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Прва регионална Канцеларија за 
сарадњу са Руском Федерацијом 
отворена је 6.јуна на Златибору, 

у згради Туристичке организације Зла-
тибор. Та канцеларија, чији је оснивач 
општина Чајетина, биће сервис привре-
дницима Златиборског округа, увек на 
услузи зарад организованијег наступа 
на руском тржишту. Реч  је о првој так-
вој институцији у Републици Србији, 
конкретно опредељеној ка развоју еко-
номске сарадње између наше земље и 
Русије.

Просторије канцеларије свечано су 
отворили председник општине Чајети-
на Милан Стаматовић, амбасадор Руске 
Федерације у Србији Александар Чепу-
рин и председник Српске народне пар-
тије Ненад Поповић.

Милан Стаматовић је на отварању 
изјавио да је Канцеларија за сарадњу са 
Руском Федерацијом основана у циљу 
да покажемо да и мале локалне самоу-
праве, каква је општина Чајетина, могу 
да помогну нашим привредницима и 
туристичким радницима у сарадњи са 
тржиштем те велике земље. ‘’Општина 
Чајетина ће ову канцеларију искори-
стити да привредницима целог региона 

помогне у промоцији туристичке прив-
реде и пласирању њихових производа 
на руско тржиште. Сви они могу у њој 
да потраже помоћ, да се ослоне на услу-
ге које ће им овде бити пружене“, нагла-
сио је председник општине Чајетина. 
  По његовим речима, привредници 
нашег краја подржали су отварање ове 
канцеларије. ‘’Надам се да ће и остале 
локалне самоуправе у Србији искори-
стити прилику и отварањем оваквих 
канцеларија помоћи својим привре-
дницима да производе пласирају на 
руско тржиште’’, додао је Стаматовић, 
па као крајњи циљ определио долазак 
руских инвеститора у Србију.

 „Главни производ општине Чајетина 
је туризам, ми се у унапређењу те са-
радње ослањамо на туристичку понуду. 
Можемо на руско тржиште, наравно, да 
пласирамо и традиционалне произво-
де са ових простора, као што су воће, 
млеко, месни и млечни производи“, 
закључио је Стаматовић те напоменуо 
да се у овом подухвату нада што бољој 
сарадњи са Ужицем и осталим околним 
општинама, уколико и оне буду заинте-
ресоване.

Амбасадор Чепурин је истакао да от-
варање ове канцеларије представља 
авангардни корак, па нагласио важност 
системског приступа сарадњи две земље 
како би она била успешнија. ‘’Имамо ве-
лике али недовољно искоришћене мо-
гућности за развој међусобне сарадње. 

Мислим да будућност и Русије и Србије 
лежи на истоку, због тога развој наших 
веза са Србијом иде у правом смеру. 
Канцеларије ове врсте постоје у више 
градова западноевропских земаља и већ 
показују своју ефикасност. Мислим да ће 
и ова канцеларија која је овде отворена 
бити успешна, да ће представљати  при-
мер за углед другим регијама Србије“, 
изјавио је Александар Чепурин.

Новоотворена канцеларија на Зла-
тибору, како је најављено, бавиће се 
анализом тржишта у Русији, са посеб-
ним акцентом на руске регионе, и ука-
зивати на могућности извоза произ-
вода из Златиборског округа. Такође, 
посредоваће у контакту са руским ин-

Отворена Канцеларија за сарадњу 
са Руском Федерацијом

Милан Стаматовић: 
Канцеларија свим 
привредницима  

на услузи 
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 Будућност Русије  
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ституцијама и организацијама те про-
мовисати инвестиционе потенцијале 
нашег округа у циљу привлачења ин-
веститора из Русије, као и инвеститора 
из Европске Уније заинтересованих за 
извоз на руско тржиште по повлашће-
ним условима.

Тим поводом Ненад Поповић је ис-
такао да ће ово бити одлично место 
где сви инвеститори могу да дођу и 
добију потребне информације, било да 
улажу у туристичке или у производне 
капацитете којих је много на Злати-
бору. ‘’Само у последњих годину дана 
извоз пољопривредних производа са 
Златибора у Руску Федерацију порас-
тао је 300 одсто. То је изванредан раст, 
уз могућност да се због санкција више 

извози за Русију, а без царина. Све ово 
је једна велика шанса за оне који се 
баве извозом. Такође, отварање овакве 
канцеларије ће привући и заинтересо-
ване инвеститоре из других земаља у 
окружењу, који ће на овај начин наћи 
још бољи пут како да дођу до крајњих 
купаца на територији Руске Федера-
ције“, рекао је председник Српске на-
родне партије.

Поповић је подсетио да је ова инсти-
туција на Златибору оформљена по узо-
ру на канцеларије у Немачкој и Аустрији 
где сваки већи град или регион гради 
системски приступ инвеститорима и 
извозницима. А партнери из Русије, у 
којој су институције веома јаке, желе да 
сарађују са сличним канцеларијама.

Овом догађају на Златибору претхо-
дио је округли сто на тему „Златибор-
ски округ као модел успешне сарадње 
са Русијом“, у чијем раду је учествовало 
више од двадесет најзначајнијих прив-
редника овог округа.

 Канцеларија за сарадњу са Руском 
Федерацијом у просторијама Турстичке 
организације Златибор биће отворена 
сваког дана од 8 до 16 часова.

 Нада Џелебџић

Канцеларија за сарадњу са Руском Федерацијом 
у просторијама Турстичке организације Златибор 

биће отворена сваког дана од 8 до 16 часова

„
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При вред на де ле га ци ја На род
не Ре пу бли ке Ки не по се ти ла је 
12. и 13.ју на оп шти ну Ча је ти на. 

Ви ше од 30 ис так ну тих ки не ских при
вред ни ка, ко ји сво је ком па ни је има ју у 
тој нај мно го људ ни јој др жа ви и сву да по 
све ту, упо зна ло се са про јек ти ма ко је је 
оп шти на Ча је ти на при пре ми ла.

Ува же ним го сти ма пред ста вље на су 
22 про јек та на ше оп шти не, са свом по
треб ном до ку мен та ци јом. Они ће би ти 
усту пље ни по тен ци јал ним ин ве сти то
ри ма ка ко би мо гли да са гле да ју одр жи
вост и оправ да ност по ме ну тих про је ка
та.  Де ле га ци ју На род не Ре пу бли ке Ки не 
пред во ди ла је Лин да Вонг, пред сед ни ца 

гру па ци је ‘’Ји Хао’’. Го во ре ћи у свој ству 
до ма ћи на, пред сед ник оп шти не Ча је
ти на Ми лан Ста ма то вић је на гла сио да 
је ова по се та ор га ни зо ва на с на ме ром 
да се ус по ста ви обо стра но ко ри сна са
рад ња. ‘’Оп шти на Ча је ти на, као јед на 
ма ла ло кал на са мо у пра ва на ју го за па
ду Ср би је, има по тен ци ја ле у по љо при
вре ди и ту ри зму. Ми смо при пре ми ли 
ком плет ну про јект ну до ку мен та ци ју 

ко ја је пред у слов за по тен ци јал на ула
га ња. При пре ми ли смо и до бро ура ди
ли ин фра струк ту ру, има мо де фи ни са ну 
имо ви ну. Учи ни ће мо све да ова по се та 
ре зул ти ра са рад њом у би ло ком сми слу, 
где не ће из о ста ти без ре зер вна по др шка 
ло кал не са мо у пра ве’’, ре као је чел ник 
на ше оп шти не.

Ин ве сти ци о не по тен ци ја ле са др жај
ном пре зен та ци јом је пред ста ви ла Бо

ја на Бо жа нић, по моћ ни ца пред сед ни ка 
оп шти не. Го сте је упо зна ла са 22 про
јек та од ко јих су нај зна чај ни ји гон до ла, 
аква парк, ‘’Злат ни град’’ на Риб нич ком 
је зе ру, из град ња фа бри ке за пре чи
шћа ва ње от пад них во да, град ња но ве 
ауто бу ске ста ни це и тр жног цен тра на 
про сто ру ста ре, голф те ре на, спорт ског 
аеро дро ма...Уз ту ри стич ку и спорт ску 
ин фра струк ту ру пред ста вље ни су по

Ки не ски при вред ни ци оду ше вље ни 
мо гућ но сти ма Зла ти бо ра

  
   

Где про ђе ауто-пут,  
ту про ла зи и бо гат ство

По ре чи ма пред вод ни це ове ки не ске 
при вред не де ле га ци је Лин де Вонг, Зла
ти бор има мно го ре сур са, а је ди но што 
она ви ди као не до ста так је – тран спорт. 
   „Уко ли ко би се по тен ци ја ли ко је ну ди 
Зла ти бор мо гли пре не ти до свих кра
је ва све та то би би ло од лич но. Да нас 
смо об и шли ста ри аеро дром По ни кве 
ко ји тре ба ре но ви ра ти. Уко ли ко са тог 
аеро дро ма бу ду мо гли да по ле ћу ави
о ни у све кра је ве све та си гур на сам да 
би то до при не ло раз во ју овог кра ја. 
Тре ба по ве сти ра чу на и о раз во ју ауто
пу те ва. Ки не зи има ју јед ну из ре ку: где 
про ђе пут, ту про ла зи и бо гат ство. Ми 
ов де ви ди мо фан та стич не по тен ци ја ле 
за раз вој и из тог раз ло га би тре ба ло да 
раз мо три мо на ко ји на чин би мо гли да 
их ис ко ри сти мо у пре ра ди. И да отва ра
мо но ве фа бри ке, ис ко ри сти мо све оно 
што нам се ну ди у овом кра ју’’, на по ме
ну ла је пред сед ни ца гру па ци је ‘’Ји Хао’’. 

Чла но ви при вред не де ле га ци је из Ки не нај ви ше 
за ин те ре со ва ни за по љо при вре ду.  

– Зла ти бор Ки не зи ма из гле да  
као швај цар ско ски ја ли ште 



5ЈУН, 2015. ГОДИНЕ АКТУЕЛНО

тен ци ја ли Зла ти бо ра и у сек то ру об
но вљи вих из во ра енер ги је: ма ле хи
дро е лек тра не, ве тро пар ко ви, со лар на 
енер ги ја. По себ но су ис так ну ти до са да
шњи из у зет ни ре зул та ти у ис тра жи ва
њу ге о тер мал них во да.      

Чла но ви ки не ске де ле га ци је ни су 
кри ли за ин те ре со ва ност за по ну ђе не 
про јек те, с тим што их је, су де ћи по по
ста вље ним пи та њи ма, по себ но за ни
мао раз вој сто чар ства. У из ја ви да тој 
то ком овог до га ђа ја Лин да Вонг је ис та
кла оду ше вље ње ов де ви ђе ним.’’Ве о ма 
сам срећ на што сам, ево, дру ги пут има
ла при ли ку да до ђем на Зла ти бор. Ово 
ме сто је на ме не про шли пут оста ви ло 
из у зет но до бре ути ске. Та да је би ла зи
ма и ви де ла сам љу де ко ји се ски ја ју, а 
све је из гле да ло као у швај цар ским ски
ја ли шти ма. Са да сам за те кла пот пу но 
друк чи је окру же ње: зе ле ни ло, шу ме, 
тра ву и то је за и ста пре див но’’, сли ко
ви то је опи са ла она, па те ути ске по ве
за ла са про из вод ним мо гућ но сти ма: 

„Све ово ми је са свим до вољ но да 
знам да ту где има та ко зе ле не тра ве ту 
је си гур но до бра и во да. А где је до бра 
во да и до бра тра ва, то је до вољ но до бро 
за раз вој по љо при вре де. Ово ме сто је 
из ван ред но за ту ри зам, то сам ви де ла 
на кон пре зен та ци је оп шти не Ча је ти
на. Ов де смо сте кли до бар увид у то шта 
све ну ди Зла ти бор, као и це ла оп шти
на. Ве о ма смо за ин те ре со ва ни за раз
вој по љо при вре де у овом кра ју. Ово је 
из ван ред но ме сто ко је пру жа од лич не 
при род не по год но сти за раз вој по љо
при вре де и сто чар ства. Ми слим да су то 
две обла сти ко је ће мо оба ве зно раз мо
три ти у на шој бу ду ћој са рад њи’’, на ја
ви ла је чел ни ца гру па ци је ‘’Ји Хао’’.

Ки не ска при вред на де ле га ци ја по
се ти ла је и Ски цен тар ‘’Тор ник’’. Ту су 
ње ни чла но ви упо зна ти са бо га тим мо
гућ но сти ма за зим ски и спорт ски ту ри
зам, као и про јек том из град ње гон до ле 
ко ја ће по ве зи ва ти цен тар Зла ти бо ра 
са Тор ни ком. Ова и прет ход на по се та 

ки не ске де ле га ци је на шем кра ју би ле 
су у ци љу упо зна ва ња и пред ста вља ња 
по тен ци ја ла ко је ну ди мо, док ће се на 
тре ћем за јед нич ком ску пу на пра ви ти 
кон крет ни ре зул та ти ка ко би се до не ле 
од лу ке у ко је про јек те би Ки не зи ин ве
сти ра ли и са ко јим би се пр вим про јек
том от по че ло.

Су ми ра ју ћи ре зул та те ове по се те, 
пред сед ник Ста ма то вић је ре као: ‘’Ис
ко ри сти ли смо при ли ку да све на ше по
тен ци ја ле пред ста ви мо и у овом крат
ком вре мен ском пе ри о ду по ка же мо 
оно што је нај бит ни је за нас. Иза шли 
смо са кон крет ним по да ци ма, с тим 
што је на на ма оста ла оба ве за да сву 
ком плет ну до ку мен та ци ју пре ве де ну 
до ста ви мо ки не ским ин ве сти то ри ма 
ка ко би се кроз про јек те бо ље упо зна
ли са оним што је за њих бит но. То су 
сту ди је оправ да но сти и ис пла ти во сти 
ин ве сти ци ја ко је пла ни ра мо да ре а ли
зу је мо“.

 На да Џе леб џић

Ста ма то вић: Ки не зи за ин те ре со ва ни  
за хо тел „Зе лен ка ду’’

Оце њу ју ћи ову по се ту успе шном, уз на ја ву мо гу ће са рад ње с Ки не
зи ма у обла сти ту ри зма и по љо при вре де за шта су они по себ но за
ин те ре со ва ни, пред сед ник оп шти не Ча је ти на на ја вио је пр ве ко ра
ке на ма њим про јек ти ма, ка ко би они сте кли по ве ре ње у нас за рад 
парт нер ства на да љој са рад њи. „Су де ћи по пр вим раз го во ри ма, 
тре нут но су за ин те ре со ва ни за хо тел ‘Зе лен ка ду’, ко ји је по ну ђен на 
про да ју од 2013. го ди не’’, обе ло да нио је Ми лан Ста ма то вић, до да
ју ћи да би са рад ња с Ки не зи ма до дат но до при не ла про спе ри те ту 
успе шне оп шти не Ча је ти на, па и це лог Зла ти бор ског окру га.

Ми ни стар прав де у Вла ди Ср би је Ни ко
ла Се ла ко вић, ини ци ја тор ове по се те 

ки не ске де ле га ци је Зла ти бор ском окру гу, 
ис та као је да оп шти на Ча је ти на са пла ни
ном Зла ти бор, ко ја је на про сто ри ма бив
ше Ју го сла ви је би ла ли дер у га је њу круп не 
сто ке и ова ца, има до бру по ла зну осно ву 

да пред ста ви све оно што ну ди као мо гућ
ност раз во ја овог кра ја. Раз вој ту ри зма и 
по љо при вре де на Зла ти бо ру зна чи раз вој 
ту ри зма и по љо при вре де у це лом окру гу, 
на гла сио је Се ла ко вић. 

„Оп шти на Ча је ти на је да ла обе ћа ње да 
ће де таљ не про јек те усту пи ти на шим ки

не ским при ја те љи ма и парт не ри ма ка ко 
би они мо гли до бро да их про сту ди ра ју, да 
са гле да ју сву оправ да ност и одр жи вост ре
а ли за ци је та квих про је ка та. Ча је ти на је до
ка за ла да и ма ла оп шти на са 15.000 ста нов
ни ка мо же да по ну ди не што ка да се до бро 
ор га ни зу је“, ре као је ми ни стар Се ла ко вић.

Ми ни стар Се ла ко вић: Ча је ти на је до бро ор га ни зо ва на оп шти на
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Златиборски округ као модел ус-
пешне сарадње с Русијом’’ била је 
тема округлог стола одржаног уочи 

отварања Канцеларије за сарадњу с Ру-
ском Федерацијом на Златибору. У ње-
говом раду учествовали су амбасадор 
Русије у Србији Александар Чепурин, 
трговински представник РФ Андреј 
Хрипунов, председник Српске народне 
партије Ненад Поповић, председник 
општине Чајетина Милан Стаматовић, 
помоћник председника ове општине 
Бојана Божанић, као и 25 привредника 
који послују на Златибору.

Модератор скупа Бојана Божанић, 
упознајући привреднике са циљеви-
ма отварања канцеларије, напоменула 
је да ће ова канцеларија као прва зва-
нична институција у Србији за сарадњу 
с Руском Федерацијом поред осталог 
промовисати потенцијале Златиборс-
ког округа у циљу привлачења инвес-

титора из окружења, али и из Европске 
Уније, за извоз у Русију по повлашће-
ним условима.

Канцеларија ће бити доказ да је мо-
гуће повећати и боље организовати 
извоз у Русију ако буду коришћени ка-
пацитети локалних самоуправа. У њој 
ће се вршити анализа руског тржишта, 
привреде руских региона. Отварањем 
канцеларије, такође, отвара се и могућ-
ност за нова радна места и побољшање 
квалитета живота наших суграђана’’, 
нагласила је Бојана Божанић.

Председник општине Чајетина Милан 
Стаматовић рекао је привредницима 
да канцеларија није случајно отворена 
на подручју ове локалне самоуправе, у 
којој постоје добри темељи за даљи раз-

вој. ’’Чињеница да је буџет ове општине 
у последњих 10 година увећан 100 одсто 
захваљујући подршци вас привредника 
и раду локалне самоуправе на уређењу 
планске документације довољно гово-
ри  о амбијенту који смо створили за 
развој општине. Циљ нам је да дођу ту-
ристи, а ако они буду задовољни доћи 
ће и инвеститори, као и да производе 
са овог подручја пласирамо на руско тр-
жиште’’, казао је Стаматовић.

Руски амбасадор Александар Чепу-
рин изнео је свој утисак да се Србија 
налази у првој етапи развоја. „Присту-
пање некој организацији је само фор-
малност, а отварање граница води 
уништавању домаће привреде. Српски 
бизнис мора да дефинише пут развоја 
како би држава била просперитетнија. 
Мислим да је прави пут сарадња с Ру-
сијом, не због корена већ због будућ-
ности. Неопходан је системски наступ 

на руском тржишту, мора се планирати 
дугорочно било да је реч о пољоприв-
реди или инвестицијама. Мислим да 
је отварање канцеларије добар потез’’, 
појаснио је Чепурин.

Трговински представник Руске Феде-
рације Андреј Хрипунов сматра да ова 
регија пружа могућности за улагања. 
„Данас сам схватио да овај крај Руси 
воле, а уверио се да овде има у шта да 
се улаже. Могуће је инвестирати у пре-
кограничну инфраструктуру, друмски 
саобраћај, велика развојна шанса је и 
пруга БеоградБар у чијој ће ревитали-
зацији учествовати Руска Федерација’’, 
оценио је трговински представник.

Председник СНП Ненад Поповић 
рекао је да је отварање канцеларије 

на Златибору пионирски подухват и 
изванредан потез општине Чајетина, 
те да би овакве институције за развој 
економије, какве постоје и у Тиролу и 
у Баварској, требало да има сваки округ 
у Србији. ’’Русија је земља у којој функ-
ционишу институције па не чуди што 
жели сарадњу са специјализованим 
институцијама на другој страни. Наша 
шанса су и санкције чланица Европске 
Уније према Русији. Имамо изузетне 
услове за планинскобањски, конгрес-
ни, верски и спортски туризам по мери 
руског госта’’, истакао је Поповић.

У дискусији поводом отварања ка 
нцеларије златиборски привредници 
су здушно подржали овај корак општи-
не Чајетина, па изнели своје предлоге о 
будућем  раду те институције. 

  Златиборски хотелијери, од којих 
неки пословно већ сарађују с Русијом, 
апеловали су на интензивнијој промо-

цији ове планине према руским ком-
панијама које послују у Србији. Чуо се 
и предлог да канцеларија на својој ин-
тернет страници омогући увид у про-
цедуре за извоз у Русију. Произвођа-
чи млека затражили су усаглашавање 
процедура око контроле квалитета и 
извоза млека, јер данас на руско тр-
жиште из Србије стижу минорне коли-
чине ’’беле течности’’.

Привредници Златибора сматрају да 
су побољшање путне инфраструктуре и 
обнова аеродрома Поникве најважнији 
услови за даљи развој овог краја. Они су 
апеловали на представнике Руске Феде-
рације да помогну у реализацији идеје 
да траса аутопута према црногорском 
приморју прође преко Златибора.  

Српски бизнис одређује пут развоја

Привредници 
Златиборског 

округа подржали 
отварање 

Канцеларије за 
сарадњу с Руском 

Федерацијом.  
– Чепурин: Прави 

пут је сарадња  
с Русијом, не због 
корена већ због 

будућности

„
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РАДОЈЕ 
ЦВЕТИЋ 

власник  
ПК „Златибор” 
са Златибора

„Отварање канцеларије је добар потез за 
цео регион, с тим што би привредници 
морали да се повежу и удруже како би се 
нешто озбиљно урадило, а ова канцела
рија треба да има велику улогу у тој при
чи. Потенцијал руског тржишта је вели
ки, тако да овде сигурно постоји простор 
за озбиљан рад. Што се тиче квалитета 
наших производа, они сасвим задо
вољавају пробирљиво руско тржиште и 
испуњавају све услове. Примера ради, у 
ПК „Златибор“ до сада је било најмање 
10 посета од стране озбиљних руских 
компанија и трговинских ланаца. Узор
ци наших производа су послати на оцену 
и на проверу квалитета па су оцењени 
највишим оценама, чак већим и од њи
ховог највећег снабдевача из Белорусије. 
Дакле, што се квалитета тиче, ту нема 
проблема. Међутим, саме процедуре 
добијања извозничких дозвола, анализе, 
контроле много оптерећују нашег про
извођача по, рецимо, литри млека. До
маћинствима са стадом до 100 грла када 
све плате што је потребно оптерећују се 
цена млека, па наши производи са ова
ким ценама тренутно нису конкурентни 
на тржишту, јер се Европи нуде јефти
нији. И то је сада додатни проблем који 
је доминантан што се тиче млека и млеч
них производа“, наглашава Цветић.

Овај привредник истиче да је његова 
компанија већ присутна на иностраном 
тржишту. Ради за извоз у Русију, Норвеш
ку, Данску, Швајцарску, Шведску, Фран
цуску, Енглеску, Јапан и Америку. Али, по 
његовој процени, основни проблем је тај 
што наши мали произвођачи треба да се 
боре са глобалним европским прозвођа
чима који све имају организовано, као и 
повољну цену хране.

„Зато нашим произвођачима треба по
моћи да се развијају. Ваља знати да ми у 
Србији једино можемо да производимо 
храну и ако ту област угасимо ми нећемо 

имати шта да створимо“, наглашава влас
ник ПК „Златибор“ па додаје да тренутно 
на тржишту Србије има између 200 и 300 
хиљада литара млека вишка дневно што 
је огроман проблем, јер се млеко и млеч
ни производи увозе по ниским ценама.

Цветић стога апелује на државу и ин
ституције да помогну малим произвођа
чима, наводећи да он лично има доста 
добру сарадњу у том делу са Регионал
ном развојном агенцијом „Златибор’’ из 
Ужица. 

ТОМИСЛАВ  
МОМИРОВИЋ 

директор  
„Мона хотел  
менаџмент д.о.о.’’  
у чијем саставу  
је хотел  
„Златибор Мона’’ 

Jако је добро то што је канцеларија за 
сарадњу са Руском Федерацијом прво 
отворена на Златибору. 

„Тајминг код таквих ствари је јако ва
жан и увек је добро бити први. Сви зна
мо да је руско тржиште велико и да све 
више људи у Русији путује ван земље 
како би искористили своје одморе. Пред 
свима нама је тежак задатак да део те 
велике тражње каналишемо и на наш 
Златибор. Уколико ова канцеларија 
буде радила квалитетан дестинацијски 
менаџмент, сигурно ће бити помака у 
привлачењу туриста из Русије. Хотели 
су спремни да заједно са канцеларијом 
иду на сајмове и појачају промоцију на 
руском тржишту. Златибор бележи по
раст броја ноћења туриста из те велике 
земље и то су углавном држављани Ру
сије који раде и бораве на територији 
Србије. Такође, одређени број руских 
спортских екипа организује своје при
преме на Златибору, али тај број није то
лико велики. Ми смо заиста пред вели
ким изазовом да привучемо туристе из 
Русије, пре свега због велике удаљености 
и не тако добре саобраћајне инфра
структуре, али на томе морамо озбиљно 
да радимо“, истиче Момировић и додаје 
да ниједно тржиште данас не значи сигу
ран долазак туриста те да се на свакоме 

треба стално доказивати. Он напомиње 
да је јако важна перцепција потрошача и 
да се зна да грађани Русије са симпатија
ма гледају на Србију.

„То нам свакако олакшава, али да 
бисте успели и направили добар посао 
морате да имате квалитетан производ. 
Српски туризам мора много да уложи у 
промоцију и у изградњу туристичке ин
фраструктуре у колико жели да привуче 
туристе из Русије. Знамо да су њихова 
примарна одредишта ван те земље мор
ске дестинације и западноевропски гра
дови, али уз велики напор свих нас ми
слим да можемо да скренемо један део 
те тражње и на Златибор, у чему је от
варање Канцеларије за сарадњу свакако 
корак у правом смеру“, сматра Томислав 
Момировић.
 

МИЛАНКО  
ЈОВАНОВИЋ

власник  
предузећа
„Диви’’

„Ова канцеларија може много да значи, 
не само за наш крај већ и за целу Србију. 
Мислим да је акценат највише стављен 
на пољопривреду, која ће и највише до
бити у овој целој причи. Лично за себе 
не видим неку велику шансу, јер се ба
вим производњом пластичне амбалаже 
и своју робу пласирам на европско тр
жиште, а Русија ми је далеко и мислим 
да трошкови транспорта много утичу на 
крајњу цену. Ипак, подржавам отварање 
овакве канцеларије уз став да ће на ово
ме морати доста да се ради. Потребни су 
прави људи који ће у канцеларији ради
ти на спајању наших и руских привред
нике, они су ти кључни играчи. Искрено, 
не знам колико су наши произвођачи 
спремни на ову сарадњу са Руском Фе
дерацијом, али знам да имају много да 
уложе. Није проблем да се роба прода, 
треба је произвести у довољним количи
нама. А да би нешто произвео потребно 
је, пре свега, много пара и људи. Украт
ко, ко себе види у овој причи добро ће 
проћи“, каже Јовановић.  

Наши производи бољи него њихових снабдевача
РЕЧ ПРИВРЕДНИКА
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На прагу смо летње туристичке 
сезоне на Златибору, најпосеће-
нијој планини Србије. Стижу 

резервације и многобројне најаве дола-
зака гостију с разних страна. Биће ово 
још једно успешно лето, можда и боље 
од претходних. Таквој процени у прилог 
иду подаци о напретку забележеном у 
овогодишњој посети које је за ‹›Злати-
борске вести›› саопштио директор Ту-
ристичке организације Златибор Арсен 
Ђурић. 

   Он истиче да је само у првих пет ме-
сеци ове године овде забележен пораст 
броја гостију и ноћења за 21 одсто у од-
носу на исти период лане. На Златибору 
је присутан константан тренд раста ту-
ристичког промета у последњих десетак 
година, при чему су, по Ђурићевим ре-
чима, поред природних лепота Златибо-
ра и климатских услова пресудна велика 
улагања општине Чајетина у овдашњу 
инфраструктуру, стварање модерног и 
уређеног туристичког центра.

   „Годинама уназад значајна средства 
се издвајају за путну инфраструктуру, 
водоводну, канализациону и елек-
тромрежу, затим уређење парковских 
површина, бициклистичких, пешачких 
и планинарских стаза, као и свих других 
садржаја који представљају туристичку 
понуду Златибора. Са друге стране до-
принос развоју планине дају и велике 
инвестиције приватних инвеститора, у 
смислу изградње нових хотела и рекон-
струкције постојећих  хотелских објека-
та’’, напомиње Ђурић и то илуструје: 

„Модернизовани су велики хотели 
‹›Мона››, ‹›Палисад››, ‹›Дунав››. Тренутно 
се на Златибору граде два нова хоте-
ла, „Торник“ и „Ирис“, као и још један 
апартхотел у близини цркве на Злати-
бору. У фази изградње су и два апарт-
манска насеља „Златиборски конаци“ 
и „Јелена Анжујска“. Све то ће значајно 
употпунити туристичку понуду Златибо-
ра и на један нови, прави начин допри-
нети развоју апартманског смештаја’’.

   И за ову годину, наставља директор 
ТО Златибор, планиране су значајне ин-
вестиције. Већ је извршена маркација 
неколико нових  планинарских и пешач-
ких стаза. У Стопића пећини  изграђена 
је платформа изнад бигрених када, на-

редних дана ту почиње изградња нове 
стазе, као и замена расвете да би цео 
простор пећине био осветљен лед расве-
том. Тако ће Стопића пећина, јединстве-
на туристичка атракција, заблистати 
овог лета у потпуно новом сјају. 

   ‹›Када је реч о промотивним и мар-
кетиншким активностима Туристичка 
организација Златибор била је веома ак-
тивна и то доноси резултат у смислу веће 

посећености. Међу наступима издвајају 
се наша учешћа на сајмовима у Новом 
Саду, Београду, Бањалуци, Букурешту, 
Скопљу, Москви, Бијељини, Тузли, као 
и презентације у још неколико градова. 
Ове године биће обновљена акција „Др-
жава – Град партнер“. С тим у вези биће 
потписан уговор са Министарством ту-
ризма Републике Српске, чиме ће се гос-
тима из те државе омогућити попусти 

у већем броју туристичких објеката на 
Златибору’’, најављује Арсен Ђурић.

  На питање шта ће ново овде заживе-
ти и да ли се очекују масовнији доласци 
страних гостију, наш саговорник одго-
вара да ће масовнијим доласцима стра-
наца допринети   управо промотивне 
активности у оквиру којих ће бити одр-
жане презентације у Републици Српској, 
Словенији, Македонији, Црној Гори, Ру-
мунији, Бугарској и Холандији . Турис-
тичка организација Златибор ће поред 
промотивних актовности  у поменутим 
земљама закупити и одређени број бил-
борда,  простора у електронским, као и у 
штампаним медијима, како би Златибор 
у континуитету био присутан на тим тр-
жиштима. 

Од  Министарства трговине,туризма и 
телекомуникација  добијена су одређена 
средства за промотивне активности у 
оквиру којих ће бити набављена два ‘’тач 
скрин’’ екрана, од којих ће један бити на 
Краљевом тргу на Златибору, док је дру-
ги мобилан и погодан за коришћење на 
презентацијама.

По његовим речима, отварање Канце-
ларије за сарадњу са Руском Федера-
цијом веома је значајно за развој тури-
зма на Златибору, будући да се из године 
у годину број туриста из Русије повећа-
ва. Кад је конкретно реч о промоцији за 
руске туристе, поред наступа на сајму у 
Москви одржана је презентација   у ам-
басади Србије у тој метрополи, а преко 
Канцеларије се већ интензивно ради на 
сарадњи са више туристичких агенција 
из Русије, све у циљу довођења већег 
броја руских туриста и инвеститора на 
Златибор.

   ‹›Што се тиче улагања, у плану општи-
не Чајетина за ову годину је изградња 
нових парковских површина. Биће на-
бављене дечје справе за постојеће пар-
кове, а планирано је уређење великог 
парка на Обудојевици и уређење  речног 
корита у овом насељу, као и уређење 
парка и стазе ка Споменику. У плану Ту-
ристичке организације Златибор за ову 
годину је и обнова родне куће Дими-
трија Туцовића, која ће до краја године 
бити уређена и спремна да прими по-
сетиоце››, каже за ‹›Златиборске вести›› 
Арсен Ђурић. М. Ј.

Златибор све посећенији 
захваљујући улагањима

„ Арсен Ђурић:  
Само у првих пет 

месеци ове године  
на Златибору је 

забележен пораст 
броја гостију  

и ноћења за 21 
одсто у односу на 

исти период прошле 
године
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ЗЛАТИБОРСКО КУЛТУРНО ЛЕТО 2015. 

07. јул 
СВЕСРПСКИ САБОР 
ОМЛАДИНЕ ДИЈАСПОРЕ
(концерт културно 
уметничких друштава) 
Летња позорница на 
Краљевом Тргу, Златибор 

10. јул 
КОНЦЕРТ КУД „ЖАБАРИ’’
Летња позорница на 
Краљевом Тргу, Златибор

11. јул 
КОНЦЕРТ БЕНДА 
„ВИВА ВОКС’’
 Летња позорница на 
Краљевом тргу, Златибор 

12. јул целодневни програм
ПЕТРОВДАНСКИ ДАНИ  
У СИРОГОЈНУ  
Сирогојно 

13. јул  
КОНЦЕРТ КУД-а 
„ЗЛАТИБОР” - ВЕТЕРАНИ 
Летња позорница на 
Краљевом Тргу, Златибор 
 
15. јул  
ДЕЧИЈА ПРЕДСТАВА  
„ЗЕКА ЛЕПОТАН”  
Летња позорница на 
Краљевом тргу, Златибор

1719. јул 
42. САБОР ТРУБАЧА  
И СМОТРА НАРОДНОГ 
СТВАРАЛАШТВА 
Претквалификације  
за такмичење у Гучи

18. јул: 
КОНЦЕРТ ГРУПЕ МИЛИГРАМ

19. јул у 17 часова: 
ТАКМИЧЕЊЕ ТРУБАЧКИХ 
ОРКЕСТАРА 
             
21. јул  у 21 час
КОНЦЕРТ ‘’ЏОКЕР’’ БЕНДА 
Летња позорница на 
Краљевом тргу, Златибор

23,24. и 25. јул 
МУЗИЧКО КУЛТУРНИ 
ФЕСТИВАЛ „HILLS UP”
23. јул – Освајачи, Артан 
Лили, Ничим изазван, 
С.А.Р.С., ДЈ Аћим
24. јул – Врело, Ритам нереда, 
Партибрејкерс, Марко Настић
25. јул – Блажа и кљунови, 
Шкабо, Ју група, Ас Фм парти
Тић поље, Златибор

27. јул 
ФЕСТИВАЛ НАРОДНЕ 
МУЗИКЕ
Летња позорница на 
Краљевом Тргу, Златибор 

29. јул 
КОНЦЕРТ КУД-а 
„ЗЛАТИБОР” 
Летња позорница на 
Краљевом Тргу, Златибор 

30. јул 
КОНЦЕРТ ВЛАДА МАРИЧИЋ 
И ТАЊА ЈОВИЋЕВИЋ И 
„MAGIC SOUND ORCHESTRA”
Летња позорница на 
Краљевом Тргу, Златибор

02. августа   
целодневни програм
ШЕСТИ „ИЛИНДАНСКИ 
СПОРТСКИ СУСРЕТИ’’
Гостиље

05. август 
КОНЦЕРТ БЕНДА 
„ТРОПИКО’’
 Летња позорница на 
Краљевом тргу, Златибор

ЛЕТЊИ УЛИЧНИ 
„ЕРСКИ КАБАРЕ”
07. август 
Летња позорница испред 
Библиотеке, Чајетина
08. август у 19 часова
Летња позорница на 
Краљевом тргу, 
Златибор

09. август 
МУЗИЧКИ ФЕСТИВАЛ 
„СВЕТ МУЗИКЕ’’
Музеј на отвореном 
„Старо село“ 
у Сирогојну

10. август 
КОНЦЕРТ 
„’ЕНТЕР БЕНДА’’ 
Летња позорница 
на Краљевом Тргу, 
Златибор

12. август 
КОНЦЕРТ КУД-а 
„ЗЛАТИБОР” 
Летња позорница 
на Краљевом Тргу, 
Златибор

14, 15 и 16. 
МЕЂУНАРОДНИ 
ФЕСТИВАЛ ВИСОКЕ 
ЕТНО МОДЕ - ЕТНОПЕЈА 

14.августа:
 КОНЦЕРТ ГРУПЕ 
„ЛЕГЕНДЕ’’
Летња позорница на 
Краљевом тргу, Златибор

15. август 
ВАШАР СТАРИХ ЗАНАТА 
И ЗАНИМАЊА
Музеј на отвореном 
„Старо село“ у Сирогојну

1622.август 
ЛИКОВНА КОЛОНИЈА 
„ТРНАВА“
Атеље Владимира 
Митровића, Трнава

19. август 
КОНЦЕРТ СВЕТЛАНЕ 
ЦЕЦЕ РАЖНАТОВИЋ
Место

19. август 
12. САБОР ИЗВОРНЕ 
НАРОДНЕ ПЕСМЕ 
„БЕЗ ИЗВОРА  
НЕМА ВОДЕ”
Рожанство

19. август  
7. МЕЂУНАРОДНИ 
ДЕЧИЈИ ФЕСТИВАЛ 
ФОЛКЛОРА 
„ЛИЦИДЕРСКО СРЦЕ”
Краљев трг, 
Златибор

20. август 
7. МЕЂУНАРОДНИ 
ДЕЧИЈИ ФЕСТИВАЛ 
ФОЛКЛОРА 
„ЛИЦИДЕРСКО СРЦЕ“
Летња позорница на 
Краљевом тргу, Златибор

21. август 
РЕВИЈА 
АНТРОПОЛОШКОГ 
ФИЛМА
Музеј на отвореном 
„Старо село“ у Сирогојну

22. август  
КОНЦЕРТ „АМАДЕУС” 
БЕНДА
Летња позорница на 
Краљевом тргу, Златибор

23. август 
КОНЦЕРТ КУД-a 
„ЗЛАТИБОР”  
– ВЕТЕРАНИ
Летња позорница на 
Краљевом тргу, 
Златибор

26. август 
ДЕЧИЈА ПРЕДСТАВА 
„ОВЦА РОЗИ  
У ВОЗУ СЕ ВОЗИ”
Летња позорница на 
Краљевом тргу, Златибор

2831. август  
4. МЕЂУНАРОДНИ 
ФЕСТИВАЛ СПОРТСКОГ 
ФИЛМА
Конгресни центар 
„Србија,“ Златибор

Цеца, „Милиграм’’, „Тропико’’, „Амадеус”, „Вива 
Вокс’’ и други на „Златиборском културном лету”
Врло садржајно „Златиборско културно 
лето’’, за различите укусе а уз учешће 
познатих извођача, припрема се на 
Златибору. По Ђурићевим речима, оно 
се по традицији отвара крајем јуна Ви
довданским културним свечаностима, 
а током трајања летње сезоне у јулу у 
августу готово сваког дана на летњој 
позорници биће организовани насту
пи, не само великих музичких звезда, 
већ и  културноуметничких друштава, 
представа за децу и другог.

У току лета овде ће наступити Свет
лана Цеца Ражнатовић (19. августа), 
група ‘’Милиграм’’ (18.јула), ‘’Легенде’’, 
‘’Вива Вокс’’, Влада Маричић и Тања Јо
вићевић, ‘’Тропико’’, ‘’Амадеус’’... Своје 
учешће на другом фестивалу ‘’Хилс 
Ап’’ на Златибору потврдили су  „Сарс“, 

„Освајачи“, „Партибрејкерси“, „Ритам 
нереда“, „Југрупа“, „Артанлили“, „Ничим 
изазван“, „Блажа и кљунови“ чиме ћемо 
употпунити нашу понуду са различи
тим музичким жанровима. 

Поред тога биће одржан традицио
нални Фестивал спортског филма, 
фестивал народне музике, смотра 
‹›Песничке ватре златиборске’’, Ерски 
кабаре, Сабор трубача западне Србије 
који је предтакмичење за Гучу и низ 
другог. Потрудили смо се да за све 
укусе и све генерације организујемо 
интересантне програме’’, каже Ђурић, 
додајући да ни овог лета неће изоста
ти анимације за туристе који ће бити 
у прилици да уче како се игра српско 
народно коло, а организоваће се и пре
давања о лековитом биљу.
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„MEТAЛOПЛAСТИКA”  
ЧAJEТИНA

Прeдузeћe металопре
рађивачке делатности 
oснoвaнo 1960. гo
динe. Од 2003. пoслуje 
кao aкциoнaрскo дру
штвo на челу сa већинским власником 
Гoрaнoм Jeврeмoвићeм, приврeдникoм 
из Чajeтине. Дaнaс je у „Meтaлoплaстици’’ 
зaпoслeнo око 50 рaдникa, и тo првeн
ствeнo сa пoдручja Чajeтинe.

Oснoвнa дeлaтнoст ‘’Meтaлoплaстикe’’ 
je прeрaдa бaкрa, мeсингa и плaстикe у 
дeлoвe кojи су нaшли примeну углaвнoм 
у eлeктрo и вoдo брaнши, aли и у индус
триjи пoкрeтнe oпрeмe пoд притискoм, 
где се примeњуjу рaзличити тeхнoлoшки 
пoступци (oбрaдa рeзaњeм нa jeднoвре
теним, вишeврeтeним и aгрeгaтним 
мaшинaмa, oбрaдa плaстичнoм дeфoр
мaциjoм, кoвaњe и слично).  Око 80 од
сто свojих прoизвoдa ‘’Meтaлoплaстикa’’ 
извeзe првeнствeнo нa тржиштe EУ, при 
чeму je ово предузеће, сa прeрaђeних 
прeкo 500 тoнa мeсингaних шипки и 
прoфилa, нajвeћи пojeдинaчни дoмaћи 
купaц у Вaљaoници бaкрa Сeвojнo вaн 
нaмeнскe прoизвoдњe. Циљeви ове 
успешне фирме у нaрeднoм пeриoду 
су aмбициoзни: дa кoличинa прeрaђe
них прoизвoдa дoсeгнe и 1.000 тoнa. У 

складу са основним опредељењем за 
стaлни рaзвoj и нaпрeдaк ‘’Мeтaлoплaс
тикa’’ нeпрeкиднo улaжe у нaбaвку нoвe 
oпрeмe, oсвajaњe нoвих прoизвoдa и 
тржиштa, усaвршaвaњe знaњa свojих 
зaпoслeних. У њој се примењују европ
ски стандарди квалитета и поштују захте
ви купаца, а према животној околини се 
одговорно поступа. 

„МЛЕКАРА СПАСОЈЕВИЋ’’ 

Угледна фирма из 
Црвице код Бајине 
Баште,  основана 
давне 1922. годи
не, која је својим 
радом већ деце
нију веома присутна на подручју општи
не Чајетина. Откупљује млеко од многих 
овдашњих произвођача из села Крива 
Река, Голово, Трипкова, Мачкат, Шљиво
вица и Бранешци с којима гради парт
нерски однос испољен у бризи за егз
истенцију својих коопераната, редовној 
исплати и разним погодностима. Само у 
прошлој години ‹›Млекара Спасојевић›› 
откупила је преко милион литара млека 
са ових простора. У овој успешној фир
ми, која има педесетак запослених и пре
познатљиву робну марку „Запис Таре”,  
истичу да у сарадњи са фармерима из 
општине Чајетина важну улогу игра то 

Добитници 
признања  
„Плакета 

Димитрије 
Туцовић”  

за 2015. годину

„Златиборска повеља” 
најмлађем игуману 

Хиландара

Архимандрит Методије Марковић најмлађи је игуман 
Хиландара и најмлађи игуман на целој Светој Гори, 
која броји укупно 20 манастира. Рођен је у Чачку 

7. јануара 1970. године. Од 2010. је на хиландарском игу-
манском трону, као једна од најпоштованијих личности у 
Српској Православној Цркви и међу Србима у земљи и ра-
сејању. Веома се истакао у напорима за обнову манастира 
Хиландар од великог пожара који је 2004. године задесио 
ову светињу. Под његовим духовним управљањем број мо-
наха се удвостручио, повећао са 25 на 50 колико сада  броји 
хиландарско братство, а обновљено је 60 одсто пожаром 
уништених објеката у манастиру.

 Чајетина и њени грађани су непрестано у његовој молитви 
и мислима. По први пут у својој историји игуман Хиландара 
је званично посетио једну локалну самоуправу у Србији, и то 
Чајетину (а не епархију како то иначе бива), у знак захвално-
сти њеном руководству за немерљив допринос у обнови наше 

највеће светиње. Уз његов благослов највише поклоника у ма-
настир годишње дође управо из Чајетине, а житеље ове општи-
не примају у Хиландар са највећим духовним почастима.

На предлог игумана Хиландара, уз пуну подршку руковод-
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што овдашња локална самоуправа зна
чајно помаже те произвођаче, тако да су 
млекара и општина на заједничком послу 
унапређивања сточарске производње. То 
је главни разлог што је општина Чајетина 
издвојила средства за набавку лактофри
за и пратеће опреме како би се подигао 
ниво хигијене и исправности млека. Ова 
локална самоуправа, такође, учествује и 
у изградњи сеоске инфраструктуре, па су 
сви путеви до фарми асфалтирани зах
ваљујући чему се одвоз млека ка „Млека
ри Спасојевић” у свим временским при
ликама одвија без тешкоћа. 

КОШАРКАШКИ КЛУБ  
„ЗЛАТИБОР’’ ИЗ ЧАЈЕТИНЕ

Најпознатије овдашње 
спортско друштво, ос

нован је 1979. године. За 
само три године од ос

нивања, захваљујући ис
тинским љубитељима овог 

спорта Сеаду Беговићу, Радо
миру Раковићу и Александру 

Васиљевићу који је био и први 
председник клуба, стигло се до Јединстве 
српске лиге у бившој Југославији. Генера
ције сјајних играча носиле су дрес нашег 
клуба: Џамбић, Пантовић, Павловић, Ма
рић, Јанковић, интернационалац Раковић, 
млади репрезентативац Кутлешић, Сави

чић и други само су неки од мајстора игре 
под обручима који су своја кошаркашка 
знања стицали  у КК ‘’Златибор’’. Више 
пута освајана су куп такмичења региона 
и Западне Србије, неколико пута екипа је 
освајала и првенства Друге Српске лиге. 
Ове сезоне остварен је велики успех плас
маном у Другу лигу. Захваљујући агилно
сти клупске управе, а уз свесрдну помоћ 
локалне самоуправе, спонзора и навијача 
остварен је највећи успех у историји клуба. 
Плодови овог успеха су већ видљиви, јер и 
данас у Чајетини влада велико интересо
вање међу децом за активно бављење иг
ром кошарком, а број полазника у млађим 
категоријама Кошаркашког клуба ‹›Злати
бор’’ је све већи.

МИРОСЛАВ ВИРИЋ  
ИЗ КРИВЕ РЕКЕ 

Дужи низ година  се 
успешно бави про
изводњом млека. Тај 
посао, који су њего
ви родитељи запо
чели током осам
десетих, стално је 
усавршавао, ширио 
и унапређивао. Да
нас у сточном фонду овај узоран домаћин 
има 23 краве и 17 приплодних  јуница. Го
дишња производња му је на нивоу од око 

120.000 литара млека, које предаје ‹›Мле
кари Спасојевић“. Планови за будућност 
Мирослава Вирића и његове породице ве
зани су за даље унапређење производње, 
као и повећање искоришћености капаци
тета.

 

ИЛИЈА ЉУБОЈЕВИЋ  
ИЗ СИРОГОЈНА

Један од водећих сто
чара овог краја,  на
следио је породичну 
традицију бављења 
сточарством и овим 
послом се бави без
мало 50 година.Мо 
же се похвалити бо
гатим сточним фо 
ндом  који тренутно броји 185 оваца, 75 
јагњади сјеничке расе и 65 грла крупне 
стоке. Његови производи најчешће нала
зе пут до купаца из Пријепоља, Сјенице, 
Мачката и Криве Реке. У породици Љу
бојевић вредно се ради током целе годи
не, јер делатност не сме да трпи. А будући 
да је својом производњом превазишао 
породични посао, Илија повремено ан
гажује и сезонске раднике. Овај успешни 
сточар истиче добру сарадњу са локал
ном самоуправом која му је субвенција
ма помогла у набаци уматичених грла 
оваца и јуница.  

ства чајетинске општине, посебна серија Хиландарског свето-
савског вина моћи ће да се купи само на територији златибор-
ске локалне самоуправе, што представља велики благослов за 
све наше грађане. 

 Архимандрит Методије ускоро ће по други пут званич-
но посетити  општину Чајетина, када ће му и бити уручено 
највеће признање које наша Општина додељује  ‘’Златибор-
ска повеља’’.  
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За одличне оцене из свих 
предмета током школо-
вања, а у оквиру обеле-

жавања Дана општине Чајети-
на, сваке године се најбољим 
ученицима са подручја наше 
општине додељује диплома  
„Вук Караџић“. Ове године 
признање је добило 16 ђака – 
11 свршених основаца и пет 
матураната средњих школа. 

У ОШ „Димитрије Туцовић“ 
Вукову диплому стекло је шест 
ученица: Теодора Кутлешић 
из Чајетине која је уједно и 
ђак генерације, Ана Гавовић 
из Мушвета, Милојка Тана-

сијевић и Ивана Шкодрић из 
Чајетине, Александра Чубрак 
и Јована Словић са Златибора.

„Стварно ми је част да бу-
дем носилац ове дипломе. 
То је напоран рад који се на 
крају, као што видим, испла-
тио. А посебан осећај је бити 
ђак генерације. Планирам да 
упишем Математичку гимна-
зију у Београду“, каже Теодора 
Кутлешић. 

У име осталих добитни-
ка Вукове дипломе ученица 

Александра Чубрак истиче: „ 
Веома је леп осећај, поносне 
смо, представљамо нашу шко-
лу за Дан општине. Мада, зна-
чај ове дипломе у Србији више 
није онакав какав би требало 
да буде“.  

Успехом ученика и бројем 
овогодишњих вуковаца задо-
вољна је и директорка школе 
Милка Васиљевић. Она са по-
носом каже да испраћа једну 
добру генерацију „осмака”, а 
пожелела је да такве буду и бу-
дуће генерације. 

Овогодишњи вуковци у ОШ 
„Миливоје Боровић“ из Мач-

ката су: Илинка Меловић из 
Даутовца – ђак генерације, 
Марија Бојовић из Криве Реке, 
Ирена Шопаловић из Мачката 
и Владе Бућић из Шљивовице. 

Јелена Илић из Трнаве једи-
ни је вуковац и ђак генерације 
у ОШ „Саво Јовановић Сиро-
гојно“. 

У Угоститељскотуристичкој 
школи у Чајетини ове године 
била су четири вуковца: Јеле-
на Нешевић из Чајетине – ђак 
генерације, Драгана Ћуповић 

такође из Чајетине, Андријана 
Раковић из Трипкове и Мили-
ца Пишчевић са Златибора. На 
питање шта је била главна мо-
тивација за постизање овако 
доброг успеха, добитница Ву-

кове награде и ђак генерације 
Јелена Нешевић са скромно-
шћу одговара:“  Мотивисала 
ме је тежња за успехом, жеља 
за новим знањем и даљим на-
претком. Ова диплома је на-
града за сав мој труд“. Сличан 
одговор дале су и друге до-
битнице Вукове дипломе, које 
кажу да им ова награда пуно 
значи и представља подстрек 
за даљи рад. Такође, истичу 
да су јако задовољне начи-
ном рада својих професора и 

да се поносе до сада стеченим 
знањем.

Добитник овогодишње Ву 
кове дипломе је и Дарко Ћи-
тић са Златибора, ученик Ужи
чке гимназије. 

„Током средње школе, да 
будем потпуно искрен, ни-
сам радио толико колико би 
се дало закључити када ви-
дите да сам „вуковац”. Знам 
људе који су се трудили доста 
више, а остали без ове дипло-
ме. Полагаћу пријемни испит 
за Електротехнички факултет. 
Што се будућности тиче волео 
бих да макар десетак година 
проведем радећи у иностран-
ству“, рекао нам је Ћитић.

Драгана Росић

Наши ђаци 
вуковци којима 

се поносимо

Ученице са свим петицама у ОШ „Димитрије Туцовић”

Вуковци Угоститељско-туристичке школе Чајетина Добитници Вукове дипломе у ОШ „Миливоје Боровић”
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Производња и продаја пршуте, 
сланине, кобасице одвајкада се  
сматрала  захтевним мушким 

послом. Доброг домаћина вичног том 
знању свуда су ценили.  Али времена се 
мењају и нове младе снаге наступају, па 
је сада једна  лепа и храбра девојка, која 
је и факултетску диплому стекла, међу 
најцењенијим пршутарима у Мачкату, 
престоници ове производње. 

   Сви је знају, већ је стизала до награ-
да на „Пршутијади” – то је вредна Ружи-

ца Стојановић, понос Мачката и целог 
Златибора.

Недавно је у Чајетини основано прво 
Удружење произвођача сувомеснатих 
производа, које већ окупља двадесет 
домаћина из више општина овог ок-
руга, не само оне из златиборских села 
који су најчувенији. За председницу уд-
ружења изабрана је, наравно, Ружица. 

Ова девојка има 25 година, а већ де-
ценију и по, како каже, бави се произ-
водњом и продајом сувомеснатих про-
извода. Прво је са дедом солила пршуту, 
након тога са оцем ишла на пијацу у 
Пријепоље, а последњих пет година 
своје производе продаје на пијаци у 
Ужицу.

  „У производњи ми помажу тата и 
стриц, а сама продајем производе на 
ужичкој пијаци. Начин прављења мојих 
производа је традиционалан. Купујемо 
стоку на пијацама и сточним вашари-
ма, затим је кољемо у нашој кланици. 
Солимо обичном сољу, у саламури стоји 
око 15 дана, на сушари се суши око 20 
дана и још треба десетак дана да зри. 
И тако се добија она права, некадашња 
пршута“, прича Ружица.

 Стојановићи своје сувомеснате про-

изводе продају на пијацама у Ужицу и 
у Пријепољу, а Ружица тврди да је тако 
најлакше доћи до „живог динара“ те да 
је пијаца најбоља реклама за ту робу.

„Од овог посла може да се заради да 
се живи, али да остане нешто преко, то 
је тешко“, каже Ружица и додаје: „Мо-
рамо да будемо рационални, да би све 
било онако како треба. И мора се добро 
гледати сваки динар у шта ће да се ут-
роши“.

Ружица је у нашем крају једина жена 
која се бави производњом и продајом 
сувомеснатих производа. Каже да је 
људи мало другачије гледају него муш-
карце, али додаје да јој то и прија.

„Обично ме питају да ли је могуће да 

женско ради овај посао, а ја им кажем 
да је то могуће. Потребно је пуно труда, 
али радим посао који волим, који ми 
прија, и зато у томе и успевам“, са ос-
мехом прича Ружица и додаје: „Неки-
ма је овај посао напоран, мени уопште 
није. Свако јутро устајем у пет сати и 
идем на пијацу, где сам до три сата 
поподне. Након тога кући помажем у 
кланици. Наравно да имам времена и 
за себе, јер ако се нешто жели, све се то 
и постигне“.

У овом послу Ружици помажу отац 
и стриц, а како сама каже, она им дође 
као нека финална контрола. Воли село, 
где и живи, а има намеру да цео свој жи-
вот проведе ту.

„У граду стварно не видим никакву 
перспективу. Имам сестру која се удала 
и она опет живи на селу, али се не бави 
овим послом“, наглашава Ружица. 

 Она производи говеђу и свињску пр-
шуту, сланину, кобасицу, кулен, суџук, 
сува ребра и чварке. Редовно те про-
изводе излаже на Сајму сувомеснатих 
производа у Мачкату, популарној ‘’Пр-
шутијади’’, где је ове године Ружица 
освојила награду за најбољу стељу и 
кобасицу. 

   Што се тиче продаје криза је, ипак, 
учинила своје. С обзиром, како то сама 
каже, да је реч о роби која је скупа, а на-
род има све мање пара, продаја опада.

„Неки траже јефтиније производе на 
другим местима, али има и оних који 
препознају квалитет и цену па онда 
купују код мене“, истиче ова вредна де-
војка из Мачката.

Нада Џелебџић

Ружица предводи 
Удружење пршутара

Свако јутро устајем у пет сати, идем на пијацу и није ми  
напорно, каже девојка из Мачката која је стекла факултетску  

диплому, а бави се производњом сувомеснатих производа

„ У граду стварно 
не видим никакву 

перспективу.  
Имам сестру која 

се удала и она опет 
живи на селу
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Центар Торнику на Златибору отворен је од 26. јуна за 
све посетиоце, а садржаји  раде у терминима од 11 
до 17.30 часова средом, четвртком, петком, суботом 

и недељом. Туристи који ће своје лето провести на плани-
ни карте за бројне спортске и адреналинске садржаје могу 
да купе у продајном месту у центру Торника. 

Терен за мини голф са девет рупа прилагођен је планин-
ском амбијенту, а опрема за овај садржај се може изнајми-
ти у самом центру. Ту је и мултифункционални терен за 
фудбал, кошарку и тенис на којима је, поред рекреације, 
могућа и организација спортских турнира. Летња понуда 
ће бити веома богата и очекујемо велики број и туриста и 
наших грађана. На располагању су сви летњи садржаји: од 
боба на шинама, тјубинга, преко панорамског разгледања 
жичаром, затим мултифункционалног терена, дечјих игра-
лишта и мини голф терена. ‘’Сви објекти који се налазе на 
Торнику такође ће радити и пружаће услуге гостима”, ис-
тиче Бојана Божанић, руководилац Ски центра ‘’Торник’’.

„Скијалишта Србије’’ развојем летњих садржаја и ши-
рењем туристичке понуде на Торнику пружају могућност 
да породице и љубитељи Златибора активно проведу од-
мор на планини и да уживају у пријатним летњим темпе-
ратурама у природи. 

Карте за све садржаје могу да се купе на продајном месту 
у центру Торника, а на тој локацији љубитељи планинског 
бициклизма могу да изнајме бицикле и ‘’mountain cart’’, 
као и остале реквизите потребне за активан одмор у при-
роди. Како би сви заинтересовани лакше дошли до бројних 
занимљивих садржаја које ‘’Скијалишта Србије’’ нуде на 
Торнику, организован је превоз из центра Златибора (по-
ласци са аутобуске станице) у терминима од 9, 10 и 30, у 
подне и у 14 часова.  Н.Џелебџић  

„Планински доручак’’ постаје симбол ту
ристичке понуде Златибора, Таре и Злата
ра. Реч је о пројекту који је реализовала 
РРА ‘’Златибор’’ уз финансијску подршку 
USAIDa , уклопљеном у кампању „Soul 
food Serbia“.

Директорка ТОСа Гордана Пламенац 
каже да је циљ да се производи који су 
презентовани у тој кампањи нађу у пону
ди угоститеља. ‘’Ова кампања је значајна 
и због произвођача који су почели да 
се баве процесом заштите географског 
идентитета својих производа, а удружују 
се у асоцијације. Производ који припада 
спектру „Soul food Serbia“ нашао се у по
нуди као планински доручак и верујемо 
да ће и други делови наше земље крену
ти за овим примером’’, истакла је она.

По речима директора РРА ‘’Злати
бор’’ Славка Лукића, пројекат треба да 
стандардизује квалитет и паковање 
производа како би били препознати 
на територији Србије као ,,Планински 
доручак’’, а да сутра буду заступљени у 
извозу.

Директор USAID пројекта Хауард Ок
ман каже да је први укус који се у пла
нинском доручку наметнуо укус успеха. 
„Овде има много предивних и укусних 
производа који ће у будућности бити 
доступи туристима на специјализованим 
продајним местима“, оцењује он.

У пројекту „Планински доручак’’ уче 
ствовале су општине Чајетина, Прибој, 
Пријепоље, Нова Варош и град Ужице. 
„Удруживање на локалном нивоу при

ватног и јавног сектора је будући правац 
развоја туризма“, рекла је Рената Пинџо, 
помоћница министра туризма, додајући 
да је веома важно брендирање и ства
рање јединствене гастрономске понуде у 
овом делу западне Србије.

Жиг гаранције квалитета од сада се 
налази на производима мини млекаре 
„Биљана Крин“ из Рожанства. Док наше 
колеге углавном раде на квантитету ми 
се трудимо да радимо на квалитету, на
стојимо да то буду прави злтиборски 
производи. Драго ми је што су нас у 
томе препознали ТО Златибор и РРА, па 
изабрали за овај ‘’Планински доручак“, 
истиче Биљана Џелебџић, власница те 
млекаре.

 Драгана Росић

„Планински доручак„ симбол Златибора, Таре и Златара

„Торник’’ током  
лета пун садржаја 

Фото ЈП Скијалишта Србије



15ЈУН, 2015. ГОДИНЕ АКТУЕЛНОСТИ

Значајна улагања општине Чајетина у путну инфраструк-
туру се настављају. На Златибору су управо у току радови 

на реконструкцији главне улице, од хотела Олимп до ауто-
буске станице. Вредност ових радова је око 15 милона динара, 
а  подразумевају асфалтирање улице, постављање ивичњака, 
као и изградњу кружних токова у складу са Студијом регули-
сања саобраћаја у општини Чајетина. 

Укупан износ уложених средстава за изградњу путева и 
улица из буџета општине Чајетина у периоду од прошлог до 
овог општинског празника је око 50 милиона динара. Што се 
тиче обнове путева на сеоским подручјима, реализована је 
изградња следећих: 

МЗ Сирогојно: заселак Чичкова асфалтирано 1.200 мета-
ра пута, заселак Жељине 750 м, пут за Митриће 600 м

МЗ Алин Поток: Савичићи 900 м, 
МЗ Гостиље: Новаковићи 900 м, Баре Туцовићи 340 м
МЗ Шљивовица: Бонџулићи  Ивићи 1000 м. 
МЗ Мушвете: у засеоцима Гавовићи и Бућићи око 1300 м. 
МЗ Јабланица: пут за Бакиће око 1100 м, пут према же-

лезничкој станици 400 мМЗ Рудине: пут Дедићи – Вла-
соњићи 250 м, 

МЗ Семегњево: Луке – Џамбаси 550 м. 
МЗ Трнава: пут за Головушу и Тошиће у дужини од око 

1000 м, 
МЗ Трипкова: Чункови – Цветићи 390 м и пут за Сокиће 

дужине 630 м. 
МЗ Голово: Грабовица – Крива Река дужине 400 м
МЗ Рожанство: пут за Јанковиће 670 м 

Додатно, преко општине Чајетина асфалтирано је 15 путе-
ва и улица укупне дужине 9150 метара.

Наредних дана наставља се с радовима у Кривој Реци, 
Сирогојну, Дренови, Семегњеву, Бранешцима, Љубишу, 
Трипкови, Даутовцу и Доброселици.  

Признање општине Чајетина за 
људскост и хуманост у тешким 
временима, које носи име ‹›Зо-

ран Тмушић›› по истакнутом ужичком 
новинару хуманисти, добила је за ову 
годину магистар Зорица Милосавље-
вић, професорка биологије у чајетин-
ској ОШ ‹›Димитрије Туцовић››. Зори-
ца је председница Удружења грађана 
„Златиборски круг“ из Чајетине од 
оснивања 2001.године. Ово удружење 
је организација која пружа услуге со-
цијалне заштите на територији наше 
општине: Помоћ у кући за стара лица и 
Дневни боравак за децу са сметњама у 
развоју „Зрачак“. 

‹›Пратећи рад свих запослених у ок-
виру ових услуга, водећи рачуна о ква-
литету услуга и положају корисника, 
мр Зорица Милосављевић пожртвова-
но и веома активно волонтерски води 
све послове трудећи се да се услуге 
унапреде. Захваљујући њеном раду и 

истрајности, ‹›Златиборски круг›› је до-
био лиценцу за пружање услуге Помоћ 
у кући за стара лица, што је од велике 
користи за општину. Велики је зна-

чај удружења у континуираном при-
купљању хуманитарне помоћи за све 
социјалноекономски угрожене кате-
горије становништва на територији 
Општине, а и шире. Поред деловања у 
области социјалне заштите, мр Зорица 
Милосављевић активно ради на уна-
пређењу стања животне средине и по-
бољшању еколошке свести, спроводећи 
акције и обуке из области екологије. 
Реализовала је обуку различитих кате-
горија становништва при укључивању 
општине Чајетина у програм примарне 
селекције отпада (ученици, родитељи, 
пензионери, запослени у вртићу, рад-
ници КЈП). Волонтерско залагање (до-
бровољно и бесплатно) мр Зорице Ми-
лосављевић промовише нашу општину 
широм замље››, написала је о Зорици 
Јагода Јеремић, координаторка Волон-
терског социјалног сервиса у Чајетини и 
добитница признања „Зоран Тмушић“ 
за претходну годину.  

Признање „Зоран Тмушић” додељено 
Зорици Милосављевић 

Зорица Милосављевић

Радови на обнови главне улице на Златибору

Архивска фотографија 
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Видовданске културне свечаности одр
жане су 20. јуна, по седми пут пут, под 
покровитељством општине Чајетина  и 

уз подршку Туристичке организације Злати
бор. Ове године свечана академија и додела 
признања „Српски витез” одржана је у кон
гресној сали Специјалне болнице „Чигота“ на 
Златибору.

Жири Видовданских културних свеча
ности  једногласно је одлучио да Плакету 
‘’Витез српске књижевности’’ додели писцу 
Милисаву Савићу. Плакета ‘’Витез српске 
глуме’’ припала је Танасију Узуновићу, ‘’Витез 
српске музике’’ Слободану Тркуљи, ‘’Витез 
српског сликарства’’ је Сергеј Апарин, ‘’Ви
тез српског спорта’’ Владимир Вања Грбић, 

„Витез српске медицине’’ академик проф. 
др Драган Мицић, док је за  ‘’Витеза српске 
привреде’’ проглашен Мића Мићић, пред
седник предузећа МПП „Јединство Ужице“.

И овогодишњи награђени су добили 
признања као најистакнутији припадници 
својих професија, који, захваљујући својим 
достигнућима годинама уназад, дају изузет
не доприносе  областима којима се баве.

У свом обраћању присутнима председ
ник општине Чајетина Милан Стаматовић је 
нагласио: „Циљ доделе ових признања јесте 
у томе да људе који су се истакли у својим 
областима наградимо на овај, нама веома 
значајан празник, и да то буде и у циљу даље 
промоције Златибора. Уједно је то и захвал
ност општине Чајетина и свих мештана овим 
људима који су обележили ово време, а не 

добијају често прилику да им, поред најез
де новокомпонованих вредности, неко за то 
ода признања. Мислим да општина Чајетина 
оваквим потезима сигурно доприноси  про
моцији правих вредности, а то су: нација, 
вера, култура и традиција“ истакао је Стама
товић. 

 Награђени су о додељеним признањима 
ово рекли:

„Признање ме је стварно дирнуло. Иако је 
Чајетина мала општина, ово је једно велико 
признање и ја сам дубоко узбуђен због тога 
што сам га добио“ –  академик проф. др Дра
ган Мицић 

„Признања су показатељи љубави од људи 
према музици коју ја стварам... Све време 

сам вечерас имао проблем: осећао сам се, 
некако, недостојан признања „Витеза“, пого
тово поред овако дивних и великих људи који 
су добили ову награду. Једини начин да је на 
неки начин прихватим био је тај да себе до
живим као последњег међу једнаким“ – музи
чар Слободан Тркуља

„Увек се дешавају неке ствари које вас до
воде у ситуацију  да размишљате о томе да 
ли сте ви и ваши принципи, односно – оно 
што радите , оно право. Али, уколико се томе 
посветимо максимално, онда немамо ни је
дан разлог да пребацимо себи било шта...Ви
тештво није титула, нити је функција која се 
добија зато што сте некоме дали неки новац.  
Витештво је филозофија и начин приступа 
стварима. Не морате погинути или некоме 
одсећи главу да би били витез. Витештво 

уствари јесте максимална посвећеност, сва
кодневна свесност оног ко сте, одакле поти
чете, и тога шта је ваша мисија и ваш зада
так“  спортиста Вања Грбић.

„Хвала Чајетини, хвала најдивнијем под
небљу Србије што ми је указала част да ми 
додели награду Витеза глуме. То је заиста 
награда која обавезује. Ова награда је из 
чистог срца, од људи који не припадају ни
коме осим овом поднебљу у срцу Србије!“ 
–  глумац Танасије Узуновић

„Ово признање ми је, управо због свог име
на, најдраже. Својим именом и обавезује, јер 
није лако носити назив Витез српске књижев
ности...Ја имам једно оправдање за ту титулу, 
јер сам написао једну књигу која  говори и о 

тим нашим старим витезовима који су живели 
у долини Ибра и Рашке, односно у срцу старе 
српске државе.“ – књижевник Милисав Савић

„Ово признање које сам данас добио ми 
је битно, јер сам га добио у времену кад сам 
завршио своју пословну каријеру. Добијао 
сам признања као привредник у региону, у 
бившој Југославији, сва вредна признања, 
али ово ми је драго јер потиче из моје општи
не – Чајетине“ – привредник Мића Мићић

Витезови на белом коњу, са копљем увек 
спремним да одбране част и чест, више не 
постоје. На нашу срећу, они су само проме
нили одежду и оружје којим то чине, али је 
срце остало исто. То из године у годину до
казују људи који примају оваква и слична 
признања, додељена им у знак поштовања и 
захвалности. Мирјана Ранковић Луковић

„Витезови” Видовданских свечаности

Добитници признања са председником општине 
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Библиотека „Љубиша Р. Ђенић“ 
у Чајетини већ годинама је ус-
танова која изазива сваку врсту 

поштовања посетилаца, било да се 
ради о књижевницима, читаоцима или 
пословним сарадницима, као и свима 
онима којима се овде свесрдно изла-
зило у сусрет уступањем овог преди-
вног простор за рад.

Поводом обележавања  Дана библи-
отеке запослени ове установе култу-
ре  могу бити задовољни оним што је 
остварено од Видовдана 2014. до Ви-
довдана 2015. године. Важан део рада 
ове установе свакако је старање о што 
квалитетнијем културном програму 
организованом за суграђане и бројне 
туристе. Своје књиге су током прет-
ходних годину дана у библиотеци про-
мовисали изреалски песник Амир Ор  
и наши познати књижевници:  Вида 
Огњеновић, Вања Булић, Јелена Бачић 
Алимпић, Михајло Пантић, Ђорђе Ран-
дељ, Веселин Џелетовић, Раде Јовано-
вић... Од завичајних писаца гостовали 
су: Слободан Ристовић, Мирјана Ран-
ковић Луковић,  Мирјана Стакић и До-
бривоје Борчић.

  Летњи улични ерски кабаре је већ 
постао традиционална манифе-
стација  чувања и представљања 
ерског хумора, са конкурсом 
за најбољи афоризам који је 
и међународног карактера. 
Сада је у току нови конкурс за 
најбољег афористичара чија је 
тема „Чекајући повишицу“. 

Библиотека редовно уз при-
годан програм обележава и 
сећање на нашег познатог 
завичајног песника Михајла 
Ћуповића, а прошле године је, 
по први пут, била суорганиза-
тор манифестације „Песничке 
ватре Златиборске“. Тај велики 
међународни митинг поезије 
одржан је у септембру код спо-
менобелиска на Златибору.

Битно је поменути и пажњу 
коју библиотека поклања 
најмлађим читаоцима и ђа-
цима. Уз пригодан програм, 
годинама уназад, прваци свих 
основних школа општине 
Чајетина постају чланови биб-
лиотеке. Ове године у гостима 
је била издавачка кућа „Пче-

лица“ , а одржан је и први еколошки 
квиз за основце, као и друго такми-
чење у беседништву ученика Угости-
тељскотуристичке школе из Чајетине. 

Значајно место у раду установе за-
узима и издавачка делатност. У 2014. 
објављене су књиге: „Јеврем Чакаревић 
Дневник (19161918) и друге забелеш-

ке“, приређивача Милорада Искрина, 
„Рожанство – запис о поколењима“ ау-
тора Добривоја Борчића, „Споменица 
знаменитих и заслужних Златибораца“ 
аутора Милисава Р. Ђенића, „Дејства 
ужичке војске у Полимљу и на Злати-
бору августа 1914. са освртом на Лим-
ски одред“ аутора Радивоја Папића  

и  „Ђенерал Крста Смиљанић 
– хроника једног витешког 
живота“ ауторке Снежане Ђе-
нић (директорке библиотеке), 
представљена и на прошлого-
дишњем Сајму књига. 

Овогодишња прослава Дана 
библиотеке у Чајетини трајала 
је четири дана. Почела је у чет-
вртак, 25. јуна научним скупом 
под називом „Ужичка нахија у  
Другом српском устанку и об-
новљеној држави 1815. – 1839.“. 
Настављена је 26. јуна излож-
бом  „Рујански старешина Јован 
Мићић – од хајдука до сердара, 
од сердара до заточеника гургу-
совачке куле“  ауторке Снежане 
Ђенић. Централна манифеста-
ција, Видовданска свечана ака-
демија, одржана је на Видовдан 
када су уз пригодан програм до-
дељена признања и захвалнице 
сарадницима библиотеке који 
су допринели њеном успешном 
раду и развоју током претходне 
године.

Мирјана Ранковић Луковић 

Библиотека између два Видовдана
Своје књиге су 

током претходних 
годину дана 

у библиотеци 
промовисали 

изреалски песник 
Амир Ор   

и наши познати 
књижевници:   

Вида Огњеновић, 
Вања Булић, Јелена 

Бачић Алимпић, 
Михајло Пантић, 
Ђорђе Рандељ, 

Веселин Џелетовић, 
Раде Јовановић...

„

Директорка библиотеке Снежана Ђенић

Рујански старешина Јован Мићић
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Победивши екипу „Јединство 
1945’’ у последњем колу Зоне 
Дрина, фудбалери „Златибора“ 

заузели су друго место у том такмичењу. 
Тако је новајлија у лиги освојио звање 
вицешампиона, завршивши сезону као 
тим са најбољом одбраном у Зони Дри-
на, са примљених само 20 голова.

Подсећања ради, након сјајних ре-
зултата у Златиборској окружној лиги 
(где је одиграна само једна нереше-
на утакмица од 30 кола) и пласмана у 
виши ранг, одиграно је и финале Купа 
региона Западне Србије. После тих 
успеха ‘’Златибор’’ је у овој сезони ус-
пешно наступио и у знатно јачој и ква-

литетнијој Зони Дрина. Општа је оце-
на да освојено друго место представља 
резултат од великог значаја, посебно 
ако се узме у обзир да се наш клуб ту 
такмичио као новајлија, као и да након 
неколико сезона поново игра у Зони 
Дрина. 

Агилни председник ФК „Златибор’’ 

Вељко Радуловић, чије је успешно дво-
годишње вођење клуба такмичарским 
и другим резултатима потврђено, за 
„Златиборске вести“ каже:

„У сезони 2014./2015. ФК ’Златибор’ 
је одиграо 30 утакмица, а доживео 
само четири пораза. Кренуло је лошије 
у првих седам кола у јесењем такми-
чењу, услед кадровских проблема на 
почетку првенства, али како је сезона 
одмицала екипа се уигравала и низала 
победе. И највиши пласман, временом, 
постао је достижан, али су га пехови 
онемогућили. Да није било повреда 
појединих играча ‘’Златибор’’ би си-
гурно заузео прво место на табели“.

По његовим речима, уз овај успех пр-
вог тима посебну вредност има и ства-
рање континуитета у раду са млађим се-
лекцијама. Поред кадета и пионира  који 
се такмиче у лигама Савеза Златиборс-
ког округа, постоји и Школа фудбала са 
две селекције. То много значи за будућ-
ност овог спорта у општини Чајетина.

Вељко Радуловић истиче да је у ФК 
‘’Златибор’’ направљен заиста озбиљан 
помак. Од клуба који је пре две године 
био на ивици гашења услед нагомила-
них  дугова – са свега неколико лопти 
и једном гарнитуром дресова, без било 

какве опреме –  уз помоћ општине је на-
прављен  клуб којим може да се поноси и 
Чајетина и цео Златиборски округ. 

„’Златибору’ је, након неколико сезо-
на у окружној лиги, враћен углед и код  
Савеза и код службених лица, а свакако 
и код  спортских пријатеља и ривала. 
Највећи  допринос успеху и напретку 
клуба дала је локална самоуправа са 
својим руководством,  која је и мате-
ријалним и нематеријалним средстви-
ма у сваком тренутку помагала клуб. 
У наредним сезонама, можда већ и у 
првој наредној, ФК ‘’Златибор’’ ће бити 
најозбиљнији кандидат за пласман у 
Српску лигу. Такву прогнозу оправда-
ва и финансијско и кадровско стање у 
клубу“, закључује председник ФК ‘’Зла-
тибор’’ Вељко Радуловић. М. Ј. 

Предњачили дисциплином и културом
Колико је ФК „Златибор’’ у сваком погледу у минулој сезони напредовао, не само резул
татски, сведоче многобројне похвале које су стигле од руководилаца подручних спорт
ских савеза као и од спортских ривала на терену. Сви посебно истичу добар однос 
наше публике, играча и свих чланова стручног штаба на утакмицама које је „Златибор’’ 
играо. Томе најбоље у прилог говори то што је нашим фудбалерима показан најмањи 
број картона у лиги. Велики допринос свим успесима клуба у претходне две године дао 
је искусни тренер Милан Чанчаревић.

До другог места с најбољом 
одбраном у лиги 
Од клуба на ивици гашења ФК „Златибор’’ уз помоћ  

општине постао клуб за понос Чајетини и целом округу.  
– Агилни председник Вељко Радуловић

Вељко Радуловић, председник  
ФК „Златибор’’

Фудбалери „Златибора” и „Партизана” пред утакмицу 24. јуна на Златибору коју је шампион државе у најјачем саставу добио са 4:0
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