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Кад су ми ра ре зул та те 
ми ну лог че тво ро го ди-
шњог пе ри о да во ђе ња 

оп шти не Ча је ти на, њен пред-
сед ник Ми лан Ста ма то вић ис-
ти че да је мно го то га вред ног 
ура ђе но. Оства рен је сна жан 
раз вој ове ло кал не са мо у пра-
ве ко ја је зна чај но пред ња чи-
ла у овом де лу Ср би је, ство ре на 
ква ли тет на осно ва за за по че те 
ка пи тал не про јек те. 

„Нај ва жни ји по сао ко ји смо 
ура ди ли у про те кле че ти ри го-
ди не сва ка ко је по во љан при-
вред ни ам би јент ко ји смо ство-
ри ли.За хва љу ју ћи по ли тич ком 
је дин ству би ли смо у при ли ци 
да уред но и на вре ме до но си-
мо од лу ке.Фи нан сиј ска ста бил-
ност, ин фра струк ту ра, про јект-
на и план ска до ку мен та ци ја 
та ко ђе су ве о ма зна чај ни фак-
то ри на шег до брог функ ци о ни-
са ња”, из дво јио је он, па оце нио:

„Све то го во ри да је оп шти-
на Ча је ти на у про те клој де-
це ни ји за бе ле жи ла ве ли ки 
на пре дак, по себ но у ми ну ле 
че ти ри го ди не.Од про шлих до 
ових ло кал них из бо ра ре а ли-
зо ва ли смо зна чај не ка пи тал-
не про јек те. Пре то га, ства ра ју-
ћи осно ву, ба ви ли смо се ма ње 
ва жним про јек ти ма за за јед-
ни цу, а ви ше ва жним за по је-
дин це. Ми смо се та да ори јен-
ти са ли на про јек те у ме сним 
за јед ни ца ма, од во до снаб де ва ња, пу-
те ва до снаб де ва ња стру јом, у че му су 
љу ди има ли кон крет не про бле ме. Мо-
ра ли смо да по ка же мо гра ђа ни ма и у 
уда ље ним под руч ји ма на ше оп шти не, 
да во ди мо ра чу на и о њи ма, а не са мо 
о ур ба ним сре ди на ма.Ура ђе но је мно го 
то га у се ли ма. А са да до ла зе на ред ка-
пи тал ни про јек ти за чи ју ре а ли за ци ју 
нам је би ла по треб на и по др шка ши рег 
кру га љу ди.На по кон су на ши гра ђа ни 
схва ти ли да су нам нео п ход ни ве ли ки 
про јек ти као што је гон до ла пре ко Зла-
ти бо ра, по стро је ње за пре чи шћа ва ње 
от пад них во да, ге о тер мал не бу шо ти-
не, ве ли ки по ду хва ти у обла сти во до-

снаб де ва ња, из град ња и ре кон струк ци ја 
тра фо-ста ни ца ко је су би ле до тра ја ле и 
дру го”, об ја шња ва пред сед ник оп шти не. 

Од кон крет них по сло ва у ко ји ма је оп-
шти на Ча је ти на уче ство ва ла, он из два-
ја оне ко ји ће и у бу дућ но сти до но си ти 
ко ри сти. „То је из град ња ми ни елек тра-
на ко је се ра де на по те зу Ја бла ни це у 
ка њо ну Рза ва и Риб ни це.Уско ро ће ло-
кал на са мо у пра ва и на ши гра ђа ни има-
ти ве ли ке бе не фи те, про це нат од про из-
ве де не енер ги је, док ће, с дру ге стра не, 
по сто ја ти и стал ни при хо ди од из град-
ње обје ка та и не крет ни на на Зла ти бо-
ру. Оп шти на Ча је ти на има пре ко 16. 000 
по ре ских ре ше ња,а 15. 000 ста нов ни-

ка, што је је дин ствен слу чај 
у Ср би ји. Ми смо по осно ву 
на пла те по ре за на имо ви ну 
обез бе ди ли ста бил не из во ре 
при хо да”, ка же Ста ма то вић за 
„Зла ти бор ске ве сти” и до да је: 

 „Та ко ђе,у Бра не шком По љу 
и на Су ши ци отво ре но је не-
ко ли ко но вих по го на: две фа-
бри ке пе ле та, за тим фа бри ка 
за про из вод њу еуро па ле та, а 
про ши ре ни су и ка па ци те ти 
фир ме „Зла ти бо рац“ чи ме је 
у њој за по сле но сто ти ну но-
вих љу ди. За тим, ура ђен је 
глав ни про је кат за из град њу 
ауто бу ске ста ни це на Зла ти-
бо ру, ко ја тре ба да се гра ди 
код кру жног то ка. Оста је да 
се ре ше имо вин ско-прав ни 
од но си ка ко би град ња по че-
ла. На ста ће ту мо дер на ауто-
бу ска ста ни ца са до вољ ним 
бро јем пе ро на и свим оста-
лим пра те ћим са др жа ји ма”.

Пред сед ник се освр ће на 
пе ри од од 2000. до 2004. го-
ди не  ка да су број ни гра ђа-
ни оста ли без по сла: „Та да је, 
услед про па да ња дру штве них 
пред у зе ћа, сто па не за по сле-
но сти у на шој оп шти ни би ла 
пре ко 40 од сто. У дру штве ном 
сек то ру спро ве де на је ра ци о-
на ли за ци ја, би ло је ве о ма те-
шко на ћи по сао. Мо ра ли смо 
да при тек не мо у по моћ са јав-
ним сек то ром и об на вља њем 

ин фра струк ту ре,ко ја је га ше њем  дру-
штве них пред у зе ћа или за дру га пот пу-
но би ла уни ште на. Ни је би ло мо гу ће да 
оп шти на уби ра при хо де, ни је би ло про-
из вод ње и све је то би ло те шко об но ви-
ти и са чу ва ти, а ка сни је ство ри ти ам би-
јент ин ве сти то ри ма за ула га ња. Га ше не 
су се о ске ам бу лан те и шко ле, у Ча је ти ни 
је уга шен и суд  ко ји је осно ван пре 130 
го ди на, озбиљ но је отво ре но пи та ње од-
но са  др жа ве пре ма ма њим ме сти ма као 
што је оп шти на Ча је ти на. И у та квој си-
ту а ци ји је ова ло кал на власт на шла ре-
ше ња”, под се ћа он па обра зла же:

  „Ми смo смо гли сна ге да, за јед но са 
гра ђа ни ма, јед ним до брим по слов ним 

У Ср би ји се успех не пра шта
Пред сед ник Ми лан Ста ма то вић ка же да је у про те кле че ти ри го ди не на под руч ју оп шти не  

Ча је ти на за бе ле жен ве ли ки на пре дак и у ур ба ним сре ди на ма и у се ли ма

Ако же ли мо да бу де мо у скла ду  
са вре ме ном у ко ме жи ви мо мо ра мо 
има ти слу ха за са вре ме не тен ден ци је 
раз во ја ту ри зма. При сут ни су зах те ви 
мла ђих ге не ра ци ја ко је же ле да има ју 
ви сок и са вре мен ни во услу ге и ми на 
те зах те ве, ако хо ће мо озбиљ но да се 

ба ви мо ту ри змом, мо ра мо од го во ри ти
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ам би јен том и до ма ћин ским од но сом 
пре ма бу џе ту оку пи мо ин ве сти то ре и 
убе ди мо их да мо гу и  има ју раз ло га да 
ула жу у оп шти ну Ча је ти на. Сво је по-
слов не про сто ре да мо гу отва ра ти на 
чи та вој те ри то ри ји оп шти не. При ме ра 
ра ди, у Бра не шком По љу све је би ло по-
га ше но, а са да има мо си ту а ци ју да су 
по но во при ват не ком па ни је при сут не 
на том ме сту. Ве ли ки број обје ка та по се-
ду је ком па ни ја „Зла ти бо рац“, већ има-
мо око 50 ми ни кла ни ца на те ри то ри ји 
Мач ка та, Шљи во ви це, Кри ве Ре ке. То су 
све по ро дич ни про из вод ни по го ни, ко-
ји без на ше ин фра струк ту ре не би 
мо гли да по слу ју”. 

Го во ре ћи о Зла ти бо ру, Ми-
лан Ста ма то вић се се ћа да 
су при ли ком до ла ска на 
власт на овој пла ни-
ни на сле ди ли чи та-
ва ди вља на се ља 
са не ле гал ним 
о б ј е к  т и  м а 
у Га је ви ма, 
Сми љан ским 
За ко си ма,Зо ви, 
Вла о ви ни. „На шим 
за ла га њем, од луч но-
шћу и ула га њем у ин-
фра струк ту ру ство ри ли смо 
усло ве да љу ди мо гу да до би ју 
гра ђе вин ске до зво ле, као и да ле-
га ли зу ју сво је бес прав но из гра ђе не 
објек те у прет ход ном пе ри о ду. Са да, кад 
је Зла ти бор цен тар срп ског ту ри зма и 
нај по се ће ни је ме сто, сви од сво јих обје-
ка та има ју мо гућ ност да оства ре при-
хо де. Не тре ба за бо ра ви ти ра ни је вре-
ме ка да је на Зла ти бо ру по ста ја ло јед но 
или два так си во зи ла, не ко ли ко те зги на 
пи ја ци, а са да има мо пре ко 30 так си ста 
ко ји оства ру ју при ход, као и ве ли ки број 
при вре ме них обје ка та где гра ђа ни мо гу 
да пла си ра ју сво је про из во де”.

По во дом при го во ра на град њу на Зла-
ти бо ру, наш са го вор ник оце њу је да се 
не мо же оче ки ва ти да док тра је раз вој 
и екс пан зи ја не ког ме ста сви бу ду за-
до вољ ни. И ра ни је, ка же он, ка да је не-
ко гра дио свој обје кат мо жда је сме тао 
ком ши ји. 

„Жи ви мо у вре ме ну ка да је све на-
пре до ва ло, па и тех но ло ги ја град ње, 
ме ња ју се зах те ви по тро ша ча. Ако же-
ли мо да бу де мо у скла ду са вре ме ном 
у ко ме жи ви мо мо ра мо има ти слу ха 
за са вре ме не тен ден ци је раз во ја ту ри-
зма. При сут ни су зах те ви мла ђих ге-
не ра ци ја ко је же ле да има ју ви сок и 
са вре мен ни во услу ге и ми на те зах-

те ве, ако хо ће мо озбиљ но да се ба ви-
мо ту ри змом, мо ра мо од го во ри ти. Не 
сме мо раз ми шља ти о не го ва њу са мо 
оно га што нам је да то па да по слу је мо 
са мо у се зо ни, већ мо ра мо би ти ин те-
ре сант ни то ком чи та ве го ди не. Да смо 
хте ли да за шти ти мо Зла ти бор, он да је 
др жа ва тре ба ло да се укљу чи у то и 
обез бе ди не до ста ју ћа сред ства. На ци-
о нал ни пар ко ви ни је зе ра ни су за шти-
ће ни, и та мо се гра ди, а др жа ва ни шта 
ни је учи ни ла да љу ди ма ко ји жи ве у 
тим кра је ви ма по мог не да оп ста ну. 
Исе ља ва ју се и ве ли ки гра до ви, гу бе 

ста нов ни штво. А Зла ти бор је са ова-
квим кон цеп том на пра вио јед ну одр-
жи ву при чу и кон ти ну и ра ну по ну ду 
то ком це ле го ди не. Не кад на Зла ти-
бо ру ни је би ла основ на де лат ност из-
да ва ње апарт ма на, љу ди су ра ди ли у 
ин ду стри ји, а са да се ве ли ки број ме-
шта на при мар но опре де лио за из да ва-

ње сме шта ја. Да ли би се од то га мо гло 
жи ве ти да има мо го сте са мо не ко ли ко 
ме се ци?. Сви об ли ци ту ри зма су за сту-
пље ни на Зла ти бо ру, пру жа мо ши рок 
асо ор ти ман услу га. А да смо се ба зи-
ра ли са мо на јед ну циљ ну гру пу, ту ри-
стич ко ме сто не би мо гло да оп ста не 
без по др шке и сред ста ва од до на ци ја 
др жа ве, што на ма ни је циљ”, из ја вио је 
пред сед ник оп шти не Ча је ти на.

На на ше пи та ње на че му је ов де ипак 
мо гло ви ше да се ура ди, Ста ма то вић од-
го ва ра: „Ни смо мо гли да ути че мо на др-
жав не ин сти ту ци је у сми слу де фи ни-

са ња ста ту са зе мљи шта. Ми слим на 
је зе ро у цен тру Зла ти бо ра, а ка сни-

је и на зе мљи ште ПК “Зла ти бо ра”. 
То нам је нај ве ћи про блем и 

коч ни ца за по је ди не ве ли-
ке ин ве сти ци је (ауто бу-

ска ста ни ца, по стро-
је ње за от пад не 

во де, бу шо ти не, 
из град ња ин-
фра струк ту-

ре). Нај о збиљ ни-
је про бле ме има ли 

смо та мо где је др жа-
ва би ла вла сник зе мљи-

шта, а њи ме ни је га здо ва ла 
на пра ви на чин. По ред то га, у 

ра ни јем пе ри о ду ни смо до вољ-
но ура ди ли на ко му нал ној хи ги је-

ни, али смо са да са по ме ну тим про-
јек ти ма пот пу но за шти ти ли жи вот ну 
сре ди ну.Оно што се не ви ди, а ура ђе но 
је, од но си се на на ше уче шће у из град-
њи Ре ги о нал не де по ни је „Ду бо ко”. Сме ће 
се ви ше не де по ну је на те ри то ри ји на ше 
оп шти не”.

„Они ма ко ји нас мо жда оспо ра ва ју да 
ни је до вољ но ура ђе но по ста вљам пи та-
ње; шта би мо гли да ура ди мо да је бу џет 
остао 200 000 евра. Да ли би да нас мо гли 
да при ча мо о ре кон струк ци ји во до по-
стро је ња у Риб ни ци, о из град њи но вих 
во до вод них и ка на ли за ци о них си сте ма, 
а да при том не ма мо раз у ме ва ње од др-
жа ве? Нас је мо жда ова дис кри ми на ци ја 
од др жа ве и на те ра ла да се са ми бо ри-
мо и на ђе мо на чи на да оства ри мо соп-
стве не при хо де. За то оп шти на Ча је ти на 
ни ка да не ће ући у фи нан сиј ске про бле-
ме и мо ћи ће уред но да сер ви си ра сво је 
оба ве зе. Ни смо без раз ло га од ме ђу на-
род них ин сти ту ци ја оце ње ни као јед на 
од нај пер спек тив ни јих ло кал них са мо-
у пра ва у Ср би ји  На жа лост, у Ср би ји  ни-
ко не пра шта успех и за то не мо же мо да 
до би је мо др жав ну по др шку”, об ја шња ва 
Ми лан Ста ма то вић.  M. J.

Смо гли смо сна ге да, 
за јед но са гра ђа ни ма, 

јед ним до брим  
по слов ним  
ам би јен том  

и до ма ћин ским  
од но сом пре ма  
бу џе ту оку пи мо  

ин ве сти то ре  
и убе ди мо их  

да мо гу и има ју  
раз ло га да ула жу  

у оп шти ну  
Ча је ти на

Краљев трг на Златибору
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У последње четири године на под-
ручју општине Чајетина урађено 
је доста ствари у разним облас-

тима, пре свега у изградњи и рекон-
струкцији инфраструктуре: на стоти-
не километара путева, реконструкција 
водоводне, канализационе и елек-
тромреже. Општина је својим улагањи-
ма у инфраструктуру, али и залагањем 
за ефикасност у раду општинске упра-
ве створила повољан амбијент за до-
вођење великог броја инвеститора. Иако 
је туризам примарна делатност у на-
шем крају, доста инвестиција било је и 
у другим привредним гранама”.

Тим речима Арсен Ђурић, директор Ту-
ристичке организације Златибор, сумира 
оно што је у нашој локалној самоуправи 
урађено у периоду од прошлих до ових 
избора. Из низа остварених значајних 
подухвата он издваја улагања приват-
них инвеститора на Златибору:    

„Само у последње четири године отво-
рена су три нова хотела, као и два апарт-
манска насеља у којима је такође запос-
лен значајан број радника. Неколико 
хотела проширило је своје капацитете и 
реконструисало постојеће, а изграђени су 
и нови пратећи садржаји. Поред помену-
тог, изграђено је и десетине нових вила и 
других апартманских зграда, које су та-
кође у функцији туризма.Инвестицијама 
у туризму, новим објектима који су отво-
рени у протекле четири године отворено 
је преко 200 нових радних места”.

Ђурић подсећа да је, поред улагања у 
инфраструктуру, општина радила и на 
изградњи дечјих игралишта , паркова 
са мобилијаром за децу, постављене су 
четири тератане на отвореном. Са овак-
вим активностима наставиће се и у овој 
години. 

„Оно што нисмо стигли да урадимо, а 
било је у плану, јесте уређење речног ко-

рита реке Обудојевице. Настојаћемо да у 
овој години реализујемо ту замисао, па 
ће Златибор на потезу од пијаце до иза 
хотела „Браћа Секулић“ добити један ве-
лики и леп парк са пратећим садржаји-
ма за децу, налик парку у Чајетини››.

Почела изградња „Дино парка”  
Од важних послова у центру Злати-

бора он издваја радове на измештању 
пијаце, у оквиру којих би у наредних 
двадесетак дана требало да буду завр-

шене нове тезге. Биће то, најављује Ар-
сен Ђурић, савремена пијаца на понос 
Златибору.

Директор туристичке организа-
ције напомиње да је почела изградња 
‹›Дино парка›› на Златибору, једног од 
највећих забавних паркова на Балка-
ну.Општина је приватном инвестито-

ру издала парцелу на којој ће у оквиру 
‹›Дино парка›› бити преко 20 фигура ди-
носауруса, ‹›Дино шоп››, отворена и за-
творена играоница, мини голф терен, 
‹›Авантура парк››, пејнтбол и многи 
други садржаји који ће сигурно привући 
нове госте. Овај парк представљаће јед-
ну изузетну атракцију, а запослиће пре-
ко 40 нових радника. Отварање ‹›Дино 
парка›› планирано је за почетак летње 
туристичке сезоне.

„Општина Чајетина и Туристичка ор-
ганизација Златибор инвестирали су 
значајна средства и у разне друге турис-
тичке објекте. Изграђен је један од нај-
савременијих ауто кампова у Србији са 
52 парцеле за возила, а започето и про-
ширење за још 12 парцела које ће бити 
завршене до маја месеца када очекујемо 
и прве најављене групе из Холандије и 
Словеније. Поред самог кампа прошле 
године обележено је неколико нових 
пешачких и планинарских стаза, тако 
да Златибор сада има преко 100 кило-
метара уређених бициклистичких и на 
десетине километара планинарских и 
пешачких стаза које су обележене и мар-
киране на прописан начин. Код Минис-
тарства трговине, туризма и телекому-
никација конкурисали смо за средства 

Из гра ђен је је дан од нај са вре ме ни јих ауто кам по ва у Ср би ји

Иако је ту ри зам  
при мар на де лат ност 
у на шем кра ју, до ста 
ин ве сти ци ја би ло је и 
у дру гим при вред ним 

гра на ма

Арсен Ђурић сумира резултате 
постигнуте од прошлих избора, који се 

виде у инвестицијама, новим хотелима, 
погонима, радним местима...   

– Златибор све посећенији и уређенији 

Општина улагањима 
створила амбијент  

за инвестирање

ТЕМА БРОЈА
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за изградњу видиковаца на Градини и 
на Оку, за које смо урадили пројекте.. 
Кроз пројекат Европске уније и пројекте 
прекограничне сарадње у Јабланици је 
извршена реконструкција цркве брвна-
ре и читавог комплекса са обнављањем 
собрашица, парохијског дома и продав-
нице за продају сувенира, па је ово село 
као туристички локалитет од прошле го-
дине у туристичкој понуди Златибора. 
У Гостиљу су уређене стазе и постављен 
мобилијар до водопада, урађена су ку-
палишта у Гостиљу и Голову. Прошле го-
дине настављена је друга фаза уређења 
Стопића пећине: урађена је платфор-
ма и степенице изнад бигрених када, 
стављена је ЛЕД расвета у целој пећини 
која се мења у више боја, а број посета 
пећини се из године у годину повећа-
ва››, набраја наш саговорник.

До аква парка јавно-приватним 
партнерством

Туризам на Златибору последњих годи-
на доживљава препород, а томе доприно-
се и бројна представљања на сајмовима и 
презентацијама у земљи и иностранству. 
Ђурић каже да је тежиште промотивних 
активности у иностранству ставље-
но на земље у окружењу, 
пре свега, Македонију, 
Румунију, Црну Гору, 
БиХ, Словенију. 
Имали смо про-
моције у Скопљу, 
Темишвару, Под-
горици, Бијељини, 
Бањалуци, у помену-
тим градовима поставље-
ни су и рекламни билборди, а 
заступљени смо и на тамошњим теле-
визијама и интернет порталима. Интен-
зивно се наступало и на руском тржишту 
одакле је све већи број гостију.

„Те наше активности употпунили 
смо и израдом новог сајта ТО Злати-
бор, укључивањем рекламирања преко 
друштвених мрежа (фејсбук кампања), 
штампања пропагандног материјала 
у више језичких варијанти. Такав вид 
промоције допринео је да број гостију 
на Златибору константно расте. Ако уз-
мемо период од протекле четири го-
дине, раст броја домаћих гостију је 33 
одсто док је раст броја страних турис-
та 84 одсто. Раст туристичког промета 
на Златибору значајно је већи од рас-
та туристичког промета у Србији што је 
свакако доказ једног доброг рада, како у 
улагању у инфраструктуру тако и у про-
мотивним активностима. Постоји још 

могућности за улагање, недостаје нам 
још спортских терена, уређених зеле-
них и парковских површина, али није 
могуће све урадити за неколико годи-
на. У наредном периоду наставићемо са 
реализацијом наших развојних идеја и 
пројеката где је, свакако, и аква парк. За 
ту намену обављена су истраживања ге-
отермалних вода, урађена је студија оп-
равданости за његову изгрању, а општи-
на је определила две локације и планом 
предвидела градњу на опредељеним 

локацијама. Надамо се да ћемо наћи 
заинтересованог инвеститора са којим 
би по моделу јавно-приватног партнер-
ства изградили аква парк, где би општи-
на уложила парцелу и комунално оп-
ремање, а инвеститор изградио објекат. 
На тај начин би општина била сувлас-
ник у том објекту у одређеном процен-
ту››, истиче Арсен Ђурић, помињући и 
све садржајније културне програме на 
летњој позорници Краљевог трга с који-
ма ће бити настављено.  М. Ј.

Сто пи ћа пе ћи нa: ура ђе на је плат фор ма и сте пе ни це из над би гре них ка да,  
ста вље на је ЛЕД ра све та у це лој пе ћи ни ко ја се ме ња у ви ше бо ја...

По ред 
ула га ња у ин фра-

струк ту ру, оп шти на ра ди ла  
и на из град њи деч јих игра ли-
шта, пар ко ва са мо би ли ја ром  

за де цу, по ста вље не  
су че ти ри те ра та не  

на отво ре ном...
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За и ста смо се тру ди ли да уна пре ди-
мо ква ли тет жи во та на ших су гра ђа-
на. Ми слим да смо у то ме ус пе ли и 

ве ру јем да ће се то по ка за ти на на ред ним 
из бо ри ма, од но сно да ће на ши гра ђа ни 
зна ти то да це не”.

То за „Зла ти бор ске ве сти” ка же Бо ја на 
Бо жа нић, у ру ко вод ству оп шти не Ча је ти-
на по себ но ан га жо ва на за во ђе ње ин фра-
струк тур них и раз вој них про је ка та. Та квих 
по сло ва ов де је би ло мно штво, знат но ви-
ше не го у дру гим ло кал ним са мо у пра ва-
ма. Сва ко на ше под руч је до би ло је не што 
од ин фра струк ту ре: пут, ас фалт, во до вод, 
елек тро мре жу, ра све ту, но ве или об но вље-
не објек те... Ча је ти на је, за хва љу ју ћи то ме, 
ши ром Ср би је по ста ла си но ним за сре ди-
ну у ко јој се ра ди, гра ди и на пре ду је. 

У по след ње че ти ри го ди не, су ми ра Бо-
ја на, ста ње ин фра струк ту ре у оп шти ни 
Ча је ти на уна пре ђе но је у зна чај ној ме ри, 
што је и нај ва жни ји услов за бо љи жи вот 
гра ђа на.

„ Из град ња пу те ва, во до вод не и ка на ли-
за ци о не мре же, ре кон струк ци ја елек тро-
мре же и из град ња јав не ра све те до ве ли 
су до то га да љу ди оста ју у на шим се ли-
ма, ра де на сво јим има њи ма и за сни ва ју 
по ро ди це. Ло кал на са мо у пра ва чи ни све 
да кроз раз ли чи те под сти ца је за др жи ста-
нов ни штво у се о ским сре ди на ма”, на по-
ми ње на ша са го вор ни ца, па то обра зла же:

„Оп шти на да је суб вен ци је за раз вој по-
љо при вре де и се о ског ту ри зма, по др жа ва 
раз не кул тур но-за бав не ма ни фе ста ци је, 
об на вља до мо ве кул ту ре, се о ске ам бу лан-

те, шко ле и вр ти ће. До са да су об но вље ни 
до мо ви кул ту ре у Љу би шу, Али ном По то-
ку, Си ро гој ну и Ја бла ни ци. Тре нут но се ра-
ди ре кон струк ци ја до ма кул ту ре у Кри вој 
Ре ци, за шта је оп шти на из дво ји ла око пет 
ми ли о на ди на ра. Ту су за вр ше ни ра до ви 
на кон струк ци ји кро ва и са на ци ји оште-
ће ња спо ља. За ову го ди ну пла ни ра но је 
да се угра ди но ва сто ла ри ја и ре кон стру-
и ше уну тра шњи део објек та”.

Бес пла тан пре воз
И у дру гим обла сти ма на чи ње ни су 

зна чај ни ис ко ра ци. Оп шти на Ча је ти на је 
јед на од рет ких ло кал них са мо у пра ва ко-
ја је ус пе ла да  ор га ни зу је од воз сме ћа по 
свим, и нај у да ље ни јим, ме сним за јед ни-
ца ма. Обез бе ђен је бес пла тан пре воз за 
све ста нов ни ке на ше оп шти не, успе шно се 
спро во ди про је кат „По моћ у ку ћи за ста ра 
ли ца” и ре дов но да је за со ци јал не услу ге 
свим гру па ма ста нов ни штва.

„Мо рам да на гла сим да смо отво ри ли 
ве ли ки број рад них ме ста. Пре све га за-
хва љу ју ћи по вољ ном по слов ном ам би-
јен ту, отво рен је ве ли ки број хо те ла, као и 
по слов них обје ка та из обла сти по љо при-
вред не про из вод ње , уго сти тељ ства и ла ке 
ин ду стри је у Бра не шком по љу. На тај на-
чин за по слен је ве ли ки број љу ди. Оп шти-
на Ча је ти на, као сер вис гра ђа на, ис ти че се 
и по отва ра њу ве ли ког бро ја рад них ме ста 
за мла де шко ло ва не љу де у ин сти ту ци ја ма 
оп штин ске упра ве и јав ни хпре ду зе ћа, али  
исто та ко у свим про из вод ним де лат но сти-
ма. Ис ко ри сти ли смо мо гућ но сти ко је пру-

жа На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње 
, где смо кроз наш бу џет опре де ли ли по-
треб на сред ства за про гра ме ко ји се спро-
во де. Оп шти на је да ла ве ћи део сред ста ва , 
чак 70 до 100 од сто, док је НСЗ да ва ла до 30 
од сто. Уче ство ва ли смо сред стви ма у свим 
про гра ми ма струч не прак се, јав них ра до-
ва, са мо за по шља ва ња и отва ра ња но вих 
рад них ме ста. У по след њих пет-шест го ди-
на пре ко 100 ли ца је про шло кроз по ме ну-
те про гра ме”, на во ди го спо ђи ца Бо жа нић.

  По сло ви ма град ње и ре кон струк ци је 
пу те ва по себ ну па жњу при да ју у ло кал-
ној са мо у пра ви. „У прет ход ном пе ри о ду 
ра ђе ни су сви глав ни пу те ви. Ис ти че мо 
ре кон струк ци ју пут ног прав ца Крст - Риб-
ни ца до Ски цен тра Тор ник, за тим ре кон-
струк ци ју и про ши ре ње пу та од Ру ди на до 
цен тра Ро жан ства. На Зла ти бо ру се углав-
ном ра ди ло на про ши ре њу глав них ули-
ца, об зи ром да се са да ука за ла по тре ба 
за њи хо вом ре кон струк ци јом услед раз-
во ја Зла ти бо ра и по ве ћа ња бро ја го сти ју. 
Кроз не ко ли ко да на по чи ње ре кон струк-
ци ја ули ца од хо те ла „Ду нав” до Спе ци-
јал не бол ни це „Чи го та” и од Спорт ске ха-
ле до „Чи го те”, за тим ули це пре ма хо те лу 
„Мир”, а у то ку је на ста вак ре кон струк ци-
је глав не ули це од „Олим па” до „Мо не”. У 
пла ну је и ре кон струк ци ја ули це од пи-
ја це ка хо те лу „Вис”. У Ча је ти ни ће се ра-
ди ти ре кон струк ци ја и про ши ре ње ули це 
од цен тра ка Ши по ви ку, уз из град њу пар-
кинг про сто ра и тро то а ра, а на ста вља се и 
ре кон струк ци ја и са на ци ја оште ће ња тог 
пу та пре ма Му шве та ма. Би ће ре кон стру-
и са не и ас фал ти ра не   ули це Зла ти бор ска 
и Кр сте Сми ља ни ћа, ко је во де до пред у зе-
ћа „Ме та ло пла сти ка”. У Ча је ти ни по чи ње 
ас фал ти ра ње пре о ста ле ма ка дам ске ули-
це на Ће те ну и Ули це Вељ ка Ста ма то ви ћа”.

   Бо ја на до да је да се та кви ра до ви оче-
ку ју и у се о ским ме сним за јед ни ца ма. 
На ста вља се ре кон струк ци ја пу та од Ђу-
ро ви ћа гро бља пре ма Сту блу, за цен тар 
Риб ни це, од Во ди ца пре ма Љу би шу. У то ку 
је ре кон струк ци ја  глав ног пу та за Трип-
ко ву, од ма ги стра ле кроз се ло до Крн де где 
се ра ди са на ци ја де ла пу та ко ји је оште-
тио из во ђач ра до ва при ли ком из град ње 
ал тер на тив ног во до во да  за Ужи це. „Без 
об зи ра на обе ћа ња др жа ве да ће опре де-
ли ти но вац за тај пут, по моћ је из о ста ла и 

Оп шти на Ча је ти на по ста ла  
пре по зна тљи ва по ква ли тет ним 

усло ви ма за жи вот

Бо ја на Бо жа нић ис ти че да је  
ло кал на са мо у пра ва  

из град њом ин фра струк ту ре 
до при не ла да љу ди оста ју  

у на шим се ли ма,  
ра де на сво јим има њи ма  

и за сни ва ју по ро ди це
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оп шти на је пре у зе ла оба ве зу. Ра ди се и са-
на ци ја пу та пре ма Утро ба ма у Ро жан ству, 
од цен тра Си ро гој на ка Бор ју, а пла ни ра-
но је пре свла че ње де ла пу та ка Ви шо ви-
ни у Кри вој Ре ци. Би ће са ни ран и пут пре-
ма До њој Ја бла ни ци, за тим пре сву чен део 
пу та пре ма цен тру До бро се ли це“, на бра ја 
на ша са го вор ни ца и на ста вља:

„У сва кој ме сној за јед ни ци ра ди ће се по-
прав ке и ас фал ти ра ње, а у то ку су ра до ви 
у Дре но ви , Љу би шу, Му шве та ма, на Зла-
ти бо ру и у Ча је ти ни. До ле та ове го ди не 
ра до ви из уго во ра вред них око 160 ми ли-
о на ди на ра би ће за вр ше ни, по сле че га је 
пла ни ра но да се на ста ве ула га ња у пут ну 
ин фра струк ту ру. На ста ља ју се ра до ви на 
пу те ви ма ко ји по ве зу ју ме сне за јед ни це  
(Шљи во ви ца – Бра не шци - Зла ти бор, Му-
шве те - Го ло во - Кри ва Ре ка, Го ло во - Ро-
жан ство, Љу биш-Ви со ка, Си ро гој но-Љу-
биш, Зла ти бор - Се мег ње во)”.

Бо ја на на по ми ње да је мно го ура ђе но и 
по пи та њу во до вод не мре же. Град ска во-
да кре ну ла је са из во ри шта Зма је вац, кроз 
во до вод ко ји је у функ ци ји за Си ро гој но, 
Ро жан ство, Го сти ље, Же љи не, Дре но ву и 
Алин По ток. Ка да је у пи та њу во до по стро-
је ње Риб ни ца, из гра ђен је ре зер во ар, ре кон-
стру и са но по стро је ње за пре ра ду во де, а у 
на ред ном пе ри о ду ће се ра ди ти на но вим 
из во ри шти ма, као што је Су шич ко вре ло.

„За хва љу ју ћи до бро при пре мље ној до ку-
мен та ци ји за ово из во ри ште, град Ужи це је 
вр ло бр зо и ла ко до био ту во ду као ал тер-
на ти ву Врут ци ма. Оно што на ма пред сто-
ји у на ред ном пе ри о ду је сте да кре не мо са 
из град њом црп не ста ни це и ре зер во а ра, за 
шта је при пре мље на по треб на до ку мен та-
ци ја за рас пи си ва ње јав не на бав ке. Је дан 
део сред ста ва већ је од ре ђен за на бав ку це-
ви од црп не ста ни це до ре зер во а ра и за ра-
до ве на ши ре њу мре же у пр вој фа зи. Во ду 
са Су шич ког вре ла до би ће пр во Трип ко ва, 
Бра не шци  и Шљи во ви ца, у сле де ћој фа зи 
Кри ва Ре ка и Мач кат, а на кон то га и Зла-

ти бор и Ча је ти на.Већ смо раз го ва ра ли са 
гра ђа ни ма ко ји су за ин те ре со ва ни за ову 
во ду, На осно ву пла на и при ли ва сред ста-
ва у бу џе ту, у на ред не две го ди не ус пе ће-
мо да за вр ши мо по ме ну те ра до ве ка ко би 
ова се ла до би ла во ду. Са Риб нич ког је зе ра, 
пре ко ре зер во а ра у Је вре мо ви ћи ма, во да 
је сти гла у Бра не шце уз по моћ оп шти не, 
ода кле се  упра во ових да на да ље мре жа 
ши ри ка при вред ним објек ти ма на Су ши-
ци, а он да и ка Па тр ку љи и Ло ја ни ца ма, и 
даље ка Трипкови за Савиће, Јовановиће, 
Радашиће, Вермезе и Сокиће. За ме сец да-
на оче ку је се да ова на се ља до би ју град-
ску во ду“, ис ти че Бо жа ни ће ва до да ју ћи да 
је оп шти на при пре ми ла до ку мен та ци ју и 
за екс пло а та ци ју из во ри шта До бро се лич-
ко вре ло, што ће за јед но са на ве де ним трај-
но ре ши ти пи та ње во до снаб де ва ња у на-
шем кра ју.

Га си фи ка ци ја  
Зла ти бо ра и Ча је ти не

Про ши ре на је и ка на ли за ци о на мре жа, 
пре све га у на се љу Зо ва на Зла ти бо ру, где 
је већ из гра ђе на ста ни ца за пре пум па ва-
ње и пу ште на у функ ци ју. Пот пи сан је и 
уго вор за из град њу По стро је ња за пре чи-
шћа ва ње от пад них во да за Зла ти бо ру.

„Ове го ди не ре ши ће мо про бле ме ка на-
ли за ци је и пре чи шћа ва ња от пад них во да 
на свим кри тич ним тач ка ма оп шти не. И 

Си ро гој но до би ја  по стро је ње ове го ди не, 
јер су ре ше ни имо вин ски од но си за ло ка-
ци ју па ће ко лек тор из гра ђен пре не ко ли ко 
го ди на би ти пу штен у функ ци ју. Пот пи сан 
је и уго вор за из ра ду про јек та по стро је ња 
за пре чи шћа ва ње от пад них во да у Мач-
ка ту, ко ји је спе ци фич но се ло услед ве ли-
ког бро ја про из вод них обје ка та за пре ра ду 
ме са. То ком сле де ће две го ди не ра ди ће мо 
на из град њи ка на ли за ци о не мре же за Во-
ди це, Ша и нов це и Риб ни цу, за Вла о ви ну и 
Ча је ти ну где се тре нут но вр ше ме ре ња.  На 
овај на чин бри га за за шти ту жи вот не сре-
ди не по ста вље на је на ви сок ни во и све на-
ше ак тив но сти усме ре не су упра во на одр-
жи ви раз вој на ше за јед ни це”.

Од ве ли ких про је ка та оп шти не ак ту ел-
на је га си фи ка ци ја Зла ти бо ра и Ча је ти не, 
из град ња  тра фо ста ни ца 110/35 КВ, из вр-
ше на ре кон струк ци ја де се ти на ки ло ме-
та ра ни ско на пон ске мре же и по ста вља ње 
око 18 ки ло ме та ра јав не ра све те.

„Прет ход не го ди не ра да и ула га ња ис-
пла ти ле су се та ко да су Зла ти бор, као и 
оп шти на Ча је ти на по ста ли пре по зна тљи-
ви ши ром Ср би је по ква ли тет ним усло ви-
ма за жи вот. За до вољ ство је на ше што смо 
де лом уче ство ва ли у то ме и што су го ди не 
ве ли ких по сло ва и ве ли ких успе ха пред 
на ма. Знам да на ши су гра ђа ни то вред-
ну ју”, за кљу чу је Бо ја на Бо жа нић.

 На да Џе леб џић

Оп шти на Ча је ти на, 
као сер вис  

гра ђа на, ис ти че се и 
по отва ра њу ве ли ког 
бро ја рад них ме ста 
за мла де шко ло ва не 

љу де у ин сти ту ци ја ма 
оп штин ске упра ве  

и јав ни х пре ду зе ћа,  
али исто та ко  

у свим про из вод ним 
де лат но сти ма
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Председник Скупштине општи-
не Чајетина Милоје Рајовић у 
изјави за ‹›Златиборске вести›› 

о оствареним резултатима ове локал-
не власти напомиње да су постигнути 
значајни резултати – капиталне инвес-
тиције, стално увећање буџета, инфра-
структурни подухвати, набавка нове 
механизације у јавним предузећима, 
вредна пољопривредна и социјална да-
вања и друго –  којима је ангажованим 
и стабилним радом допринео и чаје-
тински парламент.   

‹›Одборници су дали свој велики до-
принос у стварању повољног амбијен-
та, како за живот и рад у нашој општини 
тако и за наше госте, инвеститоре и све 
оне којима је Златибор интересантан на 
било који начин. Заједно смо доносили 
важне одлуке како би општинска управа 
функционисала, радила јавна предузећа 
и установе, па тако сада имамо један до-
бро уређен систем’’, сумира Рајовић.

Он истиче да су у времену иза нас 
урађене велике и обимне припреме за 
три највеће капиталне инвестиције у 
нашој општини. ‘’То су инвестиције које 
се у другим срединама раде и десети-
нама година, а ми смо на њиховој при-
преми радили у протекле четири годи-
не. Потребно нам је још две године да 

се оне у потпуности заврше и ставе у 
функцију’’.

‘’Реч је о новом водоводу са Сушице, 
који полази са друге стране територије 
општине у односу на постојећи, а снаб-
деваће Златибор и Чајетину као и села. 
Затим, то је Постројење за пре-
чишћавање отпадних вода 
којим штитимо дрински 
слив. Ту је, наравно,, и 
златиборска гондола, 
која ће бити нешто 
посебно, изузетна 
атракција не само 
за Златибор, већ и 
за регион’’.

За поменуте три 
инвестиције, додаје 
Рајовић, радили су на 
припреми планске доку-
ментације , обезбеђивању 
финансијских средстава и на 
спровођењу тендерских процедура.

„Урађен је и велики део посла који се 
односи на инфраструктуру у сеоским 
месним заједницама.Остали су поједи-
ни делови где би у наредне две године 
могло да се заврши све што је планира-

но.Нашим становницима у сеоским сре-
динама омогућени су добри услови за 
живот и рад. Под тим подразумевам да 
су омогућени добри услови за бављење 
пољопривредом и сеоским туризмом’’.

Милоје Рајовић реченом додаје да је 
још много тога урађено, ‘’Али, 

наравно, има и замерки, 
пре свих од грађана због 

којих и радимо, како би 
им обезбедили што 
боље услове за жи-
вот. Примедбе се 
најчешће односе на 
златиборски Тржни 
центар. Свесни смо 
тога, али то је сада 

тако с обзиром да је 
градња у току.Глобално 

гледано, то је само једна 
тачка на златиборској ви-

соравни, а сигуран сам да ће 
по завршетку радова простор цен-

тра бити уређен. У кратком временском 
року бићемо поносни на уређење цен-
тра Златибора као једне модерне цели-
не’’, предвиђа председник Скупштине 
општине Чајетина. М. Ј.

Капиталне инвестиције  
на добробит целе 

општине
По речима председника чајетинског парламента Милоја 
Рајовића, стварању повољног амбијента и једног добро 

уређеног система допринеле су и одлуке одборника

При-
медбе грађа-

на се најчешће 
односе на златиборски 
Тржни центар. Свесни 
смо тога, али то је сада 

тако с обзиром да је градња 
у току. Сигуран сам да 

ћемо по завршетку  
радова бити поносни 
на уређење центра 

Златибора

Извориште Сушичко врело
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Да би једна локална самоуправа 
функционисала како треба по-
требна јој је политичка стабил-

ност. Током четири године за нама у 
општини Чајетина постојала је поли-
тичка стабилност у локалној власти, 
није било проблема и могло је добро 
да се ради у корист наших грађана и 
развоја’’.

То за ‘’Златиборске вести›› каже заме-
ник председника Скупштине општине 
Чајетина Остоја Ковачевић. По њего-
вим речима, у минулом периоду овде 
је урађено много тога, с тим што увек 
може боље и више. ‘’Зато ћемо у наред-
ном периоду, буду ли грађани позитив-
но оценили наш рад, имати шансу да 
отклонимо све оно што смо препознали 
као мањкавости из претходног периода 
које нису спроведене и одрађене на на-
чин како би то требало да буде’’, напо-
миње Остоја па анализира постигнуто:

‘’У периоду за нама имали смо један 
повољан амбијент за улагање у нашој 
општини, пре свега из области туризма. 
Изграђени су нови хотели као и приват-
ни смештајни капацитети. Друга грана 
привреде која је од највећег значаја у 
нашој општини свакако је пољоприв-
реда. Имамо 20 сеоских месних зајед-
ница у које смо у протеклом периоду 
уложили значајна средства кроз разне 
субвенције. Уложено сигурно није било 
довољно у односу на број захтева за суб-
венционисање, али ће се у наредном пе-
риоду свакако створити услови да мож-

да и већа средства буду уложена кроз 
субвенције у пољопривреди. У наред-
ном периоду тиме ћемо се озбиљније 
бавити, посебно ако узмемо у обзир да 
у нашим сеоским месним заједницама 
живи већи број становништва него у ур-
баним срединама. Важно је да пра-
тимо и у наредном периоду 
проширимо обухват суб-
венционисања, а исто-
времено да не дозво-
лимо да се локалне 
субвенције  поду-
дарају са онима од 
државе. Јер, по са-
дашњим законима, 
не може се оствари-
ти субвенција по ис-
том основу од разли-
читих нивоа власти’’.     

Ковачевић с тим у вези 
сматра да је потребно урадити 
доста нових ствари ако се узме у обзир 
да је субвенционисана набавка нове 
механизације кроз повраћај једног дела 
средстава. ‘’Имамо људе који не могу да 
издвоје готов новац за набавку нових 
трактора, па би у таквим и сличним 

случајевима уколико се пољопривре-
дници одлуче за кредит општина мо-
гла да субвенционише камату’’, пред-
лаже заменик председника Скупштине 
општине. 

По његовим речима, урађено је доста 
путних праваца на подручју општине 

и побољшана инфраструктура 
у свим месним заједница-

ма. ‘’Оно што мислим да 
је требало више уради-
ти односи се на ин-
фраструктуру на Зла-
тибору и у Чајетини. 
За Златибор као ту-
ристичко место чини 
се као да нису добро 

препознате потребе: 
он мора имати сређене 

улице, тротоаре, неприме-
рено је да постоје рупе на ко-

ловозу на самом прилазу турис-
тичком месту. Имамо једно шеталиште 
и сматрам веома важним да три улице 
које воде ка њему морају имати тротоар, 
а то је замерка и туриста и грађана. На-
стојаћемо да се у наредном периоду по-
штује одлука о уређењу насеља.   М. Ј.

Политичка стабилност 
квалитет општине 

Чајетина
Захваљујући политичкој стабилности у локалној власти 

могло је добро да се ради у корист грађана, оцењује заменик 
председника СО Чајетина Остоја Ковачевић

Има-
мо људе који 

не могу да издвоје 
готов новац за набавку 
нових трактора, па би у 

таквим и сличним случаје-
вима уколико се пољоприв-
редници одлуче за кредит 

општина могла да 
субвенционише 

камату

Ливаде под Торником
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Удру же ње пен зи о не ра оп шти-
не Ча је ти на, чи ји је пред сед ник 
Слав ко Пан то вић, бро ји пре ко 

600 чла но ва. Кад Пан то ви ћа и ње го ве 
са рад ни ке пи та те да оце не са рад њу са 
ча је тин ском ло кал ном вла шћу, ова кав 
од го вор обич но чу је те: „На ше удру же ње 
има пу ну по др шку оп шти не, и мо рал ну 
и фи нан сиј ску. На да мо се да ће се та кав 
од нос на ста ви ти и у на ред ном пе ри о ду”.

При то ме Слав ко Пан то вић при ме ри-
ма илу стру је тај од нос: „Кад нам је био 
по тре бан ауто бус за од ла зак у Ба ња лу ку, 
до брат ске оп шти не Лак та ши, или не ка 
фи нан сиј ска сред ства за на ше ак тив-
но сти, увек смо то има ли на вре ме.Оп-
шти на је у сва ком тре нут ку би ла ту да 
по мог не. Ако би сте са да би ло ког пен-
зи о не ра пи та ли за са рад њу и ми шље ње 
о вла сти у прет ход не че ти ри го ди не, си-
гу ран сам да би се 99 од сто њих из ја сни-
ло да су за до вољ ни”, ис ти че он и до да је:

„Чла но ви на шег удру же ња оби ла зе 
це лу Ср би ју. То су че сто ве ли ки ску по ви, 
дру же ња с пен зи о не ри ма из дру гих гра-
до ва.Увек с по но сом ис ти че мо да има-
мо нај бо љу ло кал ну власт док се дру ги 
ја да ју да не мо гу ни да до ђу до пред-
сед ни ка оп шти не.Ми та квих про бле ма 
не ма мо и на то ме смо ру ко вод ству оп-
шти не Ча је ти на ве о ма за хвал ни. Ка да 
ор га ни зу је мо пу то ва ња не пу ту ју са мо 
љу ди са Зла ти бо ра и из Ча је ти не, већ и 
из се о ских сре ди на. Увек нас има из ви-
ше ме сних за јед ни ца, а у свим има мо 
ме сне од бо ре”, ка же за „Зла ти бор ске ве-
сти” Пан то вић па у ве зи са рад ње са ло-
кал ном са мо у пра вом на гла ша ва:

„Има ли смо сре ће да на че лу оп шти-
не има мо гру пу вред них, рад них и по-
врх све га ра зум них љу ди. За хва љу ју ћи 
њи ма ми ни смо има ли ни је дан је ди ни 
не ре шив про блем. Од оп штин ског бу џе-
та ре дов но до би ја мо нов ча на сред ства, 
а да ни је тих сред ста ва удру же ње не би 
мо гло да функ ци о ни ше“. 

За уз врат, пен зи о не ри се тру де да ту 
по моћ оп шти не  на не ки на чин оправ-
да ју. Та ко су не дав но при ско чи ли у по-
моћ при ли ком са ђе ња ру жа, па су за три 
да на за са ди ли око 1.400 ру жа. У ак ци-
ји је уче ство ва ло пе де се так пен зи о не-
ра, ме ђу ко ји ма је би ло и ста ри јих од 
80 го ди на.

Пре ма Пан то ви ће вим ре чи ма, еви-
ден тан је по раст бро ја чла но ва удру же-
ња го то во сва ко днев но. Од Но ве го ди-
не днев но има ју по не ког но вог чла на. 
„На ши чла но ви има ју по ве ре ње пре ма 
на ма, зна ју да их не ће мо из не ве ри ти. 
При ме ра ра ди, ако на ру че др ва на 10 
ме сеч них ра та не ма сум ње да ће им она  
и сти ћи. Код нас сви љу ди ра де во лон-
тер ски. А на сто ји мо да си ро ма шни ма и 
они ма ко ји ма су пен зи је ис под сва ког 
ми ни му ма јед ном или два пу та го ди-
шње обез бе ди мо па ке те у ви ду хра не и 
хи ги јен ских сред ста ва, што ни је  мо гу-
ће ре а ли зо ва ти од чла на ри не, већ уз по-
моћ оп шти не”, об ја шња ва пред сед ник 
пен зи о нер ског удру же ња, ко ји је ујед но 
и пред сед ник До бро вољ ног ва тро га сног 
дру штва у Ча је ти ни. То дру штво ће од 8. 
до 10.ју ла на Зла ти бо ру би ти до ма ћин 
че твр тог Ва тро га сног фе сти ва ла и Др-
жав ног ква ли фи ка ци о ног та ми че ња у 
ва тро га ству.

Та ко је до го во ре но на ини ци јал ном 
са стан ку одр жа ном из ме ђу пред став-
ни ка оп шти не Ча је ти на, Ва тро га сног 
са ве за Ср би је и ча је тин ског ДВД, с тим 

што ће ово так ми че ње би ти ква ли фи-
ка ци о но за уче шће на Ме ђу на род ној 
ва тро га сној олим пи ја ди 2017. го ди не 
у Аустри ји.На фе сти ва лу ће уче ство ва-
ти из ме ђу 1.000 и 1.300 уче сни ка, а за 
пред сед ни ка ор га ни за ци о ног од бо ра 
иза бран је пред сед ник оп шти не Ча је-
ти на Ми лан Ста ма то вић. „Ти ме је до-
ка за но да ће по др шку у ор га ни за ци ји 
овог до га ђа ја пру жи ти и на ша ло кал на 
са мо у пра ва, а ра чу на се и на по моћ ТО 
Зла ти бор и ЈП „Кул тур но спорт ски цен-
тар Ча је ти на“, ка же Слав ко Пан то вић, 
до да ју ћи да је за по тре бе овог так ми-
че ња ор га ни зо ван курс за ва тро га сне 
су ди је. То ком мар та 28 нај и ску сни јих 
ва тро га са ца из исто то ли ко гра до ва Ср-
би је бо ра ви ло је у Ча је ти ни, где су по-
ха ђа ли тро днев ну од у ку за бу ду ће ин-
струк то ре ва тро га сних су ди ја за це лу 
Ср би ју. Ово је би ла при ли ка да се из-
вр ши про ве ра спрем но сти ва тро га сних 
су ди ја, као и упо зна ва ње те ре на и на-
чи на одр жа ва ња пред сто је ћег так ми-
че ње ња у ва тро га ству. Оно се одр жа ва 
сва ке че твр те го ди не и у ње му уче ству-
је ва тро га сни под мла дак, ва тро га сни ју-
ни о ри и се ни ор ске еки пе. 

„Да Зла ти бор, као до ма ћин пред сто-
је ћег так ми че ња, оправ да ва оче ки ва ња 
ор га ни за то ра по твр ди ла је струч на ко-
ми си ја ко ја је не дав но об и шла те ре не на 
„Швај ца ри ји“.  Уве ри ли су се у на ше мо-
гућ но сти, та ко да ни је би ло ди ле ме где 
ће се так ми че ње одр жа ти“, из ја вио нам 
је Пан то вић. До ма ћин так ми че ња, До-
бро вољ но ва тро га сно дру штво из Ча је-
ти не, бро ји око 50 чла но ва ко ји уче ству-
ју на свим ва тро га сним так ми че њи ма, 
где оства ру ју за па же не ре зул та те. Че сто 
су на окру жним так ми че њи ма осва ја-
ли пр во ме сто, а на ре пу блич ким не ко 
од пр ва три ме ста. ДВД  рас по ла же јед-
ним те рен ским во зи лом ко је омо гу ћа ва 
да се стиг не и до нај не при сту пач ни јих 
пре де ла, а ко је је око 2.000-те го ди не до-
би ло на по клон од су гра ђа ни на Зо ра на 
Ра ко ви ћа. Има ју и ка ми он  „мер це дес“, 
пот пу но оспо со бљен за те рен, као и ци-
стер ну без бед ну за тран спорт чи сте пи-
ја ће во де. За члан ство у ДВД нај ви ше се 
ин те ре су ју де ца, та ко да ће за пред сто-
је ће так ми че ње би ти спрем на и јед на 
пи о нир ска еки па.  М. Ј. – Д. Р.

Пен зи о не ри сву да хва ле ло кал ну власт
„Чла но ви на шег Удру же ња пен зи о не ра оби ла зе це лу Ср би ју, то су дру же ња с пен зи о не ри ма  
из дру гих гра до ва.Увек с по но сом ис ти че мо да има мо нај бо љу ло кал ну власт док се дру ги  

ја да ју да не мо гу ни да до ђу до пред сед ни ка оп шти не”, ка же Слав ко Пан то вић

Од оп штин ског  
бу џе та ре дов но  

до би ја мо нов ча на 
сред ства, а да ни је 

тих сред ста ва  
удру же ње не би мо гло 

да функ ци о ни ше
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Ча је ти на је ба сти он  
све то сав ске Ср би је

То је на отва ра њу из ло жбе ‘’Хи лан дар нео че ки ва но пу то ва ње’’ ре као по ве ре ник  
Хи лан да ра Ми лош Стој ко вић за хва лан за по моћ оп шти не Ча је ти на срп ској све ти њи

До но сим ов де, ва ма на шој бра ћи, 
бла го сло ве ви со ко пре по доб ног 
ар хи ман дри та Ме то ди ја, игу-

ма на ма на сти ра Хи лан дар. Ча је ти на је 
ба сти он све то сав ске Ср би је, она нам је 
нај ви ше по мо гла у об но ви од ве ли ког 
по жа ра. Ни јед на оп шти на у Ср би ји не-
ма та кав од нос пре ма Хи лан да ру као 
ова. Ми смо, кад нам за тре ба, увек има-
ли ме сто где ни кад ни је ре че но ‘не ће мо, 
не мо же мо, су тра ће мо’, не го ‘Хи лан дар 
је на ша ку ћа’ – то ме сто је оп шти на Ча-
је ти на. И са мо је ов де, у знак за хвал но-
сти, игу ман Ме то ди је два пу та до ла зио 
у по се ту’’...

Овим ре чи ма је Ми лош Стој ко вић, 
спе ци јал ни иза сла ник игу ма на Хи лан-
да ра и по ве ре ник тог ма на сти ра, одао 
при зна ње на шој ло кал ној са мо у пра ви 
и ње ном ру ко вод ству то ком отва ра ња 
из ло жбе фо то гра фи ја ‘’Хи лан дар нео-
че ки ва но пу то ва ње’’, упри ли че не у ча-
је тин ској би бли о те ци. Из ло жбу, чи ји је 
аутор умет нич ки фо то граф Сре тен Ву-
ко вић из По же ге, отво рио је пред сед ник 
оп шти не Ча је ти на Ми лан Ста ма то вић, 
а увод но сло во о Хи лан да ру про чи та ла 
ди рек тор ка би бли о те ке Сне жа на Ђе нић.

   ‘’На ша ма ла оп шти на по зна та је по 
то ме да има по се бан ста тус у Хи лан да-
ру, као нај ве ћи по је ди нач ни до на тор ове 
нај ве ће срп ске све ти ње. На ша оба ве за 
у бу дућ но сти је да још ви ше по ма же мо 
об но ву Хи лан да ра и на сто ја ће мо као 
ло кал на са мо у пра ва да то чи ни мо. Да 

чу ва мо и не гу је мо оно што су нам пре-
ци у на сле ђе оста ви ли’’, ре као је Ми лан 
Ста ма то вић отва ра ју ћи из ло жбу, осми-
шље ну у по себ ном ам би јен ту: са ве ли-
ким па но и ма фо то гра фи ја Хи лан да ра, 
уз упа ље не све ће и ду хов но по ја ње.  

Сне жа на Ђе нић под се ти ла је на исто-
ри јат и зна чај ове све те срп ске ла вре. ‘’У 
Хи лан да ру на Све тој Го ри су на ше ико-
не, по ве ље, књи ге ста ро став не, сви на-
ши све ти, он је кли ца на ше ду хов но сти. 
Хи лан дар је ста ри ји од свих на ших по-
ра за и сва ђа, он је на ше тра ја ње, на чин 
да не из гу би мо свој траг у вре ме ну’’, на-
гла си ла је она.

   Аутор из ло жбе Сре тен Ву ко вић ре-
као је да ове фо то гра фи је срп ске све ти-
ње по не кад де лу ју као при зо ри из не ког 
фил ма, па оту да име из ло жбе ‘’Хи лан-
дар нео че ки ва но пу то ва ње’’. А објек ти и 
при зо ри из ма на сти ра до вољ но су упе-
ча тљи ви за вред не сли ке, та ко да из у зев 
ма њег по и гра ва ња с бо ја ма дру гих ин-
тер вен ци ја ни је би ло. При то ме, упра во 
је оп шти на Ча је ти на за слу жна што су 
оне на ста ле, јер је ор га ни зо ва ла пу то ва-
ње на Све ту Го ру то ком ко га је Ву ко вић 
фо то гра фи сао за ни мљи во сти и вред но-
сти Хи лан да ра.

 М. Ј.           
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Златиборски туризам ускоро до-
бија важан еколошки објекат – 
Постројење за пречишћавање от-

падних вода. Уговор за изградњу таквог 
постројења потписан је у Чајетини из-
међу ЈКП „Водовод Златибор“ и кон-
зорцијума фирми ‘’Јединство’’ – ‘’Хи-
дроинжењеринг’’ – ‘’Беохидро’’, док је 
председник општине Чајетина Милан 
Стаматовић потписао са Центром за 
међународну сарадњу и развој Републи-
ке Словеније уговор о донацији вредан 
1,5 милиона евра. Завршетак градње и 
пуштање у рад овог постројења плани-
ран је за 2018. годину. Општина Чајети-

на је у претходном периоду обезбеди-
ла сву потребну инфраструктуру, тако 
да вредност целокупног пројекта, са 
радовима урађеним у претходном пе-
риоду, износи око 10 милиона евра. ЈКП 
„Водовод Златибор“ биће корисник По-
стројења за пречишћавање отпадних 
вода на Златибору.

По речима Милана Стаматовића, 
општина је све припремила за почетак 
радова на изградњи овог постројења. 
‘’Једино још чекамо сагласност минис-
тарства како бисмо ово земљиште пре-
нели на локалну самоуправу, за лока-
цијску и грађевинску дозволу. Надам 

се да ће бити разумевања надлежних 
како би наша општина могла нормално 
да функционише и како не бисмо сва-
ки пут када радимо капиталне пројек-
те долазили у исти проблем са спорним 
земљиштем. Вредност целе инвестиције 
је око 10 милиона евра, што је за овако 
једну малу општину велики новац, али 
ми смо једним добрим домаћинским 
пословањем успели да у последњих не-
колико година све припремимо. Бићемо 
међу првим локалним самоуправама у 
Србији које ће имати потпуно заштиће-
ну животну средину“, изјавио је пред-
седник општине Чајетина.

У име владе Словеније, која дона-
цијом од 1,5 милиона евра помаже овај 
подухват, говорио је Гашпер Јеж, дирек-
тор словеначког Центра за међународну 
сарадњу и развој. 

„Република Словенија је распола-
жена да помогне Србије тамо где ми 
мислимо да вреди улагати, а Србија 
помаже и нама, тако да ми имамо 
партнерски однос. Помоћ дајемо ва-
шој земљи на путу ка Европској Унији, 
а посебно на очувању животне средине, 
чије пројекте радо подржавамо. У Чаје-
тини смо нашли одговорне партнере 
који имају интерес да нешто ураде за 
своју општину и своје становништво, па 
смо закључили да је општина Чајетина 
вредна да добије донацију од 1,5 мили-
она евра за Постројења за пречишћа-
вање отпадних вода на Златибору. Ве-
ома нам је битно да дође до сарадње 
између локалних предузећа и слове-

Златибор добија Постројење за 
пречишћавање отпадних вода

Словеније дала донацију од 1,5 милиона евра, пуштање постројења у рад  2018. године

У Чајетини смо нашли 
одговорне партнере 
који имају интерес 
да нешто ураде за 

своје становништво, 
па смо закључили да 
је општина Чајетина 

вредна да добије  
донацију  

за постројење,  
изјавио Гашпер Јеж
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начких знања“, рекао је Јеж по-
сле потписивања уговора.

Борис Савник, директор фирме 
‘’Хидроинжењеринг›› из Љубља-
не која је носилац посла, каже: 
„У првој фази је пројектовање 
и добијање грађевинске дозво-
ле, коју очекујемо до краја лета, 
како би наш партнер, предузеће 
‘’Јединство’’, могло на јесен да 
почне са бетонским радовима и 
изградњом технолошке и адми-
нистративне зграде. На пролеће 
почињу радови на монтирању 
опреме, док се за годину и по планира 
почетни рад постројења, који ће трајати 
до девет месеци, како бисмо почетком 
2018. године предали објекат инвести-
тору“.

Предузеће ‘’Јединство’’ из Севојна из-
водиће радове, јер поседује референцу 
за израду фабрика за прераду питких 
вода, а већ раде и једно постројење за 
пречишћавање отпадних вода у Обре-
новцу. Са словеначком привредом већ 

има добру сарадњу и успешне резултате.
 „Сматрам да ‘’Јединство’’ стварно 

има све потребе услове да послове из-
веде квалитетно и на време. Радићемо 
грађевинске радове, а вероватно и мон-
тажу једног дела опреме. Имамо људе 
који знају како се то ради, и пре свега, 
искуство на оваквим пројектима“, каже 
Мића Мићић, власник ‹›Јединства’’.

  Процедура пројектовања и изградње 
Постројења за пречишћавање отпадних 

вода на Златибору траје већ неко-
лико година. Општина Чајетина 
одрадила је идејно решење, одре-
дила локацију, урадила приступ-
ни пут и трафо-станицу, како би 
се стекли сви потребни услови за 
изградњу овог постројења.

„Скупштина општине Чајетина 
донела је одлуку да ЈКП „Водовод 
Златибор“ буде нослац посла из-
градње постројења, што значи да 
ћемо ми спровести јавну набавку 
за избор најповољнијег понуђача 
за пројектовање и израду главног 

пројекта за добијање грађевинске доз-
воле. По пројеку, изградња ће трајати 
870 дана – 600 за радове и 270 дана за 
пробни рад. Наше предузеће ће од из-
вођача радова добити један нови ками-
он и теретно возило, што ће олакшати 
наш даљи рад“, нагласио је Раде Јовано-
вић, директор ЈКП „Водовод Златибор“ 
Чајетина.

Како се чуло приликом потписивања 
уговора, Златибор је до сада имао фе-
кални колектор за отпадне воде, али 
је проблем био што су се оне слободно 
изливале у речно корито и одлазиле у 
Црни Рзав, па њиме у Дрину. Садашњи 
интензивни развој туристичког Злати-
бора,градње хотела и пратећих садржаја 
наметнуле су обавезу да се реши про-
блем отпадних вода. Оне ће се у ново по-
стројење прихватати не само из центра 
планине него и свих околних насеља.

У плану је, такође, изградња и по-
стројења за пречишћавање отпадних 
вода за Чајетину, Сирогојно и Мач-
кат,, где је највећа концентрација ста-
новништа, као и отпадних вода. Када се 
ово реализује, Стаматовић тврди да ће 
општина Чајетина бити прва еколошка 
општина у Србији.  Нада Џелебџић

Рајовић: Постројење је златиборска „лична карта”
Милоје Рајовић, председник Скупштине општине Чајетина, од почетка је укључен у 

пројекат изградње Постројења за пречишћавање отпадних вода на Златибору. 
‘’Дужи низ година радимо на овом пројекту. Осмишљен је још пре деценију, управо на 

основу њега добијена је донација од Републике Словеније. Протеклих неколико година 
радили смо на усклађивању са савременим стандардима и сада имамо један добар и 
квалитетан пројекат. Његови су параметри у равни са параметрима који се користе у 
системима Европске Уније.

Надам се да ће изградња овог савременог постројења унапредити квалитет живота 
на Златибору, а биће и наша „лична карта“ на основу које ће општине у Србији и у ок-
ружењу моћи да изграде своја постројења. Циљ нам је да и друге општине ово напра-
ве ради свеукупног ефекта заштите животне средине. Поред златиборског, код нас је у 
плану и постројење за Чајетину, чиме ће се спречити загађење Сушице, као и још неко-
лико мањих система у селима где има доста отпадних вода, како из кланица, тако и из 
домаћинстава››, најављује Милоје Рајовић.
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Туристичка организација “Злати-
бор“ учествовала је у Москви на 
великом Међународном сајму ту-

ризма „МИТТ 2016“ који је одржан од 23. 
до 26. марта. Своју понуду овде је пред-
дставило више од 1.500 компанија из 
180 земаља света. На сајму су остваре-
ни нови контакти са туристичким аген-
цијама из Русије и договорено је неко-
лико конкретних аранжмана који ће се 
наћи у понуди тих агенција.

Дирeктoр Tуристичкe oргa-
низaциje Злaтибoр Aрсeн Ђу-
рић и прeдсeдник oпштинe 
Чajeтинa Mилaн Стaмaтo-
вић сa свojим сaрaдницимa 
oдржaли су сaстaнaк на сај-
му сa зaмeницoм дирeктoрa 
Tуристичкoг сaвeзa Русиje 
Maринoм Вjaцeслaвoвнoм и 
Олгoм Вaсиљeвнoм из aгeнциje 
“VoltaTravel”. Руски пaртнeри су 
прeкo oпштинe Чajeтинa, ту-
ристичкe oргaнизaциje и Кaн-
цeлaриje зa сaрaдњу сa Рускoм 
Фeдeрaциjoм нa Злaтибoру пoкрeнули 
тeму рaзвoja здрaвствeнoг туризмa ус-
мереног према деци и пeнзиoнeримa. 
Дирeктaн кoнтaкт сa дирeктoрoм Спe-
циjaлнe бoлницe ‘’Чигoтa’’ Жeљкoм 
Стaкићeм рeзултирao je прeдлoгoм зa 
креирање кoнкрeтних пoнуда, као и бу-
дућoм пoсeтoм вишe турoпeрaторa из 
Русиje.

Поред сајамског наступа Туристичка 
организација Златибор организовала је 
промоцију своје туристичке и привред-
не понуде у амбасади Републике Србије 
у Москви. Присуствовало јој је преко 
120 представника туристичких аген-
ција, новинара, здравствених радни-
ка и привредника из Руске Федерације. 
Све њих је у име домаћина поздравио 
председник општине Чајетина Милан 
Стаматовић.

Представник Туристичке органи-
зације Златибор сликом и причом је 
упознао присутне са овим планинским 
центром и представио будуће пројекте 
везане за развој туризма на Златибору. 
Затим су се представили Специјална 
болница „Чигота“ са посебним програ-
мом за руске туристе, као и компанија 
„Златиборац“ која послује на руском тр-

жишту. На крају званичног дела гости су 
уживали у модној ревији, коју је за ову 
прилику припремила фирма ‘’Сирогој-
но компани’’, позната по ручно рађеним 
џемперима од вуне. Овом приликом се 
разговарало о могућностима сарадње, 
а за присутне приређен је коктел са 
гастрономским специјалитетима зла-
тиборског краја.  

Са руским партнерима у амбасади 
разговоре су водили директор Турис-

тичке организације Златибор 
Арсен Ђурић, директор хоте-
ла „Палисад“ Војислав Јанић, 
директор Специјалне болнице 
„Чигота“ Жељко Стакић, дирек-
тор хотела „Идила“ Жељко Мар-
тиновић и директор коначишта 
„Браћа Секулић“ Владимир Се-
кулић.

Представници туристичке 
привреде Златибора су понуду 
планине, са акцентом на спорт-
ске садржаје, представили  и на 
промоцији у клубу ‘’Сценарио’’ 

коју је организовао Ратко Читаковић, 
директор туристичке агенције ‘’Р-турс’’. 
Овом догађају су, поред туроператора, 
присуствовале велике руске компаније 
које организују припреме спортиста по 
целом свету, менаџери спортских клу-
бова и представници из банкарског сек-
тора који организују путовање за своје 
раднике. Ј. Т.

Садржајно 
представљање 

Златибора  
у Москви

На сајму су  
остварени нови  

контакти са  
туристичким  

агенцијама из  
Русије и договорено је 
неколико конкретних 
аранжмана који ће 

се наћи у понуди тих 
агенција
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Канцеларија за сарадњу са Руском 
Федерацијом доноси сигурност

Прошло је је 10 месеци од отварања 

Канцеларије за сарадњу с Руском 

Федерацијом у Чајетини, прве так-

ве у Србији. Отворена је овде с намером 

да подстакне привредну и другу сарадњу 

овог краја с Русијом, шире отвори врата ка 

тој великој земљи. Да повеже привредни-

ке, доведе инвеститоре и туристе, помогне 

око извоза и захтева руског тржишта...А по-

сле чајетинске, у фебруару ове године, овак-

ва канцеларија отворена је и у оближњем 

Ужицу.

О томе да ли је досадашњи рад Канце-

ларије за сарадњу с Руском Федерацијом у 

Чајетини дао очекиване резултате питали 

смо председника ове општине Милана Ста-

матовића.

„Није лако за мање од годину дана на-

правити веће резултате када је реч о раду 

Канцеларије за сарадњу са Руском Федера-

цијом, мада су неки ефекти већ остварени. 

Прве резултате у раду наше канцеларије бе-

лежимо у области туризма и већем доласку 

туриста са тржишта Руске Федерације. Ост-

варили смо контакте са руским туроперато-

рима и повезали их са нашим хотелијери-

ма и туристичким удружењима’’, одговорио 

нам је председник па наставио:

‘’Друга фаза свакако ће бити праћење 

процедура за извоз производа на 

руско тржиште које су веома 

сложене и захтевне. Циљ 

нам је да нашим про-

извођачима прибли-

жимо начин произ-

водње по условима 

тамошњег тржишта, 

преведемо докумен-

тацију, да их упутимо 

како би требало и могло 

да се изађе са производима 

на тржиште Руске Федерације.Озбиљ-

но радимо на томе, тако да смо приликом 

недавне посете Москви остварили значај-

не контакте и сигурно ћемо у предстојећем 

периоду имати конкретне резултате рада 

канцеларије. Ово ће бити база за извоз про-

извода било које врсте на тржиште Руске 

Федерације, а у перспективи када канце-

ларија почне да приходује отворићемо и 

представништво у Москви. Тада ћемо виде-

ти пун допринос и значај постојања овакве 

канцеларије’’, истиче Стаматовић.

А да је туристички корак врло важан у 

овим везама потврдио је прошле године 

и Јуриј Барзикин, председник одбора Тр-

говачке коморе Русије за туризам, прили-

ком посете Чајетини: ‹›Кад се туризам јед-

ног краја развија и долазе туристи, онда за 

њима долазе и инвеститори. Руски инвес-

титори траже погодно тле за улагање где 

ће им новац бити сигуран, па је отварање 

овакве канцеларије у Србији, која се пока-

зала као наш вечити пријатељ, веома зна-

чајно››, поручио је тада Барзикин.

  Рад чајетинске Канцеларије за сарадњу 

с Руском Федерацијом сматрају корис-

ним и наши привредници који 

имају послове у тој земљи. 

Раде Љубојевић, осни-

вач и власник фир-

ме››Сирогојно ком-

пани››, подсећа да 

ова извозна фирма 

већ годинама изво-

зи у Русију, где има 

низ добрих пословних 

веза. А ‹›Сирогојно ком-

пани››, као што се зна,бави се 

откупом, замрзавањем, прерадом и 

сушењем воћа, те производњом ручно рађе-

них џемпера.

„Мислим да је «Сирогојно компани” но-

силац развоја овог краја и да је доста људи 

везано за ову фирму, чиме обезбеђују свој 

животни стандард. Ми извозимо у 37 зе-

маља света, а већ пет година имамо веома 

добру сарадњу и са Руском Федерацијом. 

Сматрам да је отварање канцеларије за са-

радњу са Руском Федерацијом добар потез 

и она представља велику сигурност и за јед-

ну и за другу страну“, оцењује Љубојевић.

У Русију извоз спрема и дрвопрерађивач-

ка фирма ‹›Горштак›› из Бранешког Поља. 

Она ради већ 25 година, а бави се произ-

водњом пелета, намештаја од пуног дрвета, 

кућа од дрвета и продајом котлова и пећи 

на пелет.

На питање да ли би му било интересанто 

да удружен са осталим привредницима из 

овог краја своје производе извози на руско 

тржиште, власник ‹›Горштака›› Петар Тешић 

за ‹›Златиборске вести›› одговара: ‹›Наравно 

да бих волео. Нама и јесте циљ да извозимо 

на руско тржиште. Заједно са Русима осваја-

мо најновију технологију гасификације др-

вета, тако да рачунам да ћемо до краја го-

дине већ почети са производњом и извозом 

за Руску Федерацију. У томе видим и значај 

чајетинске Канцеларије за сарадњу са РФ“.

Тешић додаје да од двета све почиње. ‘’Од 

ових трупаца ми производимо резану грађу. 

Што је квалитетније издвајамо за техничку 

употребу, а све остало мељемо и користимо 

за производњу пелета. Иначе, пелет смо по-

чели да производимо пре две године. То је 

еколошко гориво које се користи за грејање. 

Од свега што производимо преко 90 одсто 

извозимо у Европску Унију, а од пет до десет 

одсто продајемо на домаћем тржишту. То је 

одличан енергент и сјајан производ који је 

решио проблем отпадног дрвета“, каже нам 

Тешић.

У таквим пословима, дакле, на значају 

добија чајетинска канцеларија. А већ је из-

весно и отварање Канцеларије за сарадњу 

Руском Федерацијом на нивоу државе, која 

ће бити база за све мање канцеларије које 

се буду отварале у унутрашњости, па ће 

кроз институције савладавање процедура 

биће једноставније. М. Ј.

Прве 
резултате у раду 

канцеларије бележимо у 
већем доласку руских туриста, 

друга фаза биће праћење проце-
дура за извоз производа на руско 
тржиште које су веома сложене 

и захтевне, каже Милан 
Стаматовић
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Кад једно комунално јавно пре-
дузеће другу годину заредом 
послује са исказаном добити, 

што је у данашње време у овом сектору 
тешко оствариво, то значи да добро ради 
и заслужује пажњу. Овај вредан резултат 
постигло је Комунално јавно предузеће 
“Златибор“ Чајетина. Успешна фирма 
чији су резултати рада свуда видљиви. 
Основана је 1982. године с циљем да 
својим грађанима пружи што квалитет-
није услуге из области комуналних де-
латности, у чему потпуно успева. Мења-
ла се организација и структура током 
дуге три деценије, прилагођавала по-
требама становништва, као и туристима 
чији број је из године у годину све већи.

Овим јавним предузећем руково-
ди Срђан Пантовић, дипломирани ма-
шински инжењер, који је на директор-
ској позицији од априла 2014.године. 
Он за ‘’Златиборске вести’’ истиче да 
су главни циљеви којима се тежи по-
бољшање квалитета постојећих услуга 
и повећање обима пословања по свим 
службама које су организоване у окви-
ру предузећа. 

‘’Како бисмо остварили задате циље-
ве, од 2014.године издвојена су значајна 
средства за набавку машина и опреме 
у износу од око 66,5 милиона динара. 
Делом из сопствених средстава а де-

лом од оснивача општине Чајетина која 
нас подржава на нашем путу за оства-
рење онога што је постављено. Радимо 
и на унапређењу квалитета рада као и 
подизању степена продуктивности сва-
ког радника појединачно“, истиче Пан-
товић.

У наведеном периоду је, наставља он, 
за унапређење грађевинске оперативе у 
предузећу набављено: два камиона ки-

пера  Iveco trakerr 6x4 i Iveco eurokargo 
4x4), камион путар (Iveco daily), трак-
тор (Belarus 4х4), две нове комбиноване 
грађевинске машине (JCB 3CX I 5CX) и 
прикључни уређаји – раоници и поси-
пачи, док је већина старих камиона ге-
нерално ремонтована. За потребе служ-
бе зеленила и чистоће набављени су: 
Ауто-смећара запремине 16 м3 (Iveco), 
Ауто-чистилица (Dulevo), Ауто - поди-
зач (Iveco), Таруп, машина за прање 
под високим притиском, 35 контејнера 
запремине пет метара кубних, 30 кон-
тејнера запремине 1,1 метар кубни за 
комунални отпад и 115 контејнера за-
премине 1,1 метар кубни за примарно 
селектовани отпад, као и разни ручни и 
електрични алат за потребе радионице.

Важна помоћ у селекцији отпада 
‘’Ради бољег функционисања овог 

система у сеоске месне заједнице рас-
поређен је 61 контејнер запремине од 
пет метара кубних и око 30 контејнера 
запремине 1,1 метар кубни за комунал-
ни отпад. У насељеним местима Злати-
бор и Чајетина успостављен је систем 
примарне селекције отпада, чије је пра-
вилно функционисање од великог зна-
чаја за заштиту животне средине, као и 
за смањење количина комуналног от-
пада које се одлаже на нашу Регионал-

Нове машине, радови и софтверска 
решења у КЈП „Златибор”

Директор Срђан Пантовић сумира вредне резултате из рада овог јавног предузећа.  
–  У мају почиње да ради нова златиборска пијаца са 61 типском дрвеном кућицом 

Срђан Пантовић
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ну депонију „Дубоко“. Главни приоритет 
нам је да побољшамо квалитет-чистоћу 
примарно селектованог отпада, као и 
да увећамо количине. У томе нам дос-
та помажу чланови Еколошке секције 
ОШ“Димитрије Туцовић“заједно са њи-
ховим наставницима, као и удружења 
грађана „Златиборски круг“ и Волонтер-
ски социјални сервис из Чајетине, који-
ма се овом приликом и захваљујем на 
датом доприносу. Кад помињемо јавне 
површине, константно се ради на одр-
жавању и уређењу, па ће тако стаза ка 
Споменику добити нови изглед. Дуга је 
1.000 метара и ради се на уређењу поја-
са од 20 метара са обе стране. Уз стазу је 
посађено око 15.000 ружа, док ће на пре-
осталом делу бити формиран травнати 
покривач. Јавне површине ће и ове го-
дине красити сезонско цвеће за чију на-
бавку смо издвојили око 900.000 динара’’, 
наводи директор.

С обзиром да је грађевинска сезона 
у току, радници овог предузећа изводе 
радове на различитим локацијама. По-
прављају путеве и улице, насипају за-

сеочке путеве, раде на замени плоча на 
Краљевом Тргу. . ‘’Највећи посао је свако 
изградња пијаце на Златибору, за чију 
изградњу је издвојено око 11.000.000,00 
динара сопствених средстава. Пијаца 
добија потпуно нови изглед, а чини је 
61 типска дрвена кућица. Биће сани-
тарно уређена, са канализацијом за 
одвођење атмосферских вода, јавном 
расветом, ограђена и са јасно прецизи-
раним радним временом. Очекује се да 
већ током маја нова пијаца започне са 

радом’’, најављује наш саговорник, до-
дајући да су радници предузећа стално 
ангажовани и на припремама различи-
тих манифестација које се одржавају на 
Златибору и околним локацијама.

Комуналије по старој цени
Ваља напоменути да КЈП“Златибор“ 

Чајетина редовно прати трендове у 
пословању, ради постизања што веће 
продуктивности и економичности, па 
се значајна средства издвајају и за нова 
софтверска решења. Уведен је „ГИЗ“ сис-
тем, систем за праћење кретања возила 
и праћење потрошње горива, електрон-
ска писарница, постављен видео над-
зор, уведена електронска евиденција 
радног времена...

‘’У последње две године ниједна услу-
га коју пружа КЈП“ЗЛАТИБОР“ Чајетина 
није поскупела, а неке цене су и сниже-
не. Повећање цена не планирамо ни у 

наредном периоду, већ своју шансу за 
развој видимо у повећању обима пру-
жених услуга, као и у повећавању про-
цента продуктивности и ефикасности’’, 
каже директор.

По његовим речима, у наредном пе-
риоду планира се проширење и уређење 
гробља у Чајетини, уређење паркинг 
простора на Златибору и у Чајетини, као 
и увођење свих новоизграђених објека-
та у систем наплате комуналних услуга.

‘’За успешно пословање у претходном 
периоду желим да се захвалим, пре све-
га, својим радницима који су схватили 
да сви морамо заједно да радимо како 
бисмо напредовали и обезбедили бољи 
квалитет наших услуга, али и оснива-
чу општини Чајетина, која је на челу са 
својим руководством препознала наша 
залагања и подржала нас у остварењу 
свих циљева’’, наглашава Срђан Панто-
вић. М. Ј.

Само општина Чајетина 
из села организовано 

одвози отпад 
Општина Чајетина, која свесрдно 

подржава унапређење пословања КЈП 
‘’Златибор’’, једна је од ретких локал-
них самоуправа у Србији која се може 
похвалити тиме да је успоставила ор-
ганизовани систем одвожења отпада 
на целој својој територији. Од септем-
бра прошле године одвожење отпада 
из сеоских месних заједница поверено 
је КЈП“Златибор“ Чајетина, које овај по-
сао обавља правовремено и по тачно 
утврђеном распореду за сва села. То је 
умногоме допринело смањењу дивљих 
сметлишта која су била честа појава на 
сеоском подручју.
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Бранешци су лепо село уређених 
путева, са обновљеном елек-
тромрежом и повољном инфра-

структуром, чему је значајан допри-
нос сталним улагањима дала општина 
Чајетина. То за ‹›Златиборске вести›› 
потврђује председник ове месне зајед-
нице Милован Нинчић. 

‘’Село има добре путеве. Значајан 
путни правац према Оку, у дужини 
од 2.000 метара, већ је већим делом 
урађен. Јесенас је асфалтирано око 
1.100 метара, док ће се остатак радити 
ове године. Урађено је и пресвлачење 
пута од магистрале до центра села, 
у дужини од 1.200 метара, као  и кр-
пљење рупа на свим путним правци-
ма. Зато истичемо да нам је путна ин-
фраструктура повољна. Такође, у току 
је и изградња игралишта у Бранешци-

ма, остало је још да се оно прекрије ас-
фалтом. Послови се обављају уз пуно 
разумевање и помоћ општине Чајети-
на“, каже Нинчић.

Последњих година готово сваки за-
селак у Бранешцима добио је асфалт. 
Урађени су путеви Долаче – Вујовина, 
Патркуља – Брезак, Пантовићи – Спа-
сенићи, Николино брдо – Војиновићи, 
Поповина – Бјелиш, као и путеви за 
Војиновиће, Поповину, Патркуљу, Раје-
вце, Пјевчевиће, Лојанице и Уроше-
виће, за шта је издвојено око 30 мили-
она динара.

У овој години наставља се таква 
подршка локалне самоуправе.Плани-
рани су радови на наставку асфалти-
рања пута ка Оку, који ће Бранежанима 
преполовити километражу до турис-
тичког центра Златибора, а извешће 

Бранешци, село добрих путева  
и привредне зоне 

Улагањима општине Чајетина приводи се крају асфалтирање пута од Бранежаца ка Оку,  
који ће преполовити километражу од овог села до туристичког центра Златибора.  

– У центру ‹›Оникс Бранешко Поље›› послује 11 фирми

Милован Нинчић 
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се и наставак радова на путу ка засео-
ку Вукмановићи, око 300 метара, јер је 
прошле године асфалтирано 650. Већ је 
у Бранешцима извршена реконструк-
ција нисконапонске мреже, па уз до-
вођење градске воде становници овог 
села имају готово све услове за квали-
тетан живот.

Становници Бранежаца углавном се 
баве пољопривредом и сточарством, 
у чему добијају и подстицајна сред-
ства од локалне самоуправе. Многи 
узгајају стоку, а од воћа овде су најви-
ше заступљене шљиве и малине. Про-
изведу довољно за своје потребе, док 
вишак продају. Вредно се ради и увек 
има какве зараде, па млади остају да 
живе у овом селу повољног положаја, 
које је смештено уз магистрални пут 
Ужице-Мокра Гора и железничку пру-
гу Београд-Бар.   

Бранешцима је Чајетина, као адми-
нистративни центар, веома близу тако 
да запослени из овог села неретко раде 

у њој или на Златибору. Свима њима, 
као и оним што су се за пољопривреду 
определили, много значи и сеоски жи-
вот олакшава добра путна инфраструк-
тура и градска пијаћа вода.

Бранешко поље, уз које пролази бар-
ска пруга, својевремено је било зна-
чајна привредна зона. Овде је пре не-
колико деценија изграђено десетак 
индустријских хала и многе су успеш-
но радиле, са стотинама запослених. 
Али неуспешна приватизација учини-
ла је своје, па су ти некад врло живи 
производни простори временом заста-
ли. Ипак, предузимљиви људи са овог 
подручја успели су поново да оживе 
ову зону.

Један од истакнутих привредника 
нашег краја Остоја Јањић Бато, влас-
ник фирме „Оникс“, од 2005. године је 
власник хале бивше фабрике „Бор“ у 
Бранешком Пољу. У њој се сада нала-
зи индустријско-комерцијални центар 
„Оникс Бранешко Поље“, који се прости-

ре на 15.500 метара квадратних затво-
реног простора и 8,5 хектара плаца. Ту 
тренутно послује 11 фирми:

–  „Метал техник систем“ који се бави 
производњом оловака и делова за 
електроиндустрију,

–  „ Феропласт д.о.о. Ужице“ – произ-
водња пластичних елемената,

–   „Болеро“- дистрибуција пића,
–  „Академик Голд“ – производња 

дрвне галантерије,
–  „ЛДС“ Ужице – производња транс-

портних палета и пелета,
–  „Медиа монт“ Ужице – производња 

челичних конструкција,
–  „Ера пак“ – производња пластичних 

сигурносних трака,
–  „Ларго“ Ужице – производња гуме-

них одливака
–  „Диви“ – магацински простор,
–   „Оникс“ – складиште,
–   а СО Чајетина је изнајмила простор 

за складиштење опреме за гондолу.

Пољопривреда је успешна уз општинске субвенције

У Бранешцима живи и поро-
дица Миленка Нинчића. Он 

се, заједно са супругом, успеш-
но бави пољопривредом, и то 
откада је пре шест година остао 
без посла. Кажу обоје да се од 
сточарства и воћарства може 
живети, поготово што општина 
Чајетина даје средства за под-
стицај пољопривредне произ-
водње. 

Домаћин Миленко има добре 
услове за бављење пољоприв-
редом. Очеву породичну кућу је 

адаптирао и у њу увео грејање. 
Има шталу, помоћне објекте, ме-
ханизацију. Гаји две краве и де-
сет оваца, обрађује њиву и има 
засад шљива, који намерава да 
обнови новим садницама. Мле-
ко предаје, с тим што истиче да 
је за бављење млекарством по-
требно још више грла стоке.

 ‘’Зато и планирам да купим 
још крава. Супруга и ја смо но-
сиоци пољопривредног посла. 
Још смо прилично здрави, мени 
је 60, а њој 55 година. Син и снаја 

који живе са нама су запослени, 
а унук иде у школу у четврти 
разред. Иако жена и ја немамо 
примања, од овог посла на селу 
може лепо да се живи. У Бранеш-
цима је живот добар, то је једно 
фино село, има доста младих 
који су овде остали. Близу нам је 
Чајетина. Имамо урађену добру 
путну мрежу, градску воду, сад 
нам праве игралиште, а желели 
бисмо да имамо и расвету“, каже 
за ‹›Златиборске вести›› Милен-
ко Нинчић.

Он тврди да ко год хоће да 
се бави пољопривредом у томе 
може и да успе, јер општина 
Чајетина даје субвенције. По 
његовој оцени,најуноснији је 
посао са пчелама. Миленко 
нам каже: чајетинска општи-
на је добра, али увек може и 
боље. Наглашава да од локал-
не самоуправе није често тра-
жио помоћ, а кад год је и тра-
жио, добио је то што му је било 
потребно.

 Н. Џелебџић

Миленко Нинчић из Бранежаца планира да повећа број грла стоке и засади нове шљиве
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Јањић каже да су овде у току припре-
ме за формирање трансфер станице за 
трговинску кућу „Метро“. У току је и из-
рада идејног решења за проширење и 
формирање „Оникс бизнис парка“ који 
ће обухватити изградњу још шест ин-
дустријских хала величине по 1.500 
метара квадратних. Комплетан прос-
тор, додаје Јањић,покривен је инфра-
структуром, поседује независно водос-
набдевање, систем за пречишћавање 
отпадних вода, две властите трафо- 
станице од по 1.000 KВ и интерне ас-
фалтне саобраћајнице.

У Бранешком Пољу налази се и пре-
дузеће „Раковица“ које је на листи др-

жавних предузећа у процесу трансфор-
мације, затим фирма „Горштак“ једна 
од највећих у западној Србији која се 
бави производњом пелета и осталих 
дрвених елемената, као и предузеће 
„ДИВИ“, највећи произвођач и извоз-
ник пластичних чаша у Србији.

Поред поменутог, Бранешко поље 
има могућности за још снажнији раз-
вој, јер поседује инфраструктурне и ге-
ографске погодности а снага електри-
чне енергије задовољава све потребе 
зоне. Активирање нових погона са упо-
шљавањем радника значило би, свака-
ко, и становницима Бранежаца.

То село, према попису, има укупно 

205 домаћинстава. Простире се ши-
роким бреговитим подручјем између 
Златибора и Мачката. 

До Златибора су брда Оштра Коса, 
Ћава и Обрадово Брдо. Око реке Суши-
це је Бранешко Поље. И Бранешце, као 
и многа села у Србији, погађа пад броја 
становника. Домаћинства су у просе-
ку са по око три члана, тако да се Бра-
нешци и по томе, не само по развијеној 
инфраструктури, све више приближа-
вају градском начину живота у коме 
су све бројније породице са само јед-
ним дететом.

  Нада Џелебџић
Драгана Росић

Ра де љи ћи вред но ра де и ле по жи ве
Већ го ди на ма се по љо при-

вре дом ба ве Ми лан и Цве-
та на Ра де љић из Бра не жа ца. 
Га је кра ве и ов це, а има ју и 
по љо при вред не ма ши не. Не-
ка да су днев но пре да ва ли по 
150 ли та ра мле ка, а са да, ка да 
су их сти гле го ди не, по љо при-
вред на про из вод ња им омо гу-
ћа ва да се би обез бе де ла год-
ни ји жи вот.

„Ко хо ће да ра ди и во ди ра-
чу на о свом жи во ту мо же ле по 
да жи ви“, ка же Ми лан и до да је 
да. ипак, тре ба би ти по све ћен. 
Не ма сло бод ног да на, јер ако 
не ко хо ће да се ба ви по љо при-
вре дом сва ко днев но има пу но 
по сла.

Ра де љи ћи има ју ве ли ко по-
љо при вред но до ма ћин ство. 
Уз га ја ју сто ку, има ју по љо при-
вред не ма ши не – два трак то ра, 
ба лир ку, ци стер ну и ко са чи цу. 
Ка жу да са да ни је те шко ра ди-

ти на зе мљи, јер су људ ски рад 
за ме ни ле ма ши не.

Тре нут но у шта ли има ју че-

ти ри кра ве, шест ју ни ца и око 
30 ова ца. Би ло је вре ме на кад 
су пред ња чи ли у про из вод њи 
мле ка, пре да ва ли ве ли ке ко ли-
чи не.

‘’Кад би се не ка ма те ма ти-
ка во ди ла, мо ра ло би на све-
му да се ште ди да би мо гло да 
се има. Ја на све му про бам да 
уште дим: имам, на при мер, ме-
ша о ну и ме љем ку ку руз, та ко 
да кон цен трат ни сам ку пио већ 
12 го ди на. Во ди се ра чу на и о 
дру гим тро шко ви ма, па уз ма-
ло пен зи је ко ју имам мо же се 
за ра ди ти за нор ма лан жи вот“, 
ка же до ма ћин Ми лан.

Он до да је да се у Бра не шци-
ма мо же ле по жи ве ти, јер има-
ју пу те ве, во ду, стру ју, те ле фон. 
Са су пру гом Цве та ном у бра ку 
је већ 48 го ди на. Ра де љи ћи ће, 
ако их по слу жи здра вље, за 
две го ди не про сла ви ти и “злат-
ну свад бу’’.

Оп шти на Ча је ти на им већ 
го ди на ма по ма же у ви ду по-
љо при вред них суб вен ци ја, а 
Ми лан и ње гов син Жељ ко су 
већ до би ли сред ства за на бав-
ку ова ца – по 140.000, као и 
158.000 ди на ра за шта ле и то-
ви ли шта.

Н. Џе леб џић
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Спуштањем ивичњака на по-
тезу од хотела ‘’Мона’’ до 

тениских терена у центру Зла-
тибора завршена је још једна 
фаза пројекта „Златибор без 
баријера’’, који већ две године 
спроводи УГ „Инклузија особа 
са инвалидитетом“ уз подрш-
ку општине Чајетина. Према 
речима председника удру-
жења Александра Радишића, 
у плану је да се у наредном пе-
риоду настави са спуштањем 
ивичњака на свим пешачким 
прелазима у Чајетини и на 
Златибору како би могле нес-
метано да их користе особе са 
инвалидитетом и друге марги-

налне групе. После спуштања 
ивичњака и уређења приступ-
них рампи код објеката јавне 
намене удружење се додатно 
приближило остварењу циља 
овог пројекта, а то је подизање 
свести људи о потребама особа 
са инвалидитетом. 

Такође, удружење ће ускоро 
кренути са акцијом „Чеп у џеп“. 
У оквиру ње сакупљаће се че-
пови пластичних флаша, а њи-
ховом рециклажом обезбедити  
средства која ће УГ ‘’Инклузија 
особа са инвалидитетом’’ кори-
стити за куповину ортопедских 
помагала за своје чланове. 

М. Р. Л.

Златибор без баријера за особе са инвалидитетом

Пред став ни ци че ти ри 
оп шти не – Ча је ти на, 
Кнић, При бој и Ру до – 

за са ди ли су на Ци гли из над 
Ја бла ни це, по ред Спо мен обе-
леж ја, пр ве сад ни це при ја-
тељ ства. „Ка ко бу де ра сло ово 
др ве ће, прет по ста вљам да ће 
та ко и да ра сте на ци о нал на 
свест и код Ср ба, а не да се 
сма њу је. По ка за ли смо овим 
при ме ром да по шту је мо сво је 
ју на ке ко ји су ов де да ли жи-
во те, да ће мо чу ва ти ту тра ди-

ци ју и ов де се ве ко ви ма оку-
пља ти, ује ди ња ва ти и ра ди ти 
у на ци о нал ном ин те ре су“, ис-
та као је пред сед ник оп шти не 
Ча је ти на Ми лан Ста ма то вић.

Је реј Јо ван Стој ко вић слу-
жио је по мен па лим хе ро-
ји ма на Ци гли и ма јо ру Ва-
си ли ју Лу ко ви ћу, ко ји су 
сво је жи во те за отаџ би ну 
да ли кра јем ав гу ста 1914. го-
ди не на ме сту зва ном Би је-
ла гла ва. Ов де је 2014. го ди-
не от кри вен спо ме ник у знак 

се ћа ња на њи хо ву жр тву. У 
скло пу овог ком плек са сад-
ни це при ја тељ ства за са ди ли 
су пред сед ник оп шти не При-
бој Ла зар Рво вић, на чел ник 
оп шти не Ру до Ра то Ра јак, за-
ме ник пред сед ни ка оп шти-
не Кнић Бо ри слав Бу са рац и 
пред сед ник оп шти не Ча је ти-
на Ми лан Ста ма то вић.

Под се ћа мо да је  Спо мен 
обе леж је на Ци гли по диг ну-
то пре две го ди не. Нај ве ћи 
део фи нан сиј ских сред ста-

ва за град њу спо мен че сме 
и при ла зног пу та је из дво ји-
ла оп шти на Ча је ти на – пре-
ко 100.000 евра, уз по др шку 
оп шти на При бој, Кнић и Ру-
до. На шем ва ја ру и сли ка ру 
из Тр на ве Вла ди ми ру Ми-
тро ви ћу  уру че на је за хвал-
ни ца оп шти не Кнић за не-
се би чан до при нос у из ра ди 
спо ме ни ка ма јо ру Лу ко ви-
ћу у Ја бла ни ци, као и уре ђе-
њу спо ме ни ка у пор ти цр кве 
кни ћан ске.  Н. Џ.

Сад ни це при ја тељ ства че ти ри  
оп шти не на Ци гли
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У сусрет лету оживљавају актив-
ности младих у Чајетини, посеб-
но оне око музичког фестивала 

«Хилс ап» Златибору који се традицио-
нално одржава под покровитељством 
општине Чајетина и ТО Златибор. Фести-
вал је осмислило Омладинско удружење 
“Е Зона» у партнерству са ОУ “Сердар». 
Сличних циљева, ови млади се друже и 
ван оквира удружења, а многе идеје су 
осмишљене у кафеу «Оаза» које је једно 
од омиљених састајалишта млађе чаје-
тинске популације где су и ослушкива-
не њихове жеље и очекивања.

У жељи да за ‹›Златиборске вести›› 
ближе представимо те активности, по-
разговарали смо с представницима ових 
удружења. Софија Павловић Луковић, 
председница ОУ „Сердар“, истиче да су 
Омладинско удружење за развој туризма 
и екологије „Сердар“  основали крајем 
2012. године, схвативши да је то начин 
да реализују своје идеје и од Чајетине 
направе место по мери младих. 

‘’Окупљајући се у кафићу „Оаза“ углав-
ном смо првобитне идеје и везивали за 
организацију музичких садржаја, па је 
прва активност била организација рок 
наступа на отвореном. Касније је та 
идеја прерасла у тренутно највећу „Сер-
дареву“ преокупацију, а то је организо-
вање музичког фестивала „Хилс ап“ на 
Златибору. Како су након другог по реду 

фестивала постављени још виши стан-
дарди, тако су све наше тренутне ак-
тивности, као и партнерског удрузења 
„Е зона“, усмерене на осмишљавање и 
организовање још квалитетнијих му-
зичких и пропратних садржаја’’. 

Трг код чесме и хостел за младе
Софија подсећа да су први већи проје-

кат „Паркови за нове шампионе“ реа-
лизовали у сарадњи са општином. Он 
се дотакао још једног битног циља уд-
ружења: развоја екологије и спорта уз 
укључивање младих кроз осмишља-
вање акција за квалитетније провођење 
слободног времена. Удружење, иначе, 
броји тридесетак волонтера који радо 
учествују у реализацији пројеката и 
заједничким снагама постављају нове 
циљеве. 

‘’Надамо се да ћемо уз неопходну 
подршку општине Чајетина успети и 
да реализујемо уређење трга у центру 
код чесме, јер је поред естетског, овако 

Чланови 
омладинских 

удружења 
„Сердар”  

и „Е Зона”, 
укључени 

у многе 
активности, 
припремају  

још 
садржајнији 

трећи  
„Хилс ап” 
фестивал

  

„Покушавамо  
да извучемо најбоље 

из младих и да их 
мотивишемо  

да размишљају  
на следећи начин: 

шта и како ми нашој 
заједници можемо 

да допринесемо, а не 
само шта то она може 
да учини за нас”, каже 

Владимир Бојовић
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осмишљен простор и предус-
лов за наредне акције како 
нашег, тако и других уд-
ружења и организација 
на територији општи-
не. Представницима 
локалне самоуправе 
смо презентовали идеј-
но решење, које би олак-
шало израду генералног 
плана и надамо се да ће то 
бити начин да мало пробудимо 
младе и да живне омладински тури-
зам који, поред Златибора, имамо на-
меру да развијамо и у Чајетини’’, истиче 
председница ‹›Сердара››. 

Још једна од идеја је и изградња омла-
динског хостела. Њиме би се решило 
више потреба младих у нашој среди-
ни: проблем запослења, недовољног 
коришћења расположивих ресурса и 
предности коју даје близина Златибо-
ра са великим бројем туриста који бора-
ве на планини, а често не сврате у цен-
тар општине. 

 ‘’Удружење се укључивало и у хума-
нитарне акције. Увек им се одазива-
мо кроз активирање волонтера у при-
купљању средстава и промоцији акције 
како би одзив грађана био што већи. 
Чак смо у договорима да у време одр-
жавања трећег фестивала „Хилс ап“ 
уприличимо једно хуманитарно вече у 
којем ће се бендови који буду тада сви-
рали одрећи дела хонорара у те сврхе, 
док ће то исто учинити  организатори 

од пића које се те вечери буде 
продало“, напомиње Софија 

и додаје да ‹›Сердар›› у 
наредном периоду пла-
нира и сарадњу са об-
новљеним Планинар-
ских клубом „Торник“ 
на пољу развоја пла-

нинског туризма и еко-
лошких акција. А плани-

нари ће помоћи у што бољој 
организацији једне од спорт-

ских садржаја  на музичком фестивалу 
– планинском оријентирингу.

Хуманитаризам, екологија,  
фестивал

   Председник ОУ ‹›Е Зона›› Владимир 
Бојовић каже да су то удружење основа-
ли 2014. године са циљем да активирају 
младе у локалној заједници и 
подстакну их на актив-
није и квалитетније 
провођење слобод-
ног времена. Уједно, 
и да сами креирају 
садржаје који ће то 
омогућити.

   ‘’Поред загова-
рања волонтеризма 
и омладинског акти-
визма један од битних 
циљева је и хуманитарни рад, 
као и заговарање одговорног односа 
према животној средини. С тим у вези 
једна од првих акција које смо спрове-

ли јесте акција “Чеп у џеп“ заједно са 
пријатељима из Вишеграда окупље-
ним у удружење „Еко Зона“. У сарадњи 
с њима смо организовали прикупљање 
чепова за набавку инвалидских коли-
ца за једно оболело дете из Вишеграда. 
Веома смо задовољни како је акција 
протекла јер је управо она, након завр-
шетка, подстакла неке нове акције у ок-
ружењу са истом или сличном темати-
ком’’, истиче Бојовић.

  Поред сталног подсећања колико 
је важно одговорно понашање према 
животној средини, „Е Зона“ од свог по-
стојања сваке године учествује у акцији 
«Сат за нашу планету». Тако су 2015. го-
дине тим поводом организовали акус-
тичну свирку под светлошћу свећа којој 
се одазвао велики број младих.

‘’Свакако, највише времена у деловању 
удружења иде на припрему музичког 

фестивала „Хилс ап“ који ће се ове 
године трећи пут одржати на 

Златибору а који организује-
мо у сарадњи са Омладин-
ским удружењем „Сердар“, 
уз велику подршку општи-
не Чајетина и Туристичке 
организације Златибор, као 

и многобројних спонзора. 
Сам фестивал сублимира низ 

циљева око којих се наше удру-
жење окупило, па тако поред музич-

ког програма у вечерњим сатима, током 
дана се организује низ спортских ак-
тивности као што су такмичења у раз-
ним спортовима и дисциплинама. Из-
двајамо турнир у баскету под називом 
„Краљеви планине“  за који влада од 
самог почетка веома велико интересо-
вање. Такође, младе подстичемо на кре-
ативност па је и ове године, као и прет-
ходних,  расписан конкурс за аматерску 
фотографију. Овогодишња тема конкур-
са се уједно поклапа и са кампањом Ту-
ристичке организације Златибор и гла-
си ‘’I love Zlatibor’’, управо из жеље да 
промовишемо природне лепоте наше 
планине и нашег малог места у које се 
већина младих враћа са студија широм 
земље, са жељом да у најбољом могућој 
мери допринесемо његовом проспери-
тету’’, напомиње председник ‹›Е Зоне›› .

  Суштина постојања нашег удружења, 
додаје Владимир Бојовић, јесте да по-
кушамо да извучемо најбоље из мла-
дих и да их мотивишемо да размишљају 
на следећи начин: шта и како ми нашој 
заједници можемо да допринесемо, а 
не само шта то она може да учини за 
нас“. Мирјана Ранковић Луковић 

Шта покреће младе  
из „Сердара” и „Е Зоне” 

„Са својим руовима сам основао Уружење „Серар“ како исмо окренули омла-
ину у ошини, у циљу реализације иеја и ројекаа који млаима чине живо сар-
жајнијим. Као члан „Серара“ највећа ми је нараа каа виим а неке иеје живе и 
анас, као шо је „Хилс а“. Наам се а ће и осале наше иеје улеаи свелос 
ана, ре свих р у Чајеини.“  Александар Џамбасовић 

„У ‘’Серару’’ сам о оснивања, учесвовала у свакој осаашњој акцији.  Најонос-
нија сам на „Хилс а’’ јер аје рилику свима нама млаима а учесвујемо у орани-
зацији и уживамо у квалиеном музичком рораму. Волела их а се уууће још 
више укључујемо у еколошке акције.“  Слађана Ђуровић

‘’У уружењу сам јер желим а наша мала ошина уе среина у којој млаи љуи 
акивно олучују о својим живоима. И е рае исраван сисем вреноси кроз 
музику, кулуру, емаију и несеичну риу за орои руих љуи и живону 
среину. Зао ћу се максимално анажоваи и освеии ројекима омлаинско 
акивизма, зашие живоне среине и оранизовању кулурних манифесација’’.

 Владимир Јосиповић (Е зона)
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По во дом 7. апри ла, Свет ског да-
на здра вља, у ор га ни за ци ји еко-
ло шке сек ци је ОШ „Ди ми три је 

Ту цо вић“ из Ча је ти не одр жа на је Јав на 
три би на о здра вљу. Би ла је, пре све га, 
на ме ње на уче ни ци ма и њи хо вим ро-
ди те љи ма, али и свим гра ђа ни ма ко ји 
су же ле ли да са зна ју не што ви ше о здра-
вљу и здра вом на чи ну жи во та.

Ве ли ки број ча је тин ских ђа ка при-
ву кла је ова три би на. Ис ко ри сти ли су 
при ли ку да се бо ље упо зна ју са тим 

шта за пра во зна-
чи здрав жи вот, 
здра ва ис хра на, 
ор ган ска хра на, 
ре дов не фи зич ке 
ак тив но сти и дру-
го. Ива на Ми ло је-
вић, на став ни ца 
ОШ „Ди ми три је 
Ту цо вић“ и чла ни-
ца Еко од бо ра сма-

тра да су де ца ове шко ле ве о ма упу ће на 
у сва пи та ња ко ја се ти чу здра вља.

„За ова кво њи хо во зна ње о здра вљу 
нај ви ше мо же мо да за хва ли мо на шој 
ко ле ги ни ци Зо ри ци Ми ло са вље вић ко-
ја се го ди на ба ви еко ло шком сек ци јом 
и ми јој, свим на шим дру гим ак тив но-
сти ма, да је мо по др шку и мак си мал но се 
тру ди мо да уче ству је мо у це лој тој при-
чи. За то сма трам да су де ца при лич но 
оба ве ште на и да зна ју ко ји су то на чи ни 
ка ко да са чу ва ју сво је здра вље, шта зна-

чи здрав стил жи во та и здра ва ор ган ска 
хра на“, ка же Ива на Ми ло је вић.

Три би ну о здра вљу сво јим ак тив ним 
уче шћем по др жа ли су Цр ве ни крст и 
Дом здра вља Ча је ти на. На чел ни ца оп-
ште ме ди ци не др Гор да на Бо јо вић ис та-
кла је да ова основ на шко ла има сјај ну 
са рад њу са До мом здра вља и да је ве о ма 
ва жно на у чи ти де цу здра вом сти лу жи-
во та, ка ко би се ових прин ци па др жа ли 
кроз жи вот и би ли здра ви. А ка кви су 
ста нов ни ци оп шти не Ча је ти на, да ли су 
здра ви ји или не у од но су на дру ге гра-
ђа не Ср би је?

„Ми из Ча је ти не смо у про се ку као и 
це ла Ср би ја. Сви има мо исте фак то ре ри-
зи ка. И је сте Зла ти бор ва зду шна ба ња, 

али има и дру гих фак то ра ри зи ка ко ји 
ово на ше ста нов ни штво угро жа ва ју, по-
го то ву оне ко је но си мо са ми са со бом“, 
од го ва ра др Гор да на Бо јо вић.

По ње ном ми шље њу, ста нов ни ци оп-
шти не Ча је ти на ни су до вољ но упо зна ти 
и ин фор ми са ни о здра вом на чи ну жи-
во та, о то ме ка ко да са чу ва ју сво је здра-
вље. Др Гор да на сма тра да су и они, ле-
ка ри, мо жда ма ло кри ви за та кво ста ње, 
јер их у слу жби има не до во љан број и 
не ма ју вре ме на за на кнад ни рад са па-
ци јен ти ма. Ме ђу тим, обе ћа ва да ће у 
на ред ном пе ри о ду би ти по ве ћан број 
ова квих три би на ка ко би сви ко ји же ле 
би ли ви ше ин фор ми са ни о здра вљу. 

Н. Џе леб џић

Ча је тин ски ђа ци све сни зна ча ја здра вља
Три би ну о здра вљу сво јим ак тив ним уче шћем по др жа ли су Цр ве ни крст и Дом здра вља Ча је ти на

Ива на  
Ми ло је вић

Tри би на је при ву кла ве ли ки број ђа ка

Ле ка ри на услу зи  
ста нов ни штву Се мег ње ва

Ме шта ни Се мег ње ва су у су бо ту 2. 
апри ла има ли мо гућ ност  да про ве ре  
здра вље у свом се лу. Пре вен тив не пре-
гле де оба вља ли су спе ци ја ли сти оп ште 
ме ди ци не и ги не ко ло ги је. Вр ше ни су 
оп шти пре глед, ме ре ње при ти ска и ше-
ће ра, ЕКГ, оп шти ги не ко ло шки и кол-
по скоп ски пре глед и ПА ПА тест. Joш 
oд осам ча со ва ују тро мeш тaни су у 
вeликoм брojу крeнули кa цeнтру сeлa, 
дa пoсeтe лeкaрe кojи су дoшли кoд 
њих дa им пружe oснoвну мeдицин-
ску пoмoћ и упутe их, aкo je пoтрeбнo, 

нa дaљe лeчeњe. Лeкaри су сa сoбoм 
имaли и мо бил ну апо те ку. Прeвoз из 
нajудaљeниjих дeлoвa Сeмeгњea биo 
je oбeз бeђeн. Toкoм ове aкциje oкo 50 
Се мег ње ва ца је про ве ри ло сво је здра-
вље. Ово је са мо јед на у ни зу ак ци ја 
пре вен тив них пре гле да, ко ји има ју за 
циљ уна пре ђе ње при мар не здрав стве-
не за шти те у се о ским под руч ји ма. Ак-
ци ју ор га ни зу је Удру же ње гра ђа на „Си-
гур ност“ у са рад њи са До мом здра вља 
Ча је ти на, а под по кро ви тељ ством оп-
шти не.  М. Ј.

О ЗДРАВЉУ...
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Акција “Медицинско село“ у Шљивовици, спроведена 16. 
априла у организацији УГ „Сигурност“ и Дома здравља 
Чајетина под покровитељством oпштине, успела је. Око 

60 лекара, медицинских сестара и техничара у времену од 8 до 
14 часова извршили су преко 900 прегледа: највише код очног 
лекара, дерматовенеролога и хируга за дојку.  

Циљ акције је приближавање здравствене заштите ста-
новницима удаљених села који нису у могућности да добију 
здравствени преглед или не-
мају осигурање. Овог пута им 
је омогућена комплетна ме-
дицинска дијагностика, да 
на лицу места подигну пре-
писане лекове, да саветима 
лекара спознају значај пре-
вентивних прегледа. 

 „Захвалила бих свима који 
су се одазвали нашем позиву 
и увеличали ову акцију, као 
и специјалистима који су до-
шли из Опште болнице Ужи-
це и мојим колегама из Дома 
здравља. Посебну захвалност 
дугујемо УГ ‹›Сигурност“, а 
највећу општини Чајетина 
која нам је омогућила да ор-
ганизујемо све ово“, рекла је др Гордана Бојовић, начелница 
Опште медицине Дома здравља Чајетина.

Удружење грађана „Сигурност“, основано у марту 2015., ос-
мислило је пројекат доступније здравствене заштите станов-
ницима села. Превентивни прегледи су обављени у Семегњеву  
и Јабланици,  а „Медицинско село“, пре Шљивовице, реализо-
вано је у Сирогојну где је прегледано преко 200 пацијената. 
Задовољство због још једне успешне акције изразила је пред-
седница УГ „Сигурност“ Славица Дидановић. 

„Одзив житеља Шљивовице био је заиста велики. Надам се 
да су и они задовољни као и ми. Изузетна је сарадња са Домом 
здравља. Надам се да ћемо наставити и побољшати здравстве-
ну заштиту на територији општине Чајетина, јер то нам је циљ“.

  За превентивне програме општина је и овог пута издвоји-
ла средства. О томе председник Милан Стаматовић каже: 
‹›Свим житељима сеоских месних заједница познато је да су 
сеоске амбуланте неразумним одлукама надлежног минис-
тарства затворене. Рационализације се спроводе на штету ма-
лих локалних самоуправа. Тај проблем смо видели, осетили и 
разумели, па уз оваква удружења можемо да пружимо бољи 
квалитет живота у сеоским месним заједницама. Циљ нам 

је да вратимо младе људе на 
село, а старима који су ту ос-
тали пружимо адекватну 
здравствену заштиту. Овакве 
акције организоваће се целе 
године, и у осталим селима“. 

Пацијенти су о акцији 
имали само речи хвале. Сла-
вица Костадиновић, која се 
из Ужица вратила на село, 
истиче: ‹›Много ми је лак-
ше да овде дођем на преглед 
него да идем у Ужице. Ово 
је добро, јер много жена не 
може да остави своје посло-
ве да оде лекару“. 

Јованка Гвоздић каже да 
јој је овако једноставније да 

провери здравље него да због једног прегледа код лекара иде 
три пута, па често изгуби вољу да се контролише и тако за-
немари своје  здравље. 

 „Овој акцији свака част. Кад би се овако наставило уна-
предило би село’’, поздравља Милена Станић док Миленко 
Стојановић додаје: ‹›Ова акција је супер за овај стари народ 
који не може да чека по Домовима здравља и по болницама. 
Овако заврше све прегледе на једном месту“.

Организатори су за заинтересоване мештане организова-
ли бесплатан превоз, а ту погодносту искористило је и десе-
так мештана Семегњева. Једна од њих. Јања Божовић, брзо је 
обавила планиране прегледе и хвали љубазност лекара, као 
и остали пацијенти. Драгана Росић

„Медицинско село”  
у Шљивовици са 900 

прегледа за шест сати
Велики одзив акцији прегледа здравља сеоског становништва, 

пацијенти хвале љубазност здравствених радника 
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Чла но ви Удру же ња пен зи о не-
ра оп шти не Ча је ти на за са ди ли 
су у су бо ту, 2.апри ла у град ском 

пар ку око 230 сад ни ца ру жа. Сад ни це 
је пен зи о не ри ма, ко ји су се по ну ди ли 
као по моћ у про лећ ном уре ђи ва њу оп-
шти не, да ло КЈП “Зла ти бор” ко је је ру же 
са ди ло око пе шач ке ста зе ка Спо ме ни-
ку на Зла ти бо ру. Ина че, ру жа ма ће би ти 
укра ше на ве ћи на јав них зе ле них по вр-
ши на у на се ље ним ме сти ма Ча је ти на 
и Зла ти бор, а рад ни ци ма Ко му нал ног 
пред у зе ћа је сва ка по моћ до бро до шла 
јер по сао би тре ба ло за вр ши ти у што 
кра ћем вре мен ском ро ку да се сад ни це 
не би осу ши ле.

“Же ли мо да нам парк бу де још леп ши, 
а и ова кав ка кав је је дан је од нај леп-
ших у за пад ној Ср би ји”, ре као је Слав ко 
Пан то вић, пред сед ник Удру же ња пен-
зи о не ра. Он је овом при ли ком за мо лио 
гра ђа не , а по себ но ро ди те ље ко ји до-
во де де цу у парк, да при чу ва ју сад ни це 
ка ко би се при ми ле и оја ча ле. Та ко ђе је 
оба ве стио све за ин те ре со ва не ко ји би 
же ле ли да у свом дво ри шту за са де ру-
же, да се мо гу ја ви ти том удру же њу или 
КЈП “Зла ти бор” и ру же до би ти бес плат-
но. С тим што се оне не сме ју про да ва ти 
ни ти оста ти не за са ђе не.

Ста ној ла Ђу рић, пен зи о нер ка са Бе-
лих Зе ма ља, за ла же се да се на пра ви ви-
ше ова квих ак ци ја, а Ми ле на То до рић 
са Зла ти бо ра ка же да јој је цве ће у жи-
во ту, по сле су пру га, нај ве ћа љу бав и да 
је ово пра ви по тез. У свом ле по уре ђе-
ном дво ри шту и са ма има пу но ру жа. А 

пен зи о нер  Ла зар Му тав џић ка же: “Ово 
је јед на ле па ак ци ја  а ру же су нај леп-
ше цве ће и тре ба их не го ва ти. Као и же-
на: ко ли ко је не гу јеш то ли ко ти вра ти”.

У парк је, да по здра ви пен зи о не ре и 
по раз го ва ра са њи ма, до шао и ди рек-
тор ТО Зла ти бор Ар сен Ђу рић. “ Ово је 
од лич на ак ци ја,и ја бих се овом при-
ли ком за хва лио Удру же њу пен зи о не ра 
и свим љу ди ма ко ји су до шли ов де да 
уче ству ју у уре ђе њу овог пре ле пог пар-
ка. Ча је ти на, осим што је ад ми ни стра-
тив ни цен тар оп шти не, пред ста вља и 
ту ри стич ки ло ка ли тет с об зи ром да се 
на ла зи на са мо три ки ло ме тра од Зла-

ти бо ра. Са сад њом  ру жа ће се на ста ви-
ти и на дру гим ло ка ци ја ма’’, на ја вио је 
Ђу рић, док смо од пред сед ни ка МЗ Ча-
је ти на Зо ра на Удо ви чи ћа са зна ли да се 
кре ну ло са по сло ви ма по прав ке пар ков-
ског мо би ли ја ра. До тра ја ле “пе чур ке” за 
од мор би ће за ме ње не но вим, спра ве за 
игра ње по пра вље не, фон та на очи шће-
на, че сма оспо со бље на, а до вр ши ће се и 
по сао око из ло мље ног бе ха то на, са чи-
јом се за ме ном по че ло је се нас. Мно ги 
гра ђа ни су се по ну ди ли да ове по сло ве 
ура де бес плат но, све у ци љу да ср це ва-
ро ши це оста не и да ље рај за очи и ду шу.
  М. Р. Л.

Пен зи о не ри за са ди ли ру же  
у ча је тин ском пар ку
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Ро ман „Ислед ник” дво стру ког до бит ни-
ка Ни но ве на гра де Дра га на Ве ли ки ћа 
пред ста вљен је 11.апри ла у ча је тин ској 

би бли о те ци. Де ло је до би ло из у зет но до бре 
кри ти ке ка ко од струч не јав но сти, та ко и од 
пу бли ке, јер се до та кло те ма бли ских чи та о-
цу, у ко ји ма се ве ћи на пре по зна је а ко је иза-
зи ва ју ду бо ке емо ци је. Ову при ли ку ис ко ри-
сти ли смо за раз го вор са пи сцем.

Мно го до брих пи са ца је са сво јим де ли ма 
ула зи ло у ужи из бор за НИН-ову на гра ду.
Мно ги од њих су је оче ки ва ли и оста ја ли 

раз о ча ра ни. Ви сте је дан од рет ких књи-
жев ни ка ко јем је она у крат ком пе ри о ду 
при па ла два пу та. Пре Вас то је по шло за 
ру ком До бри ци Ћо си ћу и Жи ки Па вло ви-
ћу, а Оскар Да ви чо је је ди ни за са да ко ји 
је овом пре сти жном књи жев ном на гра-
дом овен чан чак три пу та.

Та НИН-ова на гра да је сва ка ко на ша нај-
зна чај ни ја на гра да ко ја бит но про ши ри чи та-
лач ку пу бли ку и иза зо ве ин те рес за на гра ђе-
ном књи гом. Не знам сад ко ли ко је ве ро ва ти 
ста ти сти ка ма, ни ка ко се до ла зи до тих по-
да та ка, али ка жу да у про се ку сва ки гра ђа-
нин Ср би је про чи та го ди шње две књи ге, од 
ко јих је јед на НИН-ова на гра да. Ме ђу тим, ја 
сам се фор ми рао без на гра да. Је сам за свој 
пр ви ро ман 1988. го ди не до био на гра ду „Ми-
лош Цр њан ски“ а по сле то га је усле дио пе ри-
од од 20 го ди на у ко јем сам на пи сао де се так 

књи га и ни сам до био ни јед ну на гра ду, та ко 
да ме оне ни су раз ма зи ле ни по ре ме ти ле. А 
при бли жи ле су ме ши рој чи та лач кој пу бли ци. 
По себ но је то ва жно за ро ман „Ислед ник“ за 
ко ји сам знао кад сам га за вр шио да ће би ти 
мо ја нај чи та ни ја књи га. Да кле, дра го ми је 
да је на гра ђе на баш ова књи га ко ја би са ма 
по се би до шла до ши ре чи та лач ке пу бли ке.

 Ро ман је до жи вео сед мо из да ње, а до-
био је  из у зет но до бре кри ти ке . Ми сли-
те ли да је то сто га што љу ди нај бо ље 
ре а гу ју на шти ва ко ја де лу ју ис по вед-

но и са мим тим пи сац по ста је бли ски ји 
чи та о цу ко ји се пре по зна је у по је ди ним 
си ту а ци ја ма, али сва ка ко у емо ци ја ма?

Овим ро ма ном сам се при бли жио чи та лач-
кој пу бли ци ви ше не го ина че јер го во рим о 
јед ној по ро дич ној при чи, и као та квој сва ко 
во ли да ве ру је, кад чи та, да је то баш та ко би-
ло. У том сми слу и лу зи ја код чи та о ца је мно-
го ја ча. На рав но да је то и ро ман ко ји се не 
ба ви са мо по ро дич ном при чом, не го има мо 
у по за ди ни епо ху.То је дру га по ло ви на про-
шлог ве ка, и има мо про стор ко ји ина че чи ни 
мо ју књи жев ну ге о гра фи ју, Бе о град-Пу ла-Беч, 
Бу дим пе шта,гра до ви у ко ји ма сам жи вео. У 
овом слу ча ју са „Ислед ни ком“ ја сам про ши-
рио ту те ри то ри ју на Со лун: је дан од ва жних 
ли ко ва у ро ма ну је Гр ки ња из Со лу на а ко ја 
је, ина че, би ла на ша ком ши ни ца та ко да се у 
јед ном тре нут ку све скло пи ло. До иде ја се не 

до ла зи слу чај но. Мој на чин пи са ња ви ше ли чи 
на пе сни ка не го на про за и сту уто ли ко што ми 
је ви ше бит на од ре ђе на ат мос фе ра из ко јег ја 
про из во дим од ре ђе не при че, а из њих ро ман. 

 Јед ном сте ре кли да што вре ме ви ше од-
ми че све ма ње има те же љу да из ми шља-
те. Ис ку ство пре у зи ма про стор ма шти?

Увек пи ше те из вла сти тог ис ку ства. Не мо же-
те из ми шља ти ни из че га. Из ми шља те из оно га 
што вам је у скла ди шту, а и чње ни ца је да сам 
дру га чи је пи сао кад сам имао 30 го ди на не го 
да нас. Што сам ста ри ји, ма ње из ми шљам. Кон-

крет но, овај ро ман се раз ли ку је од свих мо јих 
прет ход них ро ма на по то ме што у ње му не ма ни 
је дан из ми шљен лик. Сви они има ју сво је узор ке 
у ствар но сти. Ово је ро ман у ко јем сам нај ве ћим 
де лом ис ко ри стио онај штоф сва ко дне ви це.И 
лик мај ке у до број ме ри ли чи на мо ју мај ку. При-
ча о њој је исто вре ме но  јед на ре ка пи ту ла ци ја 
ко ју сам ура дио, пре све га, пре ма свом жи во ту. 

Шта сле де ће чи та о ци мо гу оче ки ва ти 
од Вас?

Ја  ина че увек на пра вим па у зу из ме ђу две 
књи ге. Ово га пу та ће тра ја ти ма ло ду же (због 
тур не је). За и ста не знам ка да ћу по че ти но ви 
ро ман.Имам не ки обрис , али та ко му тан об-
рис да то још ни је пи са ње ни ти раз ми шља-
ње. Док не бу де но вог, је да на е стог ро ма на, 
не ка про чи та ју прет ход них де вет.

Мир ја на Ран ко вић Лу ко вић

КЊИ ЖЕВ НИК ДРА ГАН ВЕ ЛИ КИЋ, ДВО СТРУ КИ ДО БИТ НИК НИН-ОВЕ НА ГРА ДЕ, ГО ВО РИ ЗА „ЗЛА ТИ БОР СКЕ ВЕ СТИ” 
О РО МА НУ „ИСЛЕД НИК”, НА ГРА ДА МА, СВОМ НА ЧИ НУ ПИ СА ЊА, ПА У ЗИ ИЗ МЕ ЂУ ДВЕ КЊИ ГЕ

Пи сац из ми шља из оно га  
што му је у скла ди шту
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Зла ти бор до би ја 
Омла дин ски  

кул тур ни цен тар
Град ња објек та у ко ме ће би ти 

про сто ри за мла де и кул тур на  
де ша ва ња по чи ње на ле то

Ви ше на мен ски обје кат на ме њен мла ди-
ма, са др жа ји ма у кул ту ри и ра зно вр сним 

про гра ми ма, ка кав је не до ста јао Зла ти бо ру, 
уско ро ће по че ти да се гра ди на овој пла ни-
ни. Би ће то са вре ме ни Омла дин ски кул тур ни 
цен тар са ве ли ком би о скоп ско-по зо ри шном 
са лом, из ло жбе ним де лом, ам фи те а тром на 
отво ре ном и дру гим про сто ри ма. То је за 
‘’Зла ти бор ске ве сти’’ по твр дио ди рек тор Ту-
ри стич ке ор га ни за ци је Ар сен Ђу рић, а о иде-
ји за град њу и ра ду на глав ном про јек ту ко ји 
је за по чео упо зна ти су и од бор ни ци ча је тин-
ске Скуп шти не оп шти не.

У овој ло кал ној са мо у пра ви за јед но са ТО 
Зла ти бор још про шле го ди не су осми сли ли 
про је кат Омла дин ског кул тур ног цен тра, чи ја 
би град ња тре ба ло да поч не овог ле та. Ода-
бран је и про стор, у не по сред ној бли зи ни 
објек та Ту ри стич ке ор га ни за ци је.

Кад је у де цем бру про шле го ди не ми ни-

стар тр го ви не,ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја 
Ра сим Ља јић до ла зио на Зла ти бор пред ста-
вљен му је пред лог за из град њу овог зда-
ња. Он је та да за ту на ме ну обе ћао од ре ђе-
на сред ства, као уче шће др жа ве у по ду хва ту. 
За тим је Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Зла ти бор 
ура ди ла про јект ну до ку мен та ци ју, кон ку ри-
са ла код тог ми ни стар ства и до би ла обе ћа-
ње да ће би ти одо бре но 20 ми ли о на ди на ра 
за ову ин ве сти ци ју. Цео по сао, ина че, ко шта 
око 100 ми ли о на ди на ра, па ће оста так по-
треб них сред ста ва оп шти на Ча је ти на пред-
ви де ти у свом бу џе ту.

  ‘’Реч је о мул ти функ ци о нал ном цен тру ко-
ји Зла ти бо ру не до ста је и ко ји он за слу жу је’’, 
ка же Ар сен Ђу рић и до да је да је та кав обје кат 
нео п хо дан јер на овој све по се ће ни јој пла-
ни ни не по сто је усло ви за ор га ни за ци ју ра-

зних ма ни фе ста ци ја у зим ском и у је се њем 
пе ри о ду.

Пред ви ђе но је да у окви ру Омла дин ског 
кул тур ног цен тра бу де по зо ри шна са ла са 250 
ме ста, ко ја ће се ко ри сти ти и као би о скоп ска 
дво ра на, за тим про стор за би бли о те ку ко ја 
Зла ти бо ру не до ста је, про стор за га ле ри ју на-
ме њен из ло жба ма као и још две ма ње са ле. 
Цен тар ће са др жа ти и сме штај не ка па ци те те 
и кан це ла ри је по треб не за по ме ну те са др жа-
је, као и про стор за омла дин ска удру же ња. 

  По вр ши на Омла дин ског кул тур ног цен-
тра би ће 1.800 ква дра та,  док ће ис пред са-
мог објек та би ти уре ђен лет њи ам фи те а тар, 
где ће се та ко ђе одр жа ва ти по је ди не ма ње ма-
ни фе ста ци је. Пла ни ра но је да то ком ове го ди-
не бу ду за вр ше ни ра до ви, а обје кат ће по че ти 
да се ко ри сти у 2017. го ди ни.  M .J.

На Дан шале, 1. априла, у кафе бару  
„Оаза“ у Чајетини одржана је занимљи-

ва промоција једне од најчитанијих „Ла-
гуниних“ књига „Права историја света“. 
Писци су  аутори „Њуз.нета“, српског са-
тиричног веб сајта који на својим страни-
цама објављује лажне вести под слоганом 
„Вести у огледалу“. А један од чланова овог  
креативног сатиричног  тима је и наш суг-
рађанин Бојан Савић.

  Он је 2011. године своје текстове кренуо 
да шаље у ‘’Њуз’’, па је брзо постао један од 
продуктивнијих  аутора. „ У јавном живо-
ту код нас постоје, свакако, ствари које нас 
фрустрирају. Ја сам схватио да  ако напи-
шем текст којим то исмевам, мене то прес-
таје да фрустрира“, објашњава Бојан Савић 
разлоге свог укључивања у рад сатиричног 
сајта. 

„Њуз.нет“ је покренут 2010. године (по 
узору на амерички сајт „Д Онион“), и то, 
како кажу његови творци, због недостатка 
сатире у српској  јавности . Од покретања 

сајта више пута се догодило да поједине 
медијске куће са њега пренесу измишље-
не вести као истините, што говори о танкој 
линији која дели данашње информације на 
озбиљне и таблоидне. После великог успе-
ха, ауторски тим од десетак чланова дошао 
је на идеју да напише књигу.

„ Године 2012. направили смо књигу 
‘’Ово нам можда није требало’’ која се сас-
тоји из неких текстова са сајта и у којој 
смо, у њузовском фазону, урадили исто-
рију Србије“, каже  Бранислав Грковић, ау-
тор „Њуза“ из Сомбора. „Следећи корак 
био је историја света, односно како би ис-

торија изгледала од постанка да су постоја-
ли таблоиди“.

На питање како се постаје члан ‘’Њуза’’, 
Грковић одговара:                      

„ Да би сте постали сарадник ‘’Њуза’’ по-
требно је да текст буде заснован на реал-
ним догађајима, да буде духовит, пристојан 
и да има поенту“.

 Од 2013. године чланови редакције раде 
на сценарију за сатиричну емисију “24 ми-
нута”. Наиме, у периоду када је Зоран Ке-
сић остао без емисије „Фајронт република“ 
и почео да наступа уживо широм Србије, 
позвао је ‘’њузовце’’ да му буду гости. Тада 
је договорена сарадња која успешно траје 
до данас.

 Вече у „Оази“ било је изузетно посеће-
но, а публика се забавила у разговору са 
‘’њузовцима’’,  слушајући врцаве и машто-
вите одломке из текстова “Праве историје 
света“  која почиње  од његовог настанка 
па до седамдесетих година прошлог века.

 М. Р. Луковић

Чајетинац у ауторском тиму „Њуз.нета”
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Пред ча је тин ском пу ли ком у До му кул-
ту ре 8.апри ла се, у два на вра та, по кло-
ни ла глу мач ка еки па пред во ђе на ре-

ди те љем Ра до шем Ба ји ћем, а по вод је филм 
„Бра ћа по ба би не ли ни је“. Још јед ном је овај 
ре ди тељ, ко ји нам је за о ку пио па жњу јед ном 
од нај гле да ни јих се ри ја на на шим про сто-
ри ма „Се ло го ри а ба ба се че шља“, за ин три-

ги рао пу бли ку рад њом при че, тек на из глед 
оба су ту бо га тим ху мо ром, док је у кон тек сту 
све га ста ја ла све вре ме јед на ва жна по ру ка.  
„Ка да смо за вр ши ли еми то ва ње 89 епи зо да 
ТВ се ри је „Се ло го ри…“, а то је би ло 2011. го-
ди не, ми смо се та да од лу чи ли да јој се си гур-
но вра ти мо, јер су ју на ци се ри је то ли ко оми-
ље ни, ја ки, дра ги, бли ски на шем на ро ду, да 
ни смо же ле ли да им уби је мо жи вот“, ре као 
је овом при ли ком Ба јић. „Ре кли смо: хај де да 

они са да ма ло жи ве сво је има ги нар не жи во-
те, а до ћи ће дан ка да ће мо по но во укљу чи ти 
ка ме ре. И, укљу чи ли смо филм ску ка ме ру и 
на пра ви ли овај филм ко ји је не ка вр ста прет-
ход ни це пе тог.ци клу са ТВ се ри је „Се ло го ри а 
ба ба се че шља“ и ко ји ће се еми то ва ти на је-
сен на пр вом про гра му РТС-а. Што се ти че са-
мог фил ма, он је са мо свој но аутор ско де ло и 

ни је ни ка кав се па рат се ри је. Ми смо упра во 
ра ди ли филм за то што смо же ле ли да ју на ке 
се ри је њи хов тра ди ци о нал ни жи вот, вред но-
сти ко је обе ле жа ва ју ле по ту срп ског на ро да, 
су че ли мо са не чим што нам до ла зи из све та, 
из тран зи ци је. Са не ким оп се нар ским ла ким 
жи во том ко ји до но се ри ја ли ти про гра ми.“

  Од Ба ји ћа смо са зна ли да је филм сни-
ман уз по др шку оп шти не Ча је ти на ко ја га 
је фи нан си ра ла сред стви ма на ме ње ним за 

кул тур не са др жа је и да су де ло ви фил ма 
сни ма ни упра во на Зла ти бо ру. Та по др шка, 
на гла ша ва Ба јић, ве о ма је дра го це на, ви ше 
у мо рал ном но у ма те ри јал ном сми слу, јер је 
те ма фил ма при ча о на шем на ро ду, а наш на-
род мо ра да по др жи на по ре умет ни ка да не-
што ство ре. По себ но ужи ва ње би ло је у при-
род ним ле по та ма ове пла ни не. Они ће јој се 

сва ка ко вра ти ти ка да, већ у ма ју, кре не сни-
ма ње пе тог се ри ја ла. 

  Филм је и код ча је тин ске пу бли ке на и шао 
на од ли чан при јем, а за ни мљи во је да су  ре-
ак ци је де це и од ра слих исте. Чист ху мор, до-
за искре но сти, бла га се та у од ре ђе ним жи-
вот ним си ту а ци ја ма као и кри ти ка ло ших 
по ја ва у ме ђу људ ским од но си ма – раз у ме-
ју се ср цем, јер „са мо се ср цем до бро ви ди“.

М. Р. Л.

Филм „Бра ћа по ба би не ли ни је”  
по мо гла и оп шти на Ча је ти на 

Песничко вече, на коме су 
своју поезију представили 

Нађа Ђоковић из Ужица и Сте-
ван Мијаиловић из Крагујев-
ца (који ради под псеудонимом 
Марат М`Саев Даан), одржано 
је 7.априла у чајетинској библи-
отеци. Нађа је завршила Угос-
титељско-туристичку школу у 
Чајетини и сада је студенткиња 
ужичког Учитељског факултета. 

На међународном конкурсу 
за поезију 2014.године као једи-
на представница нашег округа 

ушла је у ужи избор, а недавно 
је објавила дигиталну књигу ‘’Че-
тири ватре’’. Рецензент те Нађине 
књиге Стеван Мијаиловић један 
је од оснивача Удружења незави-
сних писаца и до сада је објавио 
седам збирки песама. Ово по-
етско вече употпунили су Анђе-
ла Остојић, као музичка пратња 
на флаути, те глумица ужичког 
позоришта Биљана Прокић и 
слободни уметник Драган Ми-
лутиновић који су казивали сти-
хове младих.   М. Ј.

Вече двоје песника у чајетинској библиотеци

Фото Никић
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Ча је тин ски ђа ци во ле спорт ски ри бо лов
Ри бо ло вач ка сек ци ја Основ не 

шко ле „Ди ми три је Ту цо вић“ 
пред ста вља нај број ни је уче нич-
ко удру же ње уну тар шко ле са око 
120 чла но ва. Њо ме ру ко во ди на-
став ни ца На та ша То до ро вић, а 
по кре ну та је пре не што ма ње од 
три го ди не, уз по др шку Удру же-
ња спорт ских ри бо ло ва ца „Зла-
ти бор“. По ред ак тив ног 
уче шћа сво јих чла но ва 
на те о риј ској и прак-
тич ној обу ци по ла-
зни ка, удру же ње 
је пре две го ди-
не по де ли ло око 
100 шта по ва за 
пе ца ње чла но ви-
ма сек ци је, а пла-
ни ра но је да се то 
по но ви то ком апри-
ла или ма ја. 

- На ша сек ци ја оку-
пља уче ни ке од пр вог до ос-
мог раз ре да, из Ча је ти не и са Зла-
ти бо ра. У шко ли има ју те о риј ски 
део обу ке, а прак тич ни се спро-
во ди на Риб нич ком је зе ру где се 
из ла зи два пут го ди шње. Чла но ви 
Удру же ња нам мно го по ма жу око 
ор га ни зо ва ња ових так ми че ња и 
обез бе ђу ју све пе ха ре и на гра де – 
ка же На та ша То до ро вић.

Сек ци ја је по кре ну та на ини ци-

ја ти ву пред сед ни ка УСР „Зла ти-
бор“ Не дељ ка Жу ни ћа. Пр во бит но 
је њом ру ко во дио члан удру же ња 
Вла де Ра ди бра то вић, та да за по-
слен у шко ли, а по том је пре у зе ла 
на став ни ца На та ша, ко јој он по ма-
гао у ру ко во ђе њу. 

- Сва ке дру ге не де ље др жа ли смо 
по је дан час практчне обу ке. Нај-

ва жни је је би ло да де цу на-
у чи мо да на ме сте штап, 

по ста ве уди цу, да им 
по ка же мо све вр сте 
ма ма ца и пло ва ка... 
Де ца су у пот пу-
но сти при хва ти ла 
наш мо то „Ухва ти и 
пу сти“. Увек се  ра-
ду ју од ла ску на је-

зе ро, ни ка да ни смо 
од ве ли ма ње од 60-

70 уче ни ка на так ми че-
ње, ве ли ко је ин те ре со ва-

ње. Ра ду ју се сва кој ме да љи, 
сва кој упе ца ној ри би...За до вољ ство 
је гле да ти их ка ко се ра ду ју кад упе-
ца ју ри бу, по го то во уче ни ке ни жих 
раз ре да ко ји не зна ју шта ће са 
њом, ка ко да је ски ну с уди це, па 
зо ву нас. Ми слим да смо овом сек-
ци јом уне ли зна чај но осве же ње у 
рад шко ле - ис ти че Ра ди бра то вић.

Из у зет на са рад ња из ме ђу УСР 
„Зла ти бор“ и шко ле ис так ну та је 

и на не дав но одр жа ној сед ни ци 
Управ ног од бо ра удру же ња.

- Ово је је дин ствен слу чај не са-
мо у Ср би ји не го и ши ре да Удру-
же ње спорт ских ри бо ло ва ца и 
шко ла ова ко до бро са ра ђу ју. Раз-

ви ја мо ме ђу де цом пра ви спорт-
ски дух, да пу сте ри бу ко ју ухва-
те. То је спорт ски ри бо лов ка кав је 
стан дар дан и у зе мља ма Европ ске 
уни је - ка же Не дељ ко Жу нић, пр ви 
чо век удру же ња. И. Јан ко вић

Планинарски клуб ‘’Торник’’ одне-
давно је поново активиран, ово-

га пута као спортско удружење. Не-
кадашње планинарско друштво истог 
имена, основано 1982. године, угашено 
је почетком деведесетих, па обновље-
но 2002. године, али је поново преста-
ло са радом после смрти свог великог 
активисте Милете Кутлешића. Плани-
нарење је, ипак, наставило да постоји 
на Златибору, пре свега у оквиру поје-
диначних акција које су спровођене. Сада је уз подршку општине Чаје-
тина, Туристичке организације Златибор и Спортског савеза Чајетине 
ПК ‘’Торник’’ још једном реактивиран.

Значајно је истаћи да сви они чланови који су били у клубу пре прет-
ходног престанка са радом поново могу учествовати у активностима 
клуба и то са старим чланским књижицама. Упис нових чланова је 
отворен читаве године, а нема старосних ограничења. Заинтересо-
вани се могу обратити Велиши Шуљагићу (0645803649), Петру Весо-

вићу (0638862988) или Марку Луковићу 
(0642934278)).  

Чланарина је равна износу који клуб 
издваја за Планинарски савез Србије чији 
је члан, а средства за функционисање 
обезбедиће сам клуб. С обзиром да у ос-
новним школама у Чајетини и на Злати-
бору постоје планинарске секције, у пла-
ну је да се и ова деца укључе у рад клуба. 
У склопу тога, могуће је одржавање једне 
трке у чајетинском „Старом парку“, у којој 

ће учествовати чланови школских планинарских секција из нижих раз-
реда. ПК ‘’Торник’’ недавно је спровео поход на највиши врх југоисточне 
Србије Миџор (2.169 м) на Старој планини, што им је прва значајнија 
активност од поновног формирања. Средином маја клуб ће предузети 
поход ка највишем врху Чиготе, на који ће се кренути из Чајетине, а 
камповаће се код Ловачке чесме. Стална активност клуба је и обеле-
жавање стаза. а од ове године ПК ‘’Торник’’ учествује и у Лиги Србије, 
у коју се укључује од другог кола 21. маја. И. Ј.

Планинарски клуб „Торник” поново активиран

Ве ли ко  
ин те ре со ва ње 

уче ни ка за ри бо-
ло вач ку сек ци ју 
чи ји рад по ма же 
Удру же ње спорт-
ских ри бо ло ва ца  

„Зла ти бор’’
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Спе ци јал ни го сти на пр вен-
стве ној утак ми ци Дру ге ли ге 

из ме ђу ‘’Зла ти бо ра’’ и ‘’Бе ка’’ би ли 
су чел ни ци Ко шар ка шког са ве за 
Ср би је: Игор Ра ко че вић, пот пред-
сед ник Са ве за за ду жен за му шку 
ко шар ку и  Ду шан Ђу рић,  члан 
Управ ног од бо ра КСС и ге не рал-
ни се кре тар КС Цен трал не Ср би-
је. Они су по се ти ли КК Зла ти бор, 
а осим раз го во ра са клуп ским 
чел ни ци ма, об и шли су тре нин ге 
мла ђих се лек ци ја клу ба.

Го сти из срп ске „Ку ће ко шар-
ке“ ис та кли су ча је тин ски клуб 
као пра ви мо дел функ ци о ни са ња 
ко шар ка шког ко лек ти ва у на шој 
зе мљи. Пре ма њи хо вим ре чи ма, 
„без ве ћег уче шћа клу бо ва из уну-
тра шњо сти, као и без сим би о зе 
клу бо ва и ло кал них са мо у пра ва, 
не ће би ти ни вр хун ског спор та“.

- Фан та стич но је то што је 
прак тич но чи та во ме сто ста ло 
иза овог про јек та, сва ко до при-
но си ко ли ко мо же, сва ко же ли 
да бу де део клу ба. На ма у Са ве-
зу сва ка ко је ин те рес да се што 
ви ше клу бо ва у зе мљи раз ви ја 

на пра ви на чин, да се што ви ше 
де це за ин те ре су је за ба скет.Би ло 
би до бро ка да би се у овом ме-
сту отво ри ла не ка ви ша шко ла за 
ко шар ку, да де ца оста ну у сво јој 
оп шти ни и по сле сред ње шко ле 
– из ја вио је Ра ко че вић.

Ду шан Ђу рић је ис та као да је 
број де це ко ја се у Ча је ти ни ба-
ве ко шар ком ве о ма ве ли ки, ка да 
се у об зир узме број ста нов ни-
ка. Ка да су у пи та њу мла ђе ка-
те го ри је, чел ни ци Са ве за ис ти-
чу да се те жи обез бе ђи ва њу што 
ве ће до ступ но сти ба вље ња ко-
шар ком. На ини ци ја ти ву чел них 
љу ди Са ве за, по кре ну ти су еду-
ка тив ни тре нин зи на ко ји ма су 
мла ди у мо гућ но сти да ра де са 
тре не ри ма по пут Вла де Јо ва но-
ви ћа, Бо жи да ра Маљ ко ви ћа…. Уз 
то, у пла ну је и да се у бу дућ но-
сти по но во одр жа ва ју је дин стве-
на ли га шка так ми че ња клу бо ва 
из За пад не и Цен трал не Ср би је, 
јер, ка ко Ђу рић ис ти че, ко шар ка-
шко раз два ја ње ова два ре ги о на 
ни је до не ло ни шта до бро за мла-
де ка те го ри је.  И. Јан ко вић
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Успех пли ва ча „Чи го те’’ на „Ђе ти ња ку пу”
На дру гом из да њу пли вач ког „Ђе ти ња ку па“ так ми ча ри ПК ‘’Чи го-

та’’ осво ји ли су се дам ме да ља. Уче ство ва ло је 300 так ми ча ра из 11 
клу бо ва. Од пли ва ча ‘’Чи го те’’ Не ма ња Ми тро вић осво јио је злат ну 
ме да љу у кра у лу (вре ме 32.98), Ми лош Чо ло вић сре бро на 50 ме та ра 
дел фин (40.10) и брон зу на 50 ме та ра кра ул (36.05), Ди ми три је Ми ја и-
ло вић до шао је до зла та на 50 ме та ра пр сно (46.15) и сре бра на 50 ме-
та ра кра ул (36.10), Са ви Ми ја и ло ви ћу при па ло је сре бро на 50 ме та ра 
кра ул (42.13), а Алек си Ми тро ви ћу брон за на 50 ме та ра леђ но (1.01.40). 
Уче ство ва ли су још и Вид Кр сто вић, Ан дреј Јо ва ше вић и Ко ста Ра до-
вић, а у ре ви јал ном де лу так ми че ња (50 ме та ра са да ском) на сту пио 
је Бог дан Кр сто вић (2010. го ди ште). И. Ј.

За „Шо гун” 15 ме да ља на  
пр вен ству у гре плин гу

 Так ми ча ри ча је тин ског Клу ба бо ри лач ких ве шти на „Шо гун“ осво-
ји ли су 15 од лич ја (пет злат них, шест сре бр них, че ти ри брон за на) 
на Пр вен ству Ср би је у гре плин гу, ко је је одр жа но у По жа рев цу. До 
нај сјај ни јих од лич ја до шли су: Ли ди ја Ста нић, Сне жа на Ми ло ва-
но вић, Ма ри ја Мар ја но вић, Ду шан Ко ва че вић, и Вук ман Бо жо вић, 
сре бро су осво ји ли: Да вид Ој да нић, Ми лан Ко ва че вић, Ми ли ца 
Ћо ро вић, Сре тен Бо жо вић, Мар ко Об ра до вић и Бор ко Фи ли по-
вић, док су брон за не ме да ље при па ле Је ле ни Мар ја но вић, Пе тру 
Мар ја но ви ћу, Мар ку Мар ја но ви ћу и Ан ђе ли Га врић. И. Ј.

Ча је ти на при мер и за  
чел ни ке „Ку ће ко шар ке”

У по след ње че ти ри го ди-
не Пре драг Кла со вић, бив-

ши ко шар каш ру мун ског клу ба 
“Ste a ua” из Бу ку ре шта, до во ди 
на Зла ти бор ру мун ске спор ти-
сте. До са да су на при пре ма ма 
на овој пла ни ни би ли FC “Pe tro-
lul”, ко ји је осво јио три Ку па и 
че тво ро стру ки је пр вак Ру му ни-
је, за тим FC “Ce a hlăul”, ру ко ме-
та ши Кон стан це и мно ги дру ги.

„Ру мун ски спор ти сти ве о ма 
су за до вољ ни усло ви ма ко је 
има ју на Зла ти бо ру. Од про шле 
го ди не спорт ске кла ди о ни це Su-
per Bet, ко је по слу ју у Ру му ни-
ји, спон зо ри шу до ла зак спорт-
ских еки па на при пре ме код 
нас и они ин си сти ра ју да то бу-
де Зла ти бор. До са да су спор ти-

сти би ли сме ште ни у “Мо ни” и 
“Па ли са ду” и ко ри сти ли на ше 
спорт ске те ре не. Ве о ма су за-
до вољ ни по ну ђе ним усло ви ма, 
по чев од хра не, сме шта ја и те-
ре на. Ове го ди не у пла ну је да 
на при пре ме на Зла ти бор до ђе 
и пр вак Ру му ни је FC “Astra Gi ur-
giu”, док је до ла зак ко шар ка ша 
“Ste a ua” већ по твр ђен, као и још 
не ко ли ко спорт ских еки па, ко-
је су из ра зи ле же љу да до ђу на 
Зла ти бор по пре по ру ци клу бо ва 
ко ји су већ бо ра ви ли код нас”, 
ка же Ни ко ла Сми ља нић, ди рек-
тор ЈП “Кул тур но спорт ски цен-
тар Ча је ти на”, до да ју ћи да би и 
ви ше еки па до ла зи ло на при-
пре ме ка да би Зла ти бор имао 
ви ше те ре на.’’Што се ти че њи-

хо ве из град ње, ми има мо про-
јек те, а гра ди ће се пре ма при о-
ри те ти ма ло кал не са мо у пра ве. 
На “Швај ца ри ји” ће си гур но би-
ти из гра ђен још је дан до дат-
ни те рен, а по тру ди ће мо се да 
на ђе мо и још јед ну ло ка ци ју у 
бли зи ни Зла ти бо ра”, на гла ша ва 
Сми ља нић. Ина че, у то ку су пре-
го во ри за до ла зак и јед не спорт-
ске еки пе из Са у диј ске Ара би је 
ко ја би на Зла ти бо ру бо ра ви ла 
ме сец да на. Н. Џ.

Ру мун ски спор ти сти на Зла ти бо ру

Ни ко ла Сми ља нић
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Ања Илић је понос Златибора. 
Ова чланица златиборског 
Смучарског клуба ’’Звезда’’  

најбоља је  у нордијском скијању у 
Србији.  Мада изузетно млада, прва 
места  у скијашком трчању Ања ос-
ваја и у сениорској конкуренцији.  
Репрезентативка је  и већ наступа  
на такмичењима у иностранству. 

У фебруару ове године у нор-
вешком граду Лилехамеру Ања је,  
заједно са Рашом Јевремовићем и 
Милицом Ковачевић, представља-
ла Србију на  Зимским олимпијским 
играма младих.Она у нордијском, 
њих двоје у алпском скијању. Ања 
Илић је имала част да на овом скупу 
младих спортиста носи заставу Ре-
публике Србије. Убрзо затим, зајед-
но са Рашом и Милицом, подигла 
је државну заставу у Београду пред 
хотелом ’’Москва’’ на обележавању 
106. годишњице Олимпијског коми-
тета Србије.  

После тога је Ања на такмичењу 
у Грчкој освојила прве медаље за 
Србију у нордијском скијању ове 
сезоне. Била је прва у спринт трци 
на 1.300 метара, те друга у трци на 
пет километара. Освојила је злато и 
сребро, њен таленат и упоран рад 
дају резултате. А од Ање успехе тек 
треба очекивати.

За ову успешну девојку,међутим, нема 
одмора ни по завршетку сезоне. Већ крајем 
месеца почиње припреме за наредну сезо-
ну такмичења.  Ту кратку паузу искористи-
ли смо за разговор са Ањом. Питали смо је 
најпре да оцени период иза ње:

’’Била је ово напорна година. Припреме су 
почеле још у августу у Словенији , а доста смо 
радили и код куће. Ове године нисмо имали 
среће са снегом, па смо припреме највећим 
делом морали да обавимо ван Србије. Има-
ла сам доста трка и било је напорно’’, суми-
ра Ања.

 Ове године си учествовала на Зимским 
олимпијским играма младих. Какво је  
било то искуство?

’’Учешће на Олимпијским играма младих  
било је незаборавно. Припала ми је част да 
на отварању овог великог такмичења носим 

заставу Србије, што никада нећу заборави-
ти. По завршетку такмичења моји пријатељи 
су ми честитали и сви су били поносни на 
мој успех. То је било стварно прелепо. Што 
се тиче такмичара, сви смо ми тамо  има-
ли слична интересовања и дружење је било 
одлично. Начини тренирања су једино били 
различити и ту видите колико је неки тим 
технички припремљен за трке. Тамо сам се 
такмичила у новој дисциплини: спринт са 
препрекама.То је било ново за мене, јер је 
то дисциплина коју никада нисам тренирала, 
али верујем да је наступ био добар’’. 

Поред зимских игара за младе где си се још 
такмичила ове сезоне?

’’После ЗОИ у Лилехамеру  уследила су 
такмичења у ОПА купу и Балкан купу. За 
мене су ова надметања била напорна, јер 
је распоред био густ тако да смо сваких де-

сетак дана имали по трку. Конку-
ренција је била јака, посебно што 
сам се такмичила са сениоркама. 
На срећу, ушла сам у форму и ус-
пела сам да направим добар ре-
зултат.Рецимо, на регионалним 
Балкан куповима надметала  сам 
се са најбољима из региона и кон-
куренција је била жестока. Верујем 
да ћу следеће године успети да бу-
дем међу три најбоље такмичарке 
на Балкану’’.

 На првој трци ове сезоне имала си 
пех када ти се сломио штап. Али 
после ЗОИ кренуло је на боље.
’’Да, на првој трци у Хохфилцену 

ми се сломио штап, тако да сам по-
следњи километар претрчала без 
штапа. Било је тешко, али сам упр-
кос томе остварила добар резултат 
на тој трци. После игара у Лилехаме-
ру ушла сам у форму и била седма у 
Хрватској у трци на пет километара. 
Потом следи и четврто место на так-
мичењу у Турској. И коначно сам успе-
ла да освојим медаље на такмичењу 
Грчкој. Ту сам освојила прво место у 
спринту и друго место у дисциплини 
дистанца. Озбиљно сам тренирала и 
презадовољна сам оствареним резул-
татима, посебно у спринту.

 Какви су планови за наредни период?
’’Припреме за наредну сезону почињу у 

мају, тада ћемо кренути са редовним тренин-
зима и припремама за нову сезону и надам се 
да ћу успети да уђем међу три најбоље на Бал-
кану у следећој сезони. Такође, припремаћу се 
да испуним норму како бих се квалификовала 
за Зимске олимпијске игре 2018. које се одр-
жавају у Пјонг Чангу у Јужној Кореји.’’   

 Како једна репрезентативка налази време 
за ђачке и спортске обавезе, да ли ити маш 
подршку наставника?

’’Наставници имају пуно разумевања за 
моје обавезе и сви ми помажу, тако да сам 
ових дана успела да надокнадим пропуштене 
лекције. Наравно, у мојој каријери  највише су 
ми помогли родитељи и сестра, као и тренер. 
Без њихове подршке не бих успела да постиг-
нем овако добре резултате’’. С. А.

Млада олимпијка Ања са заставом Србије
Скијашица клуба ’’Звезда’’ са Златибора наступала на ЗОИ за младе у Норвешкој  

па победила у Грчкој, а планира да ускоро буде међу три најбоље на Балкану 

Ања Илић

 








