;
  4) Милоје Рајовић, 1975, саобраћ. инжењер , Златибор;
  5)  Зоран Удовичић, 1963, економ. техничар , Чајетина;
  6) Верица Весовић, 1970, трговац, Крива Река;
  7)   Дејан Шкодрић, 1979 , електроенергетичар, Шљивовица;
  8)    Павле Марић, 1951 , пензионер, Мачкат;
  9)    Душанка Кнежевић, 1960, медиц. сестра,  Чајетина;
10)    Славко Пантовић, 1949 , пензионер, Чајетина;
11)     Бранко Секулић, 1972, трговац, Сирогојно;
12)   Горица Мијаиловић, 1969, економ . техничар, Рожанство;
13)    Миленко Јеремић, 1960, електротехничар, Рудине;
14)   Радоје Бојовић, 1959,  радник , Љубиш;
15)   Јелена Баћковић, 1977 ,  фарм. техничар, Чајетина ;
16)   Љубиша Тодосијевић, 1965, радник , Гостиље;
17)    Милан Лазовић, 1968, металостругар,  Алин Поток;
18)    Гордана  Бојовић, 1977, лекар, Дренова;
19)    Срећко Тодосијевић, 1971, дипл.историчар,  Крива Река;
20)   Милан Обрадовић, 1975, предузетник, Трнава;
21)    Маријана Марић, 1978, лекар, Мачкат;
22)   Александар Јеремић, 1971, доктор медицине, Златибор;
23)    Радиша Јанковић, 1979, ел.механичар, Чајетина;
24)    Оливера Станић, 1974,медицинска сестра, Шљивовица;
25)    Ђорђе Дабић, 1991, дипл.правник, Златибор;
26)    Милоје Божовић, 1956, дипл. економиста ,  Златибор;
27)    Јелена Шопаловић, 1985, виша мед. сестра, Мачкат;
28)    Владислав Росић, 1984, дипл.економиста,  Златибор;
29)    Рајко Пелверовић,1973,предузетник (трговац), Чајетина;
30)   Милан Лазовић,1963,металостругар,Трипкова;
31)    Катарина Јанковић, 1983, економиста,Чајетина
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Активности на реализацији изградње гон-

доле су започеле, првенствено у смислу 

прибављања потребне документације, 

каже за „Златиборске вести” Бојана Божанић, в.д.  

директора „Gold gondola Zlatibor”. По њеним речи-

ма, још увек нису у потпуности решени имовин-

ско правни односи. Пре свега на оном делу трасе 

која се налази на државној земљи, а она ни до сада није враћена 

у својину државе како је то требало да буде. 

- Када се завршио чувени „медијски“ спор око државне земље, 

поништено је решење о додели земљишта ПК „Златибор“ (у повр-

шини од  2.213 хектара) приватнику без накнаде. Након тога је 

требало да Републички геодетски завод ту земљу упише на др-

жаву. То се још увек није десило, а изговор за одлагања је ситуа-

ција у којој је  представник потенцијалног власника те земље по-

вео управни спор. До сада није 

одржано ниједно рочиште. Оно 

што је сигурно јесте да помену-

ти спор никакав други резул-

тат не може имати него укњи-

жење на државу. Ми смо као 

локална самоуправа упутили 

ургенцију Управном суду да 

се спор што пре реши, будући 

да је исход познат. По завр-

шетку спора Републички гео-

детски завод ће уписати земљу 

у својину државе. Након тога 

ће се општина обратити Репу-

бличкој дирекцији за имовину 

да се према Плану детаљне регулације општини додели онај део 

земље који се налази на траси гондоле, а све према важећим за-

конским процедурама - објашњава Бојана Божанић.

Упоредо с поменутим ради се и на документацији за гондолу, 

па су тренутно завршени урбанистички пројекти за  издвајање 

парцела за почетну, међустаницу и крајњу станицу. На почетној 

станици део земље је на коришћењу Пољопривредног комбина-

та „Златибор“, на међустаници део земље припада Министар-

ству пољопривреде и такође ПК „Златибор“, а на крајњој станици 

земљиште је делом на парцели општине, „Србијашума” и ЈП ПТТ 

саобраћаја „Србија”. Ови урбанистички пројекти даље ће бити 

упућени Републичкој дирекцији за имовину, а очекујемо да ће 

до тада и управни спор коначно бити завршен. 

-  На првој седници Општинског већа у новом сазиву донета је 

одлука да се изузму две парцеле од приватних власника. Једна 

на којој ће бити подигнут први стуб и једна преко које прелази  

жица. Наставиће се са решавањем имовинско-правних односа, 

разговори са свим приватним лицима и другим власницима  

парцела уз сачињавања записника биће брзо завршени. Када 

се обаве администратини послови око укњижења парцела на 

општину и њиховим власницима исплати нов-

чана надокнада према тржишној вредности,  по-

чеће радови на постављању првог стуба. Урађе-

но је идејно решење, завршен идејни пројекат, а 

послати су и захтеви у сва јавна предузећа, па 

очекујемо да ће локацијски услови бити издати 

врло брзо, што је основ за израду грађевинског 

пројекта за извођење радова. Извођача смо одабрали још про-

шле године и он чека на реализацију пројекта чије се извођење 

услед поменутог пролонгирало, у суштини чека се само реша-

вање проблема земље и парцела у државној својини – истиче  

наша саговорница.

Још један паралелан поступак који се одвија је довођење струје 

кабл водом од трафостанице на Обудојевици до међустанице 

где ће бити главни погонски  део жичаре. И на том делу почело 

је решавање имовинско- прав-

них односа. – Како нам вре-

менске прилике нису ишле 

на руку због кише која је па-

дала готово месец дана, успо-

рени смо са спровођењем ак-

тивности на овом послу. Оно 

што следи је постављање ка-

бла од Обудојевице, тачније 

од локације старог аеродрома 

и даље трасом пута, као и у 

оном делу где су решени имо-

винско правни односи. Кабл 

је набављен, налази се у скла-

дишту у Бранешком Пољу. До 

сада је допремљено преко 80 одсто опреме, док је преостали део 

који чине котурови сајле смештен у складишту компаније „Пома” 

у Француској. Код нас ће  бити у септембру, уколико не буде пот-

ребе да се допреми раније. Кабине су такође у „Поми”, а тренутно 

су у завршној фази израде. Урађен је и лого фирме. Очекујемо да 

ће бити склопљени и спонзорски уговори за брендирање кабина. 

У току су припреме за промотивне активности,а у изради је веб 

сајт за гондолу – напомиње Божанићева. 

Она је уверена да ће све бити по плану и програму, те да ће у 

наредних месец дана почети реализација пројекта. По њеним ре-

чима, од посебног значаја је то што ће се на првој седници Владе 

Републике Србије наћи захтев за утврђивање јавног интереса за 

изградњу гондоле, чиме ће посао бити знатно олакшан, а очекује 

и разумевање од републичких власти које је до сада изостало. 

– Сматрамо да је утврђивање јавног интереса једини логи-

чан начин реализације пројекта који је од националног зна-

чаја. И због тога заслужује и да се призна као такав. Позива-

мо министре да дају сагласност на захтев општине Чајетина. 

Општи интерес мора бити изнад свега – наглашава Бојана Бо-

жанић. М. Ј.

Први стуб и жица гондоле  
на две приватне парцеле

Завршени урбанистички пројекти за  издвајање парцела за почетну, 
међустаницу и крајњу станицу гондоле, каже Бојана Божанић.  

– До сада набављено преко 80 одсто опреме, кабине су у завршној  
фази израде, а уређен и лого фирме „Gold gondola Zlatibor”

Поглед на трасу гондоле од центра Златибора ка врху Торника
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Не дав но уче шће Зла ти бо ра на Сај му 
ту ри зма у Мо скви, на ко ме је на ја-

вље но ве ће ин те ре со ва ње Ру са на на-
шу ту ри стич ку пла ни ну, да је пр ве ре-
зул та те. Не дав но је Зла ти бор по се ти ло 
12 ру ских го сти ју из Ка лу шке обла сти. 
Реч је о пред став ни ци ма ту ри стич ких 
аген ци ја и ди рек то ра спорт ских шко ла, 

чи ја је по се та уго во ре на то ком тра ја ња 
мо сков ског Сај ма ту ри зма. 

По се ти о ци из Ру си је ве о ма су за до-
вољ ни спорт ском по ну дом Зла ти бо ра, 
кул тур но-исто риј ском ба шти ном, као и 
зна њем ру ског је зи ка ме ђу локалним 
ста нов ни штвом. То ком бо рав ка на Зла-
ти бо ру по се ти ли су Му зеј ‘’Ста ро се ло’’ 

у Си ро гој ну, Сто пи ћа пе ћи ну, Го сти ље и 
Мо кру Го ру.

– Ве о ма нам се до па да што је срп ски 
на род вр ло ре ли ги о зан, као и ру ски. Са 
за до вољ ством смо по се ти ли ва ше цр кве, 
а с об зи ром да ве ра по ве зу је ова два на-
ро да оче ку јем да ове ло ка ци је у на ред-
ном пе ри о ду по се ти још ви ше ру ских 
ту ри ста. За хвал ни смо на ор га ни зо ва њу 
овог из ле та ко ји је имао и кул тур но-про-
свет ни ка рак тер. На дам се да ће на ша 
са рад ња у бу дућ но сти оја ча ти – ис та кла 
је Љу бов Мо ро зо ва Алек сан дров на, ди-
рек тор Спорт ске шко ле Ка лу шке обла сти.

То ком ове по се те до го ве ре но је да се 
уско ро ус по ста ви ди рект на ави он ска ли-
ни ја од Ка лу ге до Ни ша, што ће у ве ли-
кој ме ри по бољ ша ти на чин пу то ва ња го-
сти ју из ове ру ске обла сти на Зла ти бор.  
Још лак ше ће би ти кад ожи ви ре до ван 
авио-са о бра ћај на обли жњем аеро дро-
му По ни кве. Ка ко ис ти чу из зла ти бор ске 
Кан це ла ри је за са рад њу са Ру ском фе де-
ра ци јом, осим у ко мер ци јал ном аспек ту 
ра ди се на про ду бљи ва њу са рад ње и на 
пла ну ре ли ги је и кул ту ре, о че му све до-
чи не дав ни на ступ ан сам бла ‘’Ко ло’’ из 
Мо скве на Зла ти бо ру. И .Ј.

Ру си из Ка лу шке обла сти  
по се ти ли Зла ти бор

Црквена општина Чајетина, 
на челу са црквеним одбо-

ром, донела је одлуку о обнови 
храма Светог Архангела Гаври-
ла у Чајетини.Ова црква стара је 
126 година и представља једно 
од најстаријих здања у вароши, 
а средства потребна за њену об-
нову су укупно око 50.000 евра. 
Први радови на покривци храма 
већ су почели. 

С обзиром да је на доброчин-
ству људи заснован овај подух-
ват, заинтересовани донатори 
могу своје прилоге дати у новцу, 
грађевинском материјалу или 
на неки други начин. Урађен је 
пропагандни материјал како би 
се грађанство упознало са радо-
вима и начинима помоћи.

Ваља подсетити да је храм Све-
тог Архангела Гаврила у Чајетини 
подигнут 1890., и то од добровољ-
них прилога и донатора људи тог 
времена. Црква је у више наврата 
обнављана, а последњи пут 2002. 
када су урађени темељи, ставље-

ни стубови и затеге како би били 
учвршћени зидови. 

Али зуб времена поново ос-
тавља трагове на овој згради, па 
је сада дошло време за још јед-
ну обнову храма, што је прави 
испит доброчинства садашњих 
генерација. Кров је сасвим дот-
рајао, а прилаз цркви је у веома 
лошем стању. На згради здања 
налази се кровна конструкција 
од шиндре стара 126 година.

 Протојереј Драгиша Ђу-
ричић, старешина чајетинске 
цркве, о овом подухвату каже: 
‹›Ми смо, у име Бога, почели са 
обновом нашег старог храма, а 
брзину одвијања радова мало 
су временске прилике омеле. До 
сада смо успели да прикупимо 
половину средстава за покрив-
ку храма, набавку бакра, даске, 
плаћање  извођачу радова“, на-
води чајетински свештеник.

Као и увек у оваквим прили-
кама, у помоћи важној акцији 
предњачи општина Чајетина. 
Она је један од већих донато-
ра за обнову цркве будући да 
је до сада дала 500.000 дина-
ра. А од привредника и верни-
ка сакупљено је још око 700.000 
динара. Планирани су и радо-
ви на уређењу црквене порте, с 
тим што постоји идеја да се на-
прави једна собрашица у којој 
ће се прослављавати слава овог 
храма. Сада је, по речима про-
тојереја Драгише, најбитније да 
се сакупе средства за покривку, 
како храм у Чајетини не би про-
кишњавао.

Новчани прилози за ову наме-
ну могу се уплатити на жиро ра-
чун 205 – 0000000227890 – 74, 
код Комерцијалне банке, са наз-
наком ‘’За обнову цркве у Чајети-
ни’’, а то се може учинити  и лич-
но у самом храму чајетинском, уз 
упис у књигу добровољних при-
лога.     М. Ј.

Обновимо доброчинством цркву у Чајетини
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До бро се ли ца, ле по се ло у ср цу Зла ти-

бо ра, по ла ко по чи ње да вра ћа сво-

ју не ка да шњу сна гу. Не са мо да сво-

јим вред но сти ма све ви ше при вла чи па жњу 

ту ри ста, пла ни на ра, љу би те ља не на ру ше не 

при ро де...Не ки су се опре де ли ли да у овој 

ле по ти гра де ви кен ди це. Има и при ме ра да 

су се по је ди ни, за хва љу ју ћи об но ви ин фра-

струк ту ре у ко ју ула же ча је тин ска оп шти на, 

вра ти ли ов де да жи ве.

То су нам ре кли у ме сној за јед ни ци До-

бро се ли ца, по ми њу ћи и не ке нај ва жни је 

оба вље не ин фра струк тур не по сло ве. По ре-

чи ма Жељ ка Мар ја но ви ћа, за ме ни ка пред-

сед ни ка МЗ До бро се ли ца, кључ на је об но ва 

се о ских пу те ва:  

- Та ко је, на при мер, од 2012. до 2015. го-

ди не за ас фал ти ра ње пу те ва: Во ди це, Точ-

ко ви ца и за пут од Га ле ри је до До ско ви ћа 

из дво је но око 6,5 ми ли о на ди на ра. Та ко ђе, 

у по след њих не ко ли ко го ди на ра ђе на су 

ас фал ти ра ња пу те ва у за се о ку До ње се ло - 

цен тар До бро се ли це у ду жи ни од 2.700 ме-

та ра (за шта су сред ства из дво ји ли др жа ва 

и оп шти на), Бо ро ва Гла ва – Че ме ри ко вац 

у ду жи ни око 1.000 ме та ра, Бо ро ва Гла ва - 

Љу бе ти ћа по ток око 800 ме та ра, Ша и нов ци 

око 1.600 ме та ра, Сте во ви ћи  око  700 ме та-

ра. Од 2006. го ди не ра ђе на је и го ди шња по-

прав ка за се оч ких зе мља них пу те ва. Про ко-

пан је и пут од Јеч мен ске пе ћи не до цен тра 

се ла у ду жи ни око 1.000 ме та ра, по пра вљен 

је пут од Ја њи ног бре га до Сте во ви ћа – ка же 

Мар ја но вић и до да је:

- Оп шти на Ча је ти на је опре де ли ла сред-

ства у из но су од три ми ли о на ди на ра, па су 

ста нов ни ци До бро се ли це про шле го ди не до-

би ли још је дан ас фалт ни пут ни пра вац. Реч 

је о ло кал ном пу ту од Јеч мен ске пре ви је до 

за се о ка Точ ко ви це и Град ца, у ду жи на од око 

1.300 ме та ра. То је пут ко ји по ве зу је 15 до ма-

ћин ста ва и од ве ли ког је зна ча ја за све ста-

нов ни ке овог кра ја. Ура ђе но је и пре свла че ње 

глав ног де ла пу та ко ји во ди у се ло у ду жи ни 

од 3 ки ло ме тра.  У овој го ди ни пла ни ран је 

на ста вак пре свла че ња ас фал том глав ног пу-

та, за тим на ста вак ас фал ти ра ња за Сте во ви-

ће, ас фал ти ра ње прав ца Во ди це – цен тар, као 

и цен тар – Пе ћи на. 

 Ина че, зим ско одр жа ва ње глав ног пут-

ног прав ца од Во ди ца до  цен тра се ла  и од 

Бо ро ве  Гла ве до цен тра, за ко је се ан га жу ју 

при ват на ли ца, је уред но а сред ства за одр-

жа ва ње за се оч ких пу те ва из два ја ло кал на 

са мо у пра ва. 

- Оп шти на је 2009. го ди не из дво ји ла сред-

ства у ви си ни од 2,3 ми ли о на  ди на ра за 

ра све ту у Во ди ца ма, а ове го ди не ће се на-

ста ви ти ти ра до ви и ујед но осве тли ти про-

стор око до бро се лич ке цр кве, све са иде јом 

да се по др жи ту ри зам у До бро се ли ци ко ји 

је прет ход них го ди на кре нуо у екс пан зи ју.  

Из вр ше на је ре кон струк ци ја елек тро мре-

же у за се о ци ма Че ме ри ков ци и Ша и нов ци, 

док је у оста лим де ло ви ма се ла нео п ход но 

ура ди ти за ме ну елек трич них сту бо ва ра ди 

бо љег снаб де ва ња ста нов ни штва стру јом. 

По ред то га, ло кал на са мо у пра ва је 2012. 

ура ди ла те рен за ма ле спор то ве за шта је 

из дво ји ла 1,5 ми ли о на ди на ра. Во де ћи ра-

чу на о под млат ку се ла, оп шти на је ор га ни-

зо ва ла бес пла тан пре воз ђа ка, (ко јих је са 

сред њо школ ци ма три де се так), до шко ле на 

Зла ти бо ру. 

Ина че, До бро се ли ца је при ли ком по пи-

са 2011. го ди не има ла  367 ста нов ни ка. У 

овом се лу про сеч на ста рост ста нов ни штва 

из но си 54,3 го ди не. Ов де је 174 до ма ћин-

ства, а про се чан број чла но ва по до ма ћин-

ству је 2,33.

По сто је две при че о на стан ку име на До-

бро се ли ца. Јед на ка же да му је пр во бит но 

име би ло Зло се ли ца и да га је, због љу ба зно-

сти до ма ћи на а бо ра ве ћи ту крат ко у свом 

по хо ду на Бо сну, Ду шан Сил ни из ме нио у 

До бро се ли ца. Дру го пре да ње ка же да је Ми-

лош Обре но ви ћа пу то вао овим кра је ви ма, 

свра тио у се ло и ту био уго шћен, по ча шћен, 

па га је на звао До бро се ли ца. 

У се лу су фа ми ли је Мар ја но ви ћи и Ко ва-

че ви ћи, ко је су у вре ме ве ли ке ми гра ци је 

ста нов ни штва ве ћи ном  од се ли ле у Ужи це, 

јер је при лич но њих  ра ди ло у Ва ља но ни ци 

ба кра у Се вој ну и дру гим ужич ким пред у-

зе ћи ма. Ка да су оти шли у пен зи ју вра ти ли 

су се у род ни крај. Се ло је ве ли ко и про стра-

но пре ма бро ју ку ћа, што се не мо же ре ћи 

пре ма бро ју ста нов ни штва ко је је ипак пре-

те жно све де но на ста рач ка до ма ћин ства.

Три бо ра, цр ква брв на ра  
и ка ме ни мост

До бро се ли ца је због сво јих ам би јен тал-

них вред но сти по слу жи ла као сјај но ме сто 

за сни ма ње фил мо ва. Је дан од но ви јих је 

‘’Ори ги нал фал си фи ка та”. Ме ђу се ља ни ма 

је би ло и глу ма ца-на тур шчи ка у филм ским 

оства ре њи ма. А ре ди тељ Јо ван Жи ва но вић, 

ко ји је с кра ја се дам де се тих у зла ти бор ским 

се ли ма сни мао филм ‘’Ра дио ви хор зо ве Ан-

ђе ли ју’’, оду ше вљен овим ле по та ма по же лео 

је да по сле смр ти бу де са хра њен на гро бљу 

у До бро се ли ци, што му је и ис пу ње но кад је 

умро 2002. го ди не.

Се ло при вла чи па жњу по не ким рет ко-

сти ма као што је цр ква брв на ра из 1821. го-

ди не. Пре ма на чи ну из ра де и по је ди ним 

де та љи ма овај обје кат спа да мо жда ме ђу 

нај леп ше у сво јој вр сти. Ду гач ка је осам, а 

ши ро ка пет ме та ра, ви си на кро ва јој је око 

пет ме та ра. Храм је пра во у га о ног об ли ка, са 

по лу кру жном ап си дом од бр ва на, на ис точ-

ној стра ни. У цр кви је ико но стас од обо је них 

да са ка са до ста вред них ико на. Пре сто не 

ико не пре све те Бо го ро ди це и Ису са Хри ста 

сли ка не су на да сци, ауто ра Алек си ја Ла-

зо ви ћа. Цар ске две ри рад су сли ка ра Јан ка 

Ми хај ло ви ћа Мо ле ра из  Дра га че ва. Цр ква 

је по све ће на Све том про ро ку Или ји.

Ов де је и при род ни ка ме ни мост, у на-

ро ду по знат као Шу пљи ца. Он се на ла зи у 

ата ру До бро се ли це, на ју жном обо ду Зла ти-

бо ра. Обра зо ван је на кра ју ја ру жа сте до ли-

не усе че не у там ним кри ста ла стим шкриљ-

ци ма, на ме сту где се са да слаб во де ни ток 

Се ло три бо ра но ви путеви по кре нули
До бро се ли ца вра ћа не ка да шњу сна гу: ту ри сти по чи њу да пра ве ви кен ди це, а по је ди ни се ов де  

вра ћа ју да жи ве, јер оп шти на ства ра бо ље усло ве. – Не кад би ла Зло се ли ца, па по ста ла До бро се ли ца  
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про би ја кроз уску и ни ску креч њач ку гре ду. 

Пе ћин ски ка нал је ду га чак 48, ши рок 12 ме-

та ра и исто то ли ко ви сок на гор њем ула зу, 

а на из ла зу 16 ме та ра. По сво јим ди мен зи-

ја ма спа да ме ђу шест нај ве ћих при род них 

ка ме них мо сто ва у Ср би ји. Је ди ни је у овом 

де лу др жа ве,та ко да пред ста вља из у зе тан 

при род ни обје кат ко ји све ви ше при вла чи 

па жњу ту ри ста, пре све га пла ни на ра. На-

ла зи се на ли сти на ци о нал ног ге о на сле ђа. 

Скуп шти на оп шти не Ча је ти на је на сед ни-

ци од  29. ју на 2015. го ди не до не ла  Од лу ку 

о про гла ше њу Спо ме ни ка при ро де „Три ста-

бла цр ног бо ра – До бро се ли ца“. Ти ме се, на-

кон спро ве де ног по ступ ка за шти те за кључ-

но с јав ном рас пра вом, ус по ста вља за шти та 

три ви ше сто лет на ста бла цр ног бо ра ‘’Pi nus 

ni gra’’ ко ји се на ла зе у се лу До бро се ли ца.

Ча ри Бо жо ве га ле ри је  
на Бо ро вој Гла ви

Три ста бла цр ног бо ра, ко ја до ми ни ра ју 

цен тром се ла, оста так су про стра не бо ро ве 

шу ме ко ја се на ла зи ла на овом про сто ру. Да-

нас сво јом рас ко ши све до че о вред но сти и 

моћ но сти бо ро вих шу ма ко је су не ка да пре-

кри ва ле Зла ти бор. За шти ће на цр но бо ро ва 

ста бла, ти пич ни пред став ни ци сво је вр сте, 

од ли ку ју се ви тал но шћу и на ро чи тим ди-

мен зи ја ма. Ста ри су око 350 го ди на, из у зет-

ног пра вил ног ха би ту са и ве ли ких раз гра на-

тих кро шњи, па пред ста вља ју пра ву рет кост 

на па ди на ма Зла ти бо ра. Спро ве де ним по-

ступ ком за шти те из вр ше на је ре ви зи ја, с об-

зи ром да су три ста бла цр ног бо ра у До бро-

се ли ци пр ви пут за шти ће на 1960. го ди не. 

По вр ши на Спо ме ни ка при ро де из но си 8,82 

ара и на њој је уста но вљен ре жим тре ћег сте-

пе на за шти те. По ве рен је на упра вља ње Цр-

кве ној оп шти ни До бро се лач кој у Ча је ти ни.

За оне ко ји су на кло ње ни ис тра жи ва њу 

при род них ле по та и пла нин ском ту ри зму, 

пре део До бро се ли це је као ство рен за ре-

кре а тив но пла ни на ре ње, а у ње го ву ту ри-

стич ку по ну ду спа да и Увац. А се ло има и 

сво је зна ме ни те љу де. Је дан од нај по зна-

ти јих је ака дем ски сли кар свет ског гла са 

Бо жи дар Ко ва че вић. Оста ће упам ћен као 

вр стан умет ник ко ји је био сим бол Зла ти-

бо ра, ње го ве по себ но сти, ства ра ла штва, пеј-

за жа и ле по те.

  Бо жи дар Бо жо Ко ва че вић ро ђен је 27. 

октобра 1934. године на Боровој Глави. Ос-

новну школу похађао је у До бро се ли ци, а 

гим на зи ју у Ужи цу, Бе о гра ду и Кру шев цу. 

Кра јем пе де се тих го ди на про шлог ве ка сту-

ди рао је на Ака де ми ји ли ков них умет но сти, 

а ди пло ми рао 1961. го ди не. Пост ди плом ске 

сту ди је за вр ша ва код Ђорђа Андрејевића 

Куна и Љубице Цуце Сокић. Почетком шез-

десетих одлази у Париз на усавршавање. 

   Неко време Бо жо је бо ра вио у Њујор-

ку  где је то ком 1965. и 1966. го ди не имао 

че ти ри ве ли ке груп не ме ђу на род не из ло-

жбе. То ком осам де се тих го ди на са мо стал но 

је из ла гао у Ка и ру, Франкфурту  и М инхе-

ну . Како се у то време  определио за пејза-

же, на његовим сликама све више домини-

рају предели родног Златибора. У завичају 

на Боровој Глави 1981. године он подиже 

своју галерију. На том простору од око 900 

квадрата, испуњених аутетничном злати-

борском архитектуром, налазе се изложбе-

ни и радни простори. Инспирисан људима 

и пределима управо овог села где се након 

светских метропола вратио да живи, Ко-

вачевић је овековечио понекад сурову, по-

каткад бајковиту стварност Доброселице. У 

којој су, како је говорио, ‘’стално присутне 

промене и на небу, и у атмосфери“, што га 

је нагонило да поједине слике ствара и по 

пар година, враћајући се да их „доради“ у 

најбољем маниру искусних бардова. 

   Након Божове смрти 2010. године га-

лерију настављају да воде његове кћери 

Славенка и Александра, такође академске 

сликарке. Благодети природе и добрих ви-

брација ове галерије користе и деца која 

учествују у летњем креативном еко-кампу 

који води Студио ЛРД из Београда.

 Мирјана Ранковић Луковић

Детаљна хидрогеолошка истраживања под-
земних вода са изворишта Доброселичка вре-
ла представљају наставак истраживања изве-
дених за потребе израде студије Оцена ресурса 
подземних вода и могућности вишенаменског 
коришћења на територији општине Чајетина. 
Један од основних циљева Студије  био је са-
гледавање и валоризација најперспективнијих 
зона како би се почело са инвестиционим ула-
гањима у вези са комерцијалним коришћењем 
подземних вода.

Према плановима руководства општине Чаје-
тина за потребе водоснабдевања насеља на јуж-
ном делу територије општине, планирано је да 
се користе подземне воде са изворишта До-
броселичка врела. С обзиром да нису постоја-

ле оверене резерве подземних вода, општина 
је одлучила да прикупи све неопходне дозволе 
и сагласности, како би се у наредном периоду 
приступило пројектовању и изради система за 
водоснабдевање подземним водама са Добро-
селичких врела.

Током 2014. и 2015. год. вршена су стручна 
осматрања у трајању од 15 месеци како би се 
дефинисао режим и резерве подземних вода, 
као и анализа услова и могућности одрживе 
експлоатације за потребе Елабората о резерва-
ма. Елаборатом су утврђене резерве подземних 
вода 56,7 л/с. 

Општина разматра могућност да се ово из-
вориште искористи за снабдевање водом ста-
новништва Водица и Златибора.  

Доброселичко врело за снабдевање општине водом
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Ту ри зам је те мељ раз во ја на шег 
кра ја, а ка дро ви у ту ри зму би тан 
пред у слов за успе хе у овој де лат-

но сти. За то се код нас по себ на па жња 
при да је обра зо ва њу и оспо со бља ва њу 
мла дих за ту ри стич ку, уго сти тељ ску, 
еко ном ску стру ку ка ко би сте кли по-
треб на зна ња и од ста ри јих у бу дућ но-
сти пре у зе ли од го вор но сти и озбиљ не 
по слов не оба ве зе.   

То шко ло ва ње ка дро ва за да так је 
сред ње Уго сти тељ ско-ту ри стич ке шко-
ле из Ча је ти не. Ова уста но ва има тра-
ди ци ју ду гу ско ро че ти ри де це ни је, а 
под са да шњим на зи вом 
ра ди по след њих де сет го-
ди на. Обра зов ни про фи-
ли ко ји су да нас уче ни ци-
ма на рас по ла га њу у овој 
шко ли за сту пље ни су то-
ком ми ну ле две де це ни-
је. То је под руч је тр го ви не, 
уго сти тељ ства и ту ри зма, а 
по след њих пет го ди на по-
сто ји под руч је еко но ми је, 
пра ва и ад ми ни стра ци је. 

Шко ла го ди шње обра зу је 
око 120 ре дов них и 50 ван-
ред них уче ни ка на че тво-
ро го ди шњим сме ро ви ма: 
ту ри стич ки, ку ли нар ски и уго сти тељ-
ски тех ни чар (по че му је пре по зна тљи-
ва у Зла ти бор ском окру гу), као и тро го-
ди шњим: ку вар и ко но бар. По след њих 
го ди на из ве де но је и не ко ли ко ге не ра-

ци ја еко ном ских тех ни ча ра, а пре ма 
ово го ди шњем пла ну упи са уво де се и 
фи нан сиј ски ад ми ни стра то ри. Уче ни-
ци ко ји по ха ђа ју ову шко лу ма хом су из 
на шег кра ја, ма да је све ви ше оних ко ји 
до ла зе из дру гих гра до ва: По же ге, Ари-
ља, При бо ја, Гор њег Ми ла нов ца...У шко-
ли се из у ча ва ју три стра на је зи ка: ен гле-
ски (ко ји је оба ве зан у свим обра зов ним 
про фи ли ма), фран цу ски и ру ски. Стал-
на на сто ја ња су у оса вре ме ња ва њу на-
ста ве ко ја се спро во ди у учи о ни ца ма 
опре мље ним про јек то ром и ра чу на ри-
ма по ве за ним на ин тер нет, као и од лич-

но опре мље ним ка би не ти-
ма у ко ји ма се ре а ли зу је 
прак тич на на ста ва. 

- Тру ди мо се да пра ти-
мо трен до ве оса вре ме њи-
ва ња на ста ве. На став ни ци 
су у оба ве зи да при ме њу-
ју но ве на став не ме то-
де, јер смо сви све сни да 
не мо же мо за др жа ти не-
што ста ро, пре ва зи ђе но, 
већ мо ра мо би ти укљу че-
ни у мо дер не то ко ве –  ка-
же за „Зла ти бор ске ве сти’’ 
ди рек тор ка ове шко ле Ви-
шња Сми ља нић, ко ја је не-

ка да и са ма би ла њен уче ник. 
Она до да је да је ова обра зов на уста-

но ва из не дри ла мно го ква ли тет них ка-
дро ва. Не ки од њих по ста ли су ути цај ни 
на раз ли чи тим по љи ма, пр вен стве но у 

ту ри зму, и као та кви по ста ли око сни-
ца ту ри стич ке де лат но сти на шег кра ја и 
ши ре. То су, на при мер, Дар ко Ђу ро вић, 
бив ши ди рек тор ТО Зла ти бор, за тим са-
да шњи ди рек тор ТО Ужи це Бо бан Пе ри-
шић, ди рек тор ка Ту ри стич ко-спорт ског 
цен тра Но ва Ва рош Ива на Но ва ко вић, 
док тор ту ри змо ло ги је Ми ро слав Ива-
но вић и мно ги дру ги. Не ки су, ре ци мо, 
по ста ли ди рек то ри и успе шни ме на џе-
ри по зна тих хо те ла ши ром Ср би је, Цр не 
Го ре, па и дру гих др жа ва.

Школ ски ре сто ран за тим ски рад 
  Шко ла је ве о ма за до вољ на са рад њом 

са ло кал ном са мо у пра вом ко ја све ма те-
ри јал не тро шко ве под ми ру је на вре ме. 
Не из о ста је ни по др шка хо те ла на Зла-
ти бо ру где уче ни ци спро во де прак тич ни 
део на ста ве. Пру же на им је  мо гућ ност да 
на ква ли те тан на чин ча со ве прак тич не 
на ста ве ре а ли зу ју и у школ ском ре сто ра-
ну ко ји се на ла зи у згра ди ТО Зла ти бор. 
Ово је до при не ло ве ли ком  ин те ре со ва-
њу  уче ни ка за обра зов не про фи ле чи-
ја је прак са упра во ве за на за овај обје-
кат, као и по бољ ша њу  са мог  ква ли те та 
прак тич не на ста ве ко ја се спро во ди под 
буд ним оком про фе со ра Не бој ше Кр по-
ви ћа и Дра га на Ко ва че ви ћа.

По раз го ва ра ли смо са уче ни ци ма 
Уго сти тељ ско-ту ри стич ке шко ле ко ји 
ов де оба вља ју тај прак тич ни део. 

 - Ова прак са нам до ста зна чи, пре ко 
ње мо же мо мно го то га да на у чи мо. Ов-
де ра ди мо све што је по ме ни ју пред-
ви ђе но за ре сто ран. Че сто смо у при ли-
ци да ра ди мо са ку ва ри ма ко ји су ов де 
за по сле ни, упо зна ва ју ћи се та ко и са 
тим ским ра дом у ку хи њи – об ја шња ва 
Сте ван Мар ко вић, уче ник   сме ра ку ли-
нар ски тех ни чар. 

  Сво је за до вољ ство из во ђе њем  прак-
тич не на ста ве у ђач ком ре сто ра ну ис-
ка зу је и Дра га на Ву ко тић, ко ја по ха ђа 
тре ћу го ди ну сме ра уго сти тељ ски тех-
ни чар, а на прак тич ну на ста ву у ре сто-
ран до ла зи јед ном сед мич но. 

- Про фе со ри нам по ка зу ју ка ко да 
при пре ми мо раз ли чи те на пит ке, об ја-
шња ва ју нам ка ко да ко му ни ци ра мо са 

Шко ла са уче нич ком прак сом  
у нај мо дер ни јим ку хи ња ма

Ча је тин ска Уго сти тељ ско-ту ри стич ка шко ла про ши ру је под руч ја ра да и пра ти са вре ме не  
на став не трен до ве, а ђа ке по себ но при вла че од лич ни усло ви за прак тич ну на ста ву 

Ди рек тор ка шко ле  
Ви шња Сми ља нић
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го сти ма и ка ко да их по слу жи мо. Прак-
тич на на ста ва нам је ве о ма бит на јер се 
оспо со бља ва мо за да љи рад- За хва љу-
ју ћи њој, ка да на ђе мо по сао би ће нам 
мно го лак ше. 

О ва жно сти прак тич не на ста ве го во-
ри ла нам је и про фе сор ка гру пе еко ном-
ских и ту ри стич ких пред ме та Не ран џа 
Јо ви чић, ко ја у овој шко ли ра ди већ 21 
го ди ну. Она ис ти че да прак тич на на ста-
ва пред ста вља при ме ну све га оно га што 
су уче ни ци на у чи ли на ча со ви ма те о-
риј ске на ста ве.

– Број уче ни ка за ин те ре со ва них за 
ван ред но по ла га ње ис пи та у овој шко-
ли из го ди не у го ди ну се по ве ћа ва. Нај-
тра же ни ји обра зов ни про фи ли су ку ли-
нар ски тех ни чар до ква ли фи ка ци ја и 
ку вар у тро го ди шњем тра ја њу, док су у 
по след ње вре ме нај ак ту ел ни ји еко ном-
ски тех ни ча ри. Ми у то ку школ ске го ди-
не има мо де сет ис пит них ро ко ва. Не-

ма мо са мо у то ку 
ју ла и ја ну а ра. 
Уче ни ци ис пи-
те при ја вљу ју од 
1. до 10. у ме се цу, 
на кон сул та ци је 
до ла зе ин ди ви ду-
ал но по до го во ру 
са про фе со ри ма 
од 10. до 20., док 
им ис пит ни рок 
по чи ње сва ког 
20. у ме се цу. Све 
функ ци о ни ше без 

ика квих про бле ма. Ван ред ни уче ни ци 
до бро при пре ме на став не са др жа је та-
ко да је успех за до во ља ва ју ћи –  до да је 
про фе сор ка Не ран џа Јо ви чић.

Да ђа ци не за бо ра ве за ви чај не 
вред но сти

У овој сред њој шко ли не гу ју се ра зно-
вр сне ван на став не ак тив но сти, спро-
во ђе не кроз раз ли чи те сек ци је за ко је 
су уче ни ци ве о ма за ин те ре со ва ни.  Ту 

су спорт ске сек ци је (ма ли фуд бал, ко-
шар ка, шах...), еко ло шка сек ци ја (ко ја 
ра ди на улеп ша ва њу школ ског дво ри-
шта, обе ле жа ва њу ва жних еко ло шких 
да ту ма и слич но), ре ци та тор ска сек ци-
ја (уче шће на так ми че њи ма ре ци та то-
ра, при пре ма њу школ ских при ред би). 

Про фе сор ка ге-
о гра фи је Је ле-
на Ма рић у овој 
шко ли ра ди 22 го-
ди не и за јед но са 
ко ле ги ни цом Ве-
сном Кне же вић 
во ди исто риј ско-
ге о граф ску сек-
ци ју. Ин те ре со ва-
ње уче ни ка за ову 
вр сту ван на став-
не ак тив но сти је 
ве ли ко, та ко да је 

тре нут но по ха ђа око 100 уче ни ка. Сек-
ци ја је до бро ор га ни зо ва на и ак тив на 
то ком це ле го ди не. Уче ни ци и на став-
ни ци ра де на из ра ди па ноа, пре зен та-
ци ја, обе ле жа ва њу ва жних исто риј ских 
до га ђа ја. До ста па жње, ка ко ис ти че про-
фе сор ка Ма рић, по све ћу је се за ви чај ној 
ге о гра фи ји,  јер све ви ше уче ни ка те жи 
ка оби ла ску ино стра них зе ма ља, а на-
жа лост све ма ње ин те ре со ва ња по ка зу-
ју ка сво јој око ли ни. 

- Упра во због то га ор га ни зу је мо из ле-
те до Сто пи ћа пе ћи не, Му зе ја на отво-
ре ном „Ста ро се ло“ у Си ро гој ну, Др вен-
гра да, Мо кре Го ре, ма на сти ра До брун, 
Ви ше гра да. Ор га ни зу је мо од ла ске на 
Са јам књи га у Бе о гра ду, би ли смо у Вр-
њач кој Ба њи, по се ти ли ма на стир Ми ле-
ше ву и дру га зна чај на ме ста – об ја шња ва 
Је ле на Ма рић, до да ју ћи да су у пла ну и 
про гра му шко ле не из о став не екс кур зи-
је у Ита ли ју, Грч ку, Ма ђар ску, Цр ну Го ру. 
При ре а ли за ци ји из ле та ве ли ку по др шку 
да ју им Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Зла-
ти бор ко ја за де цу обез бе ђу је бес плат не 
ула зни це, Ту ри стич ка аген ци ја „Зла текс“ 

ко ја је не рет ко ор га ни зу је гра тис пу то ва-
ња, а до бра са рад ња ус по ста вље на је и са 
ауто пре во зни ком „Га га турс“. 

Ме ђу 300 ђа ка ко ји ре дов но по ха ђа ју 
ову сред њу шко лу је и Ми ља на Цви јо-
вић, уче ни ца дру гог раз ре да сме ра ку-
ли нар ски тех ни чар. Ње на ис ку ства у 
до са да шњем шко ло ва њу су ве о ма по-
зи тив на:

- Прак са у шко ли је за до во ља ва ју-
ћа, ка би не ти за прак тич ну на ста ву ис-
пу ња ва ју све по треб не стан дар де. Вр ло 
сам за до вољ на и мно го то га сам на у чи-
ла. Шко ла је пред-
ви де ла да ча со ве 
прак тич не на ста-
ве спро во ди мо и 
у зла ти бор ским 
хо те ли ма. Ја сам 
би ла у ‘’Чи го ти’’, 
‘’Мо ни’’ и ‘’Па ли-
са ду’’ чи је ку хи ње 
су опре мље не по 
нај но ви јим стан-
дар ди ма. Пла ни-
ра ла сам да по сле 
за вр ше не че тво-
ро го ди шње сред ње шко ле на ста вим сту-
ди је га стро но ми је у Бе о гра ду или Но вом 
Са ду – ре кла нам је Ми ља на.  

Ду жи низ го ди на шко ла из да је ча-
со пис „Ко рак“ ко ји је на стао на ини-
ци ја ти ви уче ни ка и про фе со ра. Овај 
ча со пис, ко ји из ла зи у ти ра жу од 500 
при ме ра ка, ни је на ме њен са мо са да-
шњим већ и бу ду ћим уче ни ци ма. На 
стра ни ца ма ‘’Ко ра ка’’ на ла зи се мно-
штво за ни мљи вих са др жа ја, а нај ве ћу 
па жњу углав ном при вла че тек сто ви у 
ко ји ма уче ни ци су ми ра ју сво је ути ске 
са екс кур зи ја и из ле та. У са др жај ча-
со пи са ула зе и ин фор ма ци је ве за не за 
обра зов не про фи ле ко ји по сто је у овој 
шко ли, што пред ста вља са мо јед ну од 
мно гих ак тив но сти ве за них за про мо-
ци ју ове сред њо школ ске уста но ве.  

Дра га на Ро сић

Про фе сор ка  
Не ран џа Јо ви чић

Про фе сор ка 
Је ле на Ма рић

Ученица Ми ља на 
Цви јо вић
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За Основну школу ‘’Димитрије Ту-
цовић’’ 13. мај је посебан дан. Тог 
датума је рођен истакнути вођа и 

теоретичар социјалистичког покрета у 
Србији, оснивач Српске социјалдемо-
кратске партије родом из Гостиља, чије 
име са поносом носи чајетинска школа 
већ 129 година! 

Овај 13. мај овде беше још посебнији, 
јер је на сцени Дома културе велики 
број ученика показао како се израста у 
посебне људе, какве су нове генерације 
деце на којима “свет остаје”, на које су 
поносни они који су их родили и вас-

питавали, као и они који су их учили и, 
такође, васпитавали.

ОШ “Димитрије Туцовић” са своја три 
издвојена одељења има укупно 735 
ученика. Ове године је број оних који 
су представљали своју школу на разли-
читим такмичењима много већи него 
претходне. Награде су освајане из срп-
ског, математике, хемије, биологије, ис-
торије, географије, страног језика.

Директорка школе Милка Васиљевић 
каже да сваке године на овај дан књи-
гама и похвалницама награђују уче-
нике који постижу добре резултате на 

општинским, окружним и републич-
ким такмичењима. – У мају су у току 
републичка такмичења, тако да ћемо, 
ако буде постигнутих успеха, те награ-
де додељивати 28.јуна. Морам да истак-
нем да је ово једна успешна година за 
нас. Имамо преко 15 ученика на репу-
бличком такмичењу, који су учествовали 
и на неким конкурсима.То је поприлич-
на бројка и велики успех и за нашу децу. 
Ми у шали кажемо како за поједине уче-
нике треба посебан ормар за све награде 
и књиге – са поносом истиче директорка.

За Дан школе обично се планирају 

Прегршт диплома код ђака који су 
понос чајетинске школе

Из ОШ „Димитрије Туцовић”, која је обележила свој дан, све већи број ученика учествује  
на такмичењима. – Јелена Ђукић спојила природне науке и српски језик,  

Николи Митровићу годи рад с наставницима

Нађа Радибратовић Катарина Веланац
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заједничка спортска дружења родитеља 
и ученика, али им овога пута време није 
било наклоњено. Међутим, са доста ус-
пеха извели су колажни програм у којем 
су учествовали чланови секција: реци-
таторске, драмске, као и школског хора 
и фолклора. Јагода Јеремић, наставница 
српског језика и књижевности, једна је 
од оних које су учествовале у припре-
мању ове свечаности.

 - Припремили смо и драмско-реци-
таторски колаж. Ученици представљају 
теме које су нама свима блиске, нама 
који радимо са њима у школи, а то је 
управо однос између наставника и уче-
ника, затим симпатије и љубави, неки 
хумор који се јавља на часовима…За 
ову прилику смо адаптирали неколико 
сцена према филму и роману Милова-
на Витезовића “Лајање на звезде”, а ма-
хом је заступљена и поезија Миросла-
ва Антића. Са децом су радили: Душица 
Стевановић, наставница која води драм-
ску секцију, наставник музичке културе 
Марко Кутлешић који води хор, и ја са ре-
цитаторском секцијом. Деца су била јако 
расположена да припремају ову приред-
бу, што је нама било и најважније. Заис-
та смо уложили енергију и снагу да ово 
буде једно лепо вече, да поделимо наш 
заједнички дан – напомиње Јагода.

 Вече је заиста било испуњено добром 
атмосфером, ведрим духом, а присут-
ни у препуној сали Дома културе ужи-
вали су у сваком тренутку приредбе, 
дајући нашој деци заслужену подрш-
ку. Након доделе диплома и књига, на-
кон заједничког сликања које ће остати 
подсетник на, можда, најлепше трену-
таке ђачког доба, питали смо и неке од 
награђених шта је то што су, поред осно-
вног образовања, добили у школи.

 - Волим рад са наставницима, као 
и свакодневно дружење са другари-
ма. А волим и ово до чега сам дошао 

на такмичењима – рекао нам је Нико-
ла Митровић, ученик седмог разреда, 
држећи у рукама прегршт диплома из 
различитих предмета.

 - Пружа ми једно животно искуство: 
како да се понашам, како да напредујем 
и како да постанем добра особа – одгова-
ра на исто питање Марија Ђукић,ученица 
осмог разреда, која је добила дипломе из 
математике, биологије и хемије, а себе у 
будућности види као биохемичара.

 Јелена Ђукић, такође из седмог разре-
да, има дипломе из биологије, хемије и 
српског језика. Сродност прва два пред-
мета је уочљива, док је трећи сасвим 
другачији. Одакле тако различита ин-
тересовања и шта превагњује, питамо:

- Можда је већа љубав према природ-
ним наукама, али исто волим и срп-
ски језик и мислим да је врло важно 
да се добро зна матерњи језик – каже 
она. Иначе, Јелена иде на литерарну и 
еколошку секцију и сматра да је веома 
битно то што у школи има доста секција 
у којима ученици могу да се искажу. 

   А Менча Лојаница има дипломе из 
књижевне олимпијаде, биологије и хе-
мије.

- Одувек волим књижевност и увек сам 
је разумела, али мислим да је настав-
ница Душица Гускић била та због које 
сам учила.Наставници нас доста разу-
меју; све наше проблеме, и другарске и 
љубавне, труде се да схвате и прихвате 
колико могу – објашњава она.  А прија-
тељство ће јој, каже ова ученица седмог 
разреда, остати у најбољем сећању.

Одлазећи из Дома културе носили 
смо утисак да ова успешна деца враћају 
веру у младе, у школство, у добробит на-
шег малог места… Зар то није она мера 
по којој знамо шта је то у нашим живо-
тима “онај комадић најплавијег облака 
у грудима”, о којем певају неки песници.     

Мирјана Ранковић Луковић

Менча Лојаница

Јелена Ђукић

Марија Ђукић
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Зла ти бор ска област би ла је у про шло сти 
ве о ма не при сту пач на.Кроз њу је још у 
сред њем ве ку во дио пут еко ном ског 

зна ча ја ко ји је спа јао тзв. Ду бро вач ки пут са 
дру мом ко ји је од Ви ше гра да пре ко До бру на, 
Ста па ра и Ужи ца во дио ка По же ги и на да ље 
јед ним сво јим кра ком пре ма Ни шу, а дру-
гим пре ма Руд ни ку и Бе о гра ду... У 19. ве ку 
Зла ти бор је био од се чен од глав них ко му ни-
ка ци ја. Ки ри џиј ски ка ра ва ни ко ји су се кре-
та ли та да шњим пу те ви ма од Ужи ца до Зла-
ти бо ра тр го вач ки су по ве зи ва ли овај крај са 
оста лим де ло ви ма др жа ве. Је дан од пу те ва 
је во дио пре ко Вре ла, Збој шти це, Кал др ме, 
Ро жан ства, Љу би ша, Бе ле Ре ке, Ја се но ва, Бу-
рађ ског ви са и из би јао на Увац код Ко ки ног 
Бро да. Дру га ве за са Ко ки ним Бро дом ишла 
је пре ко За буч ја, Бе ле Зе мље, Це ро ва, Кне же-
ви ћа, Му швет ских бр да до Ча је ти не, а ода-
тле се про би ја ла пре ко зла ти бор ских ви со ва. 

На кон Дру гог срп ског устан ка кнез Ми лош 
је из дао на ре ђе ња о из град њи пу те ва. Ти пу-
те ви зва ли су се кр че ни ци јер су на ста ја ли 
кр че њем шу ма, ни су по си па ни ни ва ља ни. 
Гра ђе ни су ку лу ком. Ка сни је су кр че ни ци из 
до ба кне за Ми ло ша на су ти шљун ком или ма-
ка да мом. Из Ужи ца кроз зла ти бор ски крај 
про ла зе три глав на ко ло се ка дру ма. Пре ко 
Мач ка та и Ча је ти не за Зла ти бор, уз Ђе ти њу 
пре ко Би о ске, Кре ма на и Мо кре Го ре за Ви-
ше град и ве о ма стрм пут на За во ји це кроз 
Ро жан ство, Тр на ву, Дре но ву, Љу биш, Би је лу 
Ри је ку, Ја се но во и низ Бу ра ђу на Ко кин Брод, 
где пре ла зи Увац и иде на Но ву Ва рош. Пр ви 
про пи си о дру мо ви ма у осло бо ђе ној Ср би ји 
да ти су “ви со чај шим ре ше њем” од 6.12.1848. 
го ди не. Ре гу ли са но је на ко ји на чин тре ба да 
се обе ле же по штан ски, тр го вач ки и се о ски 
пу те ви и ко ли ка тре ба да им бу де ши ри на. 

У ужич ком кра ју од 1878. го ди не по че ли су 
бр же да гра де но ве пу те ве, све че шће се мо-
гла ви де ти сточ на за пре га. Го ди не 1865. сту-
па на сна гу пр ви За кон о јав ним дру мо ви ма. 
И овај за кон је за др жао оба ве зу ку лу ка. Сви 
пу те ви су та да по де ље ни на др жав не, окру-
жне и сре ске. За кон о пу те ви ма из 1882.го ди-
не на род ни ку лук за ме њу је пла ћа њем по ре за 
по по ре ској гла ви за де сет ди на ра ве ћег од 
оба ве зног. Пу те ви се де ле на гру пе, а њи хо ва 
из град ња на род ним ку лу ком уки ну та је за-

ко ном из 1910.го ди не. За ко ном о пу те ви ма 
из 1929.го ди не пред ви ђе но је обе ле жа ва ње 
ки ло ме тра же. 

Но ва др жа ва Ју го сла ви ја је 1929.го ди не 
по де ље на на ба но ви не и Ужи це је та да би ло 
у окви ру Дрин ске ба но ви не. Ту је сме ште но 
се ди ште Ин спек то ра та и Сек ци је за пу те ве за 
се дам сре зо ва. Та да је утвр ђе на но ва по де-
ла пу те ва ко ја се за др жа ла до по чет ка Дру-
гог свет ског ра та. Сви пу те ви су по де ље ни 
на др жав не, ба но вин ске пу те ве пр вог ре да, 
ба но вин ске пу те ве дру гог ре да и оп штин ске. 
Три де се тих го ди на про шлог ве ка на пу те ви-
ма у ужич ком кра ју већ су по сто ја ла и огра-
ни че ња у оп те ре ће њу во зи ла ауто мо бил ског 

са о бра ћа ја, као и про пи си у ко ри шће њу од-
ре ђе них гу ма на по је ди ним пу те ви ма. Као 
ма те ри јал за из град њу пу те ва у пр во вре ме 
се ко ри стио ту ца ник, ка сни је и ком би на ци ја 
ло мље ног ка ме на, ту ца ни ка и реч ног шљун-
ка. Шљу нак и ту ца ник су се и да ље при ба-
вља ли на род ним ку лу ком, без об зи ра што 
је за кон ским про пи си ма пре то га не ко ли ко 
пу та ку лук уки дан. 

Дру ги свет ски рат озна чио је уки да ње 
сек ци је, а ни Дрин ска ба но ви на ви ше ни је 
по сто ја ла. Пре воз ро бе и пут ни ка коњ ским 
за пре га ма и ја ха њем нај че шће у ки ри џиј-
ским ка ра ва ни ма у 19. и по чет ком 20 ве ка, 
за ме њен је ауто мо би ли ма и ауто бу си ма, па 
су се три де се тих го ди на про шлог ве ка у исто 
вре ме мо гли ви де ти нај при ми тив ни ја и нај-
са вре ме ни ја пре во зна сред ства - ки ри џиј ски 

ка ра ва ни и лук су зни ауто мо би ли. Ва жност 
ста рог пу та пре ко Зла ти бо ра је по ста ла ма ња 
ка да је пре ко Кра ље ве Во де ура ђен пут пре-
ма Но вој Ва ро ши и Ја дран ском мо ру. Пут ко-
ји по ве зу је Си ро гој но са овом ма ги стра лом, 
а пре ко се ла Ро жан ства спа ја Си ро гој но са 
нај бли жим град ским на се љи ма Ча је ти ном и 
Ужи цем, ас фал ти ран је 1983. го ди не. По след-
њи ки ри џи ски ка ра ван је про шао кроз Ужи це 
на кра ју ше зде се тих го ди на два де се тог ве ка.

Нај за слу жни ји за пут ни раз вој зла ти бор-
ске обла сти био је Се ку ла Кне же вић Ћал-
до вић. При па дао је нај це ње ни јим ин же ње-
ри ма за са о бра ћај ни це из ме ђу два свет ска 
ра та, као и у по сле рат ним го ди на ма. Упра во 
у свом за ви ча ју по ка зао је сво ју ге ни јал ност 
на из град њи пу те ва. Ро ђен је у Си ро гој ну 
1889.го ди не. Ћал до ви ћи (16 ку ћа) су до се ље-
ни из око ли не Сје ни це у вре ме Пр вог срп ског 
устан ка, а сла ве Ђур ђев дан. Ње го ви ро ди-
те љи Та на си је и Са ва жи ве ли су у по ро дич-
ној за дру зи де де Ра до ва на у ко јој су би ли и 
стриц Па вле-Па не и стри на Ива на. С об зи ром 
да стриц и стри на ни су има ли де це, пре у зе-
ли су бри гу о Се ку ли и упи са ли га у основ ну 
шко лу у По же ги. Ка да је за вр шио основ ну, 
Се ку лу је стриц од вео у Ужи це и упи сао га у 
ужич ку ре ал ку. Ста но вао је код Осто је Кне-
же ви ћа, тр гов ца  ро дом из До бро се ли це са 
Зла ти бо ра ко ји је, по ред ве ли ког бо гат ства у 
Ужи цу, по се до вао и су ват Са ра че ви ну на Зла-
ти бо ру. Стриц убр зо уви ђа да ни је у мо гућ но-
сти да да ље шко лу је Се ку лу и на ме ра ва да га 
ис пи ше из шко ле те вра ти на има ње у По же-
гу. Стри на Ива на се ни је сла га ла са та квом 
од лу ком, па од ла зи у Ужи це код Осто је Кне-
же ви ћа са мол бом да оба ве зу да љег Се ку ли-
ног шко ло ва ња пре у зме на се бе. Та ко Се ку ла 
оста је код Кне же ви ћа и на ста вља шко ло ва-
ње. Осто ја, ко ји ни је имао де це, убр зо усва-
ја овог вред ног мом чи ћа. У знак за хвал но сти 
и по што ва ња Се ку ла на да ље но си пре зи ме 
Кне же вић, на сво јим про јек ти ма пот пи су је се 
као Се ку ла О. Кне же вић, ма да и да ље за др-
жа ва сво је по ро дич но пре зи ме и за при ја те-
ље до кра ја жи во та оста је Ћал до. 

Ужич ку гим на зи ју Ћал до за вр ша ва 1908., 
па се исте го ди не упи су је на гра ђе вин ски од-
сек Тех нич ког фа кул те та у Бе о гра ду. По за вр-
шет ку сту ди ја за по шља ва се у Окру жној тех-
нич кој сек ци ји, одељ ку за пу те ве Ужи це, где 
ра ди на тра си ра њу и про јек то ва њу пу те ва 
и пут них обје ка та. Мла ди ин же њер Се ку ла 
ак тив но уче ству је у Бал кан ским ра то ви ма, а 
по том и у Пр вом свет ском ра ту. У вре ме рат-
них су ко ба пре ста ју све ак тив но сти на гра-
ђе њу пу те ва осим пу те ва за вој не по тре бе 

Ка ко је Ћал до отво рио ка пи ју Зла ти бо ра
Нај за слу жни ји за пут ни раз вој зла ти бор ске обла сти био је ин же њер Се ку ла Кне же вић Ћал-
до вић (1889 – 1970) ко ји је упра во ов де, у свом завичају, показао сво ју ге ни јал ност на из-
град њи пу те ва, мо сто ва, ту не ла.

ПИШЕ: ПРЕДРАГ В. КОВАЧЕВИЋ

Се ку ла Ћал до вић Кне же вић
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на ко ји ма је ин же њер Кне же вић био ан га-
жо ван све до 1919.го ди не. Дра го це не услу ге 
пру жио је срп ској вој сци тра си ра ју ћи пу те ве 
са со лун ског ра ти шта пре ма Кај мак ча ла ну и 
дру гим прав ци ма про бо ја. Са фрон та се вра-
тио у чи ну ре зер вног пот пу ков ни ка са мно-
штвом при зна ња, ме да ља, са спо ме ни цом и 
дру гим за слу га ма. 

По за вр шет ку ра та на ста вља да ра ди у Тех-
нич ком одељ ку за пу те ве Окру га ужич ког. 
По сле др жав них ор га ни за ци о них тран сфор-
ма ци ја и пре стан ка са ра дом Тех нич ког од-
се ка за пу те ве у Ужи цу1921.го ди не, Се ку ла 
на ста вља да ра ди код но во фор ми ра не Окру-
жне гра ђе вин ске сек ци је у Ужи цу. Сво ју ге-
ни јал ност на из град њи пу те ва ин же њер Кне-
же вић је по ка зао при ли ком про јек то ва ња и 
из град ње пу те ва Ужи це-Вар ди ште и Ужи це 
- Кра ље ва Во да. Пут од Ужи ца до Вар ди шта 
у ду жи ни од 57 км из гра ђен је од 1923. до 
1929.го ди не. Од 1923. до 1927.го ди не ра дјен 
је са вре ме ни пут Ужи це-Кра ље ва Во да, дуг 
27 км, по про јек ту ин же ње ра Се ку ле Кне же-
ви ћа Ћал до ви ћа. По ва же ћим про пи си ма пут 
ниг де ни је смео има ти успон ве ћи од пет од-
сто, да не би би ла ума ње на но си вост сточ-
них за пре га, због че га се ни је мо гла из бе ћи 
чу ве на “Га ле ри ја”, ка ме на ли ти ца ко ја се са 
око 200 ме та ра го то во вер ти кал но спу шта 
до ко ри та ре ке Ђе ти ње. 

Ра до ви на са о бра ћај ни ци за вр ше ни су 
око 200 ме та ра иза мо ста на Кра ље вој Во-
ди. Овај пут пред ста вљао је у то вре ме ре мек 
де ло пу тар ства, по себ но део са о бра ћај ни це 
из гра ђен на стр мом, не при сту пач ном и сте-
но ви том за се ку. – Са нај ви шег вр ха, уве за-
ног у ко ноп це, спу шта ли су ме у тај ам бис да 
обе ле жим тра су, јер је то био је ди ни при ступ 
– се ћао се овај ин же њер, ко ји је сво јом ге ни-
јал но шћу кроз бес пу ће ство рио де ло за ко је 
се го во ри ло и пи са ло да пред ста вља све тло 
та да шње ци ви ли за ци је. Овом са о бра ћај ни-
цом, ду гом 27,2 км, ши ро ком пет ме та ра, са 

пет мо сто ва, ка ме ним и бе тон ским бра ни-
ци ма ши ром је отво ре на ка пи ја Зла ти бо ра. 

Пу те ви ко је је про јек то вао и из гра дио ин-
же њер Се ку ла Кне же вић Ћал до вић са вре ме-
ни ци ма су из гле да ли ве о ма лук су зно, нај пре 
због ве ли ке, не мер љи ве раз ли ке у од но су на 
прет ход не кр че ни ке, а за тим и због свих пра-
те ћих обје ка та и са др жа ја ко ји су по ди за ни 
исто вре ме но: ка ме не огра де, гра нич ни ци, 
про пу сти, озна ке ки ло ме тра же, пу тар ске 
ку ћи це, као и за са ди ја бу ка, ора ха и ба гре-
мо ва дуж но вих са о бра ћај ни ца. За ла га њем 
Дрин ске ба но ви не и Се ку ле Ћал до ви ћа лич-
но, ње го во род но Си ро гој но је до би ло пр ви 
ва ља ни пут ко ји га је по ве зао са Ужи цем. Пут 
Си ро гој но - Ужи це пре ко Рав ни тра си ран је 
1932.го ди не. 

      У скло пу свих ин же њер ских про бле ма 
успе шно је про јек то вао и из во дио и мо сто ве: 
од оних ма њих, ко ји ма је тре ба ло са вла да-
ти по то ке и ува ле, до мо ну мен тал ног Алек-
сан дро вог мо ста.  На жа лост, за бо ра вљен је 
као про јек тант ужич ког склад ног и еле гант-
ног мо ста кра ља Алек сан дра на Ђе ти њи ко-
ји је мај стор ски укло пио са из гле дом зда ња 
Окру га и згра де не ка да шњег Со кол ског до-
ма, оми ље не “Со ко ла не”. Ка да су не мач ки 
вој ни ци 1944. ми ни ра ли и ди гли у ва здух и 

тај ужич ки мост, то је ве о ма те шко под нео. 
У вре ме из град ње по ме ну тих пу те ва Се ку-
ла је био по ста вљен за на чел ни ка Сек ци је 
за ре кон струк ци ју и гра ђе ње пу те ва у Ужи-
цу. На овим по сло ви ма се до ка зао као из у-
зет но стру чан, али и као до бар пред став ник 
др жа ве-ин ве сти то ра и као кон трол ни ор ган 
за ве ли ке ин ве сти ци је.

Те 1923. на кон тих ду жно сти он је по ста-
вљен за на чел ни ка Тех нич ког оде ље ња Зет-
ске ба но ви не, а за тим за на чел ни ка гра ђе-
вин ске сек ци је Дрин ске ба но ви не. Све до 
1941. го ди не, ка да пре ла зи у Бе о град у Ми-
ни стар ство гра ђе ви на. Дру ги свет ски рат 
де ли мич но про во ди као ин же њер Тех нич-
ке сек ци је за пу те ве у Ужи цу. Про јек ту ју ћи 
и гра де ћи пу те ве омо гу ћио је ко му ни ка ци-
је ста нов ни ка зла ти бор ских се ла и ужич ког 
кра ја, али је исто вре ме но сво јим ак тив но сти-
ма по мо гао осни ва ње шко ла са ста но ви ма 
за про свет не рад ни ке у се ли ма где их ни је 
би ло и по ста вља ње јав них че са ма са пр вим 
про јек то ва ним во до во дом. Јав не че сме су 
по диг ну те у: Си ро гој ну 1937.го ди не, Кри вој 
Ре ци, По по вој во ди, Ја бла ни ци, Мо крој Го ри 
(Ко тро ма ну). Ње го вим за ла га њем отво ре не 
су и пр ве здрав стве не ста ни це, ам бу лан те ко-
је су има ле и кре ве те за бо ле сне па ци јен те.

Го ди не 1954. оба вља ду жност ше фа Тех нич-
ке сек ци је за пу те ве у Ти то вом Ужи цу и на кон 
се дам го ди на би ва пен зи о ни сан. Умро је у у 
овом гра ду 1970. го ди не. На све ча ној ака де-
ми ји по во дом обе ле жа ва ња ју би ле ја 120 го-
ди на ор га ни зо ва ног ту ри зма на Зла ти бо ру 
уру че не су за хвал ни це по је дин ци ма ко ји су 
сво јим ра дом, де лом, зна њем и за ла га њем 
до при не ли да овај ту ри стич ки пла нин ски цен-
тар бу де је дан од нај пре сти жни јих у Ср би ји. 
Ме ђу до бит ни ци ма при зна ња про чи та но је и 
име ин же ње ра Се ку ле Кне же ви ћа Ћал до ви ћа.
Он је, ка ко је на ве де но, био је дан од нај у глед-
ни јих ин же ње ра за са о бра ћај ни це то га вре-
ме на и уче ство вао је у из град њи пу та Ужи це-
Кра ље ва Во да, ко ји је у то вре ме пред ста вљао 
ре мек де ло пу тар ства. 

Тек за вр ше ни 1927. го ди не пут Ужи це – Кра ље ва Во да

Ле пи „Алек сан дров мост” за ко ји је Се ку ли Кне же ви ћу био узор  
чу ве ни ”На по ле о нов мост” у Па ри зу
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Мла дост Ча је ти не је то ком ма-
ја ни зом за ни мљи вих са др жа-
ја при ву као и  раз га лио Деч ји 

фе сти вал ‘’Де ца ме ђу нар ци си ма’’. Би ло 
је то ње го во 24. из да ње, а ор га ни за тор, ЈП 
„Кул тур но спорт ски цен тар“, ко ји ову ма-
ни фе ста ци ју по све ће ну нај мла ђи ма не-
гу је ова ко ду го, по ста рао се да и овог пу та 
про грам бу де ра зно вр стан.

По че ло је 16.ма ја отва ра њем из ло жбе 
ра до ва Кре а тив не ра ди о ни це, по сле ко-
јег су по се ти о це сво јим на сту пом оду ше-
ви ли чла но ви клу ба рит мич ке гим на сти-
ке „Гра ци ја“, а ср ца пу бли ке и ово га пу та 

осво ји ли чла но ви деч јег ан сам бла КУД 
„Зла ти бор“.

Дру ги дан фе сти ва ла при пао је ма лим 
сли ка ри ма. Пред  До мом кул ту ре у пре-
по днев ним са ти ма де ца вр ти ћа „Ра дост“ 
су, у оче ки ва њу сво јих дру га ра из пред-
школ ских уста но ва из Ужи ца, Ба ји не Ба-
ште и Ари ља, укра ша ва ла пла то сво јим 
па стел ним цр те жи ма . По до ла ску го-
сти ју, про гла ше ни су и нај бо љи ли ков ни 
ра до ви при сти гли на ово го ди шњи кон-
курс. На став ни ца ли ков не кул ту ре Ана-
ста си ја Бог да но вић ода бра ла је 17 нај бо-
љих груп них и ин ди ви ду ал них цр те жа: 
Груп ни ра до ви:„Нар цис“ Зла ти бор, „Ра-
дост“ Ча је ти на, ПУ Ужи це, Ста ри ја гру па 
Зла ти бор, Ста ри ја гру па Ча је ти на, Ме шо-
ви та гру па Си ро гој но и Ме шо ви та гру па 
Мач кат. Ин ди ви ду ал ни ра до ви: Ан дри-
ја на Љу бо је вић (Ча је ти на),  Лу ка Фи ли-
по вић (Кри ва Ре ка), Ева Ре мо вић,( Ари-
ље), Ни на Мак си мо вић (Б. Ба шта), Ан дреа 
Ми ли во је вић (Ари ље), Вељ ко Мар ја но вић 

(Шљи во ви ца),  Ка та ри на Зе че вић („Бам-
би“, Ужи це),  Ма те ја Си мић ( При бој), Фи-
лип Ћи ро вић („Нар цис“, Зла ти бор) и Ми-
ро слав Ни ко лић ( Мач кат).

У окви ру Деч јег фе сти ва ла  чла но ви 
драм ске и ре ци та тор ске сек ци је ОШ „Ди-
ми три је Ту цо вић“ су при пре ми ли драм-
ско- ре ци та тор ски ко лаж. На кон то га пу-
бли ка је ужи ва ла у ко цер ту мла дих ру ских 
му зи ча ра ко ји су на тра ди ци о нал ним ин-
стру мен ти ма од сви ра ли нај леп ше ру ске 
ком по зи ци је.

У дво ра ни КСЦ-а одр жа на је Деч ја олим-
пи ја да на ко јој су уче ство ва ла де ца из вр-

ти ћа са про сто ра оп шти не Ча је ти на. По 
две еки пе би ле су из вр ти ћа „Ра дост“ Ча-
је ти на и „Нар цис“ Зла ти бор, док су по јед-
ну има ли вр ти ћи из Шљи во ви це, Мач ка-
та, Кри ве Ре ке и Си ро гој на. Над ме та ли су се 
у ско ку у даљ, тр ци че тво ро но шке, пре вла-
че њу ру ке, ба ца њу лоп те у даљ и пре вла-
че њу ко ноп ца. Нај бо ље пла си ра ни би ли су 
ма ли ша ни из Мач ка та, дру го ме сто при-
па ло је Ча је ти ни, а тре ће Зла ти бо ру. На-
гра де нај у спе шни ји ма до де лио је спе ци-
јал ни гост, пр во ти мац ФК Пар ти зан Дар ко 
Бра ша нац. У че твр так су се у град ском ча-
је тин ском пар ку за јед но игра ли пред школ-
ци и ђа ци ни жих раз ре да ОШ „Ди ми три-
је Ту цо вић“ по ма ло за бо ра вље них ига ра: 
кли ке ра, шко ли це, ла сти ша, тр ке у џа ку…

  Цен трал ни до га ђај био је про гла ше ње 
нај бо љих ра до ва са ли те рар ног кон кур са и 
дру же ње са ку мом фе сти ва ла Гра ди ми ром 
Стој ко ви ћем као и за ви чај ним пи сци ма. О 
та лен то ва но сти де це Стој ко вић је ре као да 
су она у се ли ма и ма њим гра до ви ма да ро-

ви ти ја јер се још увек не осла ња ју мно го 
на дру ге ме ди је, по пут ин тер не та и слич-
но, већ су упу ће ни на књи гу и ра до чи та ју. 
Са мим тим су при јем чи ви ји да се и са ми 
ис ка жу у пи са њу. Пре гле дао је око 120 ра-
до ва при сти глих на ово го ди шњи кон курс и 
оп шти ути сак је при лич но до бар, ако се за-
не ма ре по је ди ни ра до ви у ко ји ма се огле-
да „пинк“ ути цај. По ру чио је де ци да бу-
ду сво ја, а не да ими ти ра ју дру ге јер, ка ко 
ре че, „сла вуј је сла вуј, а па па гај - па па гај“. 

Са би не су се при сут ни ма обра ти ли и 
за ви чај ни пи сци: Мир ја на Ран ко вић Лу-
ко вић, До бро сав Об ра до вић и Ја го да Је ре-

мић. Сво је ра до ве про чи та ли су  на гра ђе-
ни уче ни ци, а они су: 1.ме сто Ка та ри на 
Сто ја ди но вић (5. раз ред ОШ „Љуп че Ни-
ко лић“ из Алек син ца) 2. ме ста Бо јан Ма-
рић  (6. раз ред ОШ „Ми ли во је Бо ро вић“ из 
Шљи во ви це) и Ми лу тин Ма то вић (4. раз-
ред ОШ „Дрин ка Па вло вић из Кур шу мли-
је); 3. ме сто по де ли ли су: Ми ли ца Здрав-
ко вић (7. раз ред ОШ „Ва са Ча ра пић из 
Бе лог По то ка), Уна Угар чић (5.раз ред ОШ 
„Ста ни слав Срем че вић из Кра гу јев ца) и 
Со фи ја Ма то вић (3.раз ред ОШ „Цар Кон-
стан тин“ из Ни ша). Кум ма ни фе ста ци је 
је на гра дио још шест ли те рар них ра до ва. 
На кра ју су свој та ле нат по ка за ли уче ни ци 
ОШ „Ми ли во је Бо ро вић“ из Мач ка та из-
во ђе њем пред ста ве „Игро каз“. На кон то га, 
еми то ван је филм „По след ња оаза“. 

У пет фе сти вал ских да на нај мла ђи су 
мо гли по гле да ти и пред ста ве: „Ча роб на ку-
хи ња“ по зо ри шта „Мак си мус Арт“ из Бе о-
гра да и „Тај на лов ца Јо це“ по зо ри шта „По-
ле та рац“ из Бе о гра да. М. Р. Лу ко вић

Из о би ље са др жа ја на фе сти ва лу 
„Де ца ме ђу нар ци си ма”

При ли ку да се ис ка жу у ства ра ла штву до би ли су ма ли сли ка ри, глум ци, ре ци та то ри...
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У про сто ри ја ма фир ме „Си-
ро гој но ком па ни” у Си-

ро гој ну одр жа на је пре ми је-
ра  до ку мен тар ног фил ма о 
про ти Ми ла ну Сми ља ни ћу 
(1891.-1979.), зна ме ни том све-
ште ни ку на шег кра ја из чу ве не 
све ште нич ке ло зе Сми ља ни ћа. 
Аутор тог филм ског оства ре ња 
је Ми ло мир Ма рић, по зна ти 
но ви нар и књи жев ник. 

Овај филм, ко ји је на стао под 
по кро ви тељ ством оп шти не Ча је-
ти на, пред ста вља све до чан ство 
про ти них са вре ме ни ка и ре кон-
струк ци ју исто риј ских чи ње ни ца 
и за пи са ко ји по сто је о жи во ту 
овог све ште ни ка из Си ро гој на. 
Ми лан Сми ља нић је по те као из 

по ро ди це ко ја је из не дри ла мно-
го шко ло ва них љу ди, а нај по зна-
ти ја је по то ме што је да ла укуп-
но 14 све ште ни ка од ко јих осам 
ди рект но са ко ле на на ко ле но. О 
фил му је при сут ној пу бли ци го-
во рио и аутор Ми ло мир Ма рић.

- Про та Сми ља нић сва ка ко 
је је дин стве на лич ност, ко ја је 
обе ле жи ла овај крај у пе ри о ду 
пре ла за из кра ље ви не ка ко му-
ни зму. Ма ло је тра го ва о ње му, 
осим оно га што смо про на шли у 
Ки но те ци и ‘’Филм ским но во сти-

ма’’. Чак ни ње гов глас ни смо на-
шли за бе ле жен. Од ре ђе ни број 
сни ма ка уни штен је то ком бом-
бар до ва ња. У фил му сам ви ше 
инстсти рао на ле ген ди о про ти, 
то јест на при ча ма. Сва ко исту 
при чу пре при ча ва дру га чи је, та-
ко да је те шко утвр ди ти да ли се 
он ‘’Ти ту мо лио, а Бо га во лео’’ или 
обрат но – ре као је Ма рић.

Пред сед ник оп шти не Ча је ти-
на Ми лан Ста ма то вић за хва-
лио се сви ма ко ји су да ли до-
при нос за ре а ли за ци ју фил ма, 
пре све га ауто ру, ис та кав ши 
као ве о ма дра го це но то што се 
на овај на чин на пра ви ло све-
до чан ство о про ти Сми ља ни ћу.

И. Ј.

Филм о про ти Mи ла ну Сми ља ни ћу  
пре ми јер но при ка зан у Си ро гој ну

Рат не фо то гра фи је из збир ке Пре дра га Ко ва че ви ћа

Фељ то ни ста ‘’Зла ти бор-
ских ве сти’’ Пре драг Ко-

ва че вић, осни вач пр ве ужич-
ке те ле ви зи је ТВ 5, из ло жио је 
ових да на у ужич ком Исто риј-
ском ар хи ву вред не фо то гра-
фи је из сво је при ват не збир ке. 
На зив ове из ло жбе је ‘’Ужи це 
1941.-1945. го ди не’’, а на њој 
се то рат но вре ме у гра ду на 
Ђе ти њи, где су се об ре ле вој-
ске ра зних уни фор ми и опре-
де ље ња, сли ка ма из Ко ва че-
ви ће ве збир ке до жи вља ва на 
је дан но ви, до са да не до жи-
вљен на чин.

Ди рек тор ужич ког Исто-
риј ског ар хи ва Жељ ко Мар-
ко вић овим по во дом об ја-
шња ва да је нај ве ћи део ових 
фо то гра фи ја, де це ни ја ма чу-
ва них у по ро ди ци Ко ва че вић, 
сли као по зна ти ужич ки фо-
то граф Или ја Ла зић. Са да је 
Пре драг Ко ва че вић ту бо га ту 
исто риј ску до ку мен та ци ју од 
пре ко 400 фо то гра фи ја, углав-
ном нео бја вљи ва них, усту пио 
овом ар хи ву.

Из сли ка по ста вље них на 

из ло жби ви ди се, на при мер, 
ка ко су чет ни ци у ра ну је-
сен 1941. го ди не пр ви ушли у 
осло бо ђе но Ужи це, пре пар-
ти за на ко ји су по том ту ство-
ри ли Ужич ку ре пу бли ку. Ту су 
и при зо ри до ла ска не мач ког 
оку па то ра, град ње њи хо вог 
вој ног ку па ти ла, фо то гра фи је 
не мач ких вој ни ка и бу гар ских 
офи ци ра, бит ке из ме ђу чет ни-

ка и љо ти ће ва ца 1943. у Се чој 
Ре ци и са хра не па лих у њој 
у Ужи цу, за тим сру ше них ку-
ћа у са ве знич ком бом бар до-
ва њу гра да 1944. го ди не, по-
ру ше ног же ле знич ког мо ста 
пре ко Ђе ти ње на од ла ску Не-
ма ца 1944., ула зак  осло бо ди-
ла ца пар ти за на у град кра јем 
те го ди не и низ дру гих.

  М. Ј. 

Из ло жба вред них  
фо то гра фи ја ко ја на рат на 
де ша ва ња гле да из но вог 

угла отво ре на  
у ужич ком ар хи ву
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Исто ри чар и књи жев ник Де јан Ни ко лић 
већ два де сет го ди на пом но ис тра жу је 
исто ри ју Ср би је и на за ни мљив на чин 

чи та лач кој пу бли ци при ка зу је жи вот срп ских 
вла да ра, вој ско во ђа, исто ри ју ви ђе ну ма ло 
дру га чи је (“Илу стро ва на за ни мљи ва срп ска 
исто ри ја”). Ро ман “Га зде и слу ге” пи сан пре-
ма исто риј ским чи ње ни ца ма две го ди не за 
ре дом био је нај чи та ни ји у срп ским би бли-
о те ка ма, а еми си ја о срп ским кра љи-
ца ма и ца ри ца ма сни ма на за РТС про-
шле на Бе лом дво ру не дав но је до би ла 
на гра ду на Ме ђу на род ном фе сти ва лу 
до ку мен тар ног про гра ма. Исто и ме на 
књи га би ла је по вод да Ни ко лић одр-
жи низ пре да ва ња о овој те ми ши ром 
Ср би је, а јед ном од њих при су ство ва-
ли смо 11. ма ја у ча је тин ској би бли о-
те ци “Љу би ша Р. Ђе нић”.

Двор ска и по ли тич ка уло га же на 
вла да ра Ср би је је сте те ма о ко јој би 
чи та лач ка пу бли ка, као и ши ра јав-
ност, оче ки ва ла да је за о ку пи ла пи сца 
или исто ри ча ра жен ског по ла. Да из у-
зе ци по твр ђу ју пра ви ла по ка зу је и то 
да је о ова квим же на ма пи сао ни ма-
ње ни ви ше не го исто ри чар, Де јан Ни ко лић.

- Књи га  ‘’Срп ске кра љи це и ца ри це’’  до-
шла је по сле мог на сло ва ‘’Сви вла да ри Ср-
би је” – од го ва ра на на ше пи та ње Ни ко лић 
и на ста вља: – Ка да сам пи сао ту књи гу ја 
сам јед но став но ви део да ни су са мо вла да-
ри вла да ли; вла да ле су и њи хо ве же не. Ми-
слим да су за слу жи ле да и оне има ју јед но 
ме сто у на шој исто ри о гра фи ји и да се чу-
је при ча о њи ма на ова квим пре да ва њи ма. 

  За сва ку од ових струч них књи га би ло је по-
треб но ис тра жи ва ње од три до че ти ри го ди-
не. Да би се при ку пи ла ар хив ска гра ђа, као и 
да би се до шло до оно га што су по је дин ци у 
сво јим при ват ним ко лек ци ја ма има ли о на-
шим вла да ри ма и њи хо вим су пру га ма, ни је 
би ло ни ма ло ла ко. И Срп ска ака де ми ја на у ка 
и умет но сти иза шла је у су срет Ни ко ли ће вим 
ис тра жи ва њи ма. Књи га “Срп ске кра љи це и 

ца ри це” је пр во из да ње до жи ве ла 1998. го ди не 
и од та да је не ко ли ко пу та до штам па ва на. Ин-
три гант не “вла дар ке из сен ке” по не кад су за и-
ста она кве ка ко их је на род пам тио, а по не кад 
и пу ко пре те ри ва ње као у слу ча ју “про кле те 
Је ри не”, ка зу је Де јан Ни ко лић. При ча о Дра гој 
Ма шин, на жа лост, је сте тач на.О њој се мно го 
зна, па се ово пре да ва ње тек бла го ње до ти че. 
- Нај по зи тив ни ји лик ме ђу же на ма на ших 
вла да ра сва ка ко је кра љи ца Ма ри ја, су пру-

га кра ља Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа. Она 
је би ла ди ван чо век на пр вом ме сту, осо-
ба ко ја је пле ни ла и сво јим из гле дом и сво-
јим по на ша њем. Јед на од рет ких же на на-
ших вла да ра ко ја се у по ли тич ке при ли ке 
у на шој зе мљи ни је ме ша ла. Она се ба ви-
ла ху ма ни тар ним ра дом, по ди за ла шко ле, 
бол ни це, пра ви ла до мо ве за не збри ну ту де-
цу… Чак и но вац ко ји је до би ла као ми раз од 

свог оца, ру мун ског кра ља Фер ди нан-
да, ко ри сти ла је да по ма же си ро ти шта. 
  При ча ти о же на ма вла да ра, а не до та-
ћи се Јо ван ке Броз би ло би не мо гу ће. 
Ко ли ко су исто ри ча ри успе ва ли да до-
ђу до исти не?

 - То је ка би нет ска исто ри ја. Ар хив-
ска гра ђа је не до ступ на. Али не са мо у 
на шој др жа ви већ и у це лој Евро пи и 
све ту. Ми исто ри ча ри, ко ји смо у си ту-
а ци ји да по сле 50 го ди на има мо пра во 
да ко ри сти мо свет ску ар хив ску гра ђу 
као и на шу до ма ћу, ипак то и да ље не 
мо же мо, без об зи ра да ли жи ви мо у Бе-
о гра ду, Лон до ну или не где у Аме ри ци. 
Та гра ђа је, бу квал но, за пе ча ће на. Јо-
ван ка је сте је дан за ни мљив лик, о њој 

је зад њих не ко ли ко го ди на до ста књи га иза-
шло, до ста ин тер вјуа, али и да ље мно го то га 
“леб ди у ва зду ху’’, по чев од са мог Бро за, ко 
је он био, па на да ље – об ја шња ва Ни ко лић. 
  Што се ти че ТВ еми си ја на те му же на вла-
да ра у пе ри о ду од 12. до 20. ве ка, оне ће у 
на ред ном пе ри о ду на ста ви ти да се сни ма ју 
у свим ме сти ма у ко ји ма су жи ве ле ове ин-
три гант не и, ма ње или ви ше, моћ не же не.

М. Р. Лу ко вић

Ин три гант не и моћ не вла дар ке из сен ке
Раз го вор с Де ја ном Ни ко ли ћем по во дом ње го вог пре да ва ња у ча је тин ској би бли о те ци о срп ским  

кра љи ца ма и ца ри ца ма. – Мно го то га још „леб ди у ва зду ху’’ о Бро зу и ње го вој Јо ван ки 

„Бистричак” за најмлађе глумце
Дечји драмски студио „Бистричак“ при Културно спортском центру 

ради преко 15 година. Неколико генерација малих глумаца испратила 
је драмски руководилац Биљана Здравковић. Са много љубави, тру-
да и стрпљења успешно је адаптирала представе као што су: „Ујеж“, 
“Зла жена“, „Сироти мали хрчки“, „Укокај мога мужа“, „Мали принц“, 
„Торта на пет спратова“ и друге. Овога пута је на реду комад  „Избор 
за мис Чајна 2016.“ рађен према тексту Аце Поповића „Снежана и се-
дам патуљака“, а у адаптацији Биљане Здравковић и Горана Шмакића. 

У „Бистричку“ је увек било око 20 полазника, од којих се временом 
искристалишу они који заиста желе и могу да буду део ове драмске 
групе. Они током школовања учествују у свим представама, а њима 
се придружују нови, млађи другари.Овога пута је урађена колажна 
представа, јер је жеља драмских руководилаца била да се не изо-
стави ни један члан.

Костиме за представу су радила деца и родитељи, а за детаље се 
постарало Народно позориште. Музику је такође радио дугогодишњи 
сарадник ужичког Народног позоришта Никола Пејовић, а шминкер-
ка је Мирјана Илић. Велику захвалност Здравковићка је изразила и 
организаторима, Културно спортском центру, за дугогодишњу са-
радњу. М. Р. Л.
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Те рен у Но вом пар ку отво рен  
про мо ци јом ФК „Ча је ти на’’ 

По во дом зва нич ног отва ра ња те ре на ЈП „Кул тур но спорт ски цен тар“ са ве штач ком под ло-
гом у Но вом пар ку, одр жа на је про мо ци ја Фуд бал ског клу ба ‘’Ча је ти на’’ на ко јој су се при-
сут ни ма пред ста ви ле све клуп ске се лек ци је, од се ни ор ске до нај мла ђих, уз тре не ре Дар ка 
Ви ди ћа, Ми ро сла ва Ћал до ви ћа, Ива на Ла зо ви ћа, Мар ка Ко ста ди но ви ћа и Оли ве ра Ла за-
ре ви ћа. Том при ли ком пред ста вље на је и но ва спорт ска опре ма ко ју су до би ли по ла зни ци 
клуп ске шко ле фуд ба ла, а на пра вљен је и кра так осврт на од лич не ре зул та те се ни о ра у про-
лећ ној по лу се зо ни Окру жне ли ге. Као чин зва нич ног отва ра ња те ре на, од и гра на је утак ми-
ца из ме ђу нај мла ђих фуд ба ле ра ФК ‘’Ча је ти на’’.

Клуб је овом при ли ком из ра зио ве ли ку за хвал ност оп шти ни Ча је ти на, Спорт ском са ве-
зу Ча је ти не и свим ро ди те љи ма по ла зни ка шко ле фуд ба ла и при ја те љи ма клу ба, а по себ на 
за хвал ност ис ка за на је свим оп штин ским јав ним пред у зе ћи ма, ко ја су по мо гла у при пре ми 
но вог те ре на и уре ђе њу ње го ве не по сред не око ли не. И. Ј.

Бран ко Сто ја ко вић но ви 
пред сед ник ФС ре ги о на 

За пад не Ср би је
Бран ко Сто-

ја ко вић  но ви је 
пред сед ник Фуд-
бал ског са ве за 
ре ги о на За пад не 
Ср би је за ман-
дат ни пе ри од од 
2016. до 2020. го-
ди не. Као је ди ни 
кан ди дат јед но-
гла сно је иза бран 
на сед ни ци одр жа ној у у ви ли „Ро ма ни-
ја“ у са ста ву Сту дент ског од ма ра ли шта на 
Зла ти бо ру.

Но во и за бра ни чел ни чо век ФС За пад-
не Ср би је, ина че пред став ник ФС Бра ни-
чев ског окру га, ис та као је при ли ком пре-
у зи ма ња функ ци је да је фуд бал у на шој 
зе мљи угро жен и да су фи нан сиј ски про-
бле ми глав не не да ће са ко јим се су о ча ва-
ју фуд бал ски клу бо ви не са мо у За пад ној 
Ср би ји, већ и у чи та вој зе мљи, по звав ши 
све де ле га те да се у на ред ном пе ри о ду за-
бо ра ве лич не су је те и ани мо зи те ти за рад 
пре ва зи ла же ња свих про бле ма. И. Ј.

На ово го ди шњем из да-
њу пр во мај ског тур ни ра 

у фуд ба лу ‘’Зла ти бор 2016.’’ 
до ма ћин,  ОФК Цр ве на Зве-
зда Зла ти бор осво јио је че ти-
ри од лич ја – јед но пр во, два 
дру га и јед но тре ће ме сто. За-
па же не ре зул та те оства рио је 
и ОФК По же га (по јед но пр-
вом дру го и тре ће ме сто).

До пр вог ме ста до шла је 
ге не ра ци ја 2008, две го ди не 
ста ри ја еки па (2006.) је у фи-
на лу по ра же на од бе о град-
ске Цр ве не Зве зде са 3-0, док 
је 2003. го ди ште по ра же но 
у фи на лу од бу дван ског Мо-
гре на. Го ди ну да на мла ђи тим 
(2004) за у зео је тре ће ме сто.

По бед ни ци по го ди шти ма (2003-2008) су: Мо грен, Апо лон, ОФК 
По же га, Цр ве на Зве зда Бе о град, Старс Гра ди шка и Цр ве на Зве-
зда Ужи це. 

Нај бо љи игра чи по истим го ди шти ма су: Ду шан Шу шкав че вић (Мо-
грен), Ми хај ло Иса и ло вић (Апо лон), Ар се ни је Ни ко лић (ОФК По же-

га), Ан дреј Ба ча нин (ЦЗВБГ), 
Ду шан Пе тро вић (Старс) и Ог-
њен Мак си мо вић (ЦЗВУЕ). Нај-
бо љи гол ма ни су: Алек са Ри баћ 
(ЦЗВЗла ти бор), Вељ ко Јо ви чић 
(Апо лон), Жељ ко Ви то ро вић 
(ЦЗВУЕ), Јо ван Ми ла ди но вић 
(Ки кер) и Јо во Вр бић (ЦЗВУЕ).

  Ча је ти ну су на овом тур ни-
ру пред ста вља ле и се лек ци-
је ФК Зла ти бор и ФК Ча је ти-
на, ко је су ус пе ле да оства ре 
не ко ли ко по бе да, али је кон-
ку рен ци ја ипак би ла пре ви ше 
ја ка, та ко да ови клу бо ви ни су 
има ли пред став ни ке у ели ми-
на ци о ној фа зи.

Ор га ни за тор тур ни ра Цр ве-
на Зве зда Зла ти бор уру чио је 

по себ не за хвал ни це. До би ли су их ЈП Кул тур но спорт ски цен тар Ча-
је ти на, ФК Цр ве на Зве зда Бе о град, Спорт ски са вез Ча је ти не и Ту-
ри стич ка ор га ни за ци ја Зла ти бор. Је дан од про мо те ра тур ни ра био 
је и бив ши фуд бал ски ре пре зен та ти вац Ср би је Алек сан дар Три шо-
вић, ко ји је уру чио ме да ље за 2005. го ди ште. И. Јан ко вић

Че ти ри од лич ја за ОФК Цр ве на Зве зда Зла ти бор
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На Свет ском ку пу у ком би но ва ним бо ри-
лач ким ве шти на ма (ММА), ко ји је не дав-

но одр жан у укра јин ском Ла во ву, 20-го ди-
шњи Ча је ти нац Сре тен Бо жо вић осво јио је 
брон за ну ме да љу у ка те го ри ји ММА light до 
77 кг, а исто од лич је при па ло му је и у Но-ги 
гре плин гу. Осим ње га, у са ста ву ре пре зен-
та ци је Ср би је на овом так ми че њу био је још 
је дан Ча је ти нац – ње гов тре нер Ра ди ша Спа-
со је вић.

Сре тен Бо жо вић је члан Клу ба бо ри лач ких 
ве шти на ‘’Шо гун’’ из Ча је ти не. Он, ина че, по-
се ду је ‘’пр ви дан’’ ја пан ске џиу-џи це, а то ком 
бо ри лач ке ка ри је ре по нео је и ти ту лу шам пи-
о на Ср би је у овом спор ту. Осим у ММА, ре-
пре зен та ти вац је на ше зе мље и у бо ри лач-
ком рва њу (com bat wre stling). На так ми че њу 
у Укра ји ни Сре тен Бо жо вић се над ме тао у ка-

те го ри ји ММА light до 
77 кг. 

- Пре за до во љан 
сам оства ре ним, с 
об зи ром да ми је 
ово пр во уче шће 
на так ми че њу овог 
ни воа. У по лу фи на лу 
сам се бо рио са мо јим су на-
род ни ком, ко ји је та ко ђе био у са ста ву на-
ше ре пре зен та ци је, та ко да смо се ла га ни је 
бо ри ли, прак тич но спа рин го ва ли и до био ме 
је на по е не. Си гу ран сам да бих га по бе дио 
да смо ра ди ли пра ву бор бу. У сва ком слу ча-
ју би ло је ве о ма ле по, од лич но дру же ње пре 
све га – ка же Бо жо вић, ко ји се осим бо ри лач-
ких спор то ва успе шно ба ви и фуд ба лом, до-
ду ше знат но ма ње не го ра ни је. По след њих 

не ко ли ко се зо на члан је ло кал ног ФК ‘’Ча је-
ти на’’. Сво је вре ме но је играо за мла ду ре пре-
зен та ци ју, за ужич ку ‘’Сло бо ду’’ и пр ви тим 
‘’Је дин ства’’, али, ка ко ка же, ви ше во ли бо-
ри лач ке спор то ве и адре на лин ко ји они но-
се са со бом. 

Уз Бо жо ви ћа је у Укра ји ни био и ње гов тре-
нер, ина че чел ни чо век упра ве Клу ба бо ри-
лач ких ве шти на ‘’Шо гун“ Ра ди ша Спа со је вић, 
ко ји по се ду је ‘’пр ви дан’’ у џу доу и ‘’тре ћи дан’’ 
у ја пан ској џиу-џи ци.

- Ве ли ка је част уче ство ва ти на јед ном ова-
квом так ми че њу.На ша ре пре зен та ци ја је уче-
ство ва ла са мо у light ва ри јан ти, по што смо 
на сту пи ли пр ви пут, али смо и по ред то га 

оства ри ли нај бо ље ре зул та те. 
Сре тен је, осим у ММА, 

до шао до брон зе и у 
гре плин гу ко ји је 
нео п хо дан за уче-
шће у ММА. Ве ли-
ки успех, на рав но, 

нео че ки ван – ка же 
Спа со је вић.

До дат но при зна ње за 
ча је тин ски клуб бо ри лач ких 

ве шти на је и то што су кра јем ме се ца уз 
Сре те на Бо жо ви ћа и тре не ра Спа со је ви ћа 
још дво ји ца бо ра ца ‘’Шо гу на’’ са ста ву на ци о-
нал ног ти ма Ср би је. Овог пу та за Пр вен ство 
све та у џиу-џи ци,ко је се одр жа ва у Че шкој. 
То су Ми лан Ко ва че вић и Жар ко Гли шо вић. 
У сво је име и име сво јих са бо ра ца, Сре тен 
Бо жо вић на ја вљу је по ход на нај сјај ни ја од-
лич ја. И. Ј.

У ор га ни за ци ји Удру же ња спорт ских ри бо ло ва ца Зла ти бор, а уз по-
др шку Скуп шти не оп шти не Ча је ти на и Спорт ског са ве за Ча је ти не, 

у ча је тин ском До му кул ту ре одр жа на је по де ла ри бо ло вач ких шта по-
ва чла но ви ма ри бо ло вач ке сек ци је Основ не шко ле „Ди ми три је Ту цо-
вић“. Уче ни ци ма из Ча је ти не и Зла ти бо ра по де ље но је 90 шта по ва, а 

из удру же ња је на ја вље но да ће ње го ви чла но ви одр жа ти и пре да ва ње 
уче ни ци ма око пра вил не упо тре бе шта по ва за пе ца ње. Слич на ак ци-
ја спро ве де на је и пре три го ди не. Пре ма ре чи ма ру ко во ди о ца ри бо-
ло вач ке сек ци је на став ни це На та ше То до ро вић, oво је још је дан до каз 
успе шне са рад ње удру же ња и ри бо ло вач ке сек ци је. И. Ј.

Чла но ви ма ри бо ло вач ке сек ци је по де ље ни шта по ви за пе ца ње

Бо жо ви ћу брон за на ме да ља на Свет ском ку пу

Члан 
Клу ба бо ри лач ких 

ве шти на „Шо гун’’ оства рио 
успех на свом пр вом уче шћу на 

так ми че њу тог ни воа. – Тро ји ца из 
„Шо гу на’’ на пр вен ству све та  

у џиу-џи ци   

Борци клуба „Шогун” из Чајетине
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Билен финансира ошина Чајеина

Ка ра те тур нир „Чи го та опен 2016.”
Нај у спе шни ји тим 17. из да ња ка ра те тур ни ра „Чи го та опен’’ је 

еки па ‘’Шам пи о ни’’ из Ба ње Ко ви ља че, ко ја је у ге не рал ном пла сма-
ну за у зе ла пр во ме сто, ис пред ‘’Ја во ра’’ из Ива њи це и ‘’Омла дин ца’’ 
из Ба ји не Ба ште. Ово го ди шње из да ње тур ни ра оку пи ло је око 250 

так ми ча ра, углав ном мла ђих ка те го ри ја, из три де се так клу бо ва. Ти-
ту ла нај бо љег так ми ча ра у ка та ма и бор ба ма при па ла је Ми ха и лу 
Ва си ли ћу из Ло зни це, док је код де во ја ка у ка та ма нај у спе шни ја 
би ла Ан дреа Ста ни са вље вић(Бо рац), а у бор ба ма Бран ки ца Не го-
ва но вић (Ба ња Ко ви ља ча). Ор га ни за то ри так ми че ња би ли су Ка-
ра те клуб ‘’Зла ти бор’’ и Ка ра те фе де ра ци ја уже Ср би је. И. Ј.

На Пр вен ству ре ги о на уже 
Ср би је, одр жа ном у Ја го ди-

ни, чла но ви Ка ра те клу ба ‘’Руј-
но’’“ осво ји ли су де вет ме да ља: 
че ти ри злат не, три сре бр не и 
две брон за не. Ча је тин ски клуб 
на сту пио је са пет на ест так ми-
ча ра у по је ди нач ној кон ку рен-
ци ји и три еки пе (две жен ске и 

је дан му шка). Ово је би ло ква-
ли фи ка ци о но так ми че ње за 
про ла зак на пр вен ство Ср би је, 
ко је се одр жа ва кра јем ме се ца. 
У по је ди нач ним ка те го ри ја-
ма ме да ље и си гу ран пла сман 
на пр вен ство Ср би је су обез бе-
ди ли  Јо ва на Аћи мо вић  (злат-
ну), Ни ко ли на То до ро вић и Дар-

ко Ла за ре вић (сре бр ну) и Пе тра 
Бо жић  (брон за ну). Ка та тим у 
са ста ву:  Ани ца Ра ди бра то вић, 
Јо ва на Аћи мо вић и Ми ра Ста-
нић оки тио се злат ном ме да љом, 
а сре бро је узео тим у са ста-
ву:  Ве дра на Се ла ко вић, Ми ли-
ца Шун де рић и Ни ко ли на То до-
ро вић, док је му шка еки па (Вук 

Ми ло са вље вић, Дар ко Ла за ре-
вић и Ву ка шин Ви ло ти је вић) за-
у зе ла тре ћу по зи ци ју. По ред њих, 
и оста ли так ми ча ри су се пла си-
ра ли на пр вен ство Ср би је та ко 
што су сво јим на сту пом обез бе-
ди ли ула зак ме ђу пр вих осам у 
сво јим так ми чар ским ка те го ри-
ја ма. И. Ј.

У ор га ни за ци ји оп-
шти не Ча је ти на и уз 
по др шку хо те ла ‘’Па ли-
сад“, чла но ви Ру ко мет-
ног клу ба Штрп це тре ћу 
го ди ну за ре дом по се ти-
ли су Зла ти бор. По вод 
за њи хо во го сто ва ње је 
уче шће на тур ни ру „Zla-
ti bor for fri en dship“.Овај 
клуб из нај у жни је срп-
ске ен кла ве на Ко со ву 
осно ван је 2008. го ди-
не, а так ми чи се у Дру-
гој ли ги За пад.

Пред сед ник Скуп шти не оп шти не Ча је ти на Ми ло је Ра јо вић том при ли ком је ис та као да ће 
се и у на ред ном пе ри о ду оп шти на тру ди ти да што ве ћем бро ју де це са Ко со ва обез бе ди бо-
ра вак на Зла ти бо ру, ка ко би ти ма ли ша ни “не са мо упо зна ли но ве љу де, већ и да ко ли ко-то-
ли ко за бо ра ве на сва ко дне ви цу”. Пре ма Ра јо ви ће вим ре чи ма, оп шти на Ча је ти на има ве о ма 
до бру са рад њу са гра до ви ма на Ко со ву, пре све га са брат ском оп шти ном Зу бин По ток, та ко 
да се по вре ме но ор га ни зу ју и по се те де це са Зла ти бо ра та мо шњим гра до ви ма. И. Ј.

Де вет ме да ља за ка ра ти сте Руј на

Ру ко ме та ши из срп ске ен кла ве Штрп це  
по се ти ли Зла ти бор 
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Фудбалери ‘’Златибора’’ из 
Чајетине завршних пет 
кола Зоне Дрина оче-

кују растерећено, с обзиром да 
су обезбедили прво место. Тиме 
и пласман у виши ранг, Српску 
лигу Запад, после скоро деце-
нију и по паузе. Разлика од 16 
бодова у односу на најближе 
пратиоце довољно говори о до-
минацији Чајетинаца у овој се-
зони, којој је пре свега допринео 
одличан фудбал који су играли и 
добра организација клуба, а до-
датно и резултатски „киксеви“ 
најближих конкурената. 

Поводом овог успеха, који ће 
несумњиво остати упамћен, раз-
говарали смо са предузимљи-
вим и амбициозним председни-
ком клуба Вељком Радуловићем. 
Он је поносан на остварено, а 
већ оквирно има представу око 
тога како да се играчки кадар до-
датно побољша за изазове у ви-
шем рангу. Као и шта би могло 
да се учини са аспекта инфра-
структуре, по питању услова које 
озбиљнија такмичарска конку-
ренција носи са собом.

- Поучени прошлогодишњим 
искуством борили смо се да у 
овој сезони што пре решимо пи-
тање пласмана, како бисмо има-
ли што више времена да се спре-
мамо за виши ранг. То ће бити 
сезона великих изазова, биће 
лепо, али и тешко играти тај 
ранг. Зато желимо да  15. август 

дочекамо што спремнији у свим 
аспектима: играчком, спонзорс-
ком, као и што се тиче техничких 
ствари на самом стадиону –каже 
за ‹›Златиборске вести›› Вељко 
Радуловић.

  Подсећамо да је тренер пр-
вог тима Милан Чанчаревић у 
више наврата истицао је да је 
овај резултат производ систем-
ског рада у претходне три годи-
не. Сличног мишљења је и први 
човек клуба. 

 - Половина играчког кадра 
била је у саставу и пре три годи-
не, стручни штаб је непромењен, 
а мала освежења имали смо у уп-

рави због повећања степена так-
мичења. Тим је појачаван сваке 
полусезоне. Доводили смо игра-
че који су квалитетне личности. 
Поносан сам да су Мудринић, 
Луковић, Станић, Милосавље-
вић, Костадиновић и остали које 
нисам поменуо, а који су били у 
тиму још у Окружној лиги, успе-
ли да за три године оду два ранга 
више, што се скоро није догодило 
у овом делу Србије. 

  Радуловић је још током зиме 
говорио да се већ тада кренуло 
са формирањем састава који ће 
наступати у Српској лиги у на-
редној сезони. Иако је тим оф-
ормљен, у клубу су свесни да би 
неке позиције требало додатно 
појачати.

 - Највећи број играча ће оста-
ти, али битан нам је укупан број 
фудбалера. С обзиром на оз-
биљност такмичења неопходно 
нам је око 23 играча. Биће лепо 
дочекати крагујевачки ‘’Раднич-
ки’’, ‘’Смедерево’’, ‘’Будућност’’ из 
Ваљева...Али то ће бити и вели-
ки изазов. Неће бити лаких утак-

мица у Српској лиги. Током про-
лећа смо пратили играче који су 
пореклом из наше општине, а 
који наступају за клубове у Срп-
ској лиги или у Првој лиги. Има 
сигурно четири-пет момака који 
би допринели квалитету наше 
екипе. Не знам њихове плано-
ве, али моје мишљење је да тре-
нутно боља средина за њих од 
ФК ‘’Златибор’’ и Српске лиге не 
постоји.

Виши ранг, по оцени председ-
ника клуба, са собом носи и по-
већање критеријума по плану ин-
фраструктуре. Радуловић истиче 
да су услови на „Швајцарији“ у 
потпуности у складу са рангом 
такмичења, али је додатно уна-
пређивање овог спортског цен-
тра свакако у плану. Најпре се 
планира наткривање трибина, 
обезбеђивање простора за пред-
ставнике медија и реконструк-
ција управне зграде. 

Сјајна фудбалска сезона на 
измаку додатно би била уле-
пшана резултатом пионир-
ске селекције, коју води Срђан 
Стојановић. Они су у прили-
ци да се изборе за прво место 
у Окружној лиги и самим тим, 
за доигравање за Квалитетну 
лигу Западне Србије. Тај успех 
сматра посебним и први човек 
клуба.  

 - После скоро једне деце-
није имамо једну млађу селек-
цију која је прва на табели. То 
су момци 2001. годишта, који су 
заједно већ четири године. Омо-
гућили смо им да зимус буду на 
припремама у Игалу са првим 
тимом, што им је свакако по-
могло у фудбалском социјализо-
вању. Било би, разуме се, веома 
лепо када бисмо наредне сезоне 
имали млађу селекцију у Квали-
тетној лиги Западне Србије –за-
кључује Вељко Радуловић.

Иван Јанковић

САГОВОРНИК С ПОВОДОМ: ВЕЉКО РАДУЛОВИЋ,  
ПРЕДСЕДНИК ФК „ЗЛАТИБОР”

Фудбалери „Златибора’’ 
међу некадашњим 
суперлигашима
Први човек клуба говори о пласману у Српску лигу Запад, 
постигнутом квалитетним системским радом.  
– У новој сезони на мегдан крагујевачком „Радничком’’, 
„Смедереву’’, ваљевској „Будућности’’...   
и то играчки појачани 


