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Огледало сваке озбиљне 
политике јесте брига о 
најугроженијим катего-

ријама становништва,а то су 
свакако пензионери и грађани 
који су услед здравствених про-
блема принуђени на туђу негу 
и помоћ. Да општина Чајетина 
брине о свима, а посебно о овим 
категоријама становништва, 
показују буџетски издаци по-
следњих  година.  На пример, из 
буџета се издваја милион дина-
ра за помоћ чајетинском Удру-
жењу пензионера”.

Ово за „Златиборске вести” 
каже председник општине 
Чајетина Милан Стаматовић, 
говорећи о значајним да-
вањима локалне самоуправе 
у дужем периоду за потребе и 
активности старијих особа, ви-
шеструко већим него у другим 
срединама.      

„Озбиљна средства по-
следњих година издвајамо и за 
финансирање локалног пројек-
та општине Чајетина под на-
зивом „Помоћ у кући за стара 
лица“. Тим пројектом смо успе-
ли да оспособимо четири екипе 
људи који свакодневно одлазе 
до најудаљенијих места наше 
брдовите општине и помажу 
онима којима је помоћ најпо-
требнија. Овим омогућавају 
старим и болесним суграђани-
ма да им живот не буде мука, 
већ да то буде живот достојан 
човека”, истиче Стаматовић.

пензионери покрећу 
пољопривредна газдинства

По његовим речима, ула-
гањима у инфраструктурне 
пројекте настоји се да буде 
олакшан приступ сваком делу 
општине, и оним најудаље-

нијим. Стимулише се орга-
низовање разних културних и 
забавних дешавања за старије, 
организовање излета и дру-
жења за пензионере, додељују 
се бесплатне пензионерске 
карте за аутобуски превоз на 
релацији Чајетина–Ужице... 

„У нашој општини неретки 
су случајеви радно способних 
пензионера који се по завр-
шеној служби у граду враћају 
у своја села. Све чешће имамо 
случајеве да ти људи покрећу 
пољопривредна газдинства, 
мањег и већег обима. То је од-
личан пример да у животу ни-
кад није касно за нови поче-

так. Али, такође, да ништа од 
тога не би било могуће да није 
добре инфраструктуре, коју је 
ова општина обезбедила”.

лекари иду у села  
без амбуланти

Председник додаје да поред 
буџетских издатака за пензи-
онере, стара и оболела лица, 
општина Чајетина, као и сва 
њена јавна предузећа, стоје на 
располагању својим грађани-
ма у свако доба.

„Да општина Чајетина сис-
темски приступа проблемима 
и ради у корист својих грађа-
на, показује и чињеница да из-

двајамо велика средства како 
бисмо омогућили основне ле-
карске прегледе за наше суг-
рађане који су по сеоским мес-
ним заједницама остали без 
амбуланти, услед републичке 
„мере рационализације“. Јед-
на таква рационализација по-
казује одсуство рационалног 
размишљања код републич-
ких органа и представља ра-
дикалан и погубан потез за 
квалитет живота људи у тим 
крајевима. Једној таквој рацио-
нализацији општина Чајетина 
покушава да парира тако што 
организује „Медицинско село“, 
пројекат којим се лекари опште 
праксе и лекари специјалисти 
доводе у месне заједнице, што 
ближе нашим суграђанима, 
како би им пружили све неоп-
ходне прегледе и потребну по-
моћ”, наводи Стаматовић.

Он сматра да одсуство планс-
ког, системског рада базираног 
на стратешком планирању код 
републичких органа не изне-
нађује, већ иде у прилог ката-
строфалном стању у свим сфе-
рама нашег друштва. 

„Још једном се показало да 
се у држави не размишља сис-
темски ни када је здравство 
у питању, због чега општина 
Чајетина издваја велика сред-
ства да барем на свом тере-
ну исправља грешке и „крпи 
рупе“ републичких власти. 
Настојаћемо и  у  будућности 
да свој посао у бризи о стари-
ма  обављамо професионално 
и у најбољем интересу наших 
грађана, да им старост овде 
буде лакша и безбрижнија „, 
изјавио је председник општи-
не Чајетина за „Златиборске 
вести”. м. Ј.

Огледало озбиљне политике 
је брига о старим и болесним 

„Пројектом ’Помоћ у кући за стара лица’ успели смо да оспособимо четири екипе људи који 
свакодневно одлазе до најудаљенијих места наше брдовите општине и помажу онима којима је 
помоћ најпотребнија. Овим омогућавају старим и болесним суграђанима да им живот не буде 

мука, већ да то буде живот достојан човека”, истиче Милан Стаматовић

милан Стаматовић
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Удружење пензионера општине Чаје-
тина једно је од најстаријих удру-
жења на подручју општине, основа-

но давне 1973. године. Према најновијим 
подацима Републичког фонда за пензијско 
и инвалидско осигурање, Чајетина тренут-
но има 3.734 пензионера. Од тога у катего-
рији пољопривредника има 915, војних 16, 
занатлија 167, а из редова запослених 2.636. 
У последњих неколико година Удружење је 
редован корисник буџетских средстава. 

У 2017. години на располагању је имало 
1. 200 000 динара, што је било довољно за 
реализовање свих планираних активности. 
Дугогодишњи председник овог удружења 
Славко Пантовић истиче да се у удружењу 
не прави разлика између чланова и оних 
који то нису, већ се равноправно односе 
према свима. 

„Задовољни смо јер смо успели да најси-
ромашнијим пензионерима поделимо па-
кете помоћи, с обзиром да су њихове пен-
зије испод сваког минимума. Поред тога 
општина Чајетина нам помаже и на друге 
начине. Наши пензионери доста путују, оби-
лазе целу Србију и одлазе на дружења. Два 
пута годишње одлазимо у Републику Српску. 
Општина нам ту помаже, у смислу организо-
вања превоза. У овој години смо путовали 
до Лакташа, Барајева, Обреновца, Свилајн-
ца, Љубовије... То су све маршуте за које нам 
је општина дала аутобусе или комбије, тако 
да пензионери тај превоз нису плаћали. На 
пример, на релацији до Барајева требало би 
нам 1.200 динара за превоз, па је због финан-
сијске ситуације одзив мањи. Али, када нам 
општина обезбеди превоз ми онда пунимо 
аутобусе“, наводи Пантовић. 

Додаје да последњих година одлуком 
Скупштине општине Чајетина сва лица ста-

рија од 65 година имају могућност купови-
не годишње карте за превоз која кошта 1.800 
динара. Са том легитимацијом у току године 
могу се возити на свим релацијама које по-
кривају аутопревозници који имају потпи-
сан уговор са општином. 

„Са места председника Удружења пензи-
онера општине Чајетина  сам захвалан ло-
калној самоуправи, њеној подршци и по-
штовању. Ових дана се припрема буџет за 
наредну годину. Имамо обећање да ће нам 

средства бити увећана, а сигуран сам да по-
моћ око превоза неће изостати.“ 

Подсећамо да су „Златиборске вести” про-
шле године писале како чланови нашег Уд-
ружења пензионера обилазе целу Србију и 
иду на дружења с пензионерима из дру-
гих градова. Када организују путовања не 
путују само људи са Златибора и из Чајети-
не, већ и из сеоских средина. „Увек с поно-
сом истичемо да имамо најбољу локалну 
власт док се други јадају да не могу ни да 
дођу до председника општине”, рекао је тада 
Славко Пантовић и додао да је за рад удру-
жења пресудна помоћ општине, без које не 
би могло да функционише.

А крајем септембра ове године Удружење 
пензионера општине Чајетина било је до-
маћин традиционалног масовног дружења 
пензионера. Био је то величанствен скуп 
припадника трећег доба, који су у цело-
дневном дружењу уз песму и игру просла-
вили сусрет у чајетинској варошици. Ово-
годишњем скупу присуствовало је око 650 
пензионера из чак 25 удружења из Србије 
и Републике Српске. Осим генерацијских 
дружења, чајетинско Удружење пензионера 
последњих година за своје чланове успеш-
но организује и летовања, боравак у бањс-
ким лечилиштима, одлазак до атрактивних 
излетишта..Педесетак пензионера борави-
ло је на летовању у Црној Гори одакле носе 
само лепе успомене. Одсели су у хотелу 
„Бели анђео“ у Ђеновићима где су били ве-
ома задовољни, почев од смештаја, исхра-
не, па до осталих занимљивих садржаја који 
су били прилагођени њиховом старосном 
добу. Такође, најстаријим Чајетинцима се 
организује и куповина огрева и зимнице 
по приступачним ценама и повољним ус-
ловима плаћања.    Драгана росић

Одласке пензионера на дружења 
помаже општина Чајетина

Славко пантовић: 
успели смо да 

најсиромашнијим 
пензионерима 

поделимо пакете 
помоћи, а наши 

пензионери доста и 
путују, обилазе целу 

Србију, општина 
нам даје аутобусе 
и комбије тако да 
превоз не плаћамо
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Да ли је старост заиста лак-
ша уз помоћ општине на 
нашем подручју, питали 

смо поједине пензионере и до-
били потврдне одговоре.Вера 
Млађеновић из Чајетине исти-
че да је редовна на генерацијс-
ким дружењима и да то себи не 
би могла да приушти да није 
општине Чајетина. 

„Доста новца дајем за леко-
ве. Да нам превоз није обез-
беђен не бих могла да путујем. 
Општина је грана на којој ми 
стојимо. Хвала им што нас раз-
умеју и што нам омогућавају да 
још мало живимо, путујемо и 
дружимо се. Пензионери из дру-

гих удружења не могу да верују 
какву ми подршку имамо. Кажу: 
„Лако је вама, ваша општина је 
богата“. Ми им потврдимо да то 
заиста и јесте тако”.

Драгољуб Антић, пензионер 
са Златибора, члан је Удружења 
пензионера од 1992. године и 
активно је укључен у све ак-
тивности. Истиче да чајетин-

ски пензионери имају пуно по-
властица, у виду набавке огрева 
и зимнице на рате, али и орга-
низовања лекарских прегледа.

„У просторијама удружења 
организују се здравствени пре-
гледи, које обављају лекари 
Дома здравља, али и ужички 

специјалисти. То нама доста 
значи. Не чекамо у реду, не за-
казујемо прегледе. Одзив увек 
буде добар“, додаје Антић.

Рад удружења и општине 
Чајетина хвали и Чајетинац Ра-
досав Дабић. Како каже, воли да 
се дружи, путује и тако употпу-
ни пензионерске дане. Редовно 
се одазива на лекарске прегледе 

који се организују у просторија-
ма удружења.

„Често долазим у удружење 
зато што ми је близу. Навратим 
да видим шта се ради, куда се 
иде. Поседимо, поразговарамо. 
Организујемо дружења у околи-
ни, а за превоз не бринемо. Ту 

нам општина даје пуну подрш-
ку“, истиче Дабић.

Председник месне организа-
ције пензионера Љубиш Стојан 
Марић задовољан је сарадњом са 
Удружењем пензионера општине 
Чајетина, али као једину замер-
ку наводи проблем непостојања 
аутобуске линије ка овој месној 
заједници. То им онемогућава 

да долазе до административног 
центра у Чајетини или да дођу 
на преглед у Дом здравља. Како 
додаје, радо би се придружили 
путовањима и дружењима која 
се често организују, па апелује 
на надлежне да покушају да тај 
проблем реше. Д. росић

Општина 
је грана  
на којој  

ми стојимо
То каже пензионерка Вера 

Млађеновић, док други хвале 
редовне лекарске прегледе 

који се за пензионере 
организују 

Вера млађеновић Драгољуб антић радосав Дабић Стојан марић
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Служба „Помоћ у кући за 
стара лица’’ функционише 
већ осам година, а од маја 

2014. године пружалац ове ус-
луге је Удружење грађана „Зла-
тиборски круг’’. Осмишљена је с 
циљем да помогне старим и ин-
валидним особама како би им се 
побољшао квалитет живота у за-
довољавању свакодневних жи-
вотних потреба и заменио oдла-
зак у институцију. Финансира се 
средствима локалне самоупра-
ве, изузев трошкова горива који 
се покривају учешћем корисни-
ка у услузи. 

Овом услугом покривене су 
све месне заједнице, а служ-
ба обилази углавном старачка 
домаћинства од којих се већи-
на налази у сеоским домаћин-
ствима. На услузи је запослено 
11 неговатељи-
ца, координа-
торка и стручна 
радница, као и 
две неговатељи-
це које раде са 
четворо деце 
са сметњама у 
развоју. Услу-
га је лиценци-
рана за период 
од јануара 2015. 
до краја јануа-
ра 2020. године. 
Служба поседује четири  вози-
ла уступљена од општине Чаје-
тина, у складу са капацитетима 
службе терен је подељен у чети-
ри групе. 

Неговатељице из службе „По-
моћ у кући за стара лица” пру-
жају помоћ у 75 домаћинстaвa 
у којима су корисници старије 
особе, а од прошле године уве-
дена је и „Помоћ у кући за децу 
са тешкоћама у развоју’’ где тре-
нутно имамо четири корисника. 
На терен се иде свакодневно, а 

запослени у служби се труде да 
их временске прилике не спрече 
у томе да обаве посао како треба. 
Сваки од четири тима негова-
тељица дневно обиђе по четири 
или пет домаћинстава. Код ко-
рисника се углавном иде једном 
недељно, а где се укаже потре-

ба, и када су мо-
гућности службе 
такве, и неколи-
ко пута седмич-
но. На тај начин 
се укупно реа-
лизује 90 посетa 
недељно.

Што се старих 
корисника тиче, 
68-оро старије 
је од 65 година, 
а 41 корисник 
закорачио је у 

осамдесете. Структура корис-
ника је таква да њих 48 живи 
у самачким домаћинствима, а 
27-оро са још неким, али је само 
деветоро са оним ко је физички 
релативно здрав и способан да 
се о њима брине и помогне им. 

Имајући ово у виду, поред 75 
непосредних корисника, служ-
ба уствари има још 20 посред-
них корисника за које се прак-
тично пружају исте услуге као 
за непосредне кориснике. Та-
кође, само осам корисника 

живе у Чајетини и на Златибору, 
а осталих 67-оро у сеоским мес-
ним заједницама, често удаље-
ним и неприступачним, где у 
близини немају ни продавницу 
ни апотеку, па им и само доно-
шење намирница и лекова пуно 
значи. Нарочито имајући у виду 
да је њих троје непокретно, а 34-
оро теже покретно.

Поред поменуте набавке ле-
кова и намирница, неговатељи-
це им помажу у одржавању 
њихове личне хигијене као и 
хигијене простора у коме живе, 
дозирају им лекове, скувају 
неко јело, нахране их уколико 
је то потребно... Интересантно 
је то да приликом спровођења 
интерне евалуације, па и ове 

последње реализоване у окто-
бру ове године, велики број њих 
на питање „Шта је оно чиме је 
ова услуга највише доприне-
ла побољшању вашег живота?“ 
између осталог одговори и да 
је то дружење и разговор, а са-
моћу доживљавају као највећи 
терет. Чињеница је да им тај 
људски контакт, поред конкрет-
не помоћи коју добијају, услед 
животних околности и усамље-
ности доста значи.

Старији суграђани заинтере-
совани за коришћење ове услу-
ге могу се обратити Центру за со-
цијални рад Чајетина и поднети 
им захтев за коришћење услуге. 
Центар као упутни орган доно-
си решење о коришћењу услуге 
уколико потенцијални корис-
ник испуњава потребне кри-
теријуме. Корисници услуге су 
лица која живе на територији 
општине Чајетина старија од 
65 година, која живе сама у до-
маћинствима или са другим ли-
цима неспособним за пружање 
помоћи, одрасла лица са хро-
ничним обољењима која су теш-
ко или теже покретна без обзира 
на старосну границу, као и одра-
сле особе са инвалидитетом.

 Драгана росић

Старе у селима неговатељице 
опораве, нахране и разговоре  

Од 68 корисника услуге „Помоћ у кући за стара лица”, који углавном живе на селу,  
41 је закорачило у осамдесете, 48 су самци, а само деветоро је са оним ко је физички  

релативно здрав и способан да се о њима брине и помогне им 
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Већ не ко ли ко по след њих 
го ди на опре де љу је мо ве-
ли ка сред ства за раз не 

про гра ме ка да је  за по шља ва-
ње у пи та њу. Ту пр вен стве но 
ми слим на са мо за по шља ва ње, 
про грам струч не прак се и про-
гра ме јав них ра до ва. Оп шти на 
Ча је ти на спро во ди стал не ак-
тив но сти на  уре ђе њу ин фра-
струк ту ре и ства ра њу по вољ ног 
при вред ног ам би јен та за ин ве-
сти то ре ко ји ула жу на те ри то-
ри ји оп шти не, што до во ди и до 
отва ра ња но вих рад них ме ста 
и спу шта ња сто пе не за по сле-
но сти, ко ја је нај ни жа у Ср би ји, 
а ујед но па жњу и да ље усме ра-
ва мо на мла де љу де, фа кул тет-
ски обра зо ва не, да оба ве струч-
ну прак су, ка ко у оп шти ни или 
јав ним пред у зе ћи ма та ко и у 
при ват ном сек то ру”.

Ово за „Зла ти бор ске ве сти” о  
до при но су ло кал не са мо у пра-
ве и из два ја њи ма за за по шља-
ва ње, у че му је ис пред  дру гих, 
ка же за ме ник пред сед ни ка оп-
шти не Ча је ти на Ар сен Ђу рић. 

 ре ба лан сом ми ли он  
за са мо за по шља ва ње 

„Зна чај на сред ства се опре-
де љу ју  у са рад њи са На ци о-
нал ном слу жбом за за по шља-
ва ње. Спро ве ли смо кон кур се  
за ак тив не ме ре по ли ти ке за-
по шља ва ња, од но сно струч ну 
прак су, јав не ра до ве и са мо за-
по шља ва ње, за шта је опре де-
ље но око осам ми ли о на ди на-
ра у 2017. го ди ни. Та ко да сто па 
не а по сле но сти у оп шти ни Ча-

је ти на кон стант но опа да”, на-
по ми ње он и на ста вља: 

„Об зи ром на више ин те ре-
со ва ња у од но су на пр во бит но 
опре де ље на сред ства, ре ба лан-
сом је, услед за до во ља ва ју-
ће ди на ми ке пу ње ња бу џе та, 
пред ви ђе но до дат них ми ли-
он ди на ра за про јек те са мо за-
по шља ва ња, што оста вља про-
сто ра за пет но вих ко ри сни ка. 
То је ве о ма зна чај но, с об зи-
ром да по сто ји огра ни че ње за-
по шља ва ња у јав ном сек то ру, 
и у том сме ру се иде ка ра ци-
о на ли за ци ји. Овим пу тем ми 

под сти че мо љу де да се опре де-
ле на дру га чи је ме ре, отва ра-
ња соп стве них би зни са, а ка да 
су у пи та њу се о ске ме сне за-
јед ни це тре ба ис та ћи суб вен-
ци је „Еко агра ра”, ко ји ма се вр-
ши под сти цај по љо при вред них 
ула га ња и ин ве сти ра ње у се о-
ску ин фра струк ту ру”.

За ме ник пред сед ни ка оп-
шти не на ја вљу је да ће са свим 
си гур но опре де ље на сред ства 
сле де ће го ди не би ти на ово-
го ди шњем ни воу, а мо жда и 
ве ћа. Та ко да се ак тив но сти у 
сме ру за по шља ва ња и суб вен-
ци о ни са ња по љо при вре де на-
ста вља ју. 

оп шти на ку пу је спорт ску 
ха лу на зла ти бо ру

Што се ти че ин фра струк ту-
ре, иду ће го ди не оп шти на на-
ста вља са ка пи тал ним ин фра-
струк тур ним про јек ти ма. 

„Пре све га ми слим на ин-
тен зив не ра до ве на из град њи 
и за вр шет ку гон до ле, за тим на 
пред сто је ћу из град њу По стро-
је ња за пре ра ду от пад них во-
да. Оп шти на пла ни ра да ку пи 
спорт ску ха лу на Зла ти бо ру, у 
том сми слу под не та је по ну да 
за ку по ви ну тог објек та, на да-

мо се ће мо ус пе ти у тој на ме ри. 
По ред ула га ња у ку по ви ну тог 
спорт ско-по слов ног зда ња, би-
ће нео п ход на до дат на сред ства 
за ула га ње у сам обје кат ка ко 
би он био још функ ци о нал ни ји  
и про фи та бил ни ји”, ис ти че Ђу-
рић, до да је да пред сто ји и уну-
тра шње опре ма ње и за вр ше так 
згра де Омла дин ско-кул тур ног 
цен тра те по ми ње и ово: „Сва-
ка ко јед на од нај зна чај ни јих 
ин ве сти ци ја је из град ња ре-
зер во а ра на Зла ти бо ру од 2.000 
куб них ме та ра во де на по те зу 
Вра ње ви на. Ти ме би се обез бе-
ди ло ста бил но и без бед но во-
до снаб де ва ње Зла ти бо ра и Ча-
је ти не, без не ста ши ца чак и у 
екс трем ним и не пред ви ђе ним 
си ту а ци ја ма”. 

Ар сен Ђу рић на ја вљу је да 
ће, с об зи ром на та ка пи тал-
на ула га ња, би ти не што  ма ње 
ула га ња у пут ну ин фра стру ку-
ту, али то не зна чи да не ће би ти 
опре де ље них сред ста ва: „Има-
ју ћи у ви ду из град њу но вих 
на се ља на Зла ти бо ру са дру ге 
стра не ма ги стра ле, где се гра-
де хо тел ски и дру ги ка па ци те-
ти, при о ри тет ће пред ста вља ти 
из град ња пут не, пе шач ке и би-
ци кли стич ке ин фра струк ту ре 
око ових ком плек са. А сва ка ко 
да ће би ти про сто ра за из град-
њу и пут них пра ва ца по дру-
гим де ло ви ма оп шти не , али у 
не што ма њем оби му не го прет-
ход них го ди на, јер су нео п ход-
на ве ли ка сред ства за ре а ли за-
ци ју ка пи тал них ин ве сти ци ја”.
 м. Ј.

Сто па не за по сле но сти  
у Ча је ти ни  

нај ни жа у Ср би ји
„Оп шти на зна чај на сред ства опре де љу је  у са рад њи  

са На ци о нал ном слу жбом за за по шља ва ње. Спро ве ли смо  
кон кур се за ак тив не ме ре по ли ти ке за по шља ва ња:  
струч ну прак су, јав не ра до ве и са мо за по шља ва ње,  

за шта је опре де ље но око осам ми ли о на ди на ра  
у 2017. го ди ни”, на по ми ње Ар сен Ђу рић

изградња омла дин ско-кул тур ног цен тaра се приводи крају
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Туристичка организација 
Златибор интензивно је 
током новембра радила 

на иностраним промоцијама 
зимске туристичке понуде ове 
планине. У градовима сусед-
них држава, међу туроперато-
рима, туристичким радницима 
и привредницима, говори-
ло се о садржајима Златибо-
ра, уређеним теренима и бо-
гатим програмима, рекордној 
попуњености последњих сезо-
на, све већем броју гостију из 
иностранства...А оваква редов-
на и садржајна представљања, 
потврђено је то, значајно до-
приносе све бољој туристичкој 
посети Златибора. 

Почетком новембра наш ту-
ристички центар је најпре 
предствљен у Тузли. У тузлан-
ском хотелу  „Mellain“  одржана 
је промоција пред многоброј-
ним медијима и представни-
цима туристичке привреде  
Тузланског кантона. Директор 
ТО Златибор Владимир Жива-
новић ту је истакао да на Зла-
тибор долази значајан број ту-
риста из Босне и Херцеговине, 
односно из Тузланског канто-
на, најављујући наставак те са-
радње. Министар трговине, ту-
ризма и саобраћаја Тузланског 
кантона Мирсад Глухић је ре-
као да Тузла има туристичких 
потенцијала и да је сарадња са 
Златибором изузетно важна јер 
је Златибор развијен туристич-
ки центар, на чијем примеру 
се може много научити. На тој 
промоцију  говорили су и ди-
ректор Туристичке заједнице 
Тузланског кантона Миралем 
Мешковић, помоћник градо-
начелника града Тузле Ведран 
Лакић и менаџер Дино парка 
Златибор Милица Зец.

Средином месеца  Турис-
тичка организација Златибор 

учествовала је на привред-
но-туристичком скупу „Трго-
вачки дани” у Будимпешти 
и своју понуду представила 
презентацијом у просторија-
ма Привредне коморе Будим-
пеште. Учешће Златибора на 
„Трговачким данима” је резул-
тат претходно успостављене са-
радње ТО Златибор и Привред-

не коморе Будимпеште, а први 
послови контакт остварен је 
на презентацији коју је Злати-
бор одржао у амбасади Србије 
у Будимпешти у септембру ове 
године. 

Главна тема „Трговачких 
дана” била је потписивање Про-
токола о сарадњи између Прив-
редних комора Војводине и 
Будимпеште, а жеља представ-
ника привреде Мађарске била 
је да се на скупу представе и 
дестинације Златибор и Копа-
оник. Ово показује да је јавност 
Мађарске препознала Златибор 
као један од водећих туристич-
ких центара Србије. Према ре-
чима заменика председника 

Привредне коморе Будимпеште 
Миклоша Бормисе, Мађари су 
изузетно заинтересовани за 
планине Србије, а Златибор 
им је посебно привлачан због 
чињенице да има подједнако 
добре услове за посету и актив-
ности током целе године.

Представљајући златиборс-
ку понуду и садржаје, дирек-

тор ТО Златибор Владимир Жи-
вановић рекао је ова планина 
управо доживљава снажан ту-
ристички развој, несумњиво 
највећи последњих деценија 
с рекордним бројем гостију и 
садржаја, захваљујући чему по-
стаје један од најпосећенијих 
планинских центара у југоис-
точној Европи.  

–  Још од почетка 20.века, 
кад је кренуо запаженији ту-
ристички развој Златибора, 
овде је почео да се развија 
здравствени туризам. Од дав-
нина људи долазе на ову пла-
нину која болесне лечи, прија 
им овде лековит ваздух, чиста 
вода, здрава храна. У ово вре-

ме људи из целог света посеб-
но долазе на лечење штитасте 
жлезде. Уз помоћ савремених 
медицинских апарата у „Чиго-
ти” чак су и неки са Далеког ис-
тока успешно отклањали своје 
здравствене проблеме – ре-
као је Живановић мађарским 
привредницима и додао:             

- Што се тиче атракција и 
садржаја, Златибор их има све 
више последњих година. Ту су 
највећи забавни парк на Бал-
кану Дино парк, затим Аван-
тура парк у центру планине и 
на скијалишту Торник, терени 
за параглајдинг, километрима 
дуге бициклистичке стазе, иде-
ални услови за планинарење и 
друго. А главна атракција, чија 
је градња недавно почела, јесте 
панорамска гондола од центра 
планине до врха Торник, дуга 
девет километара. То ће бити 
најдужа једножична гондола на 
свету, која ће имати 55 кабина, 
у њу се уграђује опрема фран-
цуске фирме „Помагалски”. У 
ову гондолу јединствену у Ср-
бији, чији заврштеак се очекује 
у 2018. години, општина Чајети-
на улаже око 13 милиона евра. 
По њој ће Златибор ускоро бити 
препознатљив и у Европи. 

Након ове презентације у Бу-
димпешти одржани су састанци 
између представника ТО Злати-
бор и туроператора из Мађар-
ске. Договорена је студијска 
посета медија и представника 
туристичких агенција Златибо-
ру, која ће бити реализована по-
четком наредне године.

А крајем новембра уследило 
је представљање зимскетурис-
тичке понуде Златибора у Ма-
кедонији, држави из које нам 
све више туриста долази по-
следњих година. Учињено је то 
најпре у Скопљу, а затим и први 
пут у Охриду. м. Ј.

Иностране промоције зимске 
понуде Златибора

Туристичка организација Златибор  представила понуду и садржаје најпре у Тузли,  
па у Привредној комори Будимпеште и потом у Скопљу и Охриду 

Владимир Живановић
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Радови на прикључивању 
Голд гондоле Златибор 
на дистрибутивни сис-

тем електричне енергије поче-
ли су 13. новембра на трафос-
таници на Златибору, након 
што је општина Чајетина изда-
ла неопходне дозволе. Десето-
киловолтни електроенергетски 
кабл биће положен у дужини 
од 11.850 метара, од трафоста-
нице на Златибору до међуста-
нице на којој ће бити смештен 
главни напојни центар за зла-
тиборску панорамску гондолу. 

Нови кабловод финанси-
ра општина Чајетина, а радо-
ве изводе „Хидромонтажа’’ из 
Београда и фирма „Елкомс”, у 
складу са условима Електро-
привреде Србије.

Председник општине Чајети-
на Милан Стаматовић, који је 
обишао радове, изразио је за-
довољство због изградње новог 
кабловода који, како је рекао, 

„неће користити само гондола 
већ је важан и за појачавање 
снаге за насеља у непосредној 
близини Златибора”. Стамато-
вић је још једном подсетио на 
спорост државних институција 
у издавању дозвола за преоста-
ле фазе изградње најдуже пано-
рамске гондоле на свету.

- Наша министарства оп-
струишу овај пројекат. Пета фаза 
у изградњи гондоле је завршена, 
извођачи радова раде пуном па-
ром и могу веома брзо да заврше 

комплетан пројекат, али на жа-
лост, неразумни људи исцепка-
ли су трасу жичаре у пет фаза, од 
којих свака засебно захтева доз-
воле. Пројекат од националног 
интереса намерно коче и заус-
тављају  правећи штету локал-
ној самоуправи. Али ми им и 
данас са овог места поручујемо: 
као што нас неће ни лоши вре-
менски услови зауставити, тако 
нас неће зауставити ни опструк-
ција надлежног министарства - 
рекао је Стаматовић.

- Очекујем да ће највећи део  
радова на изградњи каблово-
да бити завршен у овој години, 
уколико временски услови доз-
воле - изјавила је Бојана Божа-
нић, директорка ЈП ‘’Голд гондо-
ла Златибор’’. 

Одговорни извођач радова ис-
пред фирме ‘’Хидромонтажа Бе-
оград’’ Горан Векић изјавио је да 
је сва неопходна механизација 
допремљена на градилиште, те 
да да ће кабловод бити завршен 
у предвиђеном року од 180 дана 
или краће уколико временски ус-
лови буду погодовали.

 „Поред очекивања да ће ми-
нистарство ускоро издати дозвлу, 
поново је очигледна опструкција 
од појединих служби министар-
ства као и од ПК „Златибор“, које 
је уложило потпуно неосновану 
жалбу на више него јасно и пре-
цизно решење катастра у Чаје-
тини. Реч је о преносу државног 
земљишта на општину Чајетина 
у складу са утврђеним јавним 
интересом и решењем Минис-
тарства финансија. Јасно је да 
велики интереси против пројек-
та века постају све очигледнији, 
и то од оних који би први требало 
да подрже изградњу гондоле-др-
жавних институција, ‘’ закључи-
ла је Божанићева. м. Ј.

Кабловод за 
гондолу спреман 
до краја године
Почели радови на прикључивању најдуже 

жичаре на свету на дистрибутивни  
систем електричне енергије

www.goldgondola.rs

Бојана Божанић: Јасно је да велики 
интереси против пројекта века постају  
све очигледнији, и то од оних који би  

први требало да подрже изградњу  
гондоле-државних институција
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Општина Чајетина је, као пред-
ставник Србије (заједно са јед-

ном београдском невладином ор-
ганизацијом), учесник великог  
међудржавног програма „Европа за 
грађане и грађанке’’, осмишљеног  с 
циљем да се млади у европским др-
жавама, сада недовољно заинтересо-
вани, више укључе у иницијативе  уп-
рављања и планирања будућности. 

 У оквиру програма припремљен 
је пројекат TIPS4EU (Tools for a 
more inclusive, participative and 
sustainable Europe – Алати за ин-
клузивнију, партиципативнију и 
одрживију Европску унију), у који 
су укључене локалне самоуправе из 
10 држава ЕУ, Црне Горе и Србије 
. Носилац пројекта је општина Су-
хиндол из Бугарске, а смисао да се у 
партнерским општинама обуче ко-
ординатори који ће кроз вршњачко 
образовање и коришћењем модер-
них технологија створити услове за 
учествовањемладих у процесу до-
ношења одлука на локалном нивоу. 

Тим поводом крајем октобра одр-

жана је друга радионица (прва је 
била у Италији), на којој су учесници 
разговарали о укључивању младих 
у друштвени живот, европске избо-
ре,припреме петиција, организовање 
дебата... Домаћин радионице била је 
француска општина  Macouria 
(Француска Гвајана), а 
општину Чајетина 
на овом скупу 
представља-
ла је Бојана 
Б о ж а н и ћ . 
Она је гово-
рила о ак-
тивностима 
наше локал-
не самоупра-
ве за укључи-
вање младих у 
друштвену заједницу.

„Идеја пројекта је да 
се прикаже ситуација и анализи-
ра стање међу младима у ЕУ, јер је 
примећено да су доста инертни и да 
немају воље да учествују у  иниција-
тивама за укључивање младих.  Из 

тог разлога су из програма „Европа 
за грађане и грађанке’’ опредељена 
средства за реализацију пројекта, а 
замисао је да се део реализације из-
врши у и две земље које нису члани-
це ЕУ, у Србији и Црној Гори. На овај 

начин друштво ће моћи да иско-
ристи потенцијал младих 

који ће кроз цивилне 
иницијативе боље 

бити укључени 
у друштвену 
заједницу и 
дати свој кре-
ативан допри-
нос”, објас-

нила је Бојана 
Божанић.
Током ради-

онице упознали су 
се са бројним пројек-

тима који се у том делу 
француске државе финансирају 
средствима ЕУ. Било им је, на при-
мер, корисно да виде како се опре-
дељују средства за производњу не-
ких производа од традиционалних 

сировина, што се пре свега односи 
на пољопривредну производњу. По-
ред рада на укључивању омладине 
у друштвену заједницу на скупу је 
било речи и на тему запошљавања 
младих и маргинализованих група. 

„Оно што се  очекује од нас у на-
редном периоду је да ангажујемо не-
кога од младих људи овде ко може 
да окупи локални тим, за шта по-
стоје одређена средства дефиниса-
на пројектом. Они ће кроз он-лајн 
упитнике показати шта мисле о Ев-
ропској унији и иницијативама које 
се користе у њеним институција-
ма, правити могућности увезивања 
различитих тимова из свих ових др-
жава, размотрити  могућности за-
пошљавања. Ми као општина Чаје-
тина нисмо најбољи пример за 
унапређење запошљавања младих, 
обзиром да  код нас незапосленост 
није висока, али смо тамо сазнали 
да је у неким земљама, на пример 
Грчкој и Француској Гвајани, неза-
посленост и незаинтересованост 
младих велика. Већ смо успоста-
вили контакте са организацијама 
цивилног сектора у Гвајани које се 
баве волонтерским радом младих 
у области туризма, тако да ћемо у 
наредном периоду заједно с њима 
радити пројекте’’, истакла је Бојана, 
напоменула да су за нашу малу ло-
калну самоуправу ови састанци зна-
чајни јер можемо да се упоредимо с 
другима, доста научимо и уговори-
мо сарадњу, па најавила да су сле-
деће радионце у 2018. години плaни-
ране најпре у Херцег Новом, а затим 
у локалним самоуправама Португа-
ла и Малте.        м. Ј.

прилика  
за младе  

да учествују 
у европском 

пројекту
Чајетина представљала 
Србију на радионици  
о већем укључивању  
младих из европских  
држава у друштвену 

заједницу 

оно што се  
очекује од нас у 

наредном периоду је 
да ангажујемо некога од 

младих људи овде ко може 
да окупи локални тим, за 

шта постоје одређена 
средства дефинисана 

пројектом
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У 
златиборском селу Кри-
ва Река недавно је по-
чела са радом модер-

на мини млекара „Наша Злат-
ка“, изграђена и опремљена 
уз подршку Европске Уније и 
општине Чајетина, а у окви-
ру пројекта прекограничне 
сарадње Србије и Црне Горе. 
У млекари чијом изградњом 
Привредно друштво за развој 
пољопривреде „Златиборски 
еко аграр” жели да подстак-
не производњу и узгој сто-
ке уз савремену технологију, 
производе се сир и кајмак по 
традиционалној рецептури, за 
који су заинтересовани многи 
хотели и ресторани на Злати-
бору, тако да су прве испоруке 
већ кренуле.

првих 20 коопераната  
нове млекаре                               

Разуменка Лучић, технолог 
и руководилац млекаре, исти-
че да је основни циљ реализа-
ције пројекта подршка малим 
произвођачима са подручја 
општине Чајетина и обез-
беђивање сигурног пласма-
на вишкова сировог млека, од 
којег се производе традицио-
нални брендови златиборског 

краја – сир и кајмак. Како на-
води, млекара за сада послује 
са 20 коопераната са подручја 
општине Чајетина који у свом 
пољопривредном домаћинству 
имају од три до осам крава.

„Млеко као сировина стиже 
у јутарњим сатима у транс-
портном возилу са изолова-
ном цистерном. Одмах се ради 
анализа како бисмо видели да 
ли је млеко исправно за даљу 
употребу. Затим се ради пас-
теризација и разливање мле-
ка за кајмак. После одређе-
ног времена се врши убирање 
кајмака и подсиравање мле-
ка за прављења кришки сира“, 
објашњава Разуменка Лучић. 

Отварање нове млекаре об-
радовало је многе чајетинске 
пољопривреднике, па су се од-

лучили да са њом успоставе са-
радњу. Један од њих је Милан 
Марјановић из села Мушвете, 
који се за сада дневно предаје 
око 80 литара млека.

код других 25, овде  
36 динара по литру

„Разлог је првенствено цена. 
Претходна млекара је плаћа-
ла 25 динара по литру. Ова са-
дашња 36 динара. Мило ми је 
што је „Еко аграр” кренуо са 
том млекаром. Помогли су ми 
и у набавци лактфриза. Макси-
мално водим рачуна о хигије-
ни млека. Краве су на испаши, 
на здравој храни, тако да се на-
дамо да ће и производи бити 

Производи млекаре „Наша 
Златка” нашли пут до потрошача

Кренуле прве испоруке сира и кајмака прављених по традиционалној рецептури,  
за које су заинтересовани многи хотели и ресторани на Златибору

разуменка лучић, технолог и руководилац млекаре производња сира по традиционалној рецептури

кајмак, традиционални бренд  
златиборског краја
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здрави. Трудићемо се макси-
мално и желим им да раде што 
дуже“, додаје Марјановић.

Домаћинство Николије и 
Милије Ивановић из Криве 
Реке годинама је самостално 
производило сир и кајмак које 
су продавали на ужичкој пија-
ци. С обзиром да тај посао за-
хтева много рада и труда од-
лучили су се да предају млеко. 

„Долазило је других млека-
ра са стране, али то је мања 
цена. Уцењивали су нас. Са но-
вом млекаром смо успостави-
ли  договор, надам се да ћемо 
лепо сарађивати“, каже Ми-
лија. На то се надовезује ње-
гова супруга Николија: 

„Нова млекара треба да 
подстакне мале произвођаче, 
да неко о њима води рачуна 

и да мисли на њих. Очекујем 
бољу цену, бољу сарадњу и 
боље међуљудске односе, бољи 
однос између произвођача и 
прерађивача. Треба да се каже 
шта коме фали и шта је коме 
добро, шта није. За сада је све 
у најбољем реду“.

Руководилац и технолог 
млекаре „Наша Златка” Разу-
менка Лучић најављује да им 

је у плану и постављање мле-
комата на Златибору тако да 
ће туристи и мештани моћи 
да конзумирају њихово пасте-
ризовано млеко. Они који буду 
желели да пробају неке од про-
извода млекаре у скорије вре-
ме ће то моћи учинити, јер је у 
кругу млекаре планирана из-
градња дегустационог центра.

  Драгана росић

Сушење воћа један је од најз-
дравијих начина конзервирања 
хране. Последњих година како се 
људи окрећу природи и усвајају 
многе методе здраве исхране тако 
расте интересовање и за сушење 
плодова воћа. Привредно друштво 
за развој пољопривреде „Злати-
борски еко аграр” пољопривред-
ним произвођачима са подручја 
општине Чајетина је омогућило да 
по повољним условима користе 
услуге сушаре за воће која je из-
грађена у непосредној близини 
млекаре у Кривој Реци. 

У адекватно опремљеном објек-
ту врши се услужно сушење воћа 
и поврћа, зачинског и лековитог 
биља. Општина Чајетина је у са-
радњи са Канцеларијом за младе 
за пројекат изградње сушаре кон-
курисала код Министарства омла-
дине и спорта. Пројекат је одо-
брен а добијена средства у износу 
од 1.500 000 динара утрошена су 
за изградњу и опремање сушаре, 
као и за набавку амбалаже за па-
ковање.

„Услужно сушење воћа кре-
нуло је 20. октобра. Право на су-
шење имају пољопривредна га-
здинства са подручја општине 
Чајетина. Сушимо воће, поврће, 

зачинско биље, лековито биље и 
шумскe плодовe. С обзиром да је 
крај године ових производа има 
мало. Надам се да ће идуће годи-
не бити већа потражња и да ће су-

шара радити пуним капацитетом“, 
каже Милица Кузељевић, стручни 
сарадник у „Златиборском еко аг-
рару”.

Под појмом припреме воћа за 
сушење подразумева се читав 
низ различитих поступака који се 
спроводе у циљу добијања финал-
ног продукта што бољег квалитета. 
Који ће се поступак применити за-
виси од врсте воћа.

„До сада смо сушили јабуку и 
крушку. Јабука се суши од десет до 
14 сати, а крушка од 8 до 14 сати. 
Пољопривредна газдинства која су 
доносила воће за сушење морала 
су прво да га припреме, оперу и ис-
еку, “ истиче Милица Кузељевић, уз 
напомену да је капацитет сушаре 
до 100 килограма воћа. 

Произвођачи који буду били за-
интересовани за сушење воћа до-
биће одређену количину амбалаже 
и саветодавне услуге од „Еко агра-
ра”. То се првенствено односи на 
шљиву која је једна од најдоми-
нантнијих врста воћа које се уз-
гаја у овом крају.  Д. росић

Услужно сушење у новој сушари у Кривој реци

произвођачи заинтересовани за 
сушење воћа добиће одређену 

количину амбалаже и саветодавне 
услуге од „златиборског еко аграра”

милан марјановић из села мушвете за сада дневно 
предаје око 80 литара млека

Друге млекаре су нас уцењивале, са новом млекаром смо успоставили договор, 
надам се да ћемо лепо сарађивати: милија ивановић из криве реке
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Спелеолози Академ-
ско-спелеолошко-алпи-
нистичког клуба из Бе-

ограда, ангажовани од стране 
општине Чајетина, интензиви-
рали су почетком новембра ак-

тивности на истраживању јаме 
Церово, у коју су се спустили. 
Реч је о пећини која се налази у 
близини Мушвета, на брду Це-
рово, недалеко од магистрал-
ног пута Ужице-Златибор. 

Прича о овој јами почиње 
пре три године, када су спело-
лози поменутог друштва сазна-
ли за њено постојање и дошли 
да виде о чему се ради. Након 
првог спуштања у пећину оба-

вестили су надлежне о прона-
лажењу посмртних остатака, 
као и предмата који су, прет-
поставља се, припадали жрт-
вама. 

Општина Чајетина, на осно-
ву ових сазнања, решена је у 
намери да се пећина истражи 
колико буде могуће и стави у 
туристичке сврхе, а аатечени 
посмртни остаци сахране како 
доликује. Председник општи-
не Чајетина Милан Стама-
товић, који се са спелеолози-
ма спуштао у јаму, рекао је да 
ће бити обезбеђена средства 
да се већ на пролеће изгради 
приступни пут до јаме.

 „Желимо да ту буде спомен 
костурница, а са власником 
земљишта и представници-
ма цркве разговараћемо о мо-
гућностима да се недалеко од 
јаме изгради храм. Овом делу 
наше општине свакако је по-
требна црква. У догледно вре-

У пећини у Мушветама  
посмртни остаци из рата
Уз скелете су нађене табакере, ципеле, опанци, каишеви, чауре, али личних докумената  

није било. – „Желимо да ту буде спомен костурница, а са власником земљишта и представницима 
цркве разговараћемо о могућностима да се недалеко од јаме изгради храм”,  
рекао Милан Стаматовић, који се са спелеолозима спуштао  у јаму Церово

Фотографије Борис мрђа
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ме пострадале ћемо достојно 
сахранити“ , изјавио је Стама-
товић.

убијени, па бачени у јаму
Први човек чајетинске 

општине истиче да су спеле-
олози успели да преброје де-
сетак скелета, али и да у поје-
диним деловима има доста 
обрушеног камена, испод ког 
вероватно има још костију 
страдалих, те да се још увек не 
зна тачан број убијених и баче-
них у јаму. Постоје индиције да 
их је знатно више. Уз посмрт-
не остатке нађене су табакере, 
ципеле, опанци, каишеви, ча-
уре, али личних докумената 
није било.

„Обавестили смо полицију 
још једном, они ће о новим 
сазнањима обавестити тужи-
лаштво, па се надамо да ће на-
покон свако урадити свој део 
посла како би се расветлио је-
дан од најмрачнијих догађаја 
у историји Златибора“, закљу-

чио је председник општине 
Чајетина.

У јаму су се са спелеолозима 
спустили и свештеници, они су 
ту страдалима служили опело.

пећину уврстити у 
туристичку понуду

Горан Дујковић, професор 
историје и спелеолог, вођа 
тима који је истраживао јаму 
Церово, испричао је да је пре 
три године од пријатеља саз-
нао за јаму, те да је због инди-

ција да су ту можда посмртни 
остаци из Другог светског рата  
кренуо у испитивање пећине.  

„Први пут када смо били про-
нашли смо, исто као и сада, не-
ких пет-шест лобања и процени-
ли да их може бити до десетак, 
али не више од тога. То би треба-
ло неко ко је стручан за посмрт-
не остатке да каже... Истражи-
вања смо наставили и следеће 
године. Пронашли смо, поред  
улазне дворане, још две двора-
не. Једна, која је нешто мања од 

улазне али много лепша, са мно-
го више пећинског накита, на-
лази се ниже где цивиле нисмо 
у могућности сада да спустимо. 
Та дворана је истражена у пот-
пуности и направили смо неке 
снимке. Трећа дворана се нала-
зи у најнижем нивоу,  спушта се 
негде до 45 метара дубине, нај-
мања је и можда најмање ат-
рактивна, али и најнепристу-
пачнија”, описао је Дујковић и 
наставио:

„Оно што смо запазили за 
цео овај објекат је да је у пи-
тању кречњачка стена у којој 
иначе настају све пећине, врло 
крта, и без обзира што има  
пуно пећинског накита, сама 
себе оштећује и распада се. То 
нам је  знак да је пећина много 
стара у односу на пећинске го-
дине старости које се броје де-
сетинама и стотинама хиљада 
година. Иначе, објекат је вео-
ма леп, уклапа се у целу при-
чу  везану за Златибор, јер је 
кречњачка стена на Златибо-
ру негде дебљине до 50 мета-
ра. Количина пећинског наки-
та такође говори о томе да је 
објекат изузетно стар. Пећина 
је сама по себи туристичка ат-
ракција у сваком погледу, тако 
да би је требало уврстити у ту-
ристичку понуду“, рекао је на-
кон последњег истрааживања 
јаме Горан Дујковић, професор 
историје и спелеолог. м. Ј.



14НОВЕМБАР 2017. ГОДИНЕУЛАГАЊА

Са циљем упознавања 
јавности са досадашњим 
радом ЈКП „Водовод Зла-

тибор“ на смањењу губитака 
на водоводној мрежи, у хоте-
лу „Олимп” на Златибору одр-
жана је конференција за ме-
дије. Поред предузећа која се 
баве водоснабдевањем Ужи-
ца, Бајине Баште, Ивањице 
и Нове Вароши, а која имају 
сличне проблеме, конферен-
цији су присуствовали и пред-
ставници иностраних компа-
нија које су представиле своје 
методе смањења губитака на 
водоводној мрежи.  ЈКП „Во-
довод Златибор” у протеклом 
периоду, како наводи дирек-
тор Раде Јовановић, забеле-
жило је губитке на водово-
дној мрежи чак до 60 одсто. 
Заменом дотрајалих цеви на 
магистралном цевоводу и ре-
конструкцијом цевовода на 
Златибору и у Чајетини, губи-
ци су смањени на око 50 одсто. 
Циљ је да се употребом нових 
технологија губици смање на 
30 процената, док је европски 
стандард око 20 одсто.

Губици на водоводној 
мрежи од 50 до 60 одсто
„Нису то само губици који су 

видљиви услед квара на водо-
водној мрежи. Губицима може 
да се управља смањењем при-
тисака у мрежи, редовнијим 
очитавањем, праћењем фи-
нансија... Ово о чему смо раз-
говарали су физички губици 
у водоводној мрежи, али сами 
губици су много шири појам. 
Намера нам је да се фокуси-
рамо на све видове губита-
ка како би фирма у наредном 
периоду пословала што пози-
тивније”, додаје Јовановић, на-

помињући да сличне пробле-
ме имају и остала регионална 
водоводна предузећа, тако да 
се губици на водоводној мре-
жи крећу од 50 до 60 одсто. 
ЈКП „Водовод Златибор” има у 
плану да у сарадњи са швај-
царском компанијом „VonRoll 
hydro”  спроведе пилот проје-
кат, где ће коришћењем њихо-
ве опреме открити узроке на-
сталих губитака.

„Опрема ради на принципу 
звучне детекције цурења. Прво 

мониторингом, а потом и пре-
трагом места долазимо тачно 
до места цурења и то на бази 
звучних преноса шума воде 
кроз зид цеви“, објашњава То-
мас Вебер, представник швај-
царске компаније  „VonRoll 
hydro”, која успешно послује 
већ 200 година производећи 
апсолутно сву опрему и инфра-
структуру воде.

Предраг Белић, дирек-
тор  „VonRoll hydro” Београд 
каже да је ова компанија са 

чајетинским „Водоводом” у 
пријатељским односима и да 
сарађују скоро пет година, прво 
на репарацији неких кварова, 
а после и на самој претрази. „У 
покушају смо да организујемо 
систем да им то предочимо, по-
могнемо, испоручимо опрему, 
да крену да се систематски боре 
са губицима, како би оствари-
ли  озбиљније резултате“, исти-
че Белић.

квалитетнијим цевима  
до жељеног циља

Овом приликом своје произ-
воде представила је представни-
ца немачка компаније „Duktus” 
Зилке Хакл. Ова компанија 
бави се производњом дуктил-
них цеви које су изузетно добре 
за магистралне цевоводе, где 
се бележе највећи губици воде: 
„Duktus се производњом цеви 
бави 120 година. Користимо 
цеви другачијег система у од-
носу на VonRoll. Од 2016. године 
смо чланови VonRoll groups, који 
има јако добра искуства са свим 
водоводима са којима раде. Фо-
кусирани смо искључиво на ев-
ропско тржиште“.

Током конференције дирек-
тор чајетинског „Водовода” 
представницима ОШ „Дими-
трије Туцовић“ и дечјег вртића 
на Златибору уручио је едука-
тивне пакете „Водни агент“, у 
којима се налазе два мерача 
протока воде. Уређаји, који су 
предузећу „Водовод Златибор“ 
уручени на недавно одржаној 
Међународној конференцији 
„Друштва водна агенција“ одр-
жаној у Љубљани, биће ин-
сталирани у ове две установе 
како би деца на практичан на-
чин увидела колика је њихова 
потрошња воде и како би се, на 
основу тога, на економичнији 
начин управљало водним ре-
сурсима. Драгана росић

„Водовод Златибор” новим 
технологијама смањује  

губитке на мрежи

мерачи протока воде поклоњени ош „Димитрије 
туцовић” и дечјем вртићу на златибору

Своје производе представила је представница 
немачка компаније „Duktus” зилке Хакл
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Од 16. новембра поро-
дичне чланске карте 
на билетарници Дино 

парка, по цени од 1.500 дина-
ра, могу купити сви мештани 
општине Чајетина, и са њима 
у наредних годину дана када 
год пожеле посете овај едука-
тивно-забавни парк. Тим по-
водом  у Дино парку је одр-
жана конференција за медије 
на којој је јавност упозната са 
детаљима ове, али и других 
новина које се припремају 
за предстојећу зимску сезону. 

Дино парк на Златибору, у 

сусрет предстојећој зимској ту-
ристичкој сезони, за посетио-
це је припремио додатне садр-
жаје: ски школу за децу до 15 
година, клизалиште, тјубинг и 
санкалиште. Али, то није све.

„Како бисмо мештанима 
општине Чајетина омогућили 
улазак у Дино парк, одлучи-
ли смо да уведемо породичне 
чланске карте. Цена ће износи-
ти 1.500 динара по породици. 
Са том картом моћи ће у свако 
доба дана да уђу у Дино парк, 
показујући своју чланску карту 
и то у периоду од годину дана. 
Потребно је да при куповини 
покажу личну карту којом по-
тврђују да станују на терито-
рији општине Чајетина“, рекла 
је менаџер Дино парка Мили-
ца Зец.

Чланску карту са нумера-
цијом број један добио је пред-
седник општине Чајетина Ми-
лан Стаматовић. У обраћању 
новинарима он је рекао да 
се добро започета сарадња са 
руководством Дино парка на-
ставља, те да радује чињеница 
да сви посетиоци имају само 
речи хвале за Дино парк. Нада 
се доброј сарадњи и убудуће, 

наглашавајући да ће општи-
на Чајетина увек бити на рас-
полагању инвеститорима, а 
наравно и бројним туристи-
ма.Коментаришући погодност 
чланских карти за становни-
ке чајетинске општине, Стама-
товић је изразио задовољство 
што ће мештани моћи да буду 
редовни посетиоци Дино пар-
ка, а самим тим и промотери 
садржаја које парк нуди. Ра-
дом овог забавног комплекса, 

остварују се нови приходи како 
у општинском, тако и у репу-
бличком буџету, закључио је 
председник општине.

Конференцији је присуство-
вао и директор ТО Златибор 
Владимир Живановић. Он је 
истакао да Златибор као јед-
на од најпосећенијих дестина-
ција у Србији константно из-
искује нове садржаје, који ће 
привући пажњу туриста. Један 
такав производ је Дино парк.

„Дино парк је ове године за-
иста показао одличну посету и 
одличну реакцију свих турис-
та. Велико интересовање су по-
казали и медији који су током 
године направили бројне ре-
портаже на овој локацији. На-
дамо се да ће зимска туристич-
ка сезона бити успешна и да ће 
ова атракција привући пажњу 
гостију“.

Александар Алексић, дирек-
тор Дино парка, похвалио је 
општину Чајетина која је била 
иницијатор идеје о продаји 
породичних чланских карата, 

чиме је потврђена њихова до-
бра сарадња, а потом најавио 
одређене новине за наредну 
летњу сезону.„Садржаје ћемо 
обогатити теренима за мини 
голф, са мини зоо вртом, са 
малим полигоном за аутомо-
биле и неколицином ситних 
садржаја“.

Надлежни у Дино парку у не-
колико наврата су деци са по-
себним потребама омогућили 
да без икакве надокнаде посете 
овај забавни садржај. Директор 
Дино парка је обећао да ће се 
са овом праксом наставити и 
убудуће. Драгана росић

Породичне чланске карте 
Дино парка за становнике 

општине Чајетина

Радом овог 
забавног 

комплекса 
остварују 
се нови 

приходи и у 
општинском и 
у републичком 

буџету,  
истакао  
Милан 

Стаматовић

За 1.500 динара по породици улаз  
увек могућ у току године
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У Библиотеци „Љубиша Р. Ђе-
нић“ у Чајетини у понедељак 
27.новембра представљена је 
књига завичајне песникиње Ја-
годе Јеремић. 

Та монографија под називом 
„Место где станују знање, радост 
и успех – школа у Чајетини од 

2007. до 2017. године” говори о 
минулој деценији рада Основне 
школе „Димитрије Туцовић“ која 
је прве ученике примила још пре 
130 година. 

Ауторка је настојала да пред-
стави школу из угла савременог 
процеса образовања, трудећи се 

да дочара захтеван а значајан по-
зив просветног радника. Ово књи-
жевно вече је још једна у низу ак-
тивности којима се обележава 
важан јубилеј чајетинске школе. 
Својим учешћем вече су улепша-
ли и ученици ове школе.

 м. Ј.

Књига о минулој деценији рада  
ОШ „Димитрије Туцовић”

Делегација општине Чајетина у периоду од 25. до 27.  новем-

бра  посетила је манастир Хиландар. Као и током претход-

них посета, братство манастира срдачно је дочекало 

своје посебно драге госте из Србије

Општина Чајетина, као локална самоуправа, 
велики је донатор обнове Хиландара, а ни 
овог пута нису изостали вредни дарови 
братству манастира. У Хиландару су по-
себно захвалили на поклоњеним пре-
храмбеним намирницама које ће мо-
насима добро доћи у време поста, као и 
на помоћи од наших грађевинских рад-
ника  који учествују у обнови манастир-
ских здања, те на бројним гостима који 
свакодневно походе српску светињу.

Председник општине Чајетина Милан Стама-
товић, говорећи у Хиландару о посебности везе између 
овог манастира и општине Чајетина, истакао је да постоји идеја 
да се свим заинтересованим  верницима мушког рода са тери-

торије наше општине омогући да посете највећу српску светињу, 
те да је и овај одлазак организован у складу са поменутом наме-

ром. Стаматовић је истакао да ће се и наредне године у сарадњи 
са манастиром Хиландар организовати „Камп прија-

тељства” за 400 српске деце са Косова и Метхихоје 
и осталих угрожених простора.

Делегација општине Чајетина вратила се 
у Србију носећи благослов игумана мана-
стира Хиландар, како својим породицама 
тако и свим суграђанима. Надахнути ду-
ховном енергијом, након обиласка свих 
светих места које красе Хиландар, већи-

на је закључила да ће Србији бити боље тек 
када се уложе напори да се потпуно обнови 

овај манастир. Због тога је и од посебног значаја 
да се сви српски православни хришћани још више 

укључе у његову обнову. Градећи поново Хиландар гради 
се нова будућност Србије, порука је и ове посете.

м. Ј.

Делегација општине Чајетина  
у посети Хиландару

председник 
општине Чајетина 

милан Стаматовић 
истакао је да ће се и наредне 

године у сарадњи са манастиром 
Хиландар организовати „камп 
пријатељства” за 400 српске 
деце са косова и метхихоје 

и осталих угрожених 
простора
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„Рибља чорба” 29. децембра, Тони 
Цетински 30. увече, у најлуђој ноћи Јелена 
Томашевић, а 1. јануара „Лексингтон бенд”   

^etiri koncerta 
na Kraqevom trgu 
za novogodi{we 

praznike

Златибор ће током пред-
стојећих новогодишњих праз-

ника својим гостима понудити 
врхунски забавни програм. Биће 
то на најпосећенијој планини још 
једна Нова година за памћење, 
садржајнија него претходне. 

Како „Златиборске вести” саз-
нају, чак четири изузетна кон-
церта организују се током че-
тири новогодишње вечери на 
Краљевом тргу. Празнична еу-

форија на позорници крај „Злат-
ног бора” почиње у петак 29.де-
цембра у вечерњим сатима, 
наставља 30. и 31. увече, као и 
1. јануара, уз врхунске извођа-
че и бендове. Са програмом нас 
је упознао директор Туристичке 
организације Златибор Влади-
мир Живановић: 

- Најпре се 29. увече на Краље-
вом тргу одржава концерт 
„Рибље чорбе”, то је поклон Зла-

тибору од суботичке компаније 
„Пионир”(власника хотела „Тор-
ник”) поводом 100 година по-
стојања. Затим 30. увече овде 
пред публику на отвореном из-
лази Тони Цетински. За дочек 
Нове 2018. године на Краљевом 
тргу је предвиђен концерт Јелене 
Томашевић, а најлуђу ноћ ће уве-
личати и наступ трубачког оркес-
тра Марка Глигоријевића као и 
раскошан ватромет. Занимљиво 

ће на овој позорници бити и 1.ја-
нуара када наступа „Лексингтон 
бенд”. Организатори ових про-
грама, општина Чајетина и Ту-
ристичка организација Злати-
бор, обећавају сјајан провод на 
најлепшој планини у Србији која 
ће, сигурни смо, током нового-
дишњих празника бити препуна 
гостију – најавио је Живановић 
за „Златиборске вести”.

м. Јеремић

Решењем Завода за заштиту интелектуалне својине Србије „Чи-
гота” је постала први бренд у Србији и једини у Европи који је 
заштитио своје услуге, и то под географском ознаком „Чиго-
та”. То је ова златиборска  специјална болница остварила 
својим дугогодишњим ангажовањем на унапређењу 
здравља људи, визионарским опредељењем и услу-
гама свог медицинског и немедицинског кадра, по-
ставши једна од водећих установа на пољу меди-
цине и туризма у Србији и Европи.

Ово је речено на званичној промоцији бренда 
„Чигота”, одржаној у Прес центру УНС-а у Београду 
23.новембра. Били су присутни представници Владе 
Србије, привреде, медија.  Ту је истакнуто да до сада нико 
није брендирао услугу, а у „Чиготи” су то успели, да су јединстве-
не њене медицинско-туристичке услуге у комбинацији са при-
родним и климатским факторима. Брендом су заштићене услуге 
лечења и рехабилитације обољења штитасте жлезде, програм за 

мршављење одраслих и програм за лечење гојазности код деце 
и адолесцената.  Директор СБ „Чигота” др Жељко Стакић казао је 

овом приликом да је специјална болница прошла дуг пут од 
лечилишта до сада брендираног имена и постала једин-

ствен превентивни програм у овом делу Европе. „Пове-
рење Чиготи све више указују и домаћи и страни гос-
ти, сваке године бележимо пораст броја иностраних 
гостију. Овакав изванредан спој врхунске медици-
не, здравствено-рекреативних програма и класич-
них туристичких садржаја, уз гаранцију квалитета 

пружених услуга, довели су до тога да Чигота постане 
бренд препознат и ван граница наше земље”, рекао је 

директор и захвалио се Министарству здравља које пре-
познаје и подржава напоре „Чиготе” у унапређењу здравствених 

услуга. На промоцији су говорили су и Зоран Драгојевић из Заво-
да за интелектуалну својину Србије, академик Драган Мицић, те 
представници министарстава здравља и туризма. м. Ј.

„Чигота” – први бренд који је заштитио своје услуге
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У 
Ср би ји је ре ги стро ва но 
710. 000 обо ле лих од ди-
ја бе те са. Чи ње ни ца ко-

ја за бри ња ва је да се ова бо-
лест све че шће ди јаг но сти ку је 
код де це и адо ле сце на та као 
по сле ди ца рас ту ће епи де ми-
је го ја зно сти. Због то га су од-
лу ком Ми ни стар ства здра вља 
вра ће на са ве то ва ли шта за ди-
ја бе тес у 40 до мо ва здра вља у 
Ср би ји још 2014. го ди не, а и у 
дру гим здрав стве ним уста но-
ва ма по сто ји ин те ре со ва ње да 
се са ве то ва ли шта отво ре и код 
њих. Свет ски дан бор бе про-
тив ди ја бе те са обе ле жен је и 
у ча је тин ском До му здра вља. 

Уко ли ко има те по ја ча ну по-
тре бу за во дом, хра ном, уче-
ста но мо кри те и кон стант но 
гу би те на те жи ни а не др жи те 
ди је ту, оба ве зно се ја ви те свом 
ле ка ру, јер ово су зна ци ди ја бе-
те са. О овој бо ле сти  се, на Свет-
ски дан бор бе про тив ди ја бе те-
са, раз го ва ра ло у До му здра вља 
у Ча је ти ни уз низ ак тив но сти 
ко ји ма су па ци јен ти упу ћи ва-
ни на пра ве ко ра ке у слу ча ју 
по ја ве од ре ђе них симп то ма.

„Ре до след је сле де ћи: узи-

ма мо хра ну, хра на се пре тва ра 
у ше ћер, а тај ше ћер тре ба да 
уђе у ће ли ју. Да би ше ћер ушао 
у ће ли ју нео п хо дан је ин су лин. 
Сви ми има мо ин су ли на и он 
пот по ма же ула зак ше ће ра у 
ће ли ју. Ако не ма мо ин су ли на, 
или га не ма мо до вољ но, де си ће 
се да тај ше ћер оста је у кр ви. То 
се зо ве по ви шен ни во ше ће ра у 
кр ви. То је ди ја бе тес“, об ја шња-
ва др Гор да на Бо јо вић, на чел-
ни ца оп ште ме ди ци не До ма 
здра вља Ча је ти на.

Ви ше је ти по ва ди ја бе те са, 
али се нај че шће го во ри о ти пу 
1 и ти пу 2. Од ди ја бе те са ти па 1 
нај ви ше обо ле ва ју мла ди ко ји 
у свом ор га ни зму не ма ју ин су-
ли на и по треб но га је ве штач-
ки уно си ти, пу тем ин су лин ске 
те ра пи је. Код ди ја бе те са ти па 2 
ор га ни зам про из во ди ин су лин, 
али у не до вољ ној ме ри. Фак то-
ри ри зи ка за обо ле ва ње од овог 
ти па су: ста рост пре ко 45 го ди-
на, го ја зност, ге нет ска пре ди-
спо зи ци ја, не до вољ на фи зич ка 

ак тив ност, ви сок крв ни при ти-
сак и дру го. На шта би тре ба ло 
обра ти ти па жњу?

„Вред но сти гли ке ми је из ме-
ре не ују тру ко је су до 5,5, и два 
са та на кон обро ка до 7,5  су нор-
мал не. Све пре ко то га на ги ње ка 
ди ја бе те су. Ту има мо је дан ме-
ђу про стор ко ји се зо ве пред ди ја-
бе тес. То је ста ње ко је по ка зу је да 
ће не ко за ко ју го ди ну си гур но 
до би ти ди ја бе тес, али му ор га-
ни зам још увек да је не ку шан су 
да се то по пра ви. Ту ми де лу је-
мо за јед но са па ци јен том“, до да-
је док тор ка Бо јо вић.

Ве о ма је бит но на кон ди јаг-
но сти ко ва ња ди ја бе те са, да 
па ци јент са сво јим ле ка ром 
про на ђе нај бо љи на чин да, уз 
те ра пи ју ле ко ви ма и по се бан 
ре жим ис хра не у ком би на ци ји 
са фи зич ким ак тив но сти ма, на-
ста ви да жи ви ква ли тет но. Због 
све га ре че ног скре ће се па жња 
и на ва жно сти скри нин га (ме-
ди цин ских те сто ва за ра но от-
кри ва ње бо ле сти) ко ји ма се ова 
бо лест мо же пред у пре ди ти или 
успо ри ти, а ко ји се ве о ма ла ко 
оба вља ју у ча је тин ском До му 
здра вља. м. р. лу ко вић

Ди ја бе тес се мо же  
пред у пре ди ти и успо ри ти

„Има мо је дан ме ђу про стор ко ји се зо ве пред ди ја бе тес. То је ста ње ко је по ка зу је да ће не ко за ко ју 
го ди ну си гур но до би ти ди ја бе тес, али му ор га ни зам још увек да је не ку шан су да се то по пра ви. 

Ту ми де лу је мо за јед но са па ци јен том“, ре кла је др Гор да на Бо јо вић

на ста вак ак ци је бес плат них  
пре вен тив них пре гле да

У До му здра вља у Ча је ти-
ни одр жан је на ста вак ак ци-
је бес плат них пре вен тив них 
пре гле да за ко је ни је по треб но 
за ка зи ва ње ни ти здрав стве на 
књи жи ца, a ко ју јед ном ме сеч-
но ор га ни зу је Ми ни стар ство 
здра вља Ре пу бли ке Ср би је на 
ни воу це ле др жа ве. У ча је тин-
ском До му здра вља укуп но је 

би ло 133 па ци јен та. Из вр ше но 
је 90 пре гле да ул тра зву ком аб-
до ме на и 105 анализa кр ви за 
хор мо не штит не жле зде чи ји 
ће ре зул та ти на кнад но би ти ја-
вље ни па ци јен ти ма. 

- По сти же мо циљ ко ји је 
усме рен на то да гра ђа ни 
схва те ко ли ка је пред ност 
пре вен тив ног пре гле да. Ура-

ди ли смо ана ли зу за про шлу 
ак ци ју у ко јој је пре гле да но 
17.000 љу ди,-  ка же в.д. ди-
рек то ра До ма здра вља Ча је-
ти на Мир ја на Ђу ро вић .

У скло пу но вем бар ске ак-
ци је пре вен тив ни пре гле ди 
су вр ше ни у 104 здрав стве не 
уста но ве у Ср би ји.   

м. Је вре мо вић

Др Гор да на Бо јо вић
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Дом здравља у Чајетини добио је 
22.новембра нови ултразвучни 
апарат. Реч је о донацији општи-

не Чајетина која је издвојила око 2,5 ми-
лиона динара за овај апарат. Нови улт-
развук замениће досадашњи који је већ 
десетак година у употреби. 

Наша локална самоуправа за овакве ви-
дове помоћи својој здравственој установи 
сваке године из буџета издваја између че-
тири и пет милиона динара, са циљем да 
се становништву обезбеди што квалитет-
нија здравствена заштита. Средства из-
дваја и за акције као што су „Медицинско 
село”, амбулантне прегледе по сеоским 
месним заједницама, куповине возила, 
стручно усавршавање лекара и слично.

„Морам да нагласим да то и није наша 
обавеза, али је наша обавеза да помаже-
мо локалном становништву. Министар-
ство здравља би требало више да се бави 
овим стварима, то је њихов посао: да об-
рате пажњу на квалитет и ниво здравстве-
не услуге, а поготово у мањим срединама 
са око 15 000 становника, где се перма-
нентно у последњих десетак година гасе 
сеоске амбуланте и тешко функционишу 
домови здравља. Златибор је специфична 
средина зато што се у једном дану можда 
и три пута увећа број становника“; рекао 
је председник општине Чајетина Милан 
Стаматовић.

Захваљујући се донатору у име колек-
тива и своје лично име, директорка Дома 

здравља др Мирја-
на Ђуровић је иста-
кла да ће овај ул-
тразвучни апарат 
користити како 
грађанима општи-
не, тако и свима 
који у њој бораве 
током сезона. Циљ 
државе и општине 
требало би да се покла-
па са циљем лекара, а то је 
што адекватнија здравствена 
заштита грађана. „За сада се код нас 
раде ултразвучни прегледи абдомена, пе-
дијатријски, гинеколошки ултразвук. Добра 
воља лекара да науче и нове методе свака-
ко постоји“, нагласила је директорка и до-
дала да је ултразвучни апарат који је био 
до сада у функцији репариран и служиће 
за прегледе хитних случајева, непокрет-

них или слабије по-
кретних пацијената, 
па је из тог разлога 
смештен у приземље.

У плану надлеж-
них Дома здравља 
је и едукација запос-

лених за друге врсте 
ултразвучних прегле-

да као што су колор до-
плер крвних судова врата и 

доњих екстремитета, ултраз-
вук дојке и други.  Али и за ову 

врсту обавезе потребно је издвојити новац, 
као и време које запосленима у овој уста-
нови, због специфичности средине у којој 
раде а у којој је у сезони број пацијената 
знатно већи од предвиђеног, све чешће не-
достаје. Са своје стране општина ће се, како 
је речено, и даље трудити да пружи сваку 
врсту помоћи. м.р. л.

нови ултразвук замениће досадашњи  
који је већ десетак година у употреби

Општина донирала 
ултразвучни апарат 

Дому здравља

наша локална самоуправа 
за овакве видове помоћи 

својој здравственој установи 
сваке године из буџета издваја 
између четири и пет милиона 

динара, са циљем да се 
становништву обезбеди 

што квалитетнија 
здравствена  

заштита
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Ђорђе Глишић, лекар, рођен је 
1928. године у Паризу. После 
завршених студија могао је 

у Београду бирати радно место, али 
уместо лагодног живота у метропо-
ли, почетком 1957. године одлази у 
беспутну црногорску забит, надалеко 
чувену по мањку цивилизације и суро-
вој клими. Током две и по године служ-
бовања у Плужинама и Велимљу спа-
савао је људе од сигурне смрти, често 
ризикујући сопствени живот. Када су у 
Плужинама избиле епидемије дизин-
терије и тифуса одлазио је преко сне-
гом завејаних планина, пешице или на 
коњу, да лечи, саветује, храбри... Да по 
највећој цичи зими пребацује болесну 
децу преко планине Јаворка како би 
на време добила медицинску помоћ у 
Никшићу... Да по сметовима сакупља 
лекове које је Санитас из авиона бацао 
по оближњим планинама. Народ Пиве 
остаће му заувек захвалан.

Када је сазнао да у Сребренику, ма-
лом месту између Тузле и Брчког, у 
епидемијама деца умиру, похитао је 
у помоћ. И у североисточним селима 
Босне са истом хуманошћу обилази 
оболеле, дели лекове, спашава живо-
те, Хипократова заклетва и лични мо-
рал воде га у најризичније ситуације. 
И у овом крају др Глишић оставља ду-
бок и неизбрисив траг, народ га  до-
чекује као спаситеља, а испраћа као 
добротвора. Према сарадницима по-
казује солидарност, као управник од-
био је да прима већу плату од својих 
колега. Већа сатисфакција биле су му 
три похвале, исте какве је добио и у 
Плужинама, од Скупштине општине, 
Дома здравља и Комуналног завода за 
социјално осигурање. 

Говорио је енглески и француски 
језик што му је, поред других квалите-
та, била препорука да га Савезни за-

вод за међународну сарадњу упути на 
рад у Либију. Остао је дугих пет година 
у заосталој средини да се бори про-
тив разних болести и примитивизма 
у коме су људи још правили насеоби-
не под земљом. Ту је упознао колегу 
др Бениа, који је испред УН долазио 
у контролу. Одлазећи касније у Швај-
царску свратио је у чувену циришку 
клинику да га посети. 

одбио позив ун,  
дошао на златибор 

Од свих лекара дочекан је као драг 
гост и будући колега, јер је добио по-
нуду да ради на тој клиници. Предста-
вљајући га особљу Бени је ре-
као: „Ово је доктор Ђорђе 
Глишић, један сјајан 
човек иако је Бал-
канац”. Домаћин 
је желео да упу-
ти комплимент 
своме пријатељу, 
али је испао не-
спретан, ни слу-
тио није да ће му 
изјавом промени-
ти даљу каријеру, јер 
је гост наводну похвалу 
доживео као личну увре-
ду и понижење свога народа. 
Одбио је понуду да ради на клиници, 
није прихватио ни позив УН, дошао је 
на Златибор.

У то време „Лечилиште за поре-
мећаје штитасте жлезде” погађају ве-
ома строге мере новог Закона о орга-
низацији здравствене службе који је 
ступио на снагу 1968. године. Здрав-
ствене установе без одговарајућих 
стручњака и потребне медицинске оп-
реме нису више могле обављати своју 
делатност. Пошто лечилиште није ис-
пуњавало законом предвиђене услове 
вођене су расправе да ли да се устано-
ва расформира или припоји ужичкој 
болници. Срећна је околност што се у 

то време на челу лечилишта налазио 
др Ђорђе Глишић, човек далеких ви-
зија, невиђене упорности и огромне 
енергије. Поборник радикалних про-
мена, а неодржавања постојећег стања 
или делимичног шминкања, јасно је 
изложио своју идеју: стварањe једног 
модерног и савременог здравственог 
центра светског угледа.

Судбина овог лечилишта решава-
на је у Ужицу 18. октобра 1968. годи-
не на састанку здравствених радни-
ка региона на коме су разматрана 
два предлога: или га расформирати 
или прикључити ужичкој болници као 
њено истурено одељење где ће се ле-

чити хронични болесници од 
синузита, хроничне упа-

ле јајника и псорија-
зе. После дуге рас-

праве прихваћен 
је предлог др 
Ђорђа Глишића 
да се златибор-
ско лечилиште 
не претвара у ис-

турено одељење 
ужичке болнице, 

већ да се трансфор-
мише у медицинску 

установу која ће испуња-
вати све законске услове и  

обезбедити савремене дијагностичке 
и терапеутске третмане лечења хи-
пертиреозе, уз коришћење повољних 
климатских фактора.  

оснивање завода  
за хипертиреозе

Захтев за пререгистрацију лечи-
лишта аподнет је СО Чајетина и зах-
ваљујући залагању председника 
општине Драгана Вуксановића, 24. јула 
1969. године основана је нова установа 
под називом Специјални завод за хи-
пертиреозе „Златибор”. Програм пред-
виђа да Завод испитује, примењује и 
усавршава методе превентивне дијаг-

ностике, прима на рехабилитацију и 
лечење оболеле од хипертиреозе, за-
тим обавља научно истраживачки 
рад  у сарадњи са Медицинским фа-
култетом у Београду и другим научно 
здравственим установама, служи као 
основна база  за усавршавање кадрова 
и својим радом смањује проценат ин-
валидности од овог обољења.

Драгоцену помоћ пружио је ака-
демик др Борислав Божовић, декан 
Медицинског факултета у Београду. 
Формирао је комисију од угледних 
професора ове установе којој је сам 
стао на чело. Убрзо су на Златибор 
стигле повољне оцене о дотадашњем 
раду и мишљење да постоје идеални 
услови за даљи развој овог лечилишта. 
На основу констатације београдске ко-
мисије, Завод је упутио молбу, а  СО 
Чајетина препоруку Републичкој зајед-
ници инвалидско-пензионог осигу-
рања да из својих фондова обезбеди 
средства за изградњу новог објекта.

Сећајући се тих почетака др Глишић 
каже: „Вест о планирању градње модер-
ног лечилиштва на Златибору комен-
тарисана је на разне начине. Поједини 
ужички политичари, нажалост и неко-
лико здравствених радника, са иро-
нијом и омаловажавањем говорило је о 
овом пројекту. Ипак, далеко више било 
је добронамерних људи који су нас то-
ком читаве акције храбрили и пружали 
несебичну стручну и моралну подршку. 
Члан САНУ и Француске академије нау-
ка проф. др Борислав Божовић, читаве 
екипе  професора са Медицинског фа-
култета и Војномедицинске академије 
из Београда, затим директор Опште 
болнице у Ужицу примаријус др Весе-
лин Маринковић, примaријус др Божи-
дар Џелебџић, председник СО Чајетина 
Драган Вуксановић и бројни сарадници 
помагали су, свако у границама својих 
могућности”.

До изласка новог закона требало је 
за свега неколико месеци извршити низ 

Др Глишић је остварио сан о изградњи 
златиборског лечилишта 

Син конзула Краљевине Југославије и 
југословенског дипломате, рођен у граду 
светлости где му се отац налазио на дужности, 
Медицински факултет завршио са одличним 
успехом. Са оваквим препорукама могао је 
бирати радно место у било којој престоничкој 

медицинској установи, то је била жеља и 
родитеља, али не и његова. Он је одлазио 
тамо где је био најпотребнији: у планинска 
беспућа куда су и планинари нерадо залазили, у 
најзаосталије црногорске и босанске забити где 
су медицинске услуге  и даље пружали травари 

и гатаре, у афричке земље у којима су царевале 
заразне болести. Одбио је и позив Уједињених 
нација, па дошао на Златибор да изградњом 
модерног лечилишта испуни сан Златибораца, 
недосањан почетком 20. века, и на најлепши 
начин крунише своју блиставу каријеру. 

Пише: Милисав Р. Ђенић

Др Ђорђе Глишић
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припремних радњи како би се испуни-
ли законски услови за рад установе ове 
врсте. Рок је био доста кратак. Прво је 
требало придобити надлежне институ-
ције за идеју да се бивше лечилиште 
претвори у Завод за лечење хиперти-
реозе. Било је потребно обавити истра-
живање златиборске климе, предвиде-
ти нове медицинске садржаје, не само 
у лечењу већ и рехабилитацији оболе-
лих. Збор радне заједнице, после вели-
ког притиска, одобрио је да се издвоје 
средства од остатка дохотка и уложе у 
израду грађевинског идејног пројекта.

Др Глишић наставља своје кази-
вање: „Као и увек, највећи проблем 
је био обезбеђивање финансија, како 
пронаћи 12 милијарди динара не-
повратних средстава колико је по 
прорачуну требало инвестирати. Дуги 
преговори вођени са Радом Бори-
сављевићем, директором Републичке 
заједнице инвалидско-пензионог оси-
гурања, све су више указивали да ћемо 
до коначног циља морати водити упор-
ну борбу, јер нам је нуђено само три 
милијарде, четвртина од укупне суме. 
Ми од своје одлуке нисмо одустајали, 
нити планове мењали, ако треба гра-
дићемо у пет етапа.

ентеријер и опрема  
на светском нивоу 

Током градње инвестиције су по-
већане, а када је објекат завршен и 
унета савремена опрема, рачуница је 
показала да је утрошенo 14 милијарди 
динара. Уложили смо заиста огромна 
средства, али је створена јединстве-
на установа у свету. При европским и 
америчким болницама раде одељења 
за лечење Базедове болести, али ни-
где у свету нема установе која се исто-
времено бави превенцијом, лечењем, 
рехабилитацијом  и научним радом у 
лечењу хипертиреозе”.

Професор др Милан Ђокић урадио 
је  пројекат овог здравственог објек-
та, архитекта Љиљана Аћимовић ос-
мислила ентеријере који су врло мало 
подсећали на болнички амбијент, а ра-
дове изводило Грађевинско предузеће 
„7.јул” из Ужица. Годину дана касније, уз 
присуство бројних званица, пуштен је у 
употребу смештајни део овог објекта, 
величине 1.600 квадратних метара. Рас-
положива финансијска средства која су 
стално притицала омогућила су да се 
радови наставе у фазама и после седам 
година комплетира високоспецијализо-
вана здравствена установа површине 
12.000 квадратних метара која је даљи 
рад наставила под новим именом Завод 
за превенцију, лечење и рехабилитацију 
обољења штитасте жлезде „Златибор”(-
данас Специјална болница „Чигота”).

Неимари су објекту дали врхунска 
архитектонска решења, посебно у ен-
теријерима. Пространи и светли холо-
ви и две рецепције, опремљени ексклу-
зивним намештајем, више су подсећали 
на хотел највише категорије него на ле-
чилиште. Добри познаваоци здравстве-
них прилика у свету говорили су да је то 
српска клиника „Мејо”. И опрема аме-
ричке фирме „Пикер”, којом је вршена 
дијагностика обољења штитасте жлез-
де, костију, јетре и бубрега, била је на 
светском нивоу. 

На великој свечаности одржаној 1. 
јануара 1978. године отворен је ново-

саграђени објекат којим су се могле по-
носити и најразвијеније државе. Многе 
познате личности највећих здравстве-
них установа, представници науке, кул-
туре и власти дошли су да поделе ра-
дост са Златиборцима и неимарима на 
овом великом послу, јер је остварен 
давнашњи сан о изградњи златибор-
ског лечилишта, недосањан почетком 
двадесетог века.

Крајем седамдесетих година др Гли-
шић износи нову идеју. Успео је да за-
интересује Микија Савићевића, дирек-
тора највећег југословенског система 
„Генекс”, да се поред стационара из-
гради супермодеран објекат резиден-
цијалног типа, чак је и Пројектбиро РТБ 
урадио елаборат. Замисао је била да 
у њему пословни људи великих југо-
словенских предузећа по најсавре-
менијим светским методама користе 
медицинско-козметолошки третман 
у циљу отклањања менаџерске боле-
сти и свих деформација проузрокова-
них психофизичким напорима. После 
Глишићевог одласка идеја је пропала.

Током седам година градње зла-
тиборског лечилишта, много људи је 
дало допринос колико су им могућ-
ности дозвољавале. Помагали су чо-
веку неисцрпне енергије и невиђене 
упорности да  реализује  своје визије 
– да на планини заблиста медицинска 
установа којом би се могле поносити 
и најбогатије земље Европе. Да мир-

не савести стане пред људе који су му 
веровали и поверили тежак задатак и 
велики новац.

нема општинског признања  
без црвене књижице

Др Ђорђе Глишић уживао је углед и 
поштовање мештана. Велики  прега-
лац и још већи хуманиста заслужио је 
то својим понашањем, увек им је био 
на располагању – и кад их је лечио и 
кад их је слао у београдске клинике и 
болнице.  И колектив га је ценио и во-
лео, јер највише захваљујући свом ди-
ректору имали су прилику да раде у 
установи чувеној широм Европе. Же-
лели су да му се на неки начин оду-
же, да одају признање његовом раду. 
Раднички савет Завода упутио је од-
лично аргументован предлог да му се 
за Дан општине додели признање „21.
септембар” које се за успешан рад поје-
динцима и колективима додељује сва-
ке године.

Општинска комисија је сматрала 
да Ђорђе Глишић није заслужио при-
знање и предлог је одбијен. Шта рећи, 
брука и срамота!? Није ово једини 
случај да заслужни људи доживе по-
нижење од своје власти, али је, при-
знаћете, драстичан пример. Један оби-
чан папир, без новчане награде, није 
добио човек који је уложио сво своје 
знање и здравље у остварење великог 
пројекта. Ђорђу је било јасно шта му 
недостаје у приложеној биографији, 
знао је да без те црвене књижице не 
би могао бити ни шеф рецепције најоб-
ичнијег хотела а камоли установе свет-
ског реномеа.

Доктор Глишић није могао да под-
несе подметања и простаклуке који су 
убрзо уследили, чак и од најближег са-
радника, претедента на његов положај. 
Године 1980. напустио је Златибор, по-
носно и достојанствено, свестан да је 
посао одрадио часно и поштено. Док 
су га људи у Велимљу, Плужинама и 
Сребренику испраћали као добротво-
ра, поклонима и цвећем, са Златибо-
ра је отишао да не би био отеран. Не-
чувену срамоту тадашњег руководства 
општине и комитета покушала је да 
исправи нова управа Завода. Године 
1998. када је Завод прерастао у Инсти-
тут „Чигота” Ђорђу Глишићу је уручена 
„Велика златна повеља”, признање ко-
лектива за изузетан допринос развоју 
ове здравствене установе. Правда је 
наводно задовољена, али је остао го-
рак укус.  Специјална болница Чигота на златибору сада

Хотел и вила Чигота шездесетих година прошлог века

пацијенткиња из русије у Чиготи

 Са изложбе 50 година  
Специјалне болнице Чигота,  

аутор м. Црнчевић
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Деца из 
Приједора 
бесплатно 
боравила  

на Златибору
Захваљујући сарадњи коначишта „Сун-

це” и Удружења „Возачи и изнајмљива-
чи великог срца – Србија” из Врбаса, 16 
младих из Приједора, чланова приједорс-
ког Удружења родитеља деце са посебним 
потребама „Невен“, бесплатно је провело 
је десет дана на Златибору, у коначишту 
„Сунце“. У ту хуману акцију укључили су 
се и „Златиборски конаци“ са  бесплатним 
коришћењем велнес и спа центра за децу, 
Дино парк и ранч „Зова”. 

Директор коначишта „Сунце” Никола Но-
ваковић изразио је наду да ће њихов гест 
послужити као пример да се овој акцији 
прикључе и остали издаваоци смештаја. 
„Aкцију смо покренули са Удружењем „Во-
зачи и изнајмљивачи великог срца – Ср-
бија” из Врбаса, особама са посебним по-
требама пружили бесплатан смештај у 
нашем објекту. Радује ме што су општина 
Чајетина и ТО Златибор препознале ову ак-
цију као битан терапеутски фактор за ову 

децу, већина њих овде је први пут“, додао 
је Новаковић.

Весна Берић, председник Удружења ро-
дитеља са посебним потребама „Невен“ 
из Приједора, за ову хуманитарну акцију 
сазнала је преко друштвених мрежа. Мо-
гућност да десет дана бесплатно бораве на 
Златибору фасцинирала је кориснике, али 
и њихове родитеље и старатеље.

„Они су са пуно поверења дозволили да 
доведем децу на Златибор, јер су знали да 
долазе у једну предивну кућну атмосферу, 
код људи великог срца. То је за њих и ре-
хабилитација и рекреација, опоравак, а 
уједно и социјализација. Мислим да фан-
тастично функционишемо и да нисмо на 
терет особљу“.

Да је акција имала добар ефекат најбоље 
говоре утисци деце:„Први пут сам овде. 
Драго ми је што сам упознала овако див-
но особље. Мени је лепо и ја бих радо опет 
дошла“, задовољно истиче Севдина Мусић. 
Са њеним мишљењем слаже се и Небој-
ша Дујчиновић: „Свиђа ми се на Златибо-
ру. Дружимо се, причамо, играмо друштве-
не игрице. Први пут сам овде и волео бих 
опет да дођем“.

Са спровођењем акције наставиће се и 
убудуће. Коначиште „Сунце“ обезбедило је 
бесплатан боравак за још 40-оро деце из 
Републике Српске, у нади да ће на овај на-
чин успети да и код других пробуде сао-
сећајност и хуманост.

Д. росић

По след њег но вем бар ског ви кен да  у 
хо те лу „Мо на“ на Зла ти бо ру одр жа на 
је Ре ги о нал на кон фе рен ци ја „Упо тре ба 
аси стив не тех но ло ги је у обра зо ва њу и 
со ци јал ној и деч јој за шти ти“.Од ви ја ла 
се у окви ру про гра ма пре ко гра нич не 
са рад ње Ср би је и Цр не Го ре, а по ред 
струч ња ка и пред став ни ка ин сти ту ци ја 
и удру же ња из ове две ре пу бли ке при-
су ство ва ли су и пред став ни ци Ре пу бли-
ке Срп ске, БиХ и Хр ват ске. Они су у три 
да на кон фе рен ци је пред ста ви ли сво ја ис ку ства 
у при ме ни ин фор ма тив них тех но ло ги ја и аси-
стив них сред ста ва у со ци јал ној за шти ти и обра-
зо ва њу осо ба са ин ва ли ди те том и смет ња ма у 
раз во ју. Про је кат под сло га ном „Обра зо ва ње без 
гра ни ца“ у Ср би ји спро во ди ОШ „Ди ми три је Ту-
цо вић“ у са рад њи са УГ „Зла ти бор ски круг“ из 
Ча је ти не и Спе ци јал ном шко лом „Ми о драг В.Ма-
тић“ из Ужи ца, док су у Цр ној Го ри парт не ри на 
про јек ту уста но ве из Пље ва ља и Бе ра на. 

 „Кроз цео про је кат ко ји, ево, тра је већ го ди ну 
да на, про мо ви ше мо ин клу зи ју и еду ку је мо за-
по сле не, ро ди те ље и ко ри сни ке ка ко да ко ри сте 

аси стив ну тех но ло ги ју. У ства ри, на ко ји на чин 
да се ми ко ји ра ди мо са де цом сна ђе мо и што 
ква ли тет ни је обра зу је мо де цу ко ја има ју смет-
ње у раз во ју“, ре кла је Зо ри ца Ми ло са вље вић, 
пред сед ни ца УГ „Зла ти бор ски круг“, ко је је парт-
нер на про јек ту.

Кон фе рен ци ју је хим ном отво рио Ра де Ћал-
до вић, уче ник сед мог раз ре да ОШ „Ди ми три је 
Ту цо вић“ ко ји је не ка да шњи ко ри сник Днев ног 
бо рав ка за де цу са ин ва ли ди те том и смет ња ма 
у раз во ју „Зра чак“. Ра де је, иако има про блем са 
ви дом, од ли чан уче ник, ба ви се му зи ком и уз све-
срд ну по моћ сво је сре ди не по сти же за па же не 

ре зул та те у шко ли и ван школ ским ак-
тив но сти ма. На овој кон фе рен ци ји су о 
свом ис ку ству и при ла го ђа ва њу у дру-
штве ној за јед ни ци уз по моћ аси стив-
не тех но ло ги је го во ри ла и дру га де ца.

То ком раз ме не ис ку ста ва у при ме ни 
аси стив не тех но ло ги је у ра ду са мла-
ди ма са смет ња ма у раз во ју раз ви ла 
се од лич на са рад ња из ме ђу че ти ри оп-
шти не: Ча је ти не и Ужи ца из Ср би је и 
Пље ва ља и Бе ра на из Цр не Го ре. 

 „На ба вљен је хар двер ко ји ће слу жи ти за раз-
вој ко му ни ка ци о них и дру гих спо соб но сти де це 
са смет ња ма у раз во ју. А раз ви ли смо и софт вер 
на ћи ри ли ци ко ји ће ко ри сти ти де ца у Ср би ји и 
Цр ној Го ри, да се лак ше укљу че у жи вот за јед ни-
це“, ис ти че Све тла на Ду јо вић, ди рек тор ка Днев-
ног цен тра за де цу и омла ди ну са  смет ња ма и 
по те шко ћа ма у раз во ју Пље вља.

Пре зва нич ног по чет ка кон фе рен ци је у хо лу 
хо те ла „Мо на Зла ти бор“ отво ре на је из ло жба ли-
ков них ра до ва уче ни ка ОШ „Ди ми три је Ту цо вић“ 
са кон кур са „Шко ла за све“ ко ји је та ко ђе део про-
јек та.  мир ја на ран ко вић лу ко вић

пре ко гра нич ном са рад њом по ма жу де ци са смет ња ма у раз во ју

Да је акција имала добар ефекат најбоље говоре утисци деце
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Проширује се 
дворана Спортског 

центра Чајетина
Почели су грађевински радови на проширењу дворане Спорт-

ског центра Чајетина, у току је њихова прва фаза. Прави се већа 
и модернија спортска хала, капацитета 750 места, каква је по-
требна нашим  све успешнијим клубовима за њихова такмичења.  
Општина Чајетина улаже 30 милиона динара у ову прву фазу.

Председник општине Милан Стаматовић истиче да се укуп-
но у две фазе проширења дворане (друга фаза почиње на про-
леће) улаже 60 милиона.  – Целокупна средства су из општин-
ског буџета. Било је најава да ћемо нешто за овај посао добити и 
из републичког буџета, али нисмо добили. Али нама то не смета, 
општина Чајетина је зацртала своје планове на развоју спорт-
ске инфраструктуре. Врло брзо ћемо имати у свом власништву 
четири спортске хале, што је велика ствар за малу општину са 
15.000 становника, то ни велики градови себи не могу да при-
уште –  изјавио је председник.  

По речима директора Спортског центра Чајетина Николе 
Сммиљанића,  после огромног труда и  рада пројектанта и за-
послених у Спортском центру дошло се, ево, до радова на про-

ширењу дворане. – Разлог проширења  је спортски: кошаркаши 
су ушли у Кошаркашку лигу Србије, одбојкашице у Прву Б лигу, 
па да би могли да наставе такмичење у својој матичној дворани 
морамо да је проширимо. У првој фази су ископи терена, градња 
стубова, конструкција, фасаде на комплетном објекту. Надамо 
се, ако време дозволи, да ћемо до Нове године завршити већи 
део посла. Тендер за другу фазу расписујемо почетком следеће 
године, а она подразумева радове на унутрашњости: нови пар-
кет, седишта, кошеве, нови кров у старом делу. Добићемо на тај 
начин потпуно обновљену  дворану, за утакмице највишег ран-
га – рекао је Смиљанић. м. Ј.

Еду ка тив ном си му ла ци-

јом са о бра ћај ног уде са, 

Свет ски дан се ћа ња на 

жр тве са о бра ћај них не зго да 

обе ле жен је 17.но вем бра у оп-

шти ни Ча је ти на.На пла тоу пре-

ко пу та оп штин ске згра де Са вет 

за без бед ност оп шти не Ча је ти-

на у са рад њи са Слу жбом хит не 

по мо ћи, Ва тро га сно-спа си лач-

ком је ди ни цом и По ли циј ском 

ста ни цом одр жао је си му ла-

ци ју са о бра ћај не не зго де.Овај 

еду ка тив ни час, ко ји су по мо-

гли во лон те ри Цр ве ног кр ста и  

пред у зе ће „Илик“, одр жан је пр-

вен стве но за уче ни ке Уго сти-

тељ ско–ту ри стич ке шко ле са 

ци љем скре та ња па жње на ста-

ти сти ку, нај че шће узроч ни ке и 

по сле ди це са о бра ћај них не зго-

да,али и ука зи ва ње на пред у-

зи ма ње ме ра ко је мо гу ути ца ти 

на сма ње ње бро ја не зго да.

„Има мо по да так да је у оп-

шти ни Ча је ти на у пе ри о ду од 
2011. до 2016. по ги ну ло 20 ли ца. 
То је оно због че га ми по ја ча-
ва мо сво је де ло ва ње. На ро чи то 
смо усред сре ђе ни на мла де, јер 
ту има мо не га ти ван би ланс:ве-
ли ки број мла дих из оп шти не 
Ча је ти на су или по ги ну ли или 
по вре ђе ни у са о бра ћај ним не-
сре ћа ма“, упо зо ра ва Ср ђан Ра-

до вић из Са ве та за без бед ност 
оп шти не Ча је ти на.

Је дан од ци ље ва је и скре та ње 
па жње на пра вил но по сту па ње 
оче ви да ца са о бра ћај ки, јер че-
сто од њи хо ве при себ но сти за-
ви се жи во ти по вре ђе них.

„Ја ко нам је бит но да тај ко ји 
по зи ва бу де кон кре тан и ја сан“, 
об ја шња ва др Гор да на Бо јо вић 

из До ма здра вља Ча је ти на. „Наш 
број је 194 и ка да зо ве те ка же те 
сво је име и пре зи ме, где се на-
ла зи те, ка ква је си ту а ци ја и да 
ли има по вре ђе них и, уко ли ко 
ви ди те, да ли су све сни или не. 
Од све га то га за ви си на ша ре-
ак ци ја. Ми смо уигра ни ти мо-
ви, углав ном су то ти мо ви ко ји 
стал но из ла зе на хит не слу ча је-
ве. У ро ку од не ко ли ко ми ну та 
сти же мо на ме сто не сре ће.“

Свет ски дан се ћа ња на жр тве 
са о бра ћај них не зго да по све ћен 
је се ћа њу на ми ли о не по ги ну-
лих у са о бра ћа ју ши ром све та и 
из ра жа ва њу са о се ћа ња по ро ди-
ца ма жр та ва. Са вет за без бед-
ност оп шти не Ча је ти на апе лу је 
на сво је су гра ђа не да бу ду па-
жљи ви уче сни ци у са о бра ћа-
ју,ка ко би би ланс по вре ђе них и 
стра да лих на ред ног но вем бра 
на овај да тум био ну ла. 

м. р. лу ко вић

Обу ка за сред њо школ це ка ко да 
по сту пе у слу ча ју уде са

Са вет за без бед ност оп шти не Ча је ти на одр жао си му ла ци ју са о бра ћај не не зго де



24НОВЕМБАР 2017. ГОДИНЕКУЛТУРА

У До му кул ту ре у Ча је ти ни 10. но вем бра је, 
у ор га ни за ци ји КСЦ-а, из ве де на пред ста ва 

„Шко ла за љу бав ни ке“.Одав но ова уста но ва у ко-
јој се одр жа ва ју кул тур на де ша ва ња ни је би ла 
ова ко пу на гле да ла ца! За то је, нај ве ро ват ни је, 
за слу жан већ по зна ти глу мач ки тан дем Ка ли нић-
Ва сић, пра ћен глу мом сво јих ко ле га ко ји се по ја-
вљу ју у овој ко ме ди ји.

Рад ња пред ста ве је сме шта на у Ита ли ји, по-
чет ком пе де се тих го ди на. Муж и же на упа да ју 
у брач ну ко ло те чи ну. По тре ба да се из ње иза ђе 
по сва ку це ну до во ди до од лу ка ко је ће им про-
ме ни ти жи во те. На из глед обич ни брач ни про бле-
ми пре тва ра ју се у ком пли ко ва не ко мич не си ту-
а ци је. Чуд на слу жав ка, кућ ни при ја тељ адво кат 
и про фе сор до ве шће при чу до не ве ро ват ног за-
пле та ка да се бу де ис по ста ви ло да ни ко од њих 
ни је оно што је сте.

„То сам и  хтео ка да сам при чао са Ка ли ни ћем 
и Стој че то ви ћем да на пра ви мо не што но во. Да 
је, под је дан, ја ко ква ли тет но, да не ма ве зе са 
„те зга ма“ (ко је се пра ве на бр зи ну да бу ду или 
по ли тич ке или вул гар не), а ов де ако сте при ме-
ти ли  не ма ни јед на псов ка, ни јед на ру жна реч, 
не ма вул гар но сти, не го је чи ста глу мач ка  игра“, 
ка же Ми лан Ва сић, но си лац глав не уло ге у овој 
ко ме ди ји и до да је:

„Ра ду је ме што је би ла пу на са ла.То је знак да 
Ча је ти на има до бру пу бли ку, са мо тре ба до во ди ти 
до бре ства ри. Не са мо на род у Ча је ти ни, ге не рал-
но на род у Ср би ји је же љан сме ха. Кад год ра ди-
те не ку дра му до ђу љу ди, али то је у не ком ма лом 
бро ју, јер жи вот ну дра му већ има ју, још и ви му да-
те не што та кво.Тре ба ра ди ти ко ме ди ју што ви ше!”

Пред ста ва се игра две го ди не а ова глу мач ка 
еки па пла ни ра да је игра још ду го. Вре мен ски ок-

вир, због уни вер зал не рад ње,ни је би тан па јој то 
и омо гу ћу је. Игра на је и у Хр ват ској, Швај цар ској, 
Не мач кој,а од го вор пу бли ке је сву да био исти: 
смех од по чет ка до кра ја.

Ре жи ју и текст „Шко ле за љу бав ни ке” ра дио је 
Бо јан Стој че то вић, а по ред Ми ла на Ка ли ни ћа и 
Ми ла на Ва си ћа глу ме Је ле на Ра ко че вић Це кић, 
Алек сан дра Цу цић и Бо јан Стој че то вић. 

м. р. лу ко вић

Смех као лек у „Шко ли за љу бав ни ке” 

У чајетинској библиотеци по-
четком месеца је отворе-

на друга поставка Међународне 
путујуће изложбе „Арт Квадрат Ср-
бија 2017.-2018.“, на којој су радови  
аутора из Србије и иностранства. 
Селекција радова је извршена у 
јануару, а по одабиру конкурсне 
комисије  ове године учествује 59 
аутора, у различитим техникама. 

„Оскар Вајлд је некад давно ре-
као: уметничко дело је јединствени 
резултат  јединственог темперамен-
та, и то ће нам, свакако, доказати 59 
уметника чији су радови изложени 
вечерас,“ рекла је Љиљана Ракић, 
помоћник директора библиотеке 
„Љубиша Р.Ђенић“. „Ове године на 

Међународној путујућој изложби 
„Арт Квадрат 2017./2018.“ поред ау-
тора из Србије учествују и аутори из 
БиХ, Црне Горе, Холандије, Хрватске, 
Италије, Израела и Шпаније. Ми смо 
имали задовољство и ранијих годи-
на да поставке малог формата гос-
тују у нашој библиотеци.“

Изложбу је отворио Дарко Чон-
кић, директор Асоцијације „Српски 
АртЦентар” из Новог Сада.

„Уметници верују у жири јер 
нисмо радили да неком нашем, 
или неком истакнутом дамо сто 
другу награду. Једна од каракте-
ристика је да су у преко 20 излож-
би прве награде добили људи који 
су се први пут појавили. Ја сам пре 
десет година рекао: ми ћемо у на-
шој мисији остварити ако кроз пет, 
десет година нашим уметницима, 
са којима смо сарађивали, у њи-

ховом си-вију пише да су прву из-
ложбу, прву награду, имали у Арт-
Центру“, рекао је Чонкић.

АртЦентар ове године слави 
два јубилеја: десет година по-
стојања и организовање 400-те 
изложбе.Изложба обилази више 
градова у Србији, а завршна ће 
бити у Београду у АртЦентру. 
Специфичност ове изложбе је, 
између осталог, и у томе што се у 
сваком граду у коме је поставље-
на организује гласање посетилаца 
за најбољи изложени рад. Гласо-
ви публике се сабирају и на крају 
се добија победник са највећим 
бројем гласова свих градова.

мирјана ранковић луковић

Дела 59 уметника  
из осам држава  

на изложби у библиотеци
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Одбојкашки клуб „Златибор” у нову сезо-
ну ушао је са три такмичарске селекције. 
Поред сениорки, које дебитују у Првој Б 
лиги, ту су кадеткиње и пионирке.

И поред чињенице да су у уводних 
шест кола чак четири пута гостовале, се-
ниорке ОК „Златибор” оствариле су уку-
пан скор од четири победе и два пора-
за, што их сврстава у горњи део табеле. 
На гостовањима је учинак био полови-
чан (2-2), савладани су „Крагуј Раднич-
ки” и „Јагодина”, док су успешнији од 
Чајетинки били „Ивањица” и „Инђија”. 

На свом паркету „Златибор” је непо-
бедив. Пред домаћом публиком сав-
ладани су „Борац” и „Стерија”.

Пионирке су у две утакмице ост-
вариле исто толико победа, по једну 
код куће и на страни. После почетне 
победе над пожешким „Лотосом” (3-
1) истим резултатом, али по сетовима 
још убедљивије изабранице Милице 
Јокић савладале су пожешки „Старс”.

Кадеткиње су пред домаћом публи-
ком победиле ОК „Чачак” са 3-1 у пре-
мијерној утакмици нове сезоне. и. Ј.

Победом на „Швајцарији” против 
екипе „Карађорђа” из Тополе са 2:0 
(0:0) фудбалери „Златибора” заврши-
ли су јесењу полусезону у такмичењу 
Српске лиге Запад. После 17 одигра-
них кола (11 победа, по три ремија и 
пораза) налазе се на другом месту пр-
венствене табеле, иза ФК „Смедерево 
1924”, а испред пожешке „Слоге”.

Овај полусезонски резултат може 
се свакако сматрати успехом, јер је 
очигледан напредак ФК „Златибора” 
по игри и бодовном учинку у одно-
су на претходну сезону. Бити уз раме 
доскорашњем суперлигашу из Сме-
дерева, а бољи од клубова из других 
већих градова (Пожаревац, Ваљево, 
Крагујевац...), отвара реалну прилику 
за неизвесну пролећну трку и борбу 
за прво место. Укупан јесењи утисак 
је још повољнији кад се узму у обзир 
сјајни резултати „Златибора” у Купу 
Србије, где је у шеснаестини финала 
елиминисан суперлигаш „Раднички” 
из Ниша, да би у осмини финала еки-
па поклекла у неизвесној утакмици 
против јаког „Чукаричког”.

Лигашко друго место после првог 

дела, ипак, може се некоме учинити 
као половичан успех, тим пре што је 
„Златибор” одличном игром и резул-
татима дуго био на челу табеле. По-
беђивао је и у гостима и код куће, за 
корак одмицао пратиоцима „Слоги” и 
„Смедереву”. Такав ритам, међутим, 
делимично је прекинут при крају по-
лусезоне. Захтеван период тешких куп 
утакмица, па одмах затим опуштања 
против наизглед лакших противника у 
лиги (неочекивани порази од „Тутина” 
и „Шумадије” из Аранђеловца), учини-
ли су да наша екипа „Смедереву” пре-
пусти чело табеле.

Наравно, још 17 кола има да се 
игра, па је борба за највиши плас-
ман у Српској лиги Запад сасвим от-
ворена. Прилику да своје шансе учи-
ни изгледнијим „Златибор” има већ 
у првом пролећном колу, када на 
„Швајцарији” дочекује лидера „Сме-
дерево”. Победом би се наш тим не 
само реванширао ривалу, који га је 
са 3:2 победио на отварању сезоне 
у Смедереву, већ би трку за пласман 
у виши ранг учинио крајње неизвес-
ном. м. Ј.   

одбојкашице „златибора” непобедиве на свом паркету 

у Фк „крива 
река” задовољни 

почетком
Фудбалери „Криве Реке” завр-

шили су полусезону Општинске 
лиге Ужице на трећем месту на 
табели. После убедљивих победа 
над „Соколом” (3-0) и „Ракетом” 
(4-2), Криворечани су поражени 
у последњем колу полусезоне од 
ГП „Златибора” (4-2). Клуб којем 
је ово дебитантски наступ у не-
ком такмичењу за кратак период 
успео је да анимира велики број 
играча да им се прикључи.

- Свакако смо задовољни ост-
вареним, поготово када се узме 
у обзир да нам 90 посто играч-
ког кадра чине момци из сеоских 
месних заједница, Мачката, Криве 
Реке, Шљивовице...Победили смо 
оне утакмице у којима смо то и 
очекивали, поражени само од ти-
мова који су изнад нас- каже први 
човек клуба Милован Кубуровић, 
који додаје да је мисија клуба из-
ван фудбалских оквора и да се она 
састоји у оживљавању друштве-
ног живота Криве Реке: 

- Додатни замајац свему била 
би изградња нашег  терена, али 
се за то чека дозвола Републичке 
дирекције за имовину. Морам ис-
таћи да нам је 90 одсто локалних 
привредника, којима смо се обра-
тили за помоћ, изашло у сусрет 
по питању спонзорства. И про-
лећни део сезоне играћемо на 
помоћном терену Швајцарије, за 
шта дугујемо захвалност Спорт-
ском центру  Чајетина.    и. Ј.    

Две узастопне 
победе  

Фк „Чајетина”
ФК „Чајетина”  завршио је по-

лусезону у Златиборској окружној 
лиги на шестом месту, са учинком 
од седам победа и по четири ре-
мија и пораза. После пораза на 
гостовању екипи „Омладинца”, 
изабраници Дарка Видића ост-
варили су две узастопне победе, 
над „Ариљском рампом” (1-0) и 
„Првим партизаном” (4-1).

-Било је осцилација током полу-
сезоне. Прелазни рок летос нисмо 
одрадили како смо планирали, кас-
но смо почели припреме, а неко-
лико бонус играча нам је отишло 
на студије, што нам је недостаја-
ло у односу на претходне сезоне. 
На пролеће ће нам бити тешко, јер 
ћемо гостовати свим екипама из 
врха табеле, али се и поред тога 
надамо да можемо до другог мес-
та. За зиму нам је циљ довођење 
неколико играча из наше општине 
који наступају за неке друге клубо-
ве – каже тренер Дарко Видић.

Што се тиче млађих категорија, 
седам такмичарских селекција ФК 
Чајетина (годиште 2009. има два 
састава, екипа 2005/06 наступа за 
ФК „Златибор”) започело је циклус 
у квалификационом такмичењу за 
СОС Лигу будућих шампиона. 

-У школи фудбала имамо око 40 
нових чланова СОС лигу ћемо иг-
рати током целе зиме, имамо две 
селекције више него претходне го-
дине, а разлог за оптимизам дају 
нам резултати из претходног ци-
клуса-каже тренер Оливер Лаза-
ревић. и.Ј.

Фудбалери „златибора”  
други на полусезони
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На уличној трци „Генерал Светомир 
Ђукић” у Ваљеву наступило је сед-

моро атлетичара АК „Чајетина”, а освоје-
на су два одличја. Прво место освојио је 
Димитрије Љубичић, док је код сениор-
ки Ани Ристичевић припало друго место.

После неколико трка у којима му је из-
мицало победничко постоље, Димитрије 
Љубичић је освојио прво место на 800 
метара, у конкуренцији 30 дечака трећег 
и четвртог разреда. Игор Љубичић је за-
узео пето место на истој деоници, у кон-
куренцији 30 дечака петог и шестог раз-
реда.

Код девојчица, Лена Гавовић је зау-
зела пето, а Тијана Видић шесто место 
у трци на 800 метара у конкуренцији 30 
девојчица петог и шестог разреда. Код 
девојчица трећег и четвртог разреда, на 
истој деоници, Ирени Лојаници је при-
пало десето, а Кристини Спасенић једа-
наесто место.

Тренер Мирко Петровић истакао је да 
овакви резултати представљају велики 
успех, додавши да је конкуренција била 
веома јака и да је код деце остварен ве-
лики напредак за кратак период. и. Ј.

Стреличарски клуб „Златиборац” у 
новим просторијама ОШ „Дими-

трије Туцовић” у Чајетини врши упис 
нових чланова млађег узраста од 
шестог до осмог разреда, средњош-
колаца и осталих заинтересованих.

Тренинзи се одржавају у терми-
нима од 19 до 20:30 понедељком, 
средом и четвртком. У циљу поди-
зања интересовања, повећања 
броја чланова и промоције стре-
личарског спорта, ученици ОШ 
„Димитрије Туцовић” као и других 
основних школа у општини Чаје-
тина неће плаћати чланарину. За 
средњошколце чланарина износи 
500 динара, а остали заинтересо-
вани чланарину плаћају у износу 
од 1.000 динара на месечном ни-
воу. Сву неопходну опрему за по-
четак тренинга клуб поседује, тако 
да се сви заинтересовани могу оп-
робати и заинтересовати за ову 
олимпијску дисциплину.

Све додатне информације могу 
се добити на телефон 062/288-
741; 064/105-23-10, на и-мејл: 
sk.zlatiborac@outlook.com или на 
Фејсбук страници СК „Златиборац”.

У оквиру промотивних актив-
ности, Стреличарски клуб „Злати-
борац” одржао је у чајетинском Но-
вом парку практичну презетацију 
овог спорта за све заинтересоване. 

Присутни су били у прилици да се 
упознају са овом вештином, као и да 
се окушају у гађању луком и стре-
лом у мету. Тренери из СК „Златибо-
рац” упознали су присутне са техни-
кама и начинима испаљивања хица 
у мету, као и основама правилног 
става и држања лука. У клубу се на-
дају да би ова, као и наредне про-
моције које су у плану, могла додат-
но допринети буђењу интересовања 
локалне јавности за овај спорт.

Клуб истиче да ће до краја го-
дине сасвим сигурно наступити на 
једном такмичењу, а у периоду до 
априла очекују учешће на још не-
колико. С обзиром да је приори-
тет у раду анимирање малишана и 
буђење њиховог интересовања за 
овај спорт, клуб планира да уско-
ро покрене и стреличарску секцију 
међу основцима, што би била прва 
школска секција тог типа у нашој 
земљи. и. Ј.

упис нових чланова у Стреличарски  
клуб „златиборац”

успех младих атлетичара  
ак „Чајетина” на трци у Ваљеву
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Билтен финансира општина Чајетина

теодор Ђенић нови председник  
шаховског клуба „Чигота”

На редовној скупштини Шаховског клуба „Чигота” досадашњи секретар Теодор Ђенић једногласном 
одлуком је изабран за председника клуба. Досадашњи председник Мирослав Дабић преузео је функ-
цију клупског секретара. Такође, за новог капитена тима изабран је Милован Вилотијевић. Подсећамо, 
шахисти „Чиготе” недавно су окончали такмичење у Лиги централне Србије као осмопласирани тим 
такмичења. и. Ј.

На Купу региона, одржаном у 
Врњачкој Бањи, такмичари Ка-

рате клуба „Рујно” освојили су два 
злата, два сребра и једну бронзу.

У категорији девојчица 
2008/2009. наступило је шест так-
мичарки „Рујна”, од којих је пет ус-
пело да се пласира на завршни 
турнир Купа Србије. Прво место 
припало је Аници Радибратовић, 
друго је припало Мирјани Станић, 
а бронза Николини Тодоровић. Јо-
вана Аћимовић и Милица Шунде-
рић такође су се пласирале на Куп, 
док то није пошло за руком Ведрани 
Селаковић.Пласман на Куп обезбе-
дили су још: Теодора Милић, Петра 
Божић, Вук Милосављевић, Јанко 
Гукић и Дарко Лазаревић.

Женски ката тим „Рујно 1” (Ради-
братовић, Шундерић и Селаковић) 
освојио је злато, док је тим „Рујно 
2” (Тодоровић, Аћимовић и Станић) 
успео да освоји сребро.

На овом квалификационом так-
мичењу, учешће су имали сви кара-
тисти из региона. Најуспешнији су 
успели да обезбеде пласман на Куп 
Србије, који ће се одржати 2. децем-
бра у Београду.

Такмичари Борилачког клуба 

„Шогун” освојили су три одличја 
на „Belgrade open 2017”, такмичењу 
које је понело звање ММА Светског 
купа. Марко Матовић освојио је 
друго место у греплингу код сенио-
ра (-85 кг), Ана Матовић је била дру-
гопласирана код јуниорки у дисци-

плини „микс фајт лајт” (-55 кг), док је 
у истој категорији Милица Ћоровић 
била трећепласирана. На турниру 
су учествовали борци из Србије, Ук-
рајине, Турске, Русије, Италије, Бос-
не и Херцеговине, Хрватске, Кипра 
и Либана. и. Ј.

нова одличја  
у борилачким 
спортовима

прво место при-
пало је аници ра-
дибратовић, друго 
мирјани Станић, 
а бронза нико-

лини тодоровић. 
Јована аћимовић 
и милица шунде-
рић такође су се 

пласирале на куп. 
пласман на куп 

обезбедили су још: 
теодора милић, 

петра Божић, Вук 
милосављевић, 

Јанко Гукић и Дар-
ко лазаревић
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У тим „Златибора” дошао 
је летос са реномеом 
другог најбољег стре-

лца  Друге мушке лиге Србије у 
претходној сезони. Већ тада се 

најављивало да ће од његовог 
поентерског учинка у великој 
мери зависити и издања екипе 
у дебитантској сезони у најјачем 
рангу. Очекивано је и оправдао. 
Драгослав Папић (30) је у доса-
дашњем делу такмичења у Ко-
шаркашкој лиги Србије оства-
рио просечан учинак од 13 
поена и 6.2 скока по мечу,  а 
његова издања део су добрих 

партија читавог тима.
- Резултат је одличан, по 

мени је можда могао бити и 
мало бољи, с обзиром да пораз 

од „Војводине” на свом паркету 
свакако није очекиван. Екипа смо 
која има много потенцијала и не 

сумњам у то да ћемо у на-
ставку лиге бити све бољи и 
да нам је пласман у плеј оф, однос-
но Суперлигу, реалан домет. Пуб-
лика само мора имати стрпљења, 
ми остварујемо добре резултате,  
а сви смо на неки начин у новом 
систему. Зна се да је ово корени-
то измењен  тим у односу на прет-
ходну годину, већина нас први пут 
игра заједно, потребно нам је ипак 
још мало уигравања - каже Папић, 
додајући да се брзо привикао на 
живот у новој средини, јер како 
сам истиче, „сасвим му прија пла-
нински амбијент и с нестрпљењем 
очекује снег”.

Клуб за сада бележи победе и у 
квалификацијама за Куп Радивоја 
Кораћа. Стигло се до четвртфи-
нала, а „четворка”  КК „Златибор” 
сматра да играње на два фронта 
није оптерећење. 

- Нама је то задовољство, с иг-
рачке стране, увек је боље више 

утакмица него тренинга. 
Свакако да нам играње 
у Купу ни на који на-
чин не може послужити 

као неки алиби у случају 
евентуалних неуспеха, као 

на пример, на поменутом мечу 
са „Војводином”.

Папић каже да се осећа као да 
је у клубу дуже од свега пар месе-
ци, с обзиром на фамилијарни од-
нос, који, према његовим речима, 
влада у тиму, а и у односу са уп-
равом. Посебну захвалност дугује 
публици, којој обећава још боља 
издања тима у наставку лиге.

- Очекујем да ћемо својим иг-
рама бити још занимљивији за 
све љубитеље кошарке у Чајети-
ни. Јесте мало необична ситуација 
то што играмо утакмице у хали у 
којој не тренирамо, али таква су 
правила лиге и то је нешто што се 
мора поштовати. Мало нам не-
достаје амбијент какав је владао 
претходних сезона у чајетинској 
хали, али биће боље.

 иван Јанковић 

                         СПОРТ

Први Американац у историји КК „Златибор” је Ро-
берт Нгијол Сонголо (23), некадашњи играч Минесто-
на стејт Универзитета и репрезентативац Камеруна. 
Млади бек истиче да су му први утисци о клубу веома 
позитивни, као и да је имао прилике да раније упозна 
центра „Златибора” Небојшу Станојевића, тако да сма-
тра да му уклапање у тим неће бити проблем. Осим 
тога, каже да воли да игра чврсту одбрану и нада се 
да ће се брзо навићи на европски стил игре.

Такође, нови играч чајетинског клуба је 20-го-

дишњи плејмејкер Никола Спасов. Рођени Нишлија 
доскорашњи је члан сарајевских „Спарса”, а пре две 
године имао је прилике да игра против „Златибора” 
као члан екипе „Пирота”. Спасов је већ сарађивао 
са садашњим тренером у кадетској репрезентацији 
Србије, која је пре три године у Емиратима дошла 
до бронзане медаље. Истиче да је веома задовољан 
пробним периодом који је провео са новим саигра-
чима, као и да се лично уверио да похвале које је 
чуо на рачун клуба нису биле претеране.   и. Ј.

новајлије Сонголо и Спасов

пласман  
у Суперлигу  

је реалан домет

ЈеДан оД  
наЈБољиХ  
иГраЧа  
KK „златиБор”  
ГоВори за 
„златиБорСке  
ВеСти”  

прија ми фамилијарни однос који влада у тиму,  
а и у односу са управом, каже Драгослав папић


