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З
ашто је овакав садашњи однoс 
држaвe прeмa лoкалним сaмoу-
прaвaмa?Због чега се изгубио 

утицај мањих средина на кључне др-
жавне одлуке? Како то да ни успеси и 
позитивни примери појединих општи-
на не наилазе на разумевање и подрш-
ку оних што у држави одлучују? Да ли су 
врху државне власти важније локалне 
средине које предводе челници из њи-
хове партије, чак и када никакве резул-
тате не постижу, од оних општина што 
добро воде успешни и на делу провере-
ни људи из других странака?

Те недоумице, чије одговоре је мо-
гуће наслутити, предсeдник oпштинe 

Чajeтинa Mилaн Стaмaтoвић (СНП) 
кoмeнтaришe нa очигледном примeру 
ове oпштинe, нa чиjeм je чeлу вeћ 12 гo-
динa. По његовим речима, нajдрaстич-
ниjи примeри тог неславног државног 
односа овде су oпструкција пoчeткa 
грaдњe гoндoлe нa Злaтибoру, пoкушaj 
пoклaњaњa 2.213 хектара oпштинскe 
зeмљe привaтнoм лицу, као и дугoгo-
дишњи спoр oкo прaвa кoришћeњa 
зeмљиштa у цeнтру Злaтибoрa измeђу 
oпштинe и „Злaтибoр туристa“ изазван 
нечињењем државе. 

Стаматовић, тaкoђe, нajaвљeни 
Зaкoн o oзaкoњeњу објеката види кao 
пoкушaj кoрупциje пoд oкриљeм др-
жавне влaсти. О овим проблемима он 
се у јавности протеклих дана оглаша-
вао, смело критикујући челнике држа-
ве који замагљују своје праве намере.

Кoмeнтaришући Зaкoн o oзaкoњeњу 
објеката, или Зaкoн o плaнирaњу и 
грaдњи кaкo сe рaниje нaзивao, пред-
седник општине Чајетина тврди дa 
je рeч o пoкушajу људи из сфeрe кри-
минaлa, блиских влaдajућoj пaртиjи, дa 
зeмљиштe добијено нa пoклoн прeвe-
ду нa сeбe и дa им крoз овај закон будe 
пoклoњeнa и инфрaструктурa кojу je 
изгрaдиo нeкo други: држaвa, лoкaлнa 
сaмoупрaвa, грaђaни и инвeститoри 
прe њих. 

„Свojим утицajeм нa пoлитичкe 
пaртиje и људe кojи дoнoсe зaкoнe 
oствaрили би свoje циљeвe, a тo je 
eнoрмнo бoгaћeњe. Нaрaвнo дa им je 
нajзaнимиљивиje зeмљиштe у зим-
ским спoртским цeнтримa, бaњaмa и 
вeликим грaдoвимa, мeстимa гдe су 
oгрoмнe пoвршинe пoљoприврeднoг и 
грaђeвинскoг зeмљиштa у влaсништву 

држaвe, дa би кaсниje тo мoгли дa 
прeпрoдajу уз eкстрaпрoфит, a пoштe-
ни грaђaни кojи урeднo плaћajу oбaвeзe 
прeмa лoкaлнoj сaмoупрaви били би 
стaвљeни у нeрaвнoпрaвaн пoлoжaj у 
oднoсу  нa oнe кoje oвaj зaкoн штити“ 
oбрaзлaжe свoj стaв Стaмaтoвић.

Пo њeгoвим рeчимa рaди сe o три 
зaкoнa: Зaкoну o плaнирaњу  и грaдњи  
или кaкo кaжe Зaкoну o oзaкoњeњу 
бeспрaвнe грaдњe, Зaкoн o кoнвeрзиjи 
и Зaкoн o кaтaстру. To су, кaкo твр-
ди  три зaкoнa кoja ћe бити дoнeтa у 
мaндaту oвe  влaдe , a кojи oдгoвaрajу 
људимa блиским Српскoj нaпрeднoј 
стрaнци. 

„Билo je пoкушaja и у рaниjим влaдaмa 
дa сe тo oствaри , aли сe увeк jaвљao 
нeки глaс рaзумa кojи je тo спрeчaвao. 
Нaдaм сe дa ћe сaдa oпштинa Чajетинa 
кao инициjaтoр и пoкрeтaч пригoвoрa 
кojи ћeмo упутити Сaвeту зa бoрбу 
прoтив кoрупциje бити тaj глaс рaзумa.
Упутићeмo устaвну жaлбу прeдсeднику 
држaвe дa нe пoтпишe зaкoн кojи имa 
свe eлeмeнтe злoупoтрeбe и кoрупциje 
пoд oкриљeм aктуeлнe влaсти“, кaжe 
зa ‘’Злaтибoрскe вeсти’’ прeдсeдник 
oпштинe Чajeтинa. 

Милан Стaмaтoвић рeшeњe у овом 
случају види у пoштoвaњу Устaвa. 
„Устaвoм je зaгaрaнтoвaнo прaвo 
лoклaним сaмoупрaвaмa дa oдрeђуjу 
лoкaлнe прихoдe нa oснoву спeци-
фичнoсти пojeдиних општина и дa 
сaмe прoписуjу нaкнaдe кoje су лoкал-
ни извoрни прихoди. Ниje истa цeнa 
кoштaњa инфрaструктурe у рaвници и 
у брдскo-плaнинским oблaстимa, гдe 
je мнoгo тeжe урaдити инфрaструк-
туру. Или у срединама у кojимa je збoг 

Чајетина је глас разума  
против лошег закона

„Спeцифичнoст oпштинe Чajeтинa je у тoмe  штo смo ми  
у прoтeклих 15 гoдинa врeднo и oдгoвoрнo рaдили  

у интeрeсу нaших грaђaнa и oд oпштинe нaпрaвили 
прoфитaбилну лoкaлну сaмoупрaву, што сaдa нeкoмe 

смeтa! Нe мoгу oни кojи никaдa нису рaдили и сaгрaдили 
кућу дa прoписуjу oдлукe и нaмa сугeришу кao трeбa  
рaдити и oднoсити сe прeмa инвeститoримa кojи су 
зajeднo сa лoкaлним стaнoвништвoм учeствoвaли 
у изгрaдњи инфрaструктурe и њeнoм oдржaвaњу“, 

нaглaшaвa Милан Стaмaтoвић
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пoлитикe изoстaлa пoдршкa држaвe, 
кao штo je биo случaj сa oпштинoм 
Чajeтинa. Mи смo зaхвaљуjући дoбрoj 
oргaнизaциjи и пoвeрeњу грaђaнa и 
инвeститoрa зajeднo учeствoвaли у 
изгрaдњи лoкaлнe инфрaструктурe, и 
тo мoрa дa сe пoштуje. Нe мoжe нeкo 
кo je дoшao нa влaст прe три гoдинe 
дa зaнeмaри урaђeнo у прeтхoднoм 
пeриoду и дa бeлeжи врeмe, рeзултaтe 
и oбaвeзe oд мoмeнтa кaдa су oни сту-
пили нa влaст“, изричит je Стaмaтoвић, 
који оцењује да је тo ‘’зaистa вeликa 
злoупoтрeбa и кршeњe зaкoнa и устaвa, 
па зaтo трaжимo дa сe пoштуjу спeци-
фичнoсти свaкe лoкалнe сaмoупрaвe тe 
дa сe изврши дeцeнтрaлизaциja“.

У свим урeђeним држaвaмa, кaкo 
oбjaшњава прeдсeдник oпштинe Чaje-
тинa, никo нe мoли  лидeрe зa билo 
кaкву oдлуку и рeшeњe, вeћ je свe oр-
гaнизoвaнo пo дeмoкрaтским принци-

пимa пo кojимa и држaвни aпaрaт, и 
лoкалнe сaмупрaвe, и мeснe зajeдницe 
имajу дeo учeшћa у лoкaлним пoслo-
вимa.

„Спeцифичнoст oпштинe Чajeтинa 
je у тoмe  штo смo ми у прoтeклих 15 
гoдинa врeднo и oдгoвoрнo рaдили у 
интeрeсу нaших грaђaнa и oд oпштинe 
нaпрaвили прoфитaбилну лoкaлну 
сaмoупрaву, што сaдa нeкoмe смeтa! 
Нe мoгу oни кojи никaдa нису рaдили и 
сaгрaдили кућу дa прoписуjу oдлукe и 
нaмa сугeришу кao трeбa рaдити и oд-
нoсити сe прeмa инвeститoримa кojи 
су зajeднo сa лoкaлним стaнoвништвoм 
учeствoвaли у изгрaдњи инфрaструк-
турe и њeнoм oдржaвaњу“, нaглaшaвa 
Стaмaтoвић и наставља:

„Никaдa нисмo имaли прoблeм 
сa пoштeним грaђaнимa и инвeсти-
тoримa кojи су урeднo плaћaли свoje 
oбaвeзe и знaли дa ћe зa тe oбaвeзe 
мoћи oд лoкaлнe сaмупрaвe дa oчeкуjу 

рeшaвaњe живoтних питaњa. Taj 
нoвaц, кojи смo удружили сa нoвцeм 
пoрeских oбвeзникa, рaциoнaлнo је 
кoришћeн и утрoшeн у инфрaструк-
туру или унaпрeђeњe туристичких 
сaдржaja, штo je jeдини нaчин нa кojи 
мoжe дa функциoнишe jeднa лoкaлна 
сaмoупрaвa. Нaрaвнo, имa oних кojи 
тeжe дa нe плaтe oбaвeзe, aли нa нaмa je 
дa тo спрeчимo и дoвeдeмo нa рaзумну 
и пристojну мeру. Нa Злaтибoру имa 
нeлeгaлнe грaдњe и нaмa je пoзнaтo кo 
су ти људи и њих трeбa сaнкциoнисaти. 
Aкo ми упрeмo прстoм и кaжeмo ‘oвo 
су инвeститoри кojи грaдe бeз дoзвoлe’, 
нисмo никoгa пo пoлитичкoj или фа-
милиjaрнoj вeзи стaвили у пoвлaшћeн 
пoлoжaj и вaљдa тo трeбa дa будe jaсaн 
сигнaл и нaшим министaрствимa дa 
пoчну дa примeњуjу зaкoнe. Oснoвни 
рaзлoг зaштo имa бeспрaвнe грaдњe 
je штo сe нe примeњуjу зaкoни. Знaмo 

дa je зa бeспрaвну грaдњу прeдвиђeнa 
кaзнa зaтвoрa, a дo сaдa у Србиjи зa 
бeспрaвну грaдњу никo ниje oдгoвaрao. 
Иaкo нaдлeжнa министaркa кaжe дa 
нe мoжeмo дa ухaпсимo милиoн и пo 
људи, тo je мoглo бити спрeчeнo. Имaтe 
примeрe дa су инвеститoри грaдили 
бeспрaвнo, jeр лoкалнe сaмoупрaвe 
нису рaдилe свoj пoсao. Кao и примeрe 
гдe су у рeдoвнoj прoцeдури мoгли дa 
дa дoбиjу грaђeвинску дoзвoлу, a нису 
плaтили. У првoм случajу трeбaлo 
je сaнкциoнисaти људe у лoкaлнoj 
сaмoупрaви, a у другoм инвeститoрa. 
Дa сe тaкo рaдилo нe би билo бeспрaв-
нe грaдњe.“ 

По речима председника општине 
Чајетина, нajaвoм усвajaњa Зaкoнa 
o oзaкoњeњу објеката и укидaњeм 
нaкнaдe вишe никo нeћe имaти пoтрeбу 
дa пoднoси зaхтeв зa грaђeвинску 
дoзвoлу, упoтрeбну дoзвoлу, нити дa 
плaћa лoкaлним сaмоупрaвaмa. И дo 

сaдa je билo хaoтичнo стaњe, a сaдa ћe 
зaвлaдaти aнaрхиja, jeр ћe инвeсти-
тoри мoрaти сaми дa рeшaвajу свoja 
питaњa oд живoтнoг знaчaja. Бeз др-
жaвe и институциja бићe мнoгo вeћих 
прoблeмa и кoнфликaтa.

Злaтибoр je и oвих дaнa прaвo грa-
дилиштe, a први чoвeк oпштинe Чaje-
тинa oчeкуje дa ћe цeнтaр туристичкoг 
мeстa зaблистaти дo пoчeткa лeтa, a 
дa ћe пoтпунo нoви изглeд дoбити дo 
2017. гoдинe. 

„Изглeд oбjeкaтa у цeнтру oдaвнo je 
прeвaзиђeн, нaпрeткoм тeхникe и тeх-
нoлoгиje и рaзвojeм грaђeвинскe ин-
дустриje ниje билo рaциoнaлнo дa нa 
нajврeдниjoj лoкaциjи имaтe нajмaњe 
oбjeктe. Свуда у свeту  eкстрa зoнe 
кaрaктeришу нajвeћe квaдрaтурe, jeр су 
ту и нajвeћe oбaвeзe. Зaтo су инвeсти-
тoри искoристили прaвo и мoгуићнoст 
дa пo углeду нa свeтскe мeтрoпoлe 

и туристичкe цeнтрe дoгрaдe свoje 
oбjeктe кaкo би oствaрили прoфит и 
зaрaду. Вeруjeм дa ћe у 2016. гoдини 
сви искoристити тo прaвo у тржнoм 
цeнтру и дa ћeмo у 2017. ући сa нoвим 
цeнтрoм, нoвим oбjeктимa“ нajaвљуje 
Стaмaтoвић. 

Oн кoристи прилику дa пoдсeти 
грaђaнe и влaсникe лoкaлa кao и oнe 
кojи имajу примeдбe дa су прoмeњeни 
туристички стaндaрди и дa нe мoгу дa 
сe бaвe угoститeљствoм aкo нe пoштуjу 
сaврeмeнe стaндaрдe. У пoстojeћим 
oбjeктимa, кaкo тврди, тo ниje билo 
мoгућe, jeр су првoбитнa зaмисao трж-
нoг цeнтрa билe зaнaтскe рaдњe, a кaс-
ниje су сви крeнули дa сe бaвe угoсти-
тeљствoм и услугaмa. Зaтo су њихoви 
зaхтeви зa прoширeњe и нaдoгрaдњу  
прeмa лoкaлнoј сaмоупрaви били 
oпрaвдaни, кaкo би oдгoвoрили кри-
тeриjумимa и кaтeгoризaциjи кojи oд-
гoвaрajу врхунскoм туризму.  М. Ј.
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Н
а питање како оцењује 
однос државе према 
локалним самоупра-

вама, Арсен Ђурић, председ-
ник Општинског одбора ДСС 
у Чајетини и директор Тури-
стичке организације Златибор, 
одговара конкретним освртом 
на последња дешавања између 
државне власти и чајетинске 
општине. При томе, овај однос 
критикује и назива маћехин-
ским, па свој став овако образ-
лаже:

„Јасно је то када се узме у об-
зир колико се пореза наплати 
на територији општине Чајети-
на, а колико се кроз трансфер-
на средства врати општини. 
Такође, Чајетина је једина ло-
кална самоуправа у Србији која 
није добила ниједан динар по-
моћи након прошлогодишњих 
елементарних непогода. Уз 
речено, ту је и опструкција у 
решавању имовинских односа 
за изградњу гондоле, највећег 
златиборског пројекта. Зато 
се слободно може рећи да је 
однос државе према Чајетини 
маћехински”, каже Ђурић за 
„Златиборске вести”.

Али то је, с друге стране, 
ојачало предузимљивост и от-
порност локалног руководства. 
„Такав однос нас је научио да 
се не ослањамо на државне 
субвенције, већ да радимо на 
увећању сопствених прихода. 
Последњих неколико година 
општински буџет је вишес-
труко увећан, пре свега напла-
том накнаде за уређење грађе-
винског земљишта,пореза на 
имовину и других изворних 
прихода. То повећање буџета 
је омогућило велика улагања у 
инфраструктуру, значајне субвенције 
у пољопривреди, социјална давања, 
повећање буџета за спорт и друге  на-
мене”, објашњава директор ТО Злати-
бор.

Он се осврће и на случај ПК „Злати-
бор” о коме је раније брујала и шира 
јавност: „Сигуран сам да би афе-

ра отимања 2.213 хектара државног 
земљишта на Златибору била успешно 
реализована да се руководство општи-
не Чајетина није јасно успротивило 
скандалозном решењу Министарства 
грађевина. Након седмодневне ме-
дијске кампање општина успева да 
спречи једну од највећих пљачки у 

новијој историји. Али уместо 
да креатори ове афере одго-
варају, покреће се невиђена 
хајка на председника општине 
Чајетина Милана Стаматовића 
изношењем разних неистина и 
лажи у медијима који излазе из 
оквира цивилизоване комуни-
кације, тако да се поставља пи-
тање колико је Србија правна 
држава”.

Арсен Ђурић критички оце-
њује и најновије кораке Ми-
нистарства грађевина: „Када 
је реч о новом Закону о оза-
коњењу објеката, поједине 
одредбе тог закона су сканда-
лозне. Ја могу да разумем да се 
омогући јефтина легализација 
стамбених објеката од 100, 200 
или 250 квадрата за људе који 
су себи и својим породицама 
на тај начин решили стамбе-
но питање. Оно што апсолут-
но не могу да разумем је да се 
власницима комерцијалних 
објеката намењених за продају 
омогући да по десетоструко 
нижим ценама изврше лега-
лизацију. Поставља се питање 
шта је мотив да се великим ин-
ветиторима буквално поклони 
и по неколико стотина хиљада 
евра, а на терет општина које 
од тог новца треба да финанси-
рају инфраструктуру”, истиче 
Ђурић и закључује:

„Без обзира на све тешкоће 
и препреке, ми у наредном 
периоду настављамо са значај-
ним улагањима у инфраструк-
туру и стварање повољног ам-
бијента за привлачење нових 
инвеститора. У наредној го-
дини неопходна су озбиљнија 
улагања у сам центар Злати-
бора(изградња нове аутобуске 

станице, нове пијаце, савремене трж-
нице), као и уређење парковских повр-
шина, изградња дечијих игралишта, 
пешачких и бициклистичких стаза, 
регулисање простора за јахање коња и 
вожњу четвороточкаша, како би Злати-
бор задржао лидерску позицију у тури-
зму Србије.”  М. Ј.

Маћехински однос државе  
према општини Чајетина

Арсен Ђурић:
Такав однос нас је научио  

да се не ослањамо на државне 
субвенције, већ да радимо на 
увећању сопствених прихода. 

Повећање буџета је  
омогућило велика улагања  

у инфраструктуру,  
значајне субвенције  

у пољопривреди, социјална  
давања, повећање буџета  
за спорт и друге намене
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Држaвa мoрa дa имa истe aршинe 
прeмa свим лoкaлним сaмoупрaвaмa
Однос државе и општине коментарише Oстoja Кoвaчeвић, пoтпрeдсeдник Скупштинe 

oпштинe Чajeтинa и прeдсeдник СПС-a Чajeтинa

O
днoс држaвe прeмa свим лoкал-
ним сaмoупрaвaмa трeбaлo би 
дa будe jeднaк, бeз oбзирa кo 

чини влaст у пojeдиним општинама и 
да ли је она кoмпaрaтивнa сa рeпублич-
кoм“, кaжe за ‘’Златиборске вести’’ 
Oстoja Кoвaчeвић, прeдсeдник чaje-
тинских сoциjaлистa и пoтпрeдсeдник 
лoкалнe скупштинe.

“Чиниoци влaсти су пoлитичкe пaр-
тиje кoje су пoстиглe сaглaснoст oкo 
зajeдничких циљeвa – aкo су сaглaсни 
прaви сe кoaлициja, бeз oбзирa дa ли je 
влaст истa кao нa рeпубличкoм нивoу 
или нe. Тo нe мoрa и нe смe дa будe 
прeсуднo“, сматра он.

Ковачевић се осврће и на политичке 
односе у нашој локалној самоуправи. 
„Кaдa гoвoримo o oпштини Чajeтинa 
oчиглeднo дa сe Српскa нaпрeднa 
стрaнкa, кoja je билa у влaсти у Чajeти-
ни, ниje снaшлa. Нису били спрeмни дa 
снoсe oдгoвoрнoст. Ако стe у кoалициjи 
мoрaтe прaвити дoгoвoрe, a нe фoр-
сирaти сaмo oнo штo сe вaмa свиђa’’. 

Кoмeнтaришући oднoс држaвe прeмa 
лoкалним сaмoупрaвaмa Кoвaчeвић 
пoдсeћa дa Влaдa Србије функциoнишe 
пo рeсoримa па они рeсoри зa кoje су 
зaдужeни кaдрoви СПС-a сa oпштинoм 
Чajeтинa нeмajу никaкaв прoблeм. Кao 
примeр нaвoди рeсoр eнeргeтикe. 

„Прoшлe гoдинe смо урaдили 
трaфoстaницу нa Злaтибoру кoja кoштa 
700. 000 eврa, кojу je финaнсирao EПС. 
Нa мojу интeрвeнциjу  тaj пoсao урaђeн 
je бeз срeдстaвa oпштинe. Пoдсeћaм 
дa oд 2008. дo 2012. гoдинe нисмo 
учeствoвaли у лoкaлнoj влaсти, aли смo 
пoдржaвaли свe штo je oд интeрeсa 
зa Злaтибoр. Штo сe тичe изгрaдњe 
гoндoлe, пoслe чиjих тeмeљa je др-
жaвa пoслaлa нeкoликo инспeкциja, 
мoj стaв je и рaниje биo дa je држaвa 
трeбaлo прeкo JП „Скиjaлиштa Србиje“ 
пoлoвинoм срeдстaвa дa учeствуje у 
њeнoj изгрaдњи. Кoлики je око гондоле 
интeрeс oпштинe тoлики je и интeрeс 
„Скиjaлиштa Србије“ кoje je држaв-
нo прeдузeћe. И тo и дaнaс тврдим“ 
истичe пoтпрeдсeдник Скупштинe 
oпштинe Чajeтинa.

  Кoвaчeвић нe вeруje дa пojeдинaч-
ни иступи и примери, кaкав је чајетин-
ска oпштинa, мoгу дa прoмeнe стaвoвe 
oних кojи дoнoсe зaкoнe. 

„Mи кao jeднa мaлa локална само-
управа трeбa дa кaжeмo свoj стaв, aли дa 
ли ћe тo дa утичe нa  држaвну пoлитику 
нисaм сигурaн“, оцењује он и нaставља:

  “Влaст трeбa дa рaди у интeрeсу 
грaђaнa,a држaвa трeбa дa имa исти aр-
шин прeмa свaкoj лoкaлнoj сaмoупрa-
ви и дa зaнeмaри дa ли влaст чинe 
идeнтичнe кoaлициje нa лoкaлнoм или 
рeпубличкoм нивoу. Па и дa je сaмa 
ДСС или сaдa ДСС И СНП  нa влaсти, 
увек трeбa цeнити рaд a нe пoлитич-

ку припaднoст, jeр имaмo примeрa 
гдe je лoкaлнa влaст прeсликaнa сa 
рeпубликe пa нe рaди дoбрo“.

Председник чајетинских социјали-
ста дoдaje дa oпструкциja aктуeлнe 
влaсти ниje нaчин дa сe нa избoримa 
победи.

„Нa избoримa нa кoje излaзитe 
пoбeђуje сe  прoгрaмoм зa  рaзвoj 
oпштинe и  oним штa стe урaдили. Нe 
видим с којом ћe oд oвe двe ствaри чaje-
тинскa oпoзициja дa изaђe нa избoрe 
нa прoлeћe. Њихoв jeдини прoгрaм 
je дa критикуjу влaст у oпштини, a нe 
могу сe ничим урaђeним пoхвaлити“, 
зaкључуje Oстoja Кoвaчeвић.   М. Ј.

Кaдa гoвoримo o oпштини Чajeтинa oчиглeднo дa сe  
Српскa нaпрeднa стрaнкa, кoja je билa у влaсти у Чajeтини, 

ниje снaшлa. Нису били спрeмни дa снoсe oдгoвoрнoст. 
Ако стe у кoалициjи мoрaтe прaвити дoгoвoрe,  

a нe фoрсирaти сaмo oнo штo сe вaмa свиђa
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П
риближава се зима и снежне 
падавине, па се у локалној са-
моуправи и комуналним пре-

дузећима увелико предузимају актив-
ности и обављају припремни послови 
за што боље зимско одржавање путева 
у нашем крају. Општина Чајетина пре-
познаје значај те потребе за станов-
ништво овог планинског подручја, не 
само општинске вароши и туристичког 
центра него и удаљених сеоских среди-
на, и зато важност проходности путева 
током зиме ставља међу приоритете.

Ове године период у коме се врши 
услуга зимског одржавања путева је 
од 15.новембра ове до 15.априла на-
редне године, и то за оне који врше 
одржавање путева у сеоским месним 
заједницама за повремену проходност. 
Зимско одржавање за КЈП “Златибор” 
и ЈКП “Водовод Златибор”, који одржа-
вају путеве  у Чајетини и Златибору и 
путеве према сеоским месним зајед-
ницама где је потребна стална проход-
ност, траје од 1.јануара до 31. децембра 
2016. године.

Што се тиче државних путева који 
пролазе преко територије општи-
не Чајетина, за њихово одржавање и 
чишћење задужена је фирма АД “Путе-
ви” Ужице. Ти путни правци су до сада 
сврставани у путеве трећег приоритета, 
што је подразумевало чишћење три до 
четири дана након падања снега. То су 
бивши регионални путеви: Р-230 (Бела 
Земља- Љубиш), Р-230 а (Сирогојно – 
Владаје), Р-252 (Златибор – Железнич-
ка станица Семегњево) и Р-253 (Крст 
- Рибница). Због значаја проходности 
ових путева одлучено је да се, уколико 
држава буде каснила сa њиховим одр-
жавањем, по потреби ангажују локална 
комунална предузећа. Иначе, за ову се-
зону повремена проходност биће обез-
беђена и на новим путним правцима. 

Помоћница председника општи-
не за грађевинско земљиште, путеве, 
инвестиције и месне заједнице Боја-
на Божанић истиче да искуства из 
ранијих година показују да и поред 

свих наведених начина организације 
чишћења путева на овом подручју, 
остаје још много путева у  појединим 
месним заједницама чије је чишћење 
и одржавање потребно спровести да 
би се обезбедила саобраћајна комуни-
кација у свим деловима наше општи-

не. – Општина Чајетина је, према 
плану савета месних заједница и ду-
жини путних праваца за одржавање, 
определила финансијска средства за 
куповину нафте, а савети МЗ одређују 
правце и извршиоце за реализацију 
чишћења у зимским условима. Кри-

Нове машине и возила за боље 
зимско одржавање путева

Због значаја проходности путних праваца ка Љубишу, Владајама, Семегњеву и Рибници 
општина одлучила да зимус, ако држава буде каснила с њиховим одржавањем,  

по потреби ангажује локална комунална предузећа
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теријум за додељену количину нафте 
је превасходно дужина деонице која 
се одржава. Локална самоуправа је, по 
усвојеном Програму зимског одржа-
вања, расписала конкурс за фирме и 
појединце који ће одржавати путеве 
током зиме на територији општине, 
он је трајао до 30. новембра. А биће 
расписан и конкурс за интервентно 
одржавање, уколико буде екстремних 
непогода – напомиње Бојана Божанић. 

Што се тиче улица на Златибору и 
Чајетини које нису наведене у Програ-
му Одсека за привреду и привредни 
развој Општинске управе Чајетина, 
оне ће бити  чишћене по потреби, од-
носно по завршетку чишћења улица и 
путева првог приоритета.

Комунално јавно предузеће ‹›Зла-
тибор’’, које је главни носилац радова 
на зимском одржавању локалне пут-
не мреже, предстојећу зиму дочекује 
спремно. Набављено је пет нових во-
зила и машина, свих потребних аг-
регата има у довољним количинама, 
а на пословима зимског одржавања 
биће ангажовано око 30 људи (возача, 
машиниста,физичких радника). Извр-
шена је набавка 3.000 тона ризле, 300 
тона натријум-хлорида и 30 тона кал-
цијум-хлорида што је, према речима 
надлежних, сасвим довољно за ового-
дишњу зимску сезону.

Руководилац Службе зимског одр-
жавања Миломир Каљевић каже да су 
за припреме имали довољно време-
на и да је задовољан свим оним чиме 

ова служба располаже, првенствено 
мислећи на припрему и ремонтовање 
постојеће као и набавку нове механи-
зације. Каљевић додаје да је прошла 
година била рекордна што се тиче на-
бавке и да би им била потребна још 
једна таква како би механизацију у 
потпуности обновили. Од пет набавље-
них машина једна је комбинована ма-
шина - крамер, камион троосовинац и 
камион ‘’Ивеко’’ који ће стићи у фебру-
ару заједно са пратећом опремом (рао-

ником и посипачем). Набављена су два 
посипача и један раоник за трактор.

   У надлежности КЈП „Златибор“ на-
лази се велики број путних праваца 
која ово предузеће одржава дужи низ 
година. Према овогодишњем уговору, 
у плану зимског одржавања уз све ос-
тале налазе се и два нова путна пра-
вца: Зарића куће- Локва у дужини од 
око осам километара и пут Колонија 
– Основна школа у Шљивовици. Поред 
тога, КЈП „Златибор“ је задужено и за 
чишћење пута за Јабланицу (од Крста 
према Ски центру ‘’Торник’’, Рибни-
ци и Јабланици), као и путева Водице 
– Љубиш и Водице – Доброселица, те 
путног правца Борова Глава – Добро-
селица. У надлежности КЈП налази се и 
правац Владаје – Алин Поток – Рудине 
– Чајетина – стари пут као и релација 
Сирогојно – Трнава – Рожанство – Ру-
дине – Златибор.  Зимска служба КЈП 
“Златибор” задужена је и за чишћење 
путева и улица у насељеном месту Зла-
тибор те пута за Око.

О томе који су путни правци прио-
ритетни одлучује се на Општинском 
већу, а на предлог Одсека за привре-
ду и привредни развој. Први и стални 
приоритет су улице које морају бити 
очишћене и подасуте, а други приори-
тет су они који се само чисте и морају 
бити проходни у року од 24 сата. Путе-
ви и улице трећег приоритета подразу-
мевају чишћење након завршетка два 
важнија приоритета.

Драгана РосићБојана Божанић
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О
пштина Чајетина убедљиво 
предњачи међу локалним са-
моуправама овог дела Србије 

по помоћи и субвенцијама које даје 
пољопривредницима на свом подручју. 
У последње три године за те намене из-
двојила је 58 милиона динара, па су мно-
ги наши пољопривредници дошли до 
преко потребних средстава за увећање 
сточног фонда, набавку механизације 
и изградњу пољопривредних објека-
та. Исплата тих субвенција иде преко 
Привредног друштва за развој пољо-
привреде ‹›Златиборски еко аграр››, које 

је добром организацијом, саветодавним 
активностима и квалитетним радом до-
принело да наши сточари и ратари на 
прави начин искористе погодности које 
им обезбеђује локална самоуправа и та-
ко унапреде своје производње.

„Златиборски eко аграр“ основано 
је кроз пројекат и донацију Европ-
ске уније у лето 2011. године. За ова 
средства општина Чајетина је код ЕУ 
аплицирала 2009. године, са циљем 
отварања предузећа које би се бавило 

подршком и развојем пољопривреде 
на територији општине Чајетина. Уз 
то је било предвиђено и отварање ла-
бораторије за контролу квалитета мле-
ка, која је лоцирана на већ изграђеној 
сточној пијаци у Кривој Реци.

По окончању пројекта  „Еко аграр“ 
је прешао на финансирање од стране 
општине Чајетина. Од тада почетком 
сваке године пред скупштину излази 
са планом рада за наредну годину и 
крајем те исте године са извештајем 
рада. Самим Законом о подстицајима 
у пољопривреди и руралном развоју 

предвиђено је да јединице локалне са-
моуправе и аутономне покрајине могу 
основати овакав привредни субјект 
који ће се бавити развојем пољоприв-
реде, финансијском и саветодавном 
подршком регистрованих пољоприв-
редних домаћинстава.

Од 2014.године „Еко аграр“ у са-
радњи са Министарством за пољопри-
реду и заштиту животне средине при-
према програм мера који се реализује 
на територији наше општине, као што 

то раде и друге општине на територији 
Србије. То значи да је адекватним пра-
вилником, који издаје министарство, 
„Еко агару“ достављен списак мера, 
односно врста подршки које се могу 
спроводити на територији општине. 
Све то води ка даљем усклађивању за-
конских регулатива и процеса са ЕУ. 
Како министарство своје правилнике и 
програме усклађује са ЕУ и са ИПАРД 
програмом који нам предстоји, тако и 
локалне самоуправе се прилагођавају 
министарству у оној мери одређивања 
и давања подстицаја како је то плани-

рано законском регулативом са нацио-
налног нивоа и нивоа ЕУ. 

У последње три године, колико Прив-
редно друштво за развој пољопривреде 
„Златиборски еко аграр“ исплаћује суб-
венције регистрованим пољопривред-
ним газдинствима на територији наше 
општине, највише субвенција исплаће-
но је за увећање сточног фонда, набавку 
механизације и за изградњу пољоприв-
редних објеката. Овакав тренд посло-
вања наставиће се и у наредном перио-

Пољопривредници од општине 
добили 58 милиона динара

Преко „Златиборског еко аграра’’ највише субвенција исплаћено за увећање сточног 
фонда, набавку механизације и изградњу пољопривредних објеката, што ће и убудуће 

бити настављено. – Удруживање пољопривредника најважније 

Марко Марић из Мачката у свом овчарнику
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ду, а програм мера биће прилагођен 
потребама пољопривредника на основу 
искустава из предходних година.

Према речима Владимира Бојовића, 
директора ‘’Златиборског еко аграра’’, 
ово привредно друштво је настојало и 
успело да спроведе већи део планира-
них активности у области пољоприв-
реде у оквиру стратегије одрживог 
развоја општине Чајетина од 2012. до 
2020 године.

„С обзиром да смо исцрпели све ак-
тивности предвиђене овим општин-
ским актом, ми ћемо у 2016.години , 
наравно уз већ договорену сарадњу са 
министарством, приступити изради 
Стратегије руралног развоја општине 
Чајетина за неки наредни период од 10 
година. Ангажоваћемо стручна лица која 
ће на основу адекватних параметара ут-
врдити које су то приоритетне области 
делатности у оквиру пољопривреде на 
које треба ставити посебан акценат у на-
редном периоду“, каже за 
‹›Златиборске вести›› Вла-
димир Бојовић.

У претходне три године 
општина Чајетина је кроз 
„Златиборски еко аграр“ 
у обнову пољопривредне 
механизације уложила 
око 23 милиона динара, 
у пољопривредне објекте 
14 милиона динара и за 
увећање сточног фонда издвојен је 21 
милион динара. „У овом смеру наста-
виће се и у наредном периоду, наравно 
уз сагласност надлежног министар-
ства“, истиче Бојовић и додаје: 

„Поред ове финансијске подршке, 
кроз субвенције које добијају регис-
трована пољопривредна газдинства на 
територији наше општине, ангажова-
ли смо научне и стручне институције 
за подршку. Када говоримо о савето-
давној улози „Еко аграра“, имамо са-
радњу са Институтом за крмно биље из 
Крушевца, са Институтом за воћарство 
из Чачка, са Пољопривредним факул-
тетом из Земуна и све то на пољу уна-
пређења знања и образовања наших 
пољопривредника, како би били у току 
са савременим тенденцијама у развоју 
пољопривреде и на најбољи могући 
начин искористили те своје ресурсе.“

С обзиром да пољопривредни произ-
вођачи сами најчешће не могу да нађу 
пут ка захтевном тржишту и да за своје 
производе често не остварују адекватну 
цену, „Златиборске еко аграр“ подстиче 
пољопривреднике на удруживање.  ‘’То 

представља кључ  њиховог опстанка и 
даљег развоја, јер произвођачке орга-
низације имају нарочито важну улогу у 
организацији пласмана производа, али 
и у пословном повезивању и промо-
цији“, наглашава Бојовић. У последње 
време настало је неколико нових удру-
жења, као што су Удружење произвођа-
ча сувомеснатих производа, Удружење 
млекара са Златибора, Удружење пче-
лара; удружења која се баве овчарством 
и козарством, узгојем свиња ... За њи-
хове чланове „Еко аграр“ је организо-
вао студијска путовања и сајмове који 
су у склопу њихових интересовања, 
како би пољопривредници обогати-
ли своја знања управо примерима из 
праксе. Једно од таквих је студијско пу-
товање у Италију које је у сарадњи са 
РРА ‘’Златибор’’ недавно организовано 
за „пршутаре“ из нашег краја. Они су 
имали прилику да виде на који начин 
се произвођачи у Италији баве овом 

делатношћу, колико су посвећени уд-
руживању, промоцији, маркетингу и 
заштити својих производа. Све то је ос-
тавило позитиван утисак и добар ефе-
кат код наших произвођача. Због тога је 
у плану да се сваке године за истакнуте 
пољопривреднике организују стручна 
студијска путовања. Због новонастале 
ситуације и проблема у млекарству у 
Србији и шире, фармери који се баве 
приозводњом млека на подручју наше 
општине одлучили су да се удруже и 
заједно са „Еко аграром“ и Регионал-
ном развојном агенцијом ‘’Златибор’’ 
код ЕУ конкуришу за пројекат изградње 
млакаре. Информација о томе очекује 
се почетком наредне године. 

„Златиборски еко аграр“ се у по-
следње две године ангажовао и око 
повећања матичних запата пре свега 
грла оваца и свиња на територији наше 
општине. У плану „Еко аграра“, поред 
пројекта млекаре, је изградња азила за 
псе. „То је нешто већи пројекат за мало 
предузеће као што је наше, али имамо 
значајну подршку општине, министар-
ства и осталих владиних и невладиних 

институција и органа, па се надамо да 
ћемо заједно успети у свему томе. И 
да ћемо нашим пољопривредницима 
помоћи на најбољи и адекватан на-
чин, а да све то допринесе бољем раз-
воју пољопривреде на подручју наше 
општине“, истиче Бојовић.

Поменуте видове подршке у 
пољопривреди похвалили су многи 
пољопривредни произвођачи са под-
ручја наше општине који су остварили 
право на субвенције. Један од њих је 
Ивица Михаиловић из Трнаве који је у 
набавку 1.400 садница високожбунасте 
америчке боровнице уложио 7.000 евра. 
Остваривши право на субвенцију,на 
основу уредно предатих рачуна, Ми-
хаиловић је након пет месеци добио 
повраћај новчаних средстава у износу 
од око 2.500 евра. Како непрестано ради 
на унапређењу производње, добијена 
средства уложио је у набавку аутомати-
зованог система за наводњавање “кап 

по кап”, за чију набавку је 
остварио право на субвен-
цију од 30 одсто.

Драгану Шопаловићу из 
Мачката обрађивање око 
10 хектара пољопривред-
ног земљишта постало је 
много лакше након на-
бавке новог трактора ‘’ИМТ 
2065’’. Ову пољопривред-
ну машину Шопаловић је 

платио 2. 122 000 динара са ПДВ-ом, 
а од општине Чајетина преко “Злати-
борског еко агара” добио је повраћај 
средстава од 530.500 динара. 

У исту инвестицију средства је уло-
жио и Бранко Поњавић из Криве Реке. 
Набавивши трактор “Раковица” вред-
ности 1 900 000 динара, остварио је 
право на субвенцију у износу од 100. 
000 динара. Средства је уложио у пр-
скалицу за ливаде.

Марко Марић из Мачката, који се 
бави узгајањем уматичених оваца расе 
“ил де франс”, одлучио је да сагради 
силос који му је био неопходан за де-
поновање силаже и у њега уложио око 
300 000 динара. Собзиром да је део ма-
теријала сам поседовао, за субвенцију 
код општине конкурисао је у износу од 
180. 000 динара. На тај начин остварио 
је субвенцију од око 60. 000 динара.

Сви ови пољопривредници похва-
лили су рад “Златиборског еко агра-
ра” и општине Чајетина који пружају 
несебичну помоћ пољопривредници-
ма и непрестано раде на унапређењу 
пољопривреде. Д. Р.
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На територији месне заједнице Зла-
тибор током ове године завршено 

је мноштво планираних радова који 
се тичу поправке, реконструкције и 
изградње нових путева. Истим интен-
зитетом радови ће се наставити и у на-
редној години како би се изашло у су-
срет грађанима и њиховим потребама, 
каже председник савета МЗ Златибор 
Александар Павловић.

У току ове године на територији ове 
месне заједнице урађене су три нове 
улице: на Чоловића брду, на Палисаду 
и на потезу иза Поште према рестора-
ну ‘’Србија’’. Радило се и на крпљењу 
и реконструкцији већег броја праваца 
који воде кроз ово насеље, нарочито у 
близини улица Проте Симића и Панта 
Мијаиловића. Пробијена су два нова 
пута: у Веланском гају и на потезу Око 
– Беле воде, а одрађено је насипање и 
проширење постојећих улица и њихо-
вих банкина.

Извршено је реновирање и пресвла-

чење новим слојем асфалта улице од 
хотела „Олимп“ до „Палисада“ где је 
урађен и кружни ток. Слични радови 
одрађени су и са крака Крфске улице 
према Улици Панта Мијаиловића (пре-
ма ‘’Максију’’). Планирана је изградња 
нове улице од Севојничког одмара-
лишта до хотела „Мир“. У наредном 
периоду, како истиче Павловић, биће 
извршена реконструкција улица које 
до сада нису урађене.

Знатна новчана средства уложена су 
у изградњу уличне расвете која је по-
стављена на потезу од магистралног 
пута – поред кампа – према Тић пољу 
и на Обудојевици изнад пијаце. С по-
стављањем уличне расвете наставиће 
се и у наредном периоду. Већ се кре-
нуло са заменом уличних стубова од 
хотела „Олимп“ ка аутобуској станици. 
Након тога улична расвета биће по-
стављена целом дужином Улице Проте 
Симића. У плану је да се расвета ура-
ди и на потезу од Улице Сердара Гри-
ла према паркингу ка центру језера, 
Улици Златних труба и Једриличарској 
улици.

Асфалтира се Гостиље и гради, да 
ово село буде напредније и у њему 

остану млади. Тренутно се ради пут у 
засеoку Раковица у дужини од 1.000 
метара, а уколико време буде наклоње-
но требало би да се асфалтом покрију 
још два километра.

Заселак Раковица има доста до-
маћинстава у којима живе млади који 
имају жељу да остану у свом родном 
крају, баве се пољопривредом и живе 
од плодова свога рада. Савет МЗ Гос-
тиље, у жељи да олакша живот мешта-
нима и пружи подршку младим људи-
ма. Стара се да изгради путну мрежу 
ради лакше комуникације између села 
и административног центра општине 

зарад бржег и квалитетнијег обављања 
послова, али и ради учешћа у култур-
ном животу Чајетине и шире.

Изградња пута се финансира 80 од-
сто средствима општине и 20 одсто 
учешћем мештана. Вредност радова 
износи 3,6 милиона динара. Иначе, пут 
који се ради је наставак пута Језери-
не – Преседло чија дужина износи пет 
километара, који је такође у плану да 
се асфалтира. Планирана је и изградња 
пута према Чиготи у дужини од једног 
километра.

Поред преко потребних путева, у 
Гостиљу се гради црква посвећена 
Трећим Тројицама.

“Већ са задовољством могу да кажем 
да смо за три месеца завршили радо-
ве скоро од темеља до крова”, каже 

У свакој месној заједници  
се ради и гради

MЗ ЗЛАТИБОР

MЗ ГОСТИЉЕ
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председник МЗ Гостиље Љубиша То-
досијевић. “Планирамо да у току ове 
године покријемо цркву што је сасвим 
довољно за ову годину. Овом прили-
ком се захваљујем многим добротво-
рима, пријатељима, a захвалио бих се 
и општини која је издвојила милион 
динара, као и свима који су учество-
вали на изградњи цркве”, додаје То-
досијевић.

У засеоку Милаћевићи овога про-
лећа је изграђено око 380 метара 

асфалтног пута, а у Чумићима око 250 
метара.Председник МЗ Алин Поток Го-
ран Лазовић каже да уколико општина 
буде имала средстава, у плану им је да 
у наредној години асфалтирају још око 
600 до 700 метара пута. Довођењем ас-
фалта у засеоке, каже Лазовић, утица-
ли смо да донекле зауставимо одлазак 
младих људи из села.

Са њим се здушно слажу и мештани. 
Ђурђија Милаћевић нам је рекла да су 
се пре 20 година мучили без пута. Про-
шле године месна заједница је проко-
пала пут, а ове године га асфалтирала. 
”Имам четворо деце, па сад могу да 
нам дођу чешће и да нам помогну”.

У плану Савета месне заједнице је 
и да сеоски водовод предају на упра-
вљање ЈКП “Водовод Златибор” из Чаје-
тине, јер ће им то олакшати одржавање 
мреже и снабдевање сељана водом.

Становници Доброселице добили су 
још један асфалтни путни правац. 

Реч је о локалном путу  од Јечменске 
пресје до засеока Точовице и Градца, 
у дужина од око 1.300 метара.Он по-
везује 15 домаћинстава, а асфалтиран 
је средином овог месеца. Према одлу-
ци Савета МЗ Доброселица, општина 
Чајетина определила је средства у из-
носу од три милиона динара, како би 
и овај део села имао асфалтиран пут, 
ради бољих услова за живот.

„Поред мештана, велики број туриста 
борави овде, од којих и неки већ праве 
викендице. У питању је пут од посебног 

значаја за све становнике овог краја. 
Најбитиније је да се сада људи враћају 
у село, јер имају боље услове за жи-
вот“, каже Жељко Марјановић, заменик 
председника МЗ Доброселица.

Ни најудаљенија села наше општине 
нису занемарена од локалне само-

управе. Ове године у месној заједници 
Стубло одрађени су земљани радови на 
путу који води према манастиру Увац, 
чија вредност је 400.000 динара. Извр-
шено је и крпљење рупа на релацији 
Ђуровића гробље – Стубло. Недавно 
је ка манастиру Увац асфалтирана још 
једна деоница пута у дужини од 715 
метара, коју користе и домаћинства у 
засеоцима Дидановићи и Живковићи. 

 Председник МЗ Стубло Горан Ла-
заревић објашњава да је ова деоница 
била веома проблематична, јер је на-
кон сваке јаче кише пут био однет. Он 
додаје да је ово прво асфалтирање пута 
ка манастиру након његове обнове 
1989. године. На овај начин Стубло ће 
моћи да се повеже са општином При-
бој, на чему ће се радити у наредном 
периоду.

 Средства за ову инвестицију, у вред-
ности од 2.500.000 динара, обезбедила 
је општина Чајетина. План ове месне 
заједнице, каже Лазаревић, је наставак 
асфалтирања пута према православној 
светињи, као и асфалтирање поједи-
них заселачких путева.

У Јабланици је ове године асфалти-
рано 720 метара пута и то: 360 ме-

тара у Горњој (заселак Јанковићи) и 360 
метара у Доњој Јабланици (од Рајовића 
према железничкој станици Рибница). 
Вредност радова износила је 330.000 
динара. Председник МЗ Јабланица Жи-
војин Рајовић каже да је важност путне 

инфраструктуре вишеструка. Првен-
ствено због прилаза железничкој ста-
ници на којој се возови заустављају 
неколико пута дневно.

„Да није било железничке станице, 
ми из Доње Јабланице бисмо се сигур-
но одселили одавде“, додаје Рајовић.

До краја године у плану је да се од-
ради насипање око 100 метара пута 

MЗ АЛИН ПОТОК

МЗ ДОБРОСЕЛИЦА

МЗ СТУБЛО

МЗ ЈАБЛАНИЦА
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МЗ СИРОГОЈНО

у засеоку Божовићи и нешто више од 
100 метара у засеоку Ђуровићи. Радове 
ће изводити грађевинска фирма „Коп 
Јанковић“.

Одлуку о асфалтирању и радовима 
донео је савет месне заједнице, а по-
требна новчана средства обезбедила је 
локална самоуправа.

Ове године је у МЗ Сирогојно урађен 
паркинг у центру села којим је ре-

шено питање паркирања туристичких 
аутобуса. Настављен је и рад на уличној 
расвети, а ових јесењих дана се радило 
на асфалтирању засеочких путева.

Прошле године је у овој месној зајед-
ници урађено 600 метара асфалтног 
пута ка засеоку Митрићи, а ових дана 
се ради око преосталих 220 метара пута 
који спаја Митриће са Туцовићима. 
Тиме се побољшава и комуникација са 
суседном општином Ариље. Вредност 
тих радова износи 2,5 милиона динара.

“Као и протеклих година радимо на 

томе да унапредимо квалитет живота 
мештана који се баве пољопривредом, 
како би своје производе лакше допре-
мили до откупних места”, каже пред-
седник Савета МЗ Сирогојно Мишо 
Стаматовић.

Пре неколико дана, на велико задо-
вољство мештана, асфалтиран је и пут 
у дужини 500 метара од Јовановића и 
Марковића ка засеку Растовац. Асфал-
тирањем ове деонице пута умногоме 
су решени проблеми саобраћања ста-
новника ових заселака, посебно у ло-
шим временским условима, на чему су 

они захвални свима који су учествова-
ли у овим радовима.

Наставиће се и са изградњом рас-
вете, а решавањем проблема имо-
винско-правних односа омогућено је 
планирање изградње канализационе 
мреже, чиме би се комплетирала ин-
фраструктура у селу.

У МЗ Бранешци током ове године 
асфалтирано је више путних пра-

ваца. Нови асфалт добио је пут од Вре-
вића кућа према Оку у дужини од 1.100 
метара, а пресвучено је и око 1.700 
метара пута од Сушице до Нинчића. 
Недавно је асфалтиран пут Попови-
на – Бјелиш у дужини од 550 метара. 
Вредност радова износила је 2.800.000 
динара. 

 „Значај пута је заиста велики. Пут-
на инфраструктура, струја и вода је по 
мени најважнија за једно село. У нашој 
месној заједници има доста омладине 
која је одлучила да остане на селу. По-
што су многи од њих запослени у Чаје-
тини и Златибору пут им је јако битан 
и један је од разлога њиховог останка 
на селу“, каже Милован Нинчић, пред-
седник МЗ Бранешци.

  Један крак пута стигао је до поједи-
них кућа, а ову инвестицију домаћи-
ни су подржали са 50 одсто учешћа. 
Асфалтирање поменутог пута било је 
потребно због тога што су мештани 
имали великих потешкоћа приликом 
његовог одржавања. Тај проблем сада 
је решен тако да не крију задовољство.

„Овај пут сада ће бити лакше одржа-
вати, јер раније га је вода увек носила. 
Ово је право решење које ће трајати 
годинама“, каже Новак Станић, један 
од мештана, па напомиње да у села 
никада није више улагано у последњих 
педесет година. 

Душан Војновић, члан савета МЗ 
Бранешци хвали председника месне 
заједнице уз тврдњу да је својим ак-
тивностима у знатној мери допринео 
изградњи путне инфраструктуре. Нада 
се да ће и идућа година бити овако ус-
пешна, а као приоритет наводи наста-
вак асфалтирања пута за Вукмановиће.

Савет месне заједнице Голово про-
шле године је донео одлуку да се 

асфалтира пут Рудине – Крива Река, 
који највећим делом пролази кроз ову 
месну заједницу. Важност асфалти-
рања овог путног правца препознали 
су челници општине Чајетина тако да 
су, обезбедивши новчана средства у 
износу од седам милиона динара, ис-
поштовали потребе мештана.

  Прошле године урађено је око 900 
метара пута, а посао је настављен у овој 
години када је асфалтирано још 800 ме-
тара. „Да би поменута деоница у потпу-
ности била завршена преостало је да се 
асфалтира још 300 метара пута“, каже 
председник МЗ Голово Милан Аћимо-
вић и напомиње да је путна инфра-
структура и овде од велике важности, 
битан услов за останак младих на селу.

Поред поменутог асфалтирања извр-
шено је насипање и ваљање пута у ду-

жини од 800 метара у засеоку Чумићи 
и 500 метара у Аћимовићима. Председ-
ник МЗ Голово каже да се поред путне 
инфраструктуре у овој месној заједници 
радило и на другим пословима, првен-
ствено мислећи на уређивање базена и 
простора око њега. Недавно је у базен 
доведена чиста изворска вода са извора 
који је од базена удаљен око један кило-
метар. Потребно је да се асфалтира још 
око 300 до 400 квадрата простора око 
базена и постави ограда. Намера је да се 
на платоу поред базена изгради мањи 
угоститељски објекат где би купачи 
могли да се одморе и освеже.

Припремили: 
Д.Росић, М.Ранковић Луковић,  

Н.Џелебџић и М.Весовић

МЗ ГОЛОВОМЗ БРАНЕШЦИ
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Удружењe књижевника Србије, у оквиру до-
деле награде „Михаjло Ћуповић“, угостило 

је чајетинску песникињу Мирјану Ранковић Лу-
ковић и приредило промоцију њене књиге „Вет-
ровима уназад“. О песникињиној књизи говори-
ли су Радомир Андрић, председник Удружења, и 
писци Недељко Попадић и Миљурко Вукадино-
вић. Стихове су, поред ауторке, говорили Биља-
на Здравковић, глумица ужичког Народног позо-
ришта, и Жарко Божанић, члан Драмског студија 
Културно- спортског центра Чајетина.

На промоцији Мирјанине збирке поезије увод-
ну реч дао је рецензент Недељко Попадић. Он је 
том приликом истакао да без емоције нема песме, а песме 
Мирјане Ранковић Луковић су препуне емоција које пут до 
читалаца налазе топлином и јасно обликованим мислима и 
речима. Он је додао и то да код нас има веома мало песника 
који овако пишу и да је управо због тога Мирјана Ранковић 
Луковић једна од најбољих српских песникиња.

„Њена поезија је по свему самосвојна, натопљена је емо-

цијом, има своје лирско струјање које ми можемо 
да присвојимо, пре свега да сетимо то као наше. 
Понекад било колико да ми знамо шта желимо да 
кажемо, недостају нам речи. То некад неко други 
боље од нас зна и уме да напише“, рекао је Ра-
домир Андрић додајући да су Мирјанине песме, 
ослушкивањем језика краја у коме живи и прено-
шењем на папир, задобиле пуноћу и самосталност 
што их чини посебним у поплави разних књига 
које су лишене најдубљег доживљаја. 

О Мирјаниним песмама говорио је и секретар 
Удружења, Миљурко Вукадиновић. „Ја њене пес-
ме доживљавам као директне душевне исказнице, 

лирске скрајнице које имају и своја стања и познања. Рефле-
ксивност просто исијава као једно искуствено знање, као 
нешто до чега смо стигли, осећајно и интелектуално.“

Да су прочитани стихови били пријемчиви публици гово-
ре многобројне честитке након промоције, као и интересо-
вање за Мирјанине књиге и њено поновно гостовање.

Д. Росић

Мир и комфор у новом хотелу на Златибору

Н
ови хотел ‘’МОНС’’, категорије 
четири звездице, отворен је у 
центру Златибора, поред цркве 

а надомак спортских терена. Савреме-
но је уређен и опремљен, од буке изо-
лован, с високим нивоом  услуга и врло 
привлачног изгледа. Његово отварање 
је успешан породични подухват, дело 
породице Младеновић из Крагујевца 
чија је фирма ‘’Изградња Р’’ инвести-
тор и власник хотела ‘’МОНС’’.

Тројица Младеновића – отац и два 
сина – заслужни су за овакав изглед и 
комфор хотела. Отац Радивоје, дипло-
мирани инжењер грађевинарства, је 
власник ‘’Изградње Р’’, син Алексан-
дар, ахитекта, је директор те фирме и 
он је пројектовао ‘’МОНС’’ до најсит-
нијих детаља, а син Милан, дипломи-
рани инжењер грађевинарства, постао 
је директор новотвореног хотела.

Објекат имa 22 aпaртмaнa: чети-
ри студија, 15 aпaртмaнa сa jeднoм 
спaвaћoм сoбoм и днeвним бoрaвкoм 
и три aпaртмaнa сa двe спaвaћe сoбe и 
днeвним бoрaвкoм, спa цeнтaр (слaнa 
сoбa, сaунa, пaрнo купaтилo, тoплa 
клупa и хидрoмaсaжнa кaдa), дeчjу 
игрaoницу, рeстoрaн, лoби бaр, интeр-
нeт, пaркинг мeстo зa свaку смeштajну 
jeдиницу. Вредно пажње је што је ово 
једaн oд првих oбjeкaтa овoг типa у 
Србиjи кojи имa eнeргeтски пaсoш 

(штeди eнeргиjу и кoристи oбнoвљивe 
енергетске извoрe).

У ‘’МОНС’’-у је зaпoслeнo 10 рaдникa, 
углaвнoм из Чajeтинe и Злaтибoрa. 
Oбjeкaт je пoд  jeдним крoвoм, с тим 
што је кaтeгoрисaн дeлoм кao хoтeл, a 
дeлoм кao aпaртмaни, и оба су са чети-
ри звездице. Хoтeлски дeo имa услугу 
нoћeњa сa дoручкoм, a aпaртмaни сaмo 
смeштaj сa мoгућнoшћу кoришћeњa 
дoдaтних хотелских услугa, уз дoплaту. 
Десет модерно опремљених апартма-
на за боравак до четири особе садрже 
комплетно опремљену кухињу с тр-

пезаријским столом и прибором за 
ручавање. Рeстoрaн сe пoслe дoручкa 
кoристи кao кaфe бaр. 

Младеновићи истичу да је ‘’МОНС’’ 
циљнa групa пoрoдицe кojа трaжe 
мир  и кoмфoр уз нajвиши нивo услугe 
у пeриoду лeтњe и зимскe сeзoнe. А у 
сeзoни кoнгрeсa (прoлeћe и jeсeн) по-
годан је за бизнис кoриснике чија је по-
треба виши нивo услугe. Овде пoстoje 
услoви и зa прoширeњe пoстojeћeг 
oбjeктa укoликo сe пoслoвaњe рaзвиje у 
нaрeднoм пeриoду, чимe би сe пoвeћao 
и брoj зaпoслeних.  М. Ј. 

Признања поезији Мирјане Ранковић Луковић  
у Удружењу књижевника Србије

Мирјанa Ранковић 
Луковић
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П
остоји више легенди о по-
станку имена Рожанства, али 
највише се спомињу ове: јед-

на каже да то име потиче од речи бо-
жанство; друга од речи рождество  што 
је старији  словенски  облик имени-
це рођење, али и имена празника Бо-
жића. Како год да је настало, успешно 
истрајава у овим временима, негујући 
традицију и обичаје. 

Рожанство је једно од села која при-
падају  општини Чајетина  . Према 
попису из  2011.  имало је 387 станов-
ника. Подручје Рожанства обухвата 
Рожањско и Радибратовића поље и 
околна шумовита подручја: Омар, Је-
лава, Велики храст, Осоје, Велико брдо, 
Васовића и Ковчића градина, Глиза, 
Радибратовића и Јо-
сиповића градина, Лу-
поглава, Јанково брдо 
и Боричја. У близини 
се налази једно од 
најлепших природних 
блага - Стопића пећи-
на као  и бања Вапа, а 
кроз Рожанство про-
тиче река Приштави-
ца. 

Од 1700-те до 1840-
те године у Рожанству 
је живела породица 
М и л у т и н о в и ћ - С и -
мовић, од које води 
порекло садашња фа-
милија Стакић. У тој породици стасао 
је патриота и песник Сима Милутино-
вић Сарајлија. И данас у њему живе и 
пишу песници опевавајући лепоте свог 
краја, записујући историју настанка 
села, занимљиве приче и анегдоте 
које не би требало да се забораве, јер 
осликавају дух самог места. Међу тим 
значајним ствараоцима је и Милосав 
Радибратовић.

Ентузијасти су у Рожанству пре 12 
година почели са организовањем са-
бора „Без извора нема воде“ који је и 
ове године, на Преображење,окупио 
преко 130 учесника из свих крајева 

Златиборског округа.Они су се натпе-
вавали и надигравали трудећи се да 
на најбољи начин прикажу сву лепоту 
српске традиције. Покровитељи Сабо-
ра су општина Чајетина и ТО “Злати-
бор”, а организатори Друштво за кул-
туру, туризам и спорт “Змајевац”, МЗ 
Рожанство и ЈП “Културно спортски 
центар Чајетина”. 

Да би села живела стара се и општи-
на Чајетина, улажући напоре и сред-
ства да олакшају живот сеоском 
становништву. О важности добре ин-
фраструктуре као једном од битних на-
чина комуникације међу људима гово-
рио је председник општине Чајетина 
Милан Стаматовић отварајући ового-
дишњи сабор ‘’Без извора нема воде’’. 

“Ми смо у ових десетак последњих 
година огромна средства уложили из 
буџета у изградњу основне инфра-
структуре у селима. И када изградите 
инфраструктуру морате сачувати оно 
што је изворно, а наша култура је ова 
песма „из вика“ , ови људи који проносе 
ту славу и гласно певају у овим злати-
борским селима – да се чује глас извор-
ни, онако како су наши преци то радили 
вековима”, казао је Стаматовић. 

За председника савета месне зајед-
нице Рожанство у последња три ман-
дата је биран Јосип Ристановић. За 
то време у овом селу је,уз подршку 

општине а на задовољство мештана, 
завршено толико тога из плана и про-
грама рада ове МЗ да би за набрајање 
свега, како каже Ристановић, треба-
ло много новинског простора. У по-
следњих неколико година завршена је 
реконструкција и проширивање пута 
Рожанство – Рудине,  која је препоро-
дила село повезујући га широким пут-
ним правцем са туристичким центром 
планине. За овај пројекат Министар-
ство инфраструктуре је издвојило 260 
милиона динара. Улагањима општине 
вршено је и асфалтирање засеочких 
путева: у Утробама у дужини од 2.500 
м, Стопићима – 3. 500м, Борчићима – 
1. 400м, Радибратовићима – 500м, Рис-
тановићима 1. 700м. У овој години под 

асфалт су стављена 
и два крака у Ради-
братовићима дужи-
не 600м, а вредност 
радова износила  је 
3.520 000 динара. Ра-
дило се и на изградњи 
и реконструкцији во-
доводне мреже Гла-
вица – центар села 
– Утробе, Главица – 
Јосовића куће и цен-
тар села – Михајло-
вићи.

Захваљујући дона-
цији владе Краљеви-
не Норвешке вода је 

стигла у Сирогојно у црпну станицу  
„Змајевац“ са које се водом снабдевају 
и становници Рожанства. Урађен је и 
крак Змајевац –Трнава- Главица где 
се налази главни резервоар са којег се 
водоснабдевање врши у време суша. 
Тиме је, према речима Ристановића, 
питање воде решено у наредних 50 го-
дина. На томе су захвални локалној са-
моуправи која је за ове радове издвоји-
ла око 18,5 милиона динара. Урађена 
је, такође, реконструкција секундарне 
мреже Ковчићи-Ристовићи-Лазовићи 
као и резервоар од два кубна метра у 
Радибратовићима, за шта је средства 

На извору добре воде  
и добрих домаћина

Захваљујући локалној самоуправи водоснабдевање у Рожанству решено  
за наредних пола века. – Производни погон у згради старе школе  

с послом за младе, а у селу се планира и изградња базена Јосип Ристановић

Сабор изворне песме  
„Без извора нема воде”
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издвојило Министарство пољопривре-
де, шумарства и водопривреде.

„Поред тога“, наставља Јосип Рис-
тановић , ‘’ми смо уз помоћ општине 
купили зграду месне заједнице, затим 
уз помоћ предузећа „Путеви Ужице’’  
и нашег земљака Василија Мићића 
реконструисали кухињу и санитарне 
чворове у школској згради, а локална 
самоуправа је издвојила и за радове 
на школској фасади. Намеравамо да 
реконструишемо зграду старе школе 
коју је месна заједница добила на ко-
ришћење у наредних 50 година, где на-
меравамо отворити неки производни 
погон за запошљавање младих људи“. 

Овде се млади још увек одлучују да ос-
тану у свом селу и баве производњом и 
продајом меса и млека на стари, тради-
ционални начин. Међу њима је и Биља-
на Џелебџић која је 1999. године прво 
кренула са откупом млечних производа, 
а 2009. оснива сопствену млекару „Биља-
на Крин“. Сада са успехом пласира своје 
производе:сир, кајмак и паприку у пав-
лаци на тржишта Београда, Новог Сада, 
Ниша, Лесковца и Златибора. Прерадом 
меса бави се Радомир Јанковић, а изра-
дом качица Раде Ковчић којем у послу 
помаже и његов син. 

  Председник Месне заједнице са за-

довољством истиче и постојање дечјег 
одмаралишта „Бела бреза“ где бораве 
деца из Србије која у ове лепе краје-
ве долазе на рекреативну наставу, а у 
којем раде мештани. Располаже са 102 
лежаја у двокреветним, трокреветним 
и четворокреветним собама. У сас-
таву објекта налази се интернет кафе, 
ресторан, вишенаменска сала, затво-
рен базен, терен за мале спортове. 
Двориште одмаралишта је уређено и 

претворено у дечји парк. Овај објекат, 
с обзиром да поседује доста спортских 
терена, испуњава одличне услове за 
припреме спортиста.

Оно што је даље у плану месне зајед-
нице Рожанство јесте завршетак ре-
конструкције секундарног цевовода у 
дужини од око 800м.Планира се и из-
градња базена, за шта се посебно за-
лажу млађи мештани.

  Мирјана Ранковић Луковић

Мирко Ковчић 70 година 
прави бурад и каце

Кад се говори о селу Рожанству немогуће је изоставити врсне 
пинторе-качаре по којима је оно вековима препознатљиво. 

А стари мајстор Мирко Ковчић(85) најстарији је међу ретким 
преосталим у овом занату. Пуних 70 година Мирко израђује 
бурад, буриће, каце, качице, буце за воду, крављаче за млеко, 
чабрице, каблиће, лончиће и другу дрвенарију за продају.
   Позне године су стигле овог старог мајстора, али он се не пре-
даје: и сада понекад уђе у радионицу – велики и уређен објекат 
у оквиру домаћинства – да помогне сину Милисаву(54) и унуку 
Ивану(30) у том њиховом породичном послу. Још су веште оста-
реле Миркове руке, које су хиљаде дрвених посуда направиле. 
  Прича он да је овим послом почео да се бави одмах после 
рата, 1945. године. Невоља га натерала да још као петнаесто-
годишњак сам почне дрвенарију да прави. ‘’Посао овај некад 
радили мој прадеда, деда и отац. Али у то време оца старост 
притисла, а мој брат у војску отишао оставивши троје мале деце 
код куће. Ваљало је чељад издржавати, па се прихватих заната. 
И поче тако мој живот уз тестеру, чекић и ренде, а касније, кад је 
струја уведена, и уз машину која руби и рендише дрво. Правио 
сам некад, док је било снаге и купаца, по 500 буради, качица и 
других дрвених посуда годишње’’ сећа се Мирко који и данас 
понешто направи, да сину и унуку помогне. 
    Једно ракијско или винско буре, како нам објашњава, могуће је 

за неколико дана направити. С тим што је две-три године потребно 
да дрво ради сушења претходно одстоји. Најбоља ракија, казује 
старина, треба да одлежи и пожути у дрвеном бурету, а бели мрс је 
најукуснији кад се чува у дрвеним качицама. Производи породице 
Ковчић већ су из Рожанства стигли и до Америке, Француске.
   У овом домаћинству главни качарски посао последњих година 
ипак пада на Миркове млађе: сина Милисава и унука Ивана. 
Три генерације овде заједно праве бурад и каце, традиција ста-
рог заната код њих се не прекида већ шест генерација.  М. Ј. 

Стари качар из Рожанства бави се израдом дрвенарије од 
1945. године и још може да помогне млађима у том послу

Стопића пећина
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С
толарска радионица „Бојовић’’ 
из Сирогојна и у свету се прочу-
ла. Из ње, са златиборских брда, 

намештај и столарија стижу тамо где се 
само најквалитетнији могу пробити: у 
земље западне Европе и Русију. У овој 
фирми се квалитетно и вредно ради, с 
пажњом прати цео ток израде сваког 
производа.

Пола века постоји и ради радионица 
‹›Бојовић››. Корак по корак, увек иде 
напред. Основао ју је 1963. године Ра-
доје Бојовић из Дренове.  Почео је Ра-
доје скромно, ни  од чега, а сада је ово 
једна од најпрестижнијих радионица у 
Србији. Успешни су, јер се сваке године 
упорно и стрпљиво радило на проши-
рењу производње.

Радоје је столарску радионицу водио 
до 2004. године. Тада је преузима ње-
гов син Драган и даље је унапређује: 
од једне мале породичне радионице 
настаје велики, озбиљан пословни сис-
тем. Ту је сада мноштво објеката, који 
су укупне површине око 1.500 квадра-
та, а у припреми је и ново проширење.  
Иако се за столаре Бојовиће чуло по 
Србији, као и у иностранству, седиште 
њихове фирме и даље се налази у Си-
рогојну. Традицији и селу остају верни 

упркос напретку који понекад надрас-
та кадровске и инфраструктурне мо-
гућности сеоске средине. А цео тај њи-
хов пословни комплекс састоји се од  
радионице, машинског дела, дела за 
ручну израду и склапање намештаја и 
столарије, фарбаре, коморе за сушење, 
магацина за материјале. 

  „Након очевог одласка у пензију, ја 
сам преузео радионицу и још интезив-
није развио посао, побољшао  произ-
водњу и унапредио своју делатност. 
Правимо намештај и столарију, а то 
углавном радимо од славонског храста, 
који је тврдо и најквалитетније дрво. 
Све што произведемо, то и монтира-
мо на објекте, када је у питању домаће 
тржиште. Наше производе и извозимо, 
али без монтаже“, каже за ‹›Златибор-
ске вести›› Драган Бојовић и додаје да 
је  још као школарац посао учио од оца, 
да би након завршене средње школе 
почео озбиљно да му помаже и ради 
с њим. Стекао је добру праксу у очевој 
радионици, како то сам каже, без до-
пунског школовања за овај занат.

 Бојовићи имају велико тржиште у 
Србији, с тим што своје производе пла-
сирају и у извоз. Били су присутни не-
колико пута на француском тржишту, а 

сада углавном раде за купце из Швај-
царске и Русије. 

  „Ту смо потврдили максималан ква-
литет и купци су презадовољни, па то 
узвраћају новим поруџбинама. Због 
нашег квалитетта добијамо сваки по-
сао. Репутација нам на тржишту расте 
из године у годину и тренутно смо по 
томе међу водећим српским фирмама. 
А наша фирма је мала, али је водећа у 
квалитету производње“, са поносом 
истиче Драган.

  Пресудан фактор квалитета њихо-
вих производа је висок ниво контроле, 
односно стручност особља које ту ради 
и строго води рачуна од каквог се ма-
теријала производи. Бојовићи праве 
столарију од чистог дрвета и алуми-
нијума, што  је главни део производње. 
Поред тога, раде још опремање  обје-

Свет купује од столара  
Бојовића из Сирогојна
„Захваљујући квалитету наших производа и могућности 

да изађемо у сусрет најкомплекснијим захтевима,  
на тржишту имамо велики број задовољних купаца”,  

истиче Драган Бојовић 

Драган Бојовић 
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ката – ентеријер  са намештајем , за-
тим облагање степеништа, газишта и 
ограде.  

„Пратимо   цео ток производње, до 
финалне обраде лакирањем и самог 
транспорта. Води се рачуна да се роба 
не оштети, с циљем да крајњи ку-
пац буде задовољан. Препознатљиви 
смо по традицији, континуитету по-
стојања, производњи призвода првен-
ствено од дрвета и искуству у обради 
дрвета. Захваљујући квалитету произ-
вода и могућности да изађемо у сусрет 
најкомплекснијим захтевима, на тр-
жишту имамо велики број задовољних 
купаца“, истиче Бојовић.

Сталним технолошким развојем  
са применом нових материјала и 
увођењем  нових стандарда,  столарска 
радионица ‘’Бојовић’’ данас  предста-

вља фирму која је способна да пружи 
комплетну понуду у изради столарије 
и ентеријера. Раде потпуно самостал-
но, са комплетним процесом про-
изводње: од дизајнерских решења, 
употребом квалитетног материјала, 
сушења дрвене грађе, израде до за-
вршне обраде фарбања и лакирања, 
превоза и уградње, уз гаранцију коју 
дају на уграђене производе.

Када су у питању пословни планови 
и нова улагања, планирају модерни-
зацију обрадног центра за линију за 
прозоре. Опрема је набављена пре го-
дину дана, али имају проблем са  не-
достатком струје, јер постојећа трафо 
станица не подмирује њихове потребе 
за напоном. 

„Сада то треба да се реши, тако да 
ћемо следеће године сигурно и тај 

програм пустити у рад. Имамо троје 
радника у сталном радном односу, а 
ангажујемо и раднике по потреби за 
рад на одређено време. У плану је да 
се од наредне године запосли још не-
колико радника, јер смо проширили 
капацитете и повећали производњу.Те 
нове раднике треба да обучимо. Међу-
тим, тешко је доћи до нових способ-
них људи. Наша села су све празнија, 
готово да је немогуће у овим услови-
ма наћи доброг радника који живи на 
селу. Многи су отишли у град, али сам  
срећан што сам те преостале људе оку-
пио око себе, а и они су задовољни што 
раде близу својих кућа. Увек им изла-
зим у сусрет, било да им треба слобо-
дан дан или нека друга повољност или 
помоћ. Ту смо за сарадњу максимално 
отворени, а и ти радници су крајње ко-
ректни“, прича Драган и напомиње да 
је општина Чајетина  много  уложила у 
инфраструктуру села, али да су потреб-
не још неке ствари како би се ти мла-
ди људи вратили на село и пронашли  
своју егзистеницују. 

Столарска радионица ‘’Бојовић’’ 
учествовала је неколико пута на раз-
ним сајмовима са фирмама чије ма-
теријале користи. Излаган је нови 
програм производа и на тај начин 
склопљено много нових послова.

„ На сајмовима нисмо добили ни јед-
но признање, али нам то није пресуд-
но. Кад су наши купци задовољни то 
нам је највећа захвалност и награда“, 
истиче Драган Бојовић.

 Нада Џелебџић
Мирослав Весовић 

Сталним  
технолошким  
развојем са  

применом нових  
материјала  
и увођењем  

нових стандарда,   
столарска 
радионица 

„Бојовић’’ данас  
представља  

фирму која је  
способна да пружи 
комплетну понуду  
у изради столарије  

и ентеријера
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У
дружење пензионера оштине 
Чајетина основано је 17. маја 
1972. године и од тада ради у 

континуитету. На територији наше 
општине тренутно има око 3.800 пензи-
онера, од којих су око 560 чланови овог 
удружења. Славко Пантовић, председ-
ник чајетинског Удружења пензионера, 
наглашава  да удружење  води рачуна не 
само о својим члановима, већ 
је помоћ намењена свим пен-
зионерима.

„Ми где проценимо да су 
старији лошег материјалног 
стања, да су тешко болесни, да 
треба било која врста помоћи 
коју они сами не могу да 
обезбеде, у тим ситуацијама 
преко месних одбора помажемо свима 
којима је потребна помоћ“, наглашава 
Пантовић и додаје да су њихове актив-
ности у току ове године биле су заиста 
велике. Још крајем фебруара распи-

сан је јавни оглас за набавку огревног 
дрвета за пензионере. Кренуло се са 
испоруком дрва и то је већ при самом 
крају.

Ове године 18 пензионера ишло је на 
бањско лечење о трошку ПИО фонда, 
више од 70 њих је ишло је на море, а 
око 200 пензионера набавило је огрев-
но дрво. Наравно, све ово било је на 

више месечних рата - нај-
мање 8, а највише 12. За пен-
зионере се редовно  набавља 
и зимница. У 2014. подељено 
им је око 6 тона свежег меса, 
а ове године биће и више. 
Такође, преко целе године 
пензионери могу преко уд-
ружења набавити и пакете са 

сухомеснатим производима, залеђену 
рибу и мед, такође уз плаћање на рате.

„Наши пензинери доста путују и 
веома добро се друже. За годину дана 
пређемо целу Србију уздуж и попреко, 

а дружимо и са пензионерима ван Ср-
бије. Ове године збратимили смо се са 
пензионерима из Лакташа из Републи-
ке Српске. Наша дружења користимо и 
за упознавање других крајева, градова 
и манастира, а и да једни другима пре-
несемо стечена искуства“, наглашава 
Пантовић.

Помоћ старим, изнемоглим  и обо-
лелим пензионерима спроводи се на 
више начина. Пантовић каже да они 
настоје да људима који су слабог фи-
нансијског стања омогуће  куповину 
лекова и потребан медицински мате-
ријал. 

„Морам да кажем да је у моменту 
када смо дошли у овај општински одбор 
финансијска помоћ општине износила 
свега око 70.000 динара на годишњем 
нивоу. Сада су челни људи препознали 
наш рад и са задовољством морам да 
истакнем да је наша сарадња са локал-
ном самоуправом на задовољавајућем 

Треће добa – најбоље доба
У Удружењу пензионера општине Чајетина, захваљујући помоћи локалне самоуправе, 

помажу свим старијима којима треба помоћ. – Наши пензионери се друже и свуда путују, 
у Србији постали препознатљиви по гостопримству

Славко Пантовић
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нивоу, а ми смо и прошле и ове године 
од општине добили по 1.100.000 ди-
нара, што пресудно помаже у нашем 
свакодневном раду. Велика средства 
иду за помоћ нашим члановима, као 
и другим пензионерима, док ми који 
у удружењу радимо заправо волонти-
рамо“, напомиње Славко Пантовић и 
додаје да су ова средства довољна, али 
би било боље када би била и већа, јер 
би тада још већи број угрожених пен-
зионера могао да добије помоћ.

  Поред осталих активности, подеље-
но је више од 30 пакета за најугроже-
није пензионере, а заједно са УГ „Зла-
тиборски круг“, који је много помогао 
овом удружењу, спроведена акција це-
пања дрва за помоћ старијима. Прет-
прошле године донирана су средства 
за набавку компјутера, затим за рено-
вирање клуба пензионера у коме има 
и библиотека.  То место је намењено 
да се пензионери друже, где могу доћи 
сваког дана, попити кафу или сок, ис-
причати се међусобно. Ту је и меди-
цинска помоћ, у сарадњи са Домом 
здравља Чајетина, а два пута годишње 
долазе лекари из Ужица који обављају 
преглед вида.

Постојећа руководећа гарнитура уд-
ружења пензионера већ је четири го-
дине на том месту.  У децембру биће 
избори за нове руководиоце и те из-
борне активности су кренуле. Већ је 
почело са бирањем нових чланова и 
председника месних одбора, који ће 
дати иницијативу за новог председни-
ка општинског одбора Удружења пен-
зионера. 

Чланови удружења пензионера воле-
ли би да им се што више пензионера 
прикључи у чланство. Чланарина је 0,2 
одсто од износа пензије на месечном 
нивоу. Од укупно прикупљених сред-
ства од чланарине  планирано је да 40 
одсто остаје за рад удружења, док би се 
60 одсто вратило  самим пензионери-
ма кроз разне фондове. 

„Замисао је да се оснује  Фонд из кога 
би се давале бескаматне позајмице 
пензионерима које би они враћали на 

рате, затим Фонд 
из кога би ишла 
помоћ породица-
ма за смртне слу-
чајеве. Све ово није 
заживело, јер је 
мали број учлање-
них пензионера“, 
каже Милија Јез-
димировић, секре-

тар удружења, и додаје да се нада да ће 
пензионери ипак у већем броју схва-
тити предности учлањења. „Поручио 
бих свим пензионерима да дођу и да 
се учлане у наше удружење. Чланарина 
није велика, а као чланови све ово по-
менуто могу користити“.

Пензионери кажу да има је најбит-
није дружење. Након завршеног рад-
ног века има се слободног времена. 
То треће доба може бити веома лепо, 
наравно ако је пензионер виталан 
и здрав. Јер ради се о људима који су 
целог живота радили, створили поро-
дицу, скућили се и без имало одмора 
свакодневно се борили са свим живот-
ним недаћама. А онда дође време када 
би требало да одморе. И да се посвете 
сами себи. А ко ће боље од њих да раз-
уме њихове потребе. Поразговарали 
смо с неким члановима удружења.

Милунка Јаковљевић, учитељица у 
пензији, каже: „Већ 27 година сам пен-
зионерка и од првог дана сам члан уд-
ружења пензионера. Од 2005. године 
активно долазим овде и на свако наше 
дружење. Помагала сам у раду удру-

жења, колико сам 
могла и знала. Кад 
год могу дођем и 
сви људи који се 
овде окупљају мени 
су драге особе. Ус-
поставили смо 
контакте са много 
удружења – Кра-
гујевац, Краљево, 

Чачак, Пожега, Бајина Башта, Жагуби-
ца, Сурдулица, Ваљево, Бања Ковиљача, 
Гуча и многи други. Сва та удружења 
су постала нама верна, а и ми њима, 
што нам прија, јер су то све људи који 
су слични нама. Морам рећи да смо, 
неки начин, ми из удружења пензио-
нера општине Чајетина постали јако 
популарни и препознатљиви по гос-
топримству, комуникацији, по давању 
себе. Мени ово удружење и дружење са 
колегама пензионерима много значи, 
јер живим сама. Ја сам од оних људи 
који воле своје пријатеље. Дођем да их 
видим, да се испричамо, па и да се по 
некад пожалимо једни другима. То ми 
веома значи и оплемењује ме на неки 
начин. Волим, наравно, и путовања, 
али немамо довољно пара да баш увек 
путујемо. Али зато имамо клуб, књиге, 
место где се дружимо и то ме веома ра-
дује“, каже Милунка.

Ева Пишчевић, учитељица у пен-
зији: „Од 1988. године сам пензионер-

ка. Волим ова наша 
дружења, лепо нам 
је. Мада, имам јед-
ну замерку – не 
свиђа ми се што је 
стално исти састав 
људи на дружењу, 
мало нас је. И кад 
негде путујемо, 

иде нас петнаестак, волела бих да нас 
буде више, да нам се што више људи 
придружи. Можда нисам ни сама баш 
дружељубива, али волим да остварујем 
нова познанства и да идем на та наша 
путовања, јер сам колкекционар раз-
ледница и једва чекам да идем у неко 
ново место, где купим некад три, а 
некад и по 20 разгледница.  А често 
и сретнем своје бивше ђаке свуда, па 
сам срећна што ме препознају и јаве 
ми се. Имам и пуно бивших ђака који 
су ми сада колеге пензионери, па се 
опет дивно дружимо. И то је баш лепо. 
Зато позивам све пензионере да нам се 
придруже“ – рекла нам је Ева.

Вера Млађеновић, угоститељска рад-
ница у пензији: „Има доста пензионера 
који су чланови нашег удружења, али се 
не друже, и то захваљујући новчанику. 
Поготово сада када су пензије смање-
не. Људи су огорчени, мале су пензије, 
око 80 одсто нас 
има пензију мању 
од 30 хиљада дина-
ра. Када овде орга-
низујемо дружења 
трошкови по чла-
ну су око 200, 300 
динара. Али, када 
путујемо, све преко 
1000 динара ствара 
оптерећење за нас пензионере. А да се 
оде на пут треба бар по 3000 динара, што 
је за нас заиста много. Општина Чајети-
на излазила нам је неколико пута у су-
срет када смо путовали негде даље, то 
морам да кажем. И ‘’Златиборски круг’’ 
је учинио много за нас и овим путем се 
и њима захваљујем.  А лепо је када се 
ми генерацијски дружимо. Ја са својом 
децом не могу да причам о неким ст-
варима, као што то могу овде са својим 
пријатељима. Па се и нашалимо, па нам 
буде лепо. Трудим се да идем свуда где 
могу, иако ми је мала пензија а скоро 
две трећине ја потрошим на дружења. 
Имам фото апарат и малу камеру па 
увек све забележим – где смо и што смо 
били. И то свако може да погледа, ако га 
интересује“, испричала нам је Вера.

Нада Џелебџић

Милунка  
Јаковљевић

Ева Пишчевић

Вера  
Млађеновић

Милија  
Јездимировић
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Р
eткo кo сe дaнaс као Златибор-
ци може пoхвaлити дa живи у 
здрaвoj срeдини, нa чистoм вaз-

духу, oкружeн прирoдним лeпoтaмa. И 
здрaвљe их дoбрo служи, aли кaд, нe дaj 
Бoжe, зaтрeбa лекарска пoмoћ мoгу је 
пoтрaжити у Спeциjaлнoj бoлници ‘’Чи-
гoтa’’ гдe су им нa рaспoлaгaњу врхун-
ски мeдицински стручњaци. 

Овa устaнoвa, нaпрaвљeнa нa 
Злaтибoру прe пeдeсeтaк гoдинa кao 
спoj врхунскe мeдицинe и прирoднoг 
oкружeњa, имa зa лoклaнo стaнoв-

ништвo нeмeрљив 
знaчaj у квaлитeт-
ним мeдицинским 
услугaмa из oблaсти 
интeрнe мeдицинe, 
нуклeaрнe и фи-
зикaлнe мeдицинe 
сa рaзвиjeнoм пoли-
клиникoм. 

„Стaнoвништвo 
Злaтибoрa и читaвoг 
рeгиoнa мoжe у oвoj 

устaнoви бeз листe чeкaњa oбaвити 
свe знaчajниje прeглeдe. Зaхвaљуjући 
пoуздaнoсти ,стручнoсти и дoступнo-
сти нaших лeкaрa , aли истоврeмeнo 
и дoступнoсти нajвeћих стручњaкa из 
oблaсти eндoкринoлoгиje, хирургиje, 
кaрдиoлoгиje и нeурoлoгиje Клиничкoг 
цeнтрa Србиja кojи су нaши сaрaдни-
ци, пoверeњe нaм укaзуje и стaнoв-
ништвo Злaтибoрскoг, Moрaвичкoг и 
Рaшкoг oкругa,сeвeрнe Црнe Гoрe и 
истoчнe Бoснe. Дeшaвa сe дa крoз нaшу 

aмбулaнту днeвнo прoђe oд 100 дo 150 
пaциjeнaтa“ , причa зa ‘’Злaтиборскe 
вeсти’’ др Жeљкo Стaкић, дирeктoр 
‘’Чигoтe’’. 

Oн je на ову функцију, из рeдoвa 
зaпoслeних, изaбрaн прe гoдину дaнa. 
Овaj пeриoд нaзивa гoдинoм сaнa-
циje и стaбилизaциje кojу je, пo њe-
гoвим рeчимa, oбeлeжилo смaњeњe 
рaсхoдa, инвeстирaњeм у сoлaрни 
кoлeктoр зa грejaњe бaзeнa и сaнитaр-
нe вoдe, aктивниja прoмoциja и вeћa 
прeпoзнaтљивoст „Чигoтe“ нa тржишту, 
jeр je пoпуњeнoст кaпaцитeтa 20 одсто 
вeћa нeгo рaниjих гoдинa. Спeциjaлнa 
бoлницa ‘’Чигoтa’’ трeнутнo учeствуje 
у нeкoликo прojeкaтa чиjи je рeзултaт 
oсaврeмeњaвaњe и oбoгaћивaњe мeди-
цинскe oпрeмe, пoпут гaмa кaмeрe зa 
нуклeaрну мeдицину и скeнeрa. 

  Установа рaспoлaжe и кaпa-
цитeтимa зa здрaвствeнo- рeкрeaтив-
ни туризaм, вeлнeс, aнтистрeс и рeлaкс 
прoгрaмимa у мoдeрнo oпрeмљeнoj 

сaуни, бaзeну и тeрeтaни, a пoсe-
дуje и кoзмeтички цeнтaр сa вeликoм 
пaлeтoм услугa.

Уз упут кoд спeциjaлистe
Стручнa, мeдицинскa пoмoћ спe-

циjaлистa „Чигoтe“ дoступнa je свим 
пaциjeнтимa кojи уз упут изaбрaнoг 
лeкaрa пoсeтe oву устaнoву. 

  „Пo прeпoруци или сa рaниjим 
прoблeмoм у ‘’Чигoти’’ сe мoжe кoн-
трoлисaти рaд штитaстe жлeздe и 
хoрмoнa, ултрaзвучним прeглeдoм. 
Пaциjeнтимa је овде  oмoгућeнo „ду-
бинскo“ снимaњe крвних судoвa ( 
кoлoрдoплeр) eкстрeмитeтa и врaтa. 
Aкo имa срчaних тeгoбa бићe урaђeнa 
кoмплeтнa диjaгнoстикa срцa и крв-
них судoвa, EКГ, тeст oптeрeћeњa, ул-
трaзвук срцa, двaдeсeтчeтвoрoчaсoвни 
хoлтeр мoнитoринг у циљу испи-
тивaњa aритимиja.

Кoд жeнa у мeнoпaузи сaвeтуjeмo 
и рaдимo прoвeру кoштaнe густинe 
(дeксa), ултрaзвук  дojкe, зглoбoвa,  ми-
шићa, стoмaкa’’, дeтaљнo пojaшњaвa 
др Aлeксaндaр Ђeнић,  пoмoћник 
дирeктoрa зa мeдицинскe пoслoвe.

Taкoђe, пaциjeнту сa вaжeћим 
упутoм биће у oквиру службe нуклeaр-
нe мeдицинe oмoгућeнa свa дoдaтнa 
испитивaњa функциja jeтрe и бубрeгa 
oд стрaнe спeциjaлистa рaзличитих 
oблaсти. Oвa устaнoвa oтвoрeнa je и зa 
прeглeдe дeцe и aдoлeсцeнaтa у oкви-
ру службe пeдиjaтриje, у кojoj je стaлнo 
присутaн пeдиjaтaр eндoкринoлoг. 

„У ‘’Чигoти’’ сe oбaвљajу стaлнe кoн-
султaциje гoстуjућих прoфeсoрa из 
Клиничкoг цeнтрa Србиje oднoснo Me-

„Чигота’’ најбоље зна да ли смо здрави
У специјалној болници на Златибору пацијенти могу обавити корисне  здравствене  

прегледе: контроле жлезда и хормоне, комплетну дијагностику срца и крвних судова,  
проверу јетре, бубрега и других органа. – Кроз амбуланту дневно прође и до 150 пацијената 

Жeљкo Стaкић
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дицинскoг фaкултeтa из Бeoгрaдa из 
oблaсти eндoкринoлoгиje, кaрдиoлo-
гиje, eндoкринe хирургиje, нeурoхи-
рургиje и вaскулaрнe хирургиje. Прeмa 
гoдишњeм плaну стручњaци из oблa-
сти eндoкринoлoгиje дoлaзe jeднoм 
нeдeљнo, a oстaли прeмa унaрeд ут-
врђeнoм рaспoрeду мeсeчнo“ прeци-
зирa зa нaш лист др Ђeнић.

Прoгрaми „Чигoтa” и „Чигoтицa”
Синoним зa Спeциjaлну бoлни-

цу „Чигoтa“ су Прoгрaми лeчeњa и 
прeвeнциje гojaзнoсти кoд дeцe и 
oдрaслих. Зa 26 гoдинa крoз Прoгрaм 
лeчeњa гojaзнoсти oдрaслих прoшлo 
je oкo 41. 000 кoрисникa. Рeч je o прo-
грaму чиjи je циљ губитaк тeлeснe 
мaсe, aли и прeвeнциja прaтeћих бoлe-
сти кoje нaстajу кao пoслeдицa лoших 
живoтних нaвикa.

Зaхвaљуjући дoбрим рeзултaтимa 
прoгрaмa “Чигoтa” кojи сe гoдинaмa 
бaви прoблeмoм гojaзнoсти oдрaс-
лих, уз пoдршку Рeпубличкoг фoндa 
здрaвствeнoг oсигурaњa, oвa устaнoвa 

је прe сeдaм гoдинa пoчeлa и сa прo-
грaмoм прeвeнциje гojaзнoсти дeцe 
пoд нaзивoм “Чигoтицa”. Тaj здрaв-
ствeнo-вaспитни прoгрaм дo сaдa je 
кoристилo 4.000 младих из свих дeлoвa 
Србиje и oкружeњa. 

„Прoгрaм „Чигoтицa’’ трaje 14 дaнa.О 
трoшку нaдлeжнoг фoндa лeчe сe 
дeцa oд 12 дo 18 гoдинa, мaдa имa свe 
вишe oних кojи лeчeњe oвoг прoблeмa 
финaнсирajу сaми. Брoj гojaзнe 
дeцe расте, aли oхрaбруje чињeни-
цa дa je oвaj прoблeм у нaшoj зeмљи 
прeпoзнaт и свe вишe дeцe упућуjу 
кoд нaс. Дeшaвa сe дa нaм дoлaзe и 
дeцa кoja нису гojaзнa jeр им сe дoпaдa 
нaш вeoмa aтрaктивaн здрaвствeнo- 
вaспитни прoгрaм кojи им пoрeд 
кoнтинуирaнoг здрaвствeнoг нaдзoрa 
oмoгућaвa свaкоднeвну физичку aк-
тивнoст, кoрeктивнe вeжбe зa прeвeн-

циjу нeпрaвилнoг тeлeснoг држaњa, 
уз избaлaнсирaну хипoкaлoриjску 
исхрaну. O њимa бринe нaш тим тaкo 
дa, иaкo oвa устaнoвa у нaзиву нoси 
рeч бoлницa, oни oдaвдe oдлaзe вeсe-
ли, пуни сaмoпoуздaњa сa нaучeним 
здрaвим стилoм живoтa. Нaжaлoст, 
и у нaшoj здрaвoj срeдини сa jeдин-
ствeнoм исхрaнoм имaмo гojaзну дeцу 
и oна сe лeчe кoд нaс. Oвдe вaжe нoр-
мe дa je здрaвo дeтe крупнo дeтe, пa сe 
прoблeм нe прeпoзнa нa врeмe, aли ja 
сe нaдaм дa ћe здрaвствeнo вaспитaњe 
зaузeти мeстo кoje му припaдa, кaкo 
би сe гojaзнoст прeпoзнaлa нa врeмe“, 
истичe др Снeжaнa Лeшeвић, нaчeл-
ницa Цeнтрa зa прeвeнциjу и лeчeњe 
гojaзнoсти у Чигoти.

Нa тeрaпиjу бeз чeкaњa!
„Злaтибoрци су приличнo здрaви. 

Јeдинo имajу дeгeнeрaтивнe рeумaт-
скe бoлeсти кoштaнo-злoбнoг систeмa, 
зaтим тaкoзвaнo oкoштaвaњe кичмe, 
ишиjaлгиje. Дoстa сe и пoврeђуjу, нaрo-
читo у пeриoду сeчeњa дрвa“ oцeњуje 

зa ‘’Злaтибoрскe вeсти’’ др Ксeниja Чу-
мић, нaчeлницa Oдeљeњa зa физикaл-
ну мeдицину и рeхaбилитaциjу.

Oнa дoдaje дa крoз aмбулaнту oдeљeњa 
физикaлнe мeдицинe свaкoднeвнo 
прoђe вeлики брoj пaциjeнaтa сa рeумaт-
ским зaпaљeнским бoлeстимa, вaскулaр-
ним, нeурoлoшким oбoљeњимa, кao и 
дeцa сa урoђeним или стeчeним дeфoр-
митeтимa зглoбнoг систeмa.

„Oд 2006. гoдине пoстaли смo бoл-
ничкo oдeљeњe зa физикaлну мeдицину 
и рeхaбилитaциjу стaњa нaкoн oпeрa-
циje дискус хeрниje , угрaдњe прoтeзe 
кoлeнa и кукa, зaпaљнских рeумaтских 
бoлeсти. Пoслeдњих 10 гoдинa бaвимo 
сe мeрeњeм кoштaнe густинe, диja-
гнoстикoм пoврeдa мeких ткивa ул-
трaзвукoм. Пoсeбaн aкцeнaт стaвљaмo 
нa лeчeњe дeфoрмитeтa дeцe, учe-
ствуjeмo и у прeглeдимa дeцe прeдшкoл-

скoг и шкoлскoг узрaстa у чajeтинским 
шкoлaмa“, нaглaшaвa др Чумић.

  „Пaциjeнт кojи oд свoг изaбрaнoг 
лeкaрa дoбиje упут зa спeциjaлистич-
ки прeглeд врлo брзo ћe бити у мo-
гућнoсти и дa гa зaкaжe, нaкoн чeгa 
зaпoчињe физикалну тeрaпиjу, кoja сe 
у нaшoj устaнoви oбaвљa у двe смeнe, 
свaким рaдним дaнoм и субoтoм дo 
14 чaсoвa. Обaвeзaн je и кoнтрoлни 
прeглeд нaкoн тeрaпиje“, пojaшњaвa 
нaчeлницa физикaлнe мeдицинe ис-
тичући изузeтну сaрaдњу сa Дoмoм 
здрaвљa Чajeтинa.

Нe жeлимo привaтизaциjу!
Директор ‘’Чиготе’’ др Жељко Ста-

кић подсећа да је тeмa привaтизaциje 
Спeциjaлнe бoлницe ‘’Чигoтa’’ aктуeл-
нa пoслeдњих дeсeтак гoдинa. ‘’Зa тo 
врeмe ми свojим рaдoм држaви и фaк-
тoримa кojи oдлучуjу желимо да до-
кажемо дa смo нeoпхoдни и држaви и 
лoкaлнoм стaнoвништву, oднoснo дa 
„Чигoтa“ трeбa дa прeрaстe у устaнoву 
држaвнoг знaчaja у oблaсти здрaв-

ствeнoг туризмa. Зaтo je нaш стaв у вeзи 
сa привaтизaциjoм нeгaтивaн“, изричит 
je дирeктoр ове здравствене установе.

„Mи вeруjeмo дa мoжeмo дa 
oстaнeмo држaвни прojeкaт штo ћeмo 
пoстићи дoбрим рaдoм. У oвoм трeнут-
ку имaмo пoдршку влaсникa имoвинe 
фoндa ПИO, тaкoђe и нaдлeжнoг мини-
стaрствa, a нaшa oбaвeзa je дa ‘’Чиготу’’ 
подигнемо на виши ниво у вoђeњeм 
нoвих прoгрaмa и дисциплинa. Пoд-
нeли смo Mинистaрству здрaвљa 
eлaбoрaт дa „Чигoтa“ прeрaстe у нa-
циoнaлни цeнтaр зa лeчeњe бoлeсти 
штитaстe жeлeздe и мeтaбoлизмa пo 
узoру нa свeтскe цeнтрe. To би „Чигoти“ 
дaлo држaвни знaчaj и oтвoрилo пут 
дaљeм рaзвojу. Укoликo сe тo спрoвeдe 
у дoглeднo врeмe имaли бисмo здрaв-
ствeнo туристички цeнтaр зa пoнoс“, 
увeрeн је др Стaкић.  M. J. 
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Током 19. века,  у веома тешким усло-
вима у планинској забити пространог 
Златибора у селу Љубишу, протојереј 

Георгије Цмиљанић, Цмиљанин унук већ у 
трећој генерацији досељеника, успео је да 
стекне углед и новац па пожелео да подиг-
не цркву. Изабрано је Сирогојно, пре свега 
као средиште нове парохије. Протојереј Ге-
оргије је родоначелник свештеничке лозе 
Смиљанића. Његови следбеници и савре-
меници попови током 18., 19. и 20. века 
су опслуживали цркву у Сирогојну и њену 
велику парохију. Кроз осам генерација у 
фамилији Смиљанића за свештенички по-
зив определило се шеснаест Цмиљаниних 
потомака. 

Најплоднија свештеничка грана читаве 
породичне лозе потиче од Георгијевог бра-
та Јована који није био свештеник. Његов 
син, поп Тома Јовановић, имао је сина, 
попа Јована, и унука, попа Тому. Два Томи-
на сина су, такође били свештеници: поп 
Милош који је умро млад и, као и отац, са-
храњен код цркве у Сирогојну, и Михаило 
од кога се лоза наставља даље, преко попа 
Драгомира, проте Милана, до последњег 
свештеника из лозе Смиљанића у сиро-
гојнском храму – проте Михаила. 

У породичној оставштини Смиљанића 

у Равнима сачувана је најстарија књига 
умрлих вођена од 1837. до 1864.године, 
важна као сведочанство о свештеницима 
који су опслуживали парохију сирогојнске 
цркве, о величини парохије, њеној подели, 
али и за проучавање живота становника 
Златибора током 19. века. Вођење књиге 
започиње уписивањем смрти свештеноје-
реја Марка Цмиљанића 31. јануара 1837.
године у Љубишу где је и сахрањен. Тада 
су на служби у сирогојнској парохији били 
јереји Јован и Симо Цмиљанић. Поп Симо 
се често потписивао и као Протић, да би 
нагласио да је потомак проте Марка. Било 
је више случајева да је неко од попова у 
документима поменут као Смиљанић, да 
би педесетих година 19. века свештеници 
ове фамилије постепено у свом презимену 
заменили прво слово и продужили лозу 

као Смиљанић. Због велике удаљености 
од цркве, неки од свештеника Смиљанића 
напустили су удаљени Љубиш и прешли у 
Равни, населивши се на месту Слане Луке, 
четири километра удаљеном од сирогојн-
ске цркве. Извесно је да се први од свеште-
ника у Равни доселио поп Тома, син попа 
Јована Цмиљанића са својим синовима 
Милошем и Михаилом, који се у попису 
из 1863.године помиње као богослов. Ми-
хаило ће постати прота, а његови потомци 
продужити свештеничку лозу у 20.веку.

Смиљанићи су оставили трајни траг у 

селу Сирогојну као велика снажна, чвр-
ста и по много чему знана породица која 
је оставили значајно наслеђе. Свештеник 
Драгомир је наследио парохију свог оца 
Михаила Смиљанића, обновио цркву која 
је била једини храм на изузетно великом 
пространству. Нагли прилив становништва 
и прикључивање села Трнаве, Алиног По-
тока и Рожанства селу Сирогојну крајем 
19. века знатно увећава број домова које 
опслужују сирогојнски свештеници. Прота 
Михаило Смиљанић,  златиборски прота 
из те чувене поповске породице и народ-
ни посланик  Златиборског среза, рођен 
је  1838. године у  Љубишу. Четири разре-
да  гимназије и  богословију завршио је 
у  Београду. После завршетка школовања 
радио је једно кратко време као учитељ 
у  Добрињи, након чега је, 1866. године, 

дошао за свештеника у село Равни, на ис-
точној граници Златибора. Године  1867.
године наследио је проту Захарија Заха-
рића на месту народног посланика Злати-
борског среза, и ту дужност је вршио, са 
мањим прекидима, све до  1903.године. 
Припадници и симпатизери конкурентске 
Напредњачке странке (он је био радикал) 
проглашавали су га за  хајдука и ударали 
на муке. Умро је  1913. године. Уживао је 
велики углед и поштовање. Сем што је био 
народни посланик био је и почасни члан 
Великог духовног суда. Често су из Равни 

Проте Смиљанићи
ПИШЕ: ПРЕДРАГ КОВАЧЕВИЋ

Сабор испред цркве  
у Сирогојну 1928. године
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и Сирогојна стизали телеграми протеста у 
обреновићевску скупштину и захтеви... 

Свештеник Драгомир је наследио па-
рохију свог оца Михаила Смиљанића, об-
новио цркву која је била једини храм на 
изузетно великом пространству. Период из-
међу два светска рата у сирогојнској цркви 
запамћен је по службовању проте Милана 
Смиљанића (1891-1979) у народу веома по-
пуларне и поштоване личности. Рођен је у 
селу Равнима, од оца Драгомира, свештени-
ка, и мајке Кате. Када је завршио основну 
школу он је, као најстарији попов син, тре-
бало да настави свештеничку традицију у 
роду Смиљанића. Завршио је богословију 
у Београду, и као млад богослов учество-
вао у ратовима 1912-1913.године. Из рата 
се вратио са златном медаљом Обилића за 
храброст и чином поручника. По завршет-
ку ратова запопио се и наставио традицију 
породице Смиљанић. Поред свештеничког, 
обављао је и учитељски позив. 

Између два рата био је припадник и 
локални првак Радикалне странке. Биран 
је у скупштину некадашње ужичке области 
и иступао на зборовима удружене опо-
зиције, критикујући ондашњи режим. Од 
смрти оца Драгомира 1923. године, прота 
Милан је преузео на себе бригу о много-
чланој породици, породичном имању и 
традицијама рода Смиљанића. Једна од 
традиција коју је преузео од деде Михаила 
и оца Драгомира свакако је и његов по-
литички ангажман у Радикалној странци, 
што му као опозиционару није сметало да 

стекне шири друштвени углед, поштовање 
и одговарајућа признања од тадашње 
власти. Већ 1928.године, указом краља 
Александра, прота Милан је “као председ-
ник обласног одбора у ужичкој области” 
одликован краљевским орденом “Светог 
Саве” петог реда, а 1930.године “Краљевс-
ким орденом југословенске круне”.

Још као млад свештеник, прота Милан 
се укључује у борбу за стварање свеште-
ничког удружења и већ 1919.године учест-
вује на првој скупштини православних 
свештеника одржаној у Београду. На тој 
скупштини он се већ истиче одлучним ста-
вовима и реаговањима на нека питања из 
односа цркве и свештенства. По форми-
рању ових удружења по епархијама, дуго 
је био члан управе свештеничког удру-
жења жичке епархије. Прота Милан је све 
до 1936.године био парох цркве у Сиро-
гојну. Те године постављен је за архијерејс-
ког намесника у срезу златиборском, па је, 
поред своје првобитне парохије, примио и 
чајетинску парохију. Последњи свештеник 
рода Смиљанића је најстарији син протин, 
Михаило Смиљанић (1916-1988). Наставио 
је свештеничку традицију и по многим осо-
бинама, делима и начину живљења дости-
гао ниво и углед свога оца. И као свеште-
ник и као уважени политички радник, увек 
са народом свога краја, свесрдно му је и 
вишеструко помагао да се просвети, уздиг-
не и нађе што бољи пут свога даљег раз-
воја. Његове активности су имале велики 
утицај на развој Сирогојна у периоду после 
Другог светског рата.

Значај породице Смиљанић за село 
Сирогојно неспоран је и када је у питању 
описмењавање. Најстарију школу у Си-
рогојну организовао је свештеник Тома 
Смиљанић у брвнари (џери) код цркве 
Светог Петра и Павла четрдесетих година 
19. века. Ту је описмењавао ђаке из Сиро-
гојна све до своје смрти 1857. године. По-
сле Томине смрти угасио се рад прве шко-
ле за коју се зна, али је сасвим сигурно да 
је она одиграла веома важну улогу на пољу 
описмењавања становништва у Сирогојну 
и околним селима.

Најкраће речено, прота Милан Смиља-
нић – ведар човек, политичар и свештеник, 
Ужичанин, златиборско чедо... О њему 
је написао књигу Бошко Матић “ ПРОТА 
- Крст и петокрака проте Милана Смиља-
ница’’.  Популарни прота Милан својевре-
мено се често помињао. Када је Јосип Броз 
учвршћивао тек освојену власт, настојао 
је да придобије и представнике Српске 
православне цркве, па је ресор министра 
пољопривреде у српској влади понудјен 

проти Смиљанићу. Прота је рекао да ће по-
нуду прихватити само ако се са тим сложи 
и црквени поглавар. Митрополит Јосиф, 
који је тада замењивао патријарха Гаврила 
и није са симпатијама гледао на партизан-
ску власт, мало се мрштио, али је ипак дао 
благослов. Нешто касније, када су почеле 
да стижу и сугестије да митрополит Јосиф 
учини званичну посету Титу, он се разљу-
тио и проти Смиљанићу поручио да хитно 
додје у Патријаршију.

“Одем ја,” сецао се Прота, “и видим мит-
рополит љут. Стоји он, стојим ја, не нуди 
ме да седнем. После извесног времена 
подсетим га да ме је тражио. Он љутити 
поче: - Звао сам те да видим шта ви хоће-
те од мене. Ти ме наговараш да идем код 
Тита, а мени ноћас напали свештеника у 
Белом Потоку, малтретирали га и он дошао 
овде као бедник. Видиш каква је ситуација. 
Патријарх још оклева да додје и преузме 

дужност. Наговарају га да се не враћа у ко-
мунистичку земљу, већ да иде у Америку. И 
како ја у таквој ситуацији да идем Титу на 
поклоњење?” Знајући да митрополит воли 
да слуша приче из народа, прота му се об-
рати: -”Високопреосвећени, испричао бих 
вам у вези с тим једну причу’’. Како му то 
рекох, одмах ме понуди да седнем. Затим, 
послужитељу нареди да скува две кафе - за 
мене и за овог комунистичког министра. А 
онда се окрену мени и рече: ‘’Хајде причај’’.  
Ја му испричах како сам у мом крају чуо да 
је нека девојка родила дете и, како се об-
ично каже у таквим ситуацијама, осрамо-
тила фамилију. Кад се то десило, мајка је 
почела да туче и псује ћерку што је то учи-
нила. А ћерка се у једном тренутку отргне 

 Прота Милан са својим дедом  
протом Михаилом 

Прота Милан са синовима
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и казе јој: Не вреди ти да ме бијеш, родило 
се ваља га љуљати! Засто вам ово причам, 
преосвећени? И ви и ја смо се бавили по-
литиком, и ви и ја смо били радикали, али 
нисмо били у стању да политику усмеримо 
у другом правцу. Дошли су комунисти и 
сада се не вреди опирати.”

Својевремено је Крцун, после оду-
шевљеног дочека у Сирогојну – што га је 
Титу, са својим парохијанима, приредио 
свештеник Михаило Смиљанић – рекао 
маршалу да би златиборски прота мо-
гао постати добар “друштвено-политички 
радник”. Броз је ипак подсетио Крцуна да 
је “у народу бољи један добар поп од пет 
лоших политичара”. После је прота рекао 
оно познато када су га прозвали “црвени 
поп”: “Тита волим, а Богу се молим“. Тако је 
заустављена комунистичка одмазда према 
свештеницима из СПЦ, а прота домаћин са 
Златибора је предводио УПСЈ - Удружење 
православног свештенства Југославије које 
је било колективни члан ССРЊ - Соција-
листичког савеза радног народа Југосла-
вије. Тако су проте постали “радни људи” у  
Југославији.

Да, наравно, ствари никада нису црно 
беле говори и податак да је и у тим теш-
ким временима за вернике и цркву било 
позитивних примера. Чувени прота Милан 
Смиљанић био је министар у Влади Србије 
1945. године, затим потпредседник Прези-
дијума НР Србије, посланик у Скупштини 
СФРЈ. Свештеник из те чувене породице 
са планине Златибор био је поштован и од 
верника и од атеиста. Умро је 1979. Године, 
а колико је остао у лепом сећању Србима 
говори и то да је ужички Историјски архив 

објавио књигу његових бележака и дого-
довштина, народних мудрости. 

Избором из богате писане заоставшти-
не златиборског проте Милана Д. Смиља-
нића сачињена је и објављена књига под 
насловом “Узгредице”. Исти наслов био је 
исписан на протиној свесци у коју је, деце-
нијама, бележио све што је “ваљало спасти 
од заборава”… Прота је слушао, гледао и 
записивао све што је излазило испод  пре-
познатљивог ерског духа, чак ни изрече-
но на рачун попова и владика, као и ово 
приповедање: ‘’Прича се да је некакав поп 
држао дугачку беседу у цркви, а био при-
сутан само један, и то црквењак. Црквења-
ку досадило па приђе попу, прекине га и 
рекне му: “Ево ти кључ па затвори цркву 
кад свршиш беседу”. Опет, прича се и да је 
владика жички Јања (Јанићије Нешковић 
из Брезове, срез Ивањица) био врло строг 

према поповима. Позове тако неког попа 
из Старог Влаха на договор. Поп, брижан, 
пође с коњем ка Краљеву. У шуми, крај 
неког извора, сјаше с коња и седне да се 
одмори. У том чује кукавицу да закука 
више њега на грани, па јој, бришући чело 
рече: - “Што кукаш кукавице сиња, кад не 
зове тебе владика Јања?”. А, некакав поп 
причешћивао ракијом место вином. Дозна 
то владика, па дозове попа и рече му да је 
то што је он радио немогуће. А поп влади-
ци одговори: “Пробао ја, па може!” Овако 
је прота Милан Смиљанић из Сирогојна, 
“путујући по народу”, и “бележећи сваку 
пословицу и ријеч која му се чинила новом 
и необичном” прибележио и ове анегдоте 
о догодовштинама своје сабраће свеште-
ника, и све је то после најпре стављао у 
“џепове или у бисаге”, па после преписи-
вао у књигу, мада су неки то сматрали “за 
спрдњу и доколицу” и пребацивали му да 
“докон поп и јариће крсти”. Поред свих 
осталих, у књизи проте Милана Смиља-
нића нашла се и ова анегдота: ‘’ Слободан 
Пенезић Крцун и Блажо Јовановић догово-
рили се да се Србија и Црна Гора споје, да 
буду заједно. Нису могли да сложе о томе 
како да се та заједничка земља зове. Мора-
ла би се звати “Црна Србија”. 

“Прота је био вешт у говору, увек припра-
ван да каже неку пригодну народну посло-
вицу, узречицу или реч, или да исприча 
ведру анегдоту и тако зачини свој говор и 
људски разговор. Ову вештину прота Ми-
лан учио је од народа целога свог живота, 
у свакој прилици и на сваком месту’’ - запи-
сао је о проти приређивач књиге професор 
др Ратомир Цвијетић, који је имао тежак 
задатак да из обимне протине документа-
ције, коју је породица предала Историјс-
ком архиву у Ужицу, извуче највредније 
и да све то преточи у књигу. Протини па-
рохијани занимљиви, веселе и занимљиве 
њихове приче и досетке, па занимљива и 
књига проте Милана. У њој десетине лико-
ва, догађаја, догодовштина, анегдота.   Од 
парохијана или сабраће свештеника прота 
Милан чуо је у свом животу и доста муд-
рих речи, па је и то вредно бележио, после 
те списе стављао у бисаге, а они данас 
стигли у књигу. Тако је Слободан Ратко-
вић, свештеник из Чајетине, једном рекао 
проти, а он забележио: “Ведра шала, души 
посластица”. Од тетке Круне прота је забе-
лежио следећу мудрост: “Ведру дану, ситу 
трбуху и владаоцу није вјеровати”, а од 
прије Маре Васиљевић из Радобуђе и ово: 
“Док се мучиш, дотле живиш”. Забележио је 
прота и народну да је “лакше сачувати ре-
шето песка него жену”, а од Љуба Смиља-
нића стару мудрост - “узгред се живи”.  Свадба проте Милана у Равнима 1913. године

Књига проте Смиљанића “Узгредице”
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Врхунски глумац 
с талентом 

приповедача
„Одабрао сам једну ложу усамљености из које 

се можда свет много боље види него кад је  
око вас много људи. Свет књижевности или 

приповедање је управо та ложа из које  
све боље видим”, изјавио је Лазар Ристовски  

у разговору за „Златиборске вести”

После 4 000 одиграних представа у позоришту и преко 70 
главних и споредних улога на филму, једног тренутка сам 
осетио потребу да се мало усамим и у том осамљивању сам 

открио тај свој нови таленат, а то је таленат за приповедањем. 
Јер, позориште и филм су колективне уметности где је увек пре-
ко 50 или 100 људи око вас и једног тренутка то почиње да бива 
заморно. Зато сам ја одабрао једну ложу усамљености из које се 
можда свет много боље види него кад је око вас много људи. Свет 
књижевности, или приповедање је управо та једна ложа из које 
све боље видим“, рекао је Лазар Ристовски након промоције при-
поведака „Једноставне приче“ одржане у „Чиготи“ на Златибору 7. 
новембра.  Овим је одговорио на уводно питање у овом интервју: 
шта га је, као глумца и редитеља, навело да се публици обрати и 
на овај начин.
  Да ли је то био помало изазов, јер толико година сте 

играли према сценаријима и речима неких других пи-
саца, радили оно што редитељи говоре… А овде сте, као 
писац, све!

„То и јесте, у ствари, врхунац ауторства. Јер глумци, на жалост, 
нису аутори. Ја кад потписујем глумачки уговор, на њему пише: 
извођач. Да ли је подсвесно код мене постајала та жеља да, ипак, 
иза себе оставим неко ауторско дело па сам и због тога почео да 
пишем – не знам, али је могуће да има и тога“.
  Људи су увек изазов, и те њихове приче. Ви сте много 

путовали, толико пуно видели, чули, и ето, нешто и забе-
лежили. Које приче сте бирали да уткате у своју књигу? 
Какву врсту прича?

„Па, то су обичне приче. Моја књига и носи назив „Једноставне 
приче“ зато што нисам хтео да у причама које желим да испри-
чам људима будем претенциозан па да заличим на неког великог 
писца, књижевника, па да будем оптерећен том жељом да пока-
жем све што знам у тој мојој књизи, него сам се трудио да једним 
једноставним језиком испричам приче које ће бити свакоме раз-
умљиве. То не подразумева да су приче , не дај Боже, баналне! Не, 
нису баналне. Ја стојим иза њих чврсто и мислим да су оне добро 
написане. То је један свет и ликови који су ме вероватно годинама 
пратили, негде су ме обузимали, тако да сам их сада склопио у ту 
галерију ликова и у књигу, и некако сам задовољан што сам то 
завршио“.
  Жао ми је што вечерас нисмо успели да чујемо пуно тога 

из књиге, само један одломак. Рекли сте да у њој има 

и једна прича о убици. Као глумац – глумили сте разне 
ликове. Пошто морате као глумац да стојите иза лика, 
да браните ту улогу, како сте као писац стајали са тим? 
Како бранити, и браните ли уопште, негативне ликове?

„Добро је то питање, и мој одговор је да – да! Писац мора да 
брани све ликове о којима пише и да говори њиховим језиком. 
Јер сваки лик у књизи, или било којој причи, говори својим јези-
ком. Лоше су оне приче или књиге где има много ликова, много 
прича, а да језик ликова личи један на други. Као што су људи раз-
личити, тако и у литератури морају бити различити језици којима 
ликови говоре. Мени је ту доста помогло моје глумачко искуство. 
У ком смислу? Ја сам, пишући, и глумио – да тако кажем. Читао 
сам наглас дијалоге, проверавао њихову мелодију, проверавао да 
ли припадају управо томе лику или не, тако да сам ја тај процес 
који сам научио добро, чини ми се, у глуми, искористио пишући 
књигу“.
  Рекли сте да сте једног тренутка, заморени том силном 

публиком, људима, одлучили мало да се осамите и тако 
сте писали. Међутим, ето вас поново на сцени! Не може-
те побећи од публике. Како Вам изгледају ови сусрети 
на промоцијама? Да ли Вас то замара?

„Ја у позоришту не играм већ 20 година и по мало сам забора-
вио како изгледа тај директни контакт са публиком. Сад ми ове 
промоције књиге дођу као једно лепо подсећање на то време кад 
сам пуно играо и кад сам са публиком био у љубави, тако да су ми 
ови сусрети врло, врло драги.

   Питање за крај тиче се награде коју сте прошле године 
добили од општине Чајетина за своје глумачке успехе, а 
то је „Видовдански витез“. Нама је жао што нисмо тада 
имали прилику да Вас видимо, нисте били у могућности 
да дођете, али нас интересује колико Вам значи та на-
града од једне мале локалне средине?

Те награде, како кажете, из мале локалне средине (мада малих 
средина нема; има малих људи који могу неку средину да учине 
малом) значе ми пуно и значе ми више, можда управо због тога. 
И само име награде понекад значи пуно, а ова награда има лепо 
име. Она у себи носи назив витез и тај назив просто задовољава 
некакву сујету онога ко ту награду добије, па и моју. Сада ми је 
врло драго што сам успео да дођем на Златибор и да на неки на-
чин, да тако кажем, симболично поново примим ту награду“.

Мирјана Ранковић Луковић

ИНТЕРВЈУ: ЛАЗАР РИСТОВСКИ

КУЛТУРА
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Најуспешнији тим 20. издања „Јесењег 
Чигота купа“ је ужичка ‘’Слобода’’, чији су 
пливачи освојили  44 медаље (11 златних, 
17 сребрних и 16 бронзаних). Други је био 
тим ваљевског ‘’Валиса’’, док је треће место 
припало ПК ‘’Ужице’’. Такмичење је окупи-
ло око 250 учесника. Ужички тим био је 
најуспешнији колектив и пролетос, на 8. 
издању ‘’Пролећног Чигота купа’’.
  Домаћим такмичарима, пливачима ПК 
‘’Чигота’’, припало је укупно осам одличја: 
једно злато, 4 сребра и 3 бронзе. Дими-
трије Мијаиловић (11 година) је освојио 
злато на 50 м прсно, а сребро на 50 м 
слободно. Најбољи пливач прошлог ‘’Про-
лећног Чигота купа’’ Предраг Ћитић (16 
година) ове године је био трећи у конкуре-
ницији пливача. Освојио је два сребра – на 
100 метара слободно и 100 метара делфин. 

Саво Мијаиловић (9 година) освојио је сре-
бро на 50 метара слободно, а до бронзе у 
истој дисциплини дошла је и Аница Ради-
братовић (7 година). Бронза на 50 м прсно 
припала је Алекси Митровићу (8 година), а 
Немања Митровић (14 година) дошао је до 
бронзе на 100 м слободно. Пливачима ‘’Чи-
готе’’ измакла је медаља у штафети, били 
су четврти.    И. Ј.

„Јесењи Чигота 
куп” у знаку 

ужичких пливача

  Такмичари  Борилачког клуба ‹›Шо-
гун’’  из Чајетине освојили су десет 
медаља на Првенству Србије у Белој 
Цркви. Код одраслих  Милан Коваче-
вић  (категорија изнад 90 кг) освојио 
је сребро у спортској џиу-џици, док 
је Марко Арсенијевић у истој дисципли-
ни (категорија испод 80 кг) дошао до 
бронзе. Од млађих такмичара, најсјај-

нија одличја освојиле су  Милица Ћо-
ровић и Снежана Миловановић, које су 
дошле до злата у микс кумитеу. Сребро 
у истој дисциплини освојила је  Јелена 
Марјановић. Три медаље припале су Да-
виду Ојданићу (бронзе у нипон кемпоу, 
микс кумитеу и спортском нинђуцуу), а 
две Петру Марјановићу (сребро у нипон 
кемпоу и бронза у микс кумитеу).   И. Ј.

Фудбалски тим Угости-
тељско-туристичке школе 

из Чајетине победник је ок-
ружног фудбалског турнира, 
одржаног у оквиру Спортских 
олимпијских игара средњих 
школа. Чајетинци су искорис-
тили предност домаћег терена 
и у финалу са 6-5 савладали 
екипу Косјерића, чиме су обез-
бедили пласман на међуокруж-
но такмичење. Посебно добру 
партију у финалу пружио је 
Ђорђе Бабић, а треба истаћи и 
да су домаћини имали велику 
подршку са трибина дворане 
Културно спортског центра.

Млади Чајетинци, који у 
својим редовима имају игра-
че ‘’Слободе’’, ФК ‘’Златибора’’ 
и ФК ‘’Чајетине’’, покушаће у 

наставку такмичења да поно-
ве успех од пре четири године. 
Тадашња генерација освојила 
је и међуокружно такмичење 

и пласирала се на републичко, 
на које није отпутовала услед 
изостанка неколико играча 
због обавеза у клубовима. 
Тренер нашег тима професор 
Миломир Шопаловић истакао 
је да је то једна неостварена 
жеља УТШ Чајетина, тако да 
се надају да би са овом гене-
рацијом могли коначно доћи 
до тог успеха. Екипу УТШ Чаје-
тина чинили су: Ђорђе Стакић, 
Стефан Станић, Никола Прље-
вић, Небојша Савић, Маријан 
Масал, Ђорђе Бабић и Алек-
сандар Савић.  

 И. Ј.    

Ђаци Угоститељско-туристичке школе најбољи у фудбалу

Десeт медаља за борце „Шогуна”  
на државном првенству

Семафор на cтадиону 
„Швајцарија”

На стадиону „Швајцарија“ постављен 
је семафор који је пуштен у рад 1. но-
вембра, на утакмици Зоне Дрина између 
‘’Златибора’’ и ‘’Брезовице’’. Овај произ-
вод „Идела“ из Ниша, димензија 270х180 
цм, показује на дисплеју резултат, пери-
од игре, време и температуру. Запослени 
на стадиону истичу да ће ова иновација 
бити од великог значаја, пре свега локал-
ним фудбалским клубовима и публици, 
али и гостујућим екипама које на Злати-
бору буду спроводиле припреме и оди-
гравале контролне утакмице.   И. Ј.
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После седам одиграних утакмица у 
дебитантској сезони у Другој мушкој 
лиги кошаркаши ‹›Златибора›› имају 
учинак од две победе и пет пораза. 
Чајетинци су још увек без победе пред 
домаћом публиком, с обзиром да су и у 
трећој утакмици у Чајетини поражени. 
У веома неизвесном мечу боља од њих 
за само пола коша била је екипа леско-
вачког ‹›Здравља›› (87-86). У међувре-
мену, дошло је до кадровских промена 
у нашем клубу. На место тренера по-
стављен је Предраг Јаћимовић, који је током карије-
ре тренирао велики број тимова у земљи и региону. 
Он је на тој функцији заменио Младена Шекуларца, 
који ће у наредном периоду бити помоћни тренер. 
Играчки кадар појачан је довођењем Дејана Ђокића 
(26), некадашњег играча ФМП-а, Црвене Звезде 
и Војводине. Он је био и члан Универзитетске ре-

презентације Србије, која је пре две 
године у Казању дошла до бронзане 
медаље. Уговори су раскинути са Не-
надом Ђорићем, Костом Ђорђевићем 
и Милошем Павловићем.

Кадетска селекција  КК ‘’Златибор’’ 
сезону 2015/2016. у Регионалној лиги 
РКС Западне Србије започела је са 
два пораза на гостовањима. После 
стартног пораза у Ариљу од ‹›Клика››, 
млади Чајетинци су изгубили и утак-
мицу са екипом ‹›Раса›› у Пријепољу 

(87-80). У њиховој групи налазе се екипе ‘’Ужица’’, 
‘’Шампиона’’, ‘’Плеј офа 1’’, ‘’Златара’’, ‘’Милешевца’’, 
‘’Раса’’, ‘’Црнокосе’’ и ‘’Слоге’’ из Пожеге. У Регионал-
ној лиги ове сезоне учествује 19 тимова, подељених 
у две групе. Игра се по двокружном бод систему, а 
потом ће се по два најбоље пласирана тима наћи у 
полуфиналу.   И. Ј.

Смучарски клуб Златибор спроводи за-
вршне припреме пред почетак нове 

сезоне. Према речима људи из клуба, вре-
менски услови за тренинг су идеални с об-
зиром да није превише хладно и да нема 
снежних падавина.
  Прве трке на програму су почетком де-
цембра (од 4. до 7.) у аустријском Сефилду. 
Крајем децембра (26. и 27.), на Златибору 
би требало да се одржи ФИС трка, а током 
јануара су на програму такмичења Првен-
ства Србије (10. јануар) и Купа Србије, као 
и такмичења Балкан купа, која ће се одр-
жавати широм региона.
  Клуб је у међувремену успоставио са-

Две нове стазе за скијашко трчање  
у Ски-центру „Торник”

Јаћимовић нови тренер кошаркаша „Златибора”

Предраг  
Јаћимовић

Такмичар и први човек Биатлон 
клуба ‹›Златибор’’ Дејан Крсма-

новић боравио је на припремама 
у Шведској, где се од 27. до 29. но-
вембра надметао на ‘’ИБУ Европа 
купу›› у Идреу, првом овосезон-
ском такмичењу. У склопу припре-
ма за нову сезону, Крсмановић је у 
првој половини октобра са репре-
зентацијом наше земље боравио у 
Аустрији, на глечеру Рамсау. Потом 
је тренинге спроводио код куће, са 
члановима Смучарског клуба ‘’Зла-
тибор’’  Александром Јелићем  и 
Дарком Смиљанићем. У овој сезо-
ни Крсмановић и његов клупски 
колега  Ђорђе Губић ће, уколико 

им обавезе дозволе, наступати и 
у ФИС такмичењима за СК ‘’Злати-
бор’’. Крсмановић поседује норму 
из прошле сезоне за први тримес-
тар овосезонског Светског купа, 
који ће се одржати у завршном 
периоду ове календарске године 
у Шведској, Аустрији и Словенији. 
Наша земља има квоту за учешће 
три такмичара на ИБУ куповима 
и једног на Светском купу. Његов 
клупски колега Ђорђе Губић је 
члан јуниорске репрезентације, а 
уколико му обавезе на факултету 
дозволе, током децембра ће насту-
пати на ИБУ јуниорским куповима 
у Аустрији и Немачкој.  И. Ј.

радњу са Ски центром ‘’Торник’’. У октобру 
је започело прављење две стазе за скијаш-
ко трчање на Торнику, у дужини од 1.700 и 
3.300 метара, које ће ове зиме бити пуште-
не у функцију.
  - Нама то много значи, на Торнику увек 
има више снега него у нижим делови-
ма Златибора, тамо су чак и машине за 
припрему стазе, тако да ће оне бити увек 
спремне за такмичења, али и за туристе 
који желе да се опробају у овом спорту. 
Можда нам те стазе у наредном периоду 
буду чак и основа за бављење скијашким 
трчањем – изјавио је тренер СК ‘’Златибор’’ 
Радосав Јелисијевић. 

  Смучарски клуб је током читаве године от-
ворен за упис нових чланова, али ће се на 
том плану посебно интензивирати наред-
ног месеца када је у плану практична про-
моција овог спорта основцима у школама у 
Чајетини и на Златибору. И. Јанковић

Биатлонци „Златибора”  
почели нову сезону

Одбојкашице нижу 
победе пред домаћом 

публиком 

Победом над екипом ‹›Мокре 
Горе›› из Зубиног Потока са 3:1 (25:15, 
25:14, 18:25, 25:13), одбојкашице ‘’Зла-
тибора’’ дошле су до трећег тријумфа 
у досадашњем делу сезоне Друге 
лиге Запад. Оне су тако наставиле са 
сјајним партијама пред домаћом пуб-
ликом, где су оствариле победе у све 
три досадашње утакмице. Чајетин-
ке су славиле над ‘’Мокром Гором’’, 
‘’Црнокосом’’ и ‘’Трстеником’’, док су 
поражене на гостовањима екипама 
‘’Тутина’’ и ‘’Путеви Трендтекса’’. Непо-
средно пред одигравање утакмице са 
‘’Мокром Гором’’, гостима са Косова и 
Метохије приређен је пријем од стра-
не челника општине Чајетина. И. Ј.
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Јесењи део Зоне Дрина ФК ‘’Златибор’’ 
завршио је као водећи тим лиге, са 39 
освојених бодова и без пораза (12 по-

беда и три ремија). Чајетинци су најбољи 
напад (29 постигнутих голова) и најбоља 
одбрана лиге (7 примљених голова). Пред-
ност у односу на најближег пратиоца ‘’Сло-
гу 1940’’ износи пет бодова.
  - Фантастичан резултат, не само ове је-
сени, већ када се погледају претходне три 
године. Показали смо завидан ниво игре 
у том периоду, а ово смо постигли јер смо 
сви постали екипа: од економа, преко по-
моћног тренера, играча, све до председ-
ника Радуловића. Ове године су нам деби-
товали млади Стојић и Дучић. Из године 
у годину напредујемо. Не смемо допусти-
ти никакво опуштање у наставку сезоне, 
нема тих бодова који се не могу изгубити. 
Ипак, у поменуте три године у неких 80 
утакмица смо имали само четири пора-
за и то нам даје за право да се надамо 
најбољем. Ако можемо упоредити на тај 
начин, резултат који смо ми остварили у 
Зони раван је учинку Црвене Звезде у Су-
перлиги – каже тренер ‘’Златибора’’ Милан 
Чанчаревић. 

  Задовољство оствареним резултатима не 
крије ни искусни везиста, Владимир Муд-
ринић, по многима најзапаженији играч 
‘’Златибора’’ ове јесени.
-Мислим да се нико није надао оваквој по-
лусезони, иако смо очекивали прво место. 
Надали смо се мало већој бодовној разли-
ци у односу на ‘’Слогу’’, али није лоше ни 
овако. Остаје нека драж такмичења у на-
ставку. Тешко је на гостовањима, а и код 

куће смо на почетку имали мало пробле-
ма, никога у овој лиги не можете добити 
превише убедљиво. Ни на пролеће неће 
бити лаких бодова.  Својим играма сам 
изузетно задовољан. Читаву полусезону 
сам имао проблема са повредама, тако да 
није страшно што сам само две утакмице 
пропустио. Укупно гледано, и ја лично, а и 
клуб, морамо бити задовољни – закључио 
је Мудринић. И. Јанковић

Фудбалери „Златибора”  
са водеће позиције чекају пролеће

Први део такмичења у Златиборској окружној лиги фудбалери 
‘’Чајетине’’ окончали су на петој позицији, са 25 освојених бодо-

ва. После пораза у уводна три кола, клуб је у наредних десет утак-
мица забележио чак осам победа, тако да пролећни део првенства 
очекују са највећом бодов-
ном залихом у претходне 
три године.
  Такође, освајањем побед-
ничког пехара у Купу ОФС 
Ужица  поновљен је најза-
паженији резултат у клуп-
ској историји. - Лоше је по-
чело у та уводна три кола, 
после смо се стабилизова-
ли. Од четвртог нам је сти-
гао голман Милош Лазић, 
који нам је донео доста тога 
доброг. Ипак, ништа није изгубљено, има још тринаест утакмица, 
а разлика није превелика - каже тренер првог тима Дарко Видић.
  До почетка пролећног дела првенства предстоје четири месеца 
паузе. У том периоду могло би да дође до промена у играчком 
кадру, а шеф стручног штаба већ има у виду нека имена која би 
поново могла да се нађу у дресу ФК ‘’Чајетина’’.

- Постоји шанса да би Видоје Луковић могао да се врати код нас, 
чиме бисмо решили питање левог бека. А моја жеља је и да вра-
тимо Ненада Ерића на позицији штопера. Најтежи задатак ће, 
ипак, бити задржати голмана Лазића, који је квалитетом одавно 

превазишао овај ранг и 
мислим да без проблема 
може да брани у Српској 
лиги. Истиче и позајмица 
Сретена Божовића, који 
је играч ‘’Звижда’’ из Куче-
ва – додаје Видић.
  У зимском периоду клуб 
ће интензивирати учешће 
полазника Школе фудба-
ла. План је да се учест-
вује на зимском турниру 
у Чајетини. - Планирамо 

и да пријавимо неколико селекција на Златибору. Задовољни 
смо што се повећава број полазника у нашој Школи фудбала. 
Имамо стручне кадрове који раде са децом, тако да се надамо 
да ћемо у наредном периоду имати још више младих фудбале-
ра – каже Марко Костадиновић, тренер у тој школи и најбољи 
стрелац првог тима у досадашњем делу сезоне. И.Ј.

ФК „Чајетина” спрема појачања 


