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На 26. седници СО Чајетина, 
која је одржана 29. јула, разма-
трано је и усвојено 13 тачака 
Дневног реда. 

Једна од одлука тицала се  буџета  
општине Чајетина за 2010. годину 
– допунски буџет 1. Нови буџет је 
планиран на 793. 000 000,00 динара 
и у односу на план из децембра 2009.
године смањен је за 3%, што значи да 
се није значајније изменио и да ће, 
стога, инвестиције које су планиране 
бити урађене. Још једна од  тачака 
била је Одлука о измени и допуни 
одлуке о изради Плана генералне 
регулације насељеног места Златибор 
са Планом детаљне регулације за део 
насељеног места. „ Приликом израде 
овог Плана, који је у завршној фази, 
уочили смо да постоји потреба за 
његовим проширењем у делу који 
се тиче саобраћајне петље, односно 

раскрснице на уласку у Златибор,“ 
рекао је Милоје Рајовић, председник 
СО Чајетина. „ Планирамо да на овој 
локацији, у првој фази, изградимо 
савремен кружни ток. Други део 
проширења Плана односи се на 
локацију између хотела „Дунав“ и 
пијаце на Златибору. Наиме, због 
велике фреквенције саобраћаја који 
се одвија у том делу, планирамо нову 
саобраћајницу изнад хотела „Дунав“ 
ка СБ „Чигота“ и магистралном путу. 
Очекује се брзо усвајање планске 
документације, како би Општина у 
наредну годину ушла са завршеним 

Просторним и Генералним планом, 
као и Детаљним плановима регулације 
Златибора, са циљем да грађанима 
омогући да граде брзо, ефикасно и 
неометано.“

Пета тачка Дневног реда била је 
Одлука о поступку издавања услова за 
промену облика парцеле и исправка 
грешке у вези са непокретностима 
у поступку одржавања катастра 
непокретности на подручју општине 
Чајетина. „Циљ ове одлуке је да 
се исправе грешке у катастру при 
формирању грађевинских парцела, јер 
се дешава да се грађевинске парцеле, 
које су тренутно уцртане у катастру,  
на неким локацијама преклапају. Зато 
је потребно да се њихове границе 
измене и као такве укњиже у катастар. 
Суштински циљ је“, каже Рајовић, 
„уређење имовинских односа на 
територији општине Чајетина, без 
повећања  површине парцеле, као и 
лакша легализација објеката.“

На овој седници је донета и Одлука 
о именовању чланова школских 
одбора у основним и средњој школи, 
због истека мандата. На предлог 
Наставничког већа и Савета родитеља, 
у основним и средњој школи изабрана 
су по три члана на која Скупштина 
није имала примедбе, већ их је само 
верификовала. Испред СО Чајетина 
изабрана су, у свакој школи, такође 
по три члана, у циљу праћења рада 
школског одбора.

Скупштина је донела одлуку 
о оснивању Савета за социјалну 
политику, као сталног скупштинског 
тела, које ће улагати напор да брже и 
ефикасније решава социјална питања. 

Поред ових , донета је и Одлука о 
расписивању Јавног огласа за давање 
у закуп грађевинског земљишта, и 
то: у Златибору 7 локација, у Мачкату 
3 и у Чајетини једна локација. 
Убрзо ће уследити Јавни позив 
заинтересованим грађанима да, путем 
затворених понуда, конкуришу за ове 
локације које су намењене изградњи 
пословних и објеката за становање.

Током 2010. године и ове 
грађевинске сезоне, заврше-
ни су радови на асфалтирању 

дела Војвођанске улице у Златибору, 
асфалтирање пута за гробље у Чаје-
тини, а по сеоским месним заједница-
ма: у Јездовићима (МЗ Бранешци), 
у Шљивовици путеви у засеоцима 
Ивићи и Росуље, у МЗ Голово путеви 
за Ђокиће и Веланце, у МЗ Јабланица 
је завршен део пута у дужини од 
1750 м, у МЗ Љубиш – пут у засеоку 
Терзићи као и Смиљанско брдо - 
Чубраци, у МЗ Гостиље асфалтиран је 
део пута за Раковицу, у МЗ Сирогојно 
завршени су радови на асфалтирању 
пута за Митриће и дела пута до реке 
Приштевице, и у Алином Потоку 
завршено је асфалтирање пута за 
засеок Лазовићи. Све је урађено 
како је и планирано тендером који је 
расписан у 2009. години, а није, због 
неповољних временских услова, усп-
ело да буде завршено до краја прош-
ле године, па су радови пренети 
у ову годину. У току су радови на 
одржавању улица, односно крпљењу 
рупа које су настале током године. 
Завршено је пресвлачење асфалтом 
делова неколико улица на Златибору. 
Остало је да се уреди више  споредних 
улица у Златибору  и Чајетини. Са 
радовима се застало због туристичке 
сезоне, а биће настављени почетком 
септембра. Изводе се и радови на 
одржавању путних праваца Рудине-
Рожанство-Сирогојно као и Рудине 
-Алин Поток. Извођач ових радова је 
предузеће „Путеви“ Ужице. 

 

Представници „Скијалишта 
Србије“ су, у недавним раз-
говорима са општином Чај-

етина, изнели свој предлоге  о реали-
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Просторним и Генералним планом, 
као и Детаљним плановима регулације 
Златибора, са циљем да грађанима 
омогући да граде брзо, ефикасно и 

Пета тачка Дневног реда била је 
Одлука о поступку издавања услова за 
промену облика парцеле и исправка 
грешке у вези са непокретностима 
у поступку одржавања катастра 
непокретности на подручју општине 
Чајетина. „Циљ ове одлуке је да 
се исправе грешке у катастру при 
формирању грађевинских парцела, јер 
се дешава да се грађевинске парцеле, 
које су тренутно уцртане у катастру,  
на неким локацијама преклапају. Зато 
је потребно да се њихове границе 
измене и као такве укњиже у катастар. 
Суштински циљ је“, каже Рајовић, 
„уређење имовинских односа на 
територији општине Чајетина, без 
повећања  површине парцеле, као и 

На овој седници је донета и Одлука 
о именовању чланова школских 
одбора у основним и средњој школи, 
због истека мандата. На предлог 
Наставничког већа и Савета родитеља, 
у основним и средњој школи изабрана 
су по три члана на која Скупштина 
није имала примедбе, већ их је само 
верификовала. Испред СО Чајетина 
изабрана су, у свакој школи, такође 
по три члана, у циљу праћења рада 

Скупштина је донела одлуку 
о оснивању Савета за социјалну 
политику, као сталног скупштинског 
тела, које ће улагати напор да брже и 
ефикасније решава социјална питања. 

Поред ових , донета је и Одлука о 
расписивању Јавног огласа за давање 
у закуп грађевинског земљишта, и 
то: у Златибору 7 локација, у Мачкату 
3 и у Чајетини једна локација. 
Убрзо ће уследити Јавни позив 
заинтересованим грађанима да, путем 
затворених понуда, конкуришу за ове 
локације које су намењене изградњи 

дела Војвођанске улице у Златибору, 
асфалтирање пута за гробље у Чаје-
тини, а по сеоским месним заједница-
ма: у Јездовићима (МЗ Бранешци), 
у Шљивовици путеви у засеоцима 
Ивићи и Росуље, у МЗ Голово путеви 
за Ђокиће и Веланце, у МЗ Јабланица 
је завршен део пута у дужини од 
1750 м, у МЗ Љубиш – пут у засеоку 
Терзићи као и Смиљанско брдо - 
Чубраци, у МЗ Гостиље асфалтиран је 
део пута за Раковицу, у МЗ Сирогојно 
завршени су радови на асфалтирању 
пута за Митриће и дела пута до реке 
Приштевице, и у Алином Потоку 
завршено је асфалтирање пута за 
засеок Лазовићи. Све је урађено 
како је и планирано тендером који је 
расписан у 2009. години, а није, због 
неповољних временских услова, усп-
ело да буде завршено до краја прош-
ле године, па су радови пренети 
у ову годину. У току су радови на 
одржавању улица, односно крпљењу 
рупа које су настале током године. 
Завршено је пресвлачење асфалтом 
делова неколико улица на Златибору. 
Остало је да се уреди више  споредних 
улица у Златибору  и Чајетини. Са 
радовима се застало због туристичке 
сезоне, а биће настављени почетком 
септембра. Изводе се и радови на 
одржавању путних праваца Рудине-
Рожанство-Сирогојно као и Рудине 
-Алин Поток. Извођач ових радова је 
предузеће „Путеви“ Ужице. 

етина, изнели свој предлоге  о реали-
зацији пројеката на Ски-центру Торн-



3

Канцеларија за младе општ-
ине Чајетина конкурисала је 
за средства код Министар-

ства омладине и спорта за пројекат 
„Развој омладинског предузетништва“. 
У оквиру овог пројекта планирано 
је да се организују радионице на 
којима би младим људима биле дате 
смернице како да брже и лакше 
дођу до запослења, односно, како да 
сами себи створе шансу и покрену 
самостално посао. Министарство је
имало слуха за овај пројекат и 
одобрило је средства у износу од 
285.489,00 динара, а део средстава ће 
обезбедити Општина  из буџета. Ток-
ом овог пројекта старији омладинци 
ће бити ангажовани на управљању 
самим пројектом. Резултат пројекта 
биће и штампање билтена и флајера
са информацијама о предузетништву, 
али и озбиљних  водича кроз омлад-
инско предузетништво. Пројекат укљ-
учује и 6 радио емисија на ову тему, 
које ће се  једном месечно емитовати 
на Радију „Сан“ и трајаће до 31. 
децембра. Прва од њих емитована je 
2. августа.

Канцеларија за младе је 
конкурисала и за пројекат 
Британског савета „Активни 

грађани“. Канцеларије за младе (њих 
13) које су изабране да учествују у 
њему, делегиралe су по два своја 
представника  који ће бити тренери у 
локалној заједници на овом пројекту. 
Циљ је да они буду оспособљени за 
вршење  обуке омладинаца, учећи их 
вештинама фацилитације, глобалном 
идентитету младих као и планира-
њу и имплементацији других проје-
ката. Овај међународни пројекат подр-
азумева и студијска путовања, а пред-
виђено је да траје неколико година.  О 
самом току пројекта заинтересовани 
ће бити упознати преко Општинског 
билтена, а преко њега млади ће и бити 
позивани да се укључе у тренинге.

ик, који обухвата и насељено место
Рибницу. Наиме, предузеће „Скијали-
шта Србије“ расписало je тендер за 
набавку и монтирање опреме за 
вештачко оснежавање, што ће много 
значити за продужење скијалишне 
сезоне на Торнику, самим тим и бољи 
развој зимских туристичких садржа-
ја.  Уз овај пројекат планирана je и 
изградња водовода за Ски-центар  и 
насељено место Рибницу. Општина 
има  пуно захтева за градњу на овом 
подручју и они ће, под извесним 
условима, бити највећим делом и 
реализовани по усвајању Просторног 
плана и Плана генералне регулације, 
али је за то потребна добра путна 
инфраструктура, као и водоводна 
мрежа. 

Општина ће, у сарадњи са  пре-
дузећем „Скијалишта Србије“, започети 
изградњу водовода. „Скијалишта Срб-
ије“ су такође кренула у реализацију 
пројекта на Обудојевици. Подсећања 
ради, пре пар година расписана је 
јавна набавка за закуп земљишта на 
Обудојевици за изградњу Забавног 
парка и ово предузеће се на тендеру 
појавило као најповољнији понуђач. 
Због нерешених имовинско-прав-
них односа дошло је до застоја у 
реализацији пројекта, али су они, током 
2010. године,  углавном разр-ешени. 
Према најавама овог јавног предузећа, 
до 1. маја наредне године требало 
би да буде реализована прва фаза 
Забавног парка према достављеном 
идејном решењу. Поред стандардних 
садржаја: ски-стазе, ски-лифтова за 
почетнике, тјубинг стазе, планирано 
је да се изгради и клизалиште, ролер-
костер (мали вагони на шинама), 

авантура парк, парк са екстремним 
спортовима, мини аква парк тобоган, 
бициклистичке стазе, као и систем за 
вештачко оснежавање. 

 

Један од занимљивијих проје-
ката које општина Чајетина тре-
нутно спроводи јесте пројекат 

који се ради у сарадњи са Рударско-
геолошким факултетом. Наиме, пошто 
је урађена Студија о водним ресур-
сима Општине, која је показала да је 
ово подручје изузетно богато водама,  
поново је ангажован Факултет да ура-
ди нову, детаљну студију - истражи-
вање локација за геотермалну бушо-
тину, како би сазнали која су места на 
нашој територији богата термалним 
водама. Досадашња истраживања 
су показала да највећи потенцијал 
за експлоатацију термалних вода  
имају делови села Голово и Рудине, 
а наредна истраживања планирана 
су на територији МЗ Доброселица. 
Прве информације о резултатима 
истраживања – на којим дубинама се 
налазе термалне воде – очекују се до 
краја септембра, а даљи корак који ће 
Општина предузети јесте приступање 
самом бушењу. Још један задатак 
– припрема Студије о лековитим 
изворима - стављен је пред Рударско-
геолошки факултет, који отвара 
нове могућности за развој бањског 
туризма. 

У оквиру пројекта реоргани-
зације и модернизације згр-
аде Oпштинске управе Чајети-

на који је суфинансиран од стране  
швајцарске Владе, кроз програм 
подршке општинама МСП, врши се 
доградња зграде општине Чајетина. 
Грађевински радови обухватају рекон-
струкцију котларнице, изградњу гар-
ажног простора за  службена возила, 
као и лифта. Изградњом лифта испу-
ниће се законски и урбанистички 
прописи о приступачности  Јавних ус-
танова особама са инвалидитетом. 
Вредност пројекта је 400 000 швајца-
рских франака. Завршетак радова пла-
ниран је за 15. октобар ове године.

ик, који обухвата и насељено место авантура парк, парк са екстремним 
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	 Процес	 легализације	 у	 општини	 Чајетина	
се	 одвија	 активно.	 Грађани	 добијају	 обавештења	
о	 допуни	 документације	 која	 је	 неопходна	 за	 реа-
лизацију	поступка.	По	добијању	дописа,	неопходно	је	
да	се	што	пре	јаве	референтима	за	легализацију,	како	
би	 благовремено	 завршили	 поступак	 легализације	
бесправно	 подигнутих	 квадрата	 и	 створили	 услове	
за	добијање	употребне	дозволе.	Закон	 је	 дао	и	рок	
до	 кога	 захтеви	 морају	 бити	 допуњени	 а	 који	 је	
дефинисан	у	сваком	појединачном	допису.	Уколико	
не	буде	испоштован	рок,	Општинска	управа	и	Одсек	

за	 урбанизам	 и	 просторно	 планирање	 одбациће	
захтев	 и	 окончати	 поступак,	 што	 је	 Законом	 и	
предвиђено.	
	 У	 случају	 када	 несавесни	 инвеститори	
не	желе	 да	 закључе	 уговор	 о	 накнади	 за	 уређење	
грађевинског	земљишта	у	року	од	60	дана,	Општина	
има	право	да	по	закону	одбаци		захтеве.	 	Уколико	
објекат	не	буде	легализован,	Закон	је	предвидео	да	
се	порез	на	имовину	 за	 све	објекте	без	 употребне	
дозволе	 обрачунава	 по	 вишеструким	 ценама	 у	
односу	на	тренутне.

Општина Чајетина је, са још 10 општина из Југоисточне 
Европе, учесник пројекта под називом: „Биодиверзитет и ус-
луге екосистема за локални одрживи развој“, који је фина-
нсиран од стране Финског министарства спољних послова. 
Циљ пројекта је интеграција биодиверзитета и еко-системс-
ких услуга у политику и праксу локалног одрживог развоја, 
као и допринос смањењу сиромаштва, одрживом развоју 
и подизању капацитета у регији. Пројекат  “Биодиверзитет 
и локални одрживи развој на Балкану” се спроводи у 10 
општина у 6 земаља, а радионици одржаној у Колашину су 
присуствовали представници из Босне и Херцеговине, Црне 
Горе и Србије. Општине из ове три земље које учествују у 
пројекту су:

- Горажде и Сребреница из Босне и Херцеговине,
- Пљевља и Жабљак из Црне Горе и
- Бајина Башта и Чајетина из Србије. 
У оквиру пројекта, главна активност је израда Локалног 

акционог плана за заштиту биодиверзитета општине Чајетина. 
Циљ пројекта је да се помогне одабраним општинама да развију 
стратешки документ, локални акциони план под називом 
“Локални акциони планови за биодиверзитет”. Сам процес 
израде ових планова подразумева учешће кључних људи и 
организација из општина, изградњу капацитета, комуникацију 
и подизање нивоа свести јавности о биодиверзитету, 
идентификацију пословних могућности локалне привреде 
која се заснива на поштовању природе и заштити биолошке 
разноврсности (биодиверзитета), као и даљој изградњи 
партнерства у локалним заједницама. Пројекат је започет 
средином 2009. године, а током протеклог периода оджане 
су две радионице на тему разраде стратешког документа и 
методологије израде. Након тога уследили су састанци радне 
групе која је формирана у општини Чајетина од представника 
Општинске управе и стручних лица за област биодиверзитета 
и заштите животне средине. Активности у оквиру општинских 
тимова састоје се у прикупљању информација о стању 
биодиверзитета у општини Чајетина од свих релевантних 
институција из Републике. Очекује се да ће први нацрт 
акционог плана бити спреман у првој половини октобра, када 
ће бити организована и јавна трибина.

Иначе, РЕЦ је обезбедио 20.000 евра по општини за 
имплементацију једног или више пројеката из Локалног плана 
за биодиверзитет, док ће се из буџета локалних самоуправа 
издвојити најмање исти износ. 

Скупштина општине Чајетина је 29. јуна донела одлуку о 
формирању Савета за социјалну поли-тику. Оснивање Савета, као 
сталног скупштинског тела, је резултат напора да се решавању соција-
лних питања приступи систематски, укључивањем свих релевантних 
институција, цивилног сектора и локалне управе. За чланове Савета 
су изабрани представници Црвеног крста, Дома здравља, Цен-тра 
за социјални рад, Основне и средње школе, Удружења пензионера, 
Локалне управе и Удружења грађана „Златиборски круг“.

„Златиборски круг“ се већ годинама бави решавањем 
проблема положаја  рањивих социјалних група као што су 
млади, жене и стари. Удружење тренутно реализује пројекат 
„Млади за старе“, чији је циљ израда и усвајање Локалног 
акционог плана за старе и развој међугенерацијске сарадње. 
У току рада Радне групе за израду ЛАП-а уочена је потреба 
за постојањем сталног скупштинског тела које би се бавило 
креирањем и спровођењем социјалне политике у општини 
Чајетина. Покренута је иницијатива за формирање Савета, 
након чега је Скупштина донела одлуку о оснивању.

Бранкица Јеремић, менторка Радне групе за израду ЛАП-а и 
Бојана Божанић – локална коориднаторка, су 30. јула, на другој 
Фокус групи организованој у Великој сали општине, упознале 
представнике локалних институција са одлуком о оснивању 
Савета и члановима Савета. Директор Центра за социјални 
рад, Пајо Богдановић, изнео је проблеме са којима се Центар 
суочава у свакодневном раду, нарочито Служба помоћи у кући. 
Слободан Јеремић, испред Удружења пензионера, представио 
је рад Удружења и могућности умрежавања.  Председница 
„Златиборског круга“ и координаторка пројекта „Млади 
за старе“ је представила досадашње резултате пројекта и 
захвалила се свима који су учествовали у досадашњем раду и 
иницијативи за оснивање Савета за социјалну политику.



У Чајетини је 22. јула у Великој сали општине, као 
део пројекта “Млади за старе” који реализује удружење 
“Златиборски круг”, организована Фокус група за 
председнике сеоских месних заједница. Ово је прва од 
укупно три Фокус групе чије организовање представља 
део активности у оквиру процеса израде Локланог 
акционог плана за старе у општини Чајетина.

Координаторке пројекта, Зорица Милосављевић и  
Ивана Милојевић, упознале су учеснике са циљевима 
Пројекта и реализованим активностима, а Бојана Божанић, 
локлани координатор за израду ЛАП-а, говорила је о 
важности формирања мреже партнерства у локалној 
заједници, истичући неопходност учешћа представника 
сеоских месних заједница.

Чланови Радне групе за израду Локалног акционог плана 
за старе су представили резултате досадашњег процеса 
израде овог стратешког документа, укључујући и резултате 
анкете о положају и потребама старих лица у општини 
Чајетина. Као један од најзабрињавајућих података у оквиру 
резултата анкете издвојен је податак да 13% испитаника 
нема никаква примања

Учесници су представили своје месне заједнице и 
структуру становништва и навели основне проблеме који се 
тичу старих (недостатак услуга и комуникације, непостојање 
мреже партнерства, социјална издвојеност старих и 
недовољна искоришћеност ресурса старих особа).

Изнети су предлози за решавање појединих проблема 
и побољшање положаја старих у сеоским месним 
заједницама.

Донет је закључак да се у свим срединама поставе реални 
и остварљиви циљеви који ће се ослањати на постојеће 
ресурсе, не само у циљу задовољења потреба старих, већ и 
циљу остваривања њихових права и интереса.

Фокус група за представнике локалне управе и локалних 
установа и институција, организована је крајем јула. 

Израда Локалног акционог плана за старе у Чајетини и 
читав пројекат „Млади за старе”, представља део програма 
јавног заговарања Америчке агенције за међународну 
помоћ (УСАИД) којим руководи Институт за одрживе 
заједнице (ИСЦ).

Удружење грађана „Златиборски круг“ у Чајетини 
реализује шетомесечни програм подршке и помоћи 
Дневном боравку за децу са инвалидитетом – „Зрачак“. 
Као део пројекта, предвиђена је едукација волонтера 
и особа ангажованих у спровођењу пројекта за нову 
социјалну услугу која се уводи у Чајетини – повремено 
и привремено збрињавање деце чији су родитељи 
спречени да се из одређених разлога брину о њима. 
Едукација је започела 27. јула, организовањем прве 
радионице са темом „Стратегија услуге Дневног 
боравка“. Водитељ радионице био је Горан Ројевић из 
организације „Дечје срце” из Београда.  Водитељ је на 
интересантан и креативан начин учесницима представио 
увођење нове социјалне услуге, која ће се у будућности 
пружати корисницима Дневног боравка „Зрачак”, као и 
другим особама које тренутно нису корисници Дневног 
боравка. Учесници обуке ће током дванаест радионица 
стећи знања и вештине које ће им омогућити да се укључе 
у реализацију ове социјалне услуге и тиме допринесу 
побољшању квалитета живота особа са инвалидитетом 
и њихових породица.

Oвај пројекат „Златиборски круг” реализује уз 
финансијску подршку Министарства рада и социјалне 
политике – сектор за заштиту особа са инвалидитетом, а 
координаторка пројекта је Зорица Милосављевић.

Планирано је да пројекат траје до краја октобра и да 
се прикупи 200.000 динара, како би деца корисници 
добили што квалитетнију бригу.

Акцију прикупљања индивидуалних донација спрово-
диће млади волонтери уз подршку омладинске организа-
ције ЦМОК и Канцеларије за младе.

Средства ће се прикупљати путем уличних акција, 
организовањем представа и концерата, спортских 
сусрета, продајом честитки, као и индивидуалним 
уплатама на рачун	бр.	245-61650-63.

У	складу	са	договором	који	је	постигнут	између	Дома	за	децу	и	омладину	„Младост“		из	Бијеле	
и	општинске	управе	Чајетина,		деца	из	Дневног	боравка	„Зрачак”	Чајетина	су	по	први	пут	

боравила	седам	дана	на	мору	од	23-30.	јула	2010.	године.	Овај	одлазак	на	летовање	јесте	својеврсно	
осамостаљивање	деце	и	привикавање	на	нове	средине,	упознавање	друге	деце	и	њихова	даља	

социјализација,	што	је	и	циљ	Пројекта.
	Овим	путем		се	захваљујемо	свима	који	су	омогућили	деци	и	њиховим	родитељима	да	отпутују	на	

летовање	а	то	су:	Општинска	управа	Чајетина	(посебна	захвалност	просветном	инспектору	Мирославу	
Ђокићу	који	је	и	направио	договор	са	директором	установе	у	Бијелој),	Дом	за	децу	и	омладину	
“Младост“	Бијела,	Туристичка	организација	Златибор	,	Културно-спортски	центар	Чајетина...

Захваљујемо	свима	на	показаној	хуманости	и	жељи	да	се	овој
деци	помогне	да	имају	боље	и	срећније	детињство.
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другим особама које тренутно нису корисници Дневног 

стећи знања и вештине које ће им омогућити да се укључе 
у реализацију ове социјалне услуге и тиме допринесу 
побољшању квалитета живота особа са инвалидитетом 
у реализацију ове социјалне услуге и тиме допринесу 
побољшању квалитета живота особа са инвалидитетом 
у реализацију ове социјалне услуге и тиме допринесу 

и њихових породица.

финансијску подршку Министарства рада и социјалне 
политике – сектор за заштиту особа са инвалидитетом, а 
финансијску подршку Министарства рада и социјалне 
политике – сектор за заштиту особа са инвалидитетом, а 
финансијску подршку Министарства рада и социјалне 

координаторка пројекта је Зорица Милосављевић.

се прикупи 200.000 динара, како би деца корисници 
добили што квалитетнију бригу.
се прикупи 200.000 динара, како би деца корисници 
добили што квалитетнију бригу.
се прикупи 200.000 динара, како би деца корисници 

диће млади волонтери уз подршку омладинске организа-
ције ЦМОК и Канцеларије за младе.
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Oмладинци Канцеларије за младе 
општине Чајетина су  6. јула посетили 
децу ометену у развоју која су бора-
вила на Златибору у одмаралишту 
”Такси петрол”. Деца су, иначе,  дошла 
из општина: Шид, Београд и Ужице, 
а са њима су била и деца из општине 
Чајетина. Боравак овој деци омогу-
ћила је организација “Дечје срце” из 
Београда која се већ дуже време ба- 
ви овим хуманим послом. Иначе, 
хуманитарна организација „Дечје 
срце“, кроз спровођење интеграти-
вних, психосоцијалних и едукативних 
програма, помаже деци и младима оме- 
теним у развоју, њиховим родитељима, 
као и волонтерима, да допринесу 
њиховом квалитетнијем животу. Осно- 
вана је 9. марта 2001. као невладина, 
непрофитна и нестраначка органи-
зација, регистрована од стране Саве-
зног Министарства правде. Мисија 
организације „Дечје срце“ је пружање 
професионалне подршке особама оме- 
теним у развоју, као и њиховим поро-
дицама, на територији Србије и Црне 
Горе. Њихова визија је елиминисање 
предрасуда и интеграција особа омете- 
них у развоју, у друштво.  Поред васпи-
тача, на Златибору су били присутни 
и психолози и остала стручна лица 
која су се бринула о њима како би им 
боравак на нашој планини био што 
занимљивији. Канцеларија за мла-
де општине Чајетина у сарадњи са 
Центром за социјални рад и маркетом 
“Рид” са Златибора обезбедила је сла- 
ткише и разне слане грицкалице, пока- 
зујући тако да и даље неко мисли на 
њих. Деца су са одушевљењем примила 
од срца уручене поклоне и позвала 
госте да их поново посете. 

После четири дана спортског и фер-плеј надметања у 15 
спортских дисциплина, завршене су 47. МОСИ у Чајетини. Око 
2000 спортиста из 25 градова тромеђе: Црне Горе, Републике 
Српске, Федерације БиХ, и Србије, показали су још једном 
спортски дух, учврстили пријатељске односе међу градовима 
и оправдали постојање једне овако велике манифестације. 

На стадиону „Швајцарија“, уз звуке фанфара, 11. јула су 
проглашени победници у екипном пласману у женској и 
мушкој конкуренцији, као и свеукупни победник Игара. Пре 
доделе награда, присутнима се обратио председник Скупштине 
47. МОСИ, Никола Смиљанић, захваливши се учесницима на 
показаном изузетном спортском духу уз који су Игре протекле 
без иједног инцидента, и пожелео будућим домаћинима – 
општини Соколац, исто. Признање свеукупном победнику, 
општини Ужице, златни пехар је уручио председник општине 
Чајетина, Милан Стаматовић, а признање за показано спортско 
понашање и витешко надметање добила је екипа Чајетине. На 
крају свечаности затварања, уз звуке химне, заставу МОСИ 
предао је Иван Тмушић, кошаркаш из Чајетине, спортистима 
општине Соколац, домаћинима следећих МОСИ. 

                                 
    1. УЖИЦЕ
    2. ПЉЕВЉА
    3. НОВА ВАРОШ

Више о МОСИ можете прочитати на сајту: 
www.mosiigre.com
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Конференција за новинаре 47. МОСИ „Чајетина 2010.“ заказана 
за 10. јул, одржана је у сали за састанке Туристичке организације 
Златибор. Присутне новинаре, који су неуморно пратили Игре 
и слали извештаје за своје медије у три државе, поздравили су: 
председник општине Чајетина - Милан Стаматовић, директор 
Туристичке организације Златибор - Арсен Ђурић и директор 
Културно-спортског центра Чајетина - Никола Смиљанић.

Након што се захвалио новинарима и учесницима Игара, 
председник Стаматовић је нагласио важност ових игара за нашу 
Општину истакавши да се одржавају у потпуности у организацији 
Општине, Културно-спортског центра и Туристичке организације 
Златибор. „Морам да кажем да су за нас, у туристичком смислу, 
изузетно значајне ове спортске игре јер огромна средства из 
општинског буџета  улажемо на реализацију спортских дешавања,  
као и у развој аматерског спорта. Ово је изузетна прилика да 
се на тромеђи још једном покаже та наша жеља за међусобном 
сарадњом, која би требало да се шири и учврсти кроз ове спортске 
манифестације. На жалост, морам још једном да напоменем оно што 
већина медија није пренела, а то је да се у организацију ових игара 
није укључило Министарство омладине и спорта, ни морално, ни 
материјално, али на срећу – ми смо успели да ове игре протекну 
тако да учесници то, углавном, нису осетили. Из разговора са 
спортистима и учесницима видимо да су задовољни квалитетом 
смештаја и исхране. Па ипак, тај горак укус незаинтересованости 
Министарства је остао. Били смо приморани да сва атлетска 
такмичења одржимо у Бајиној Башти, што се могло избећи да смо 
имали подршку надлежних да изградимо атлетску стазу за припреме 
националних екипа и тимова, посебно што за то постоји велико 
интересовање спортиста из иностранстава. Без обзира на то, драго 
ми је што за сада све протиче у реду и надам се да ће тако остати 
до краја Игара. Можда важније од такмичења и резултата јесте ово 
дружење, јер када смо се кандидовали за домаћина МОСИ,  водили 
смо се том идејом да се млади друже, такмиче уз фер-плеј, и при 
том лепо проведу на Златибору.“

Директор ТОЗ, Арсен Ђурић, рекао је да су МОСИ значајне 
за Златибор у туристичком погледу јер је ово највећа спортска 
манифестација у  овој години. „ Битно је да је око 2000 спортиста, 
учесника МОСИ, могло да упозна спортску инфраструктуру и 
капацитете Златибора. Ми имамо 6 фудбалских стадиона, спортске 
дворане у Чајетини и Златибору, отворене и затворене базене, 
терене за кошарку, одбојку, фудбал, тенис... То резултира да се на 
Златибору врше припреме спортских екипа како из земље, тако из 
Европе и читавог света. Надамо се да су учесници имали прилику да 
упознају лепоте Златибора и ван спортских терена. Потрудили смо 
се да свако вече организујемо неко културно дешавање на летњој 

позорници. Такође, желимо да учесници МОСИ буду задовољни 
смештајем и услугом на нашој планини, јер су они уједно и будући 
промотери туристичке понуде Златибора.“

Директор Културно-спортског центра, као техничког 
организатора, истакао је да су, захваљујући надљудским напорима 
запослених у овој установи као и Oпштинској управи, МОСИ 
подигнуте на један виши ниво, што се ових дана могло чути и од 
самих учесника. 

„ Ми смо тренутно домаћини и великог броја клубова 
и репрезентација као што су „Спартак“ из Суботице, „Зета“ и 
„Будућност“ из Црне Горе, кошаркашка репрезентација ЦГ, женска 
кошаркашка репрезентација Србије, „Партизан“ са својим млађим 
селекцијама на фудбалском кампу, што све заједно употпуњава 
добру слику Златибора као места за фрхунску припрему спортиста. 
Сама организација МОСИ је велики посао, али мислим да смо 
одговорили свим захтевима.  Морам, такође, рећи да, као што смо 
ми имали помоћ од претходних домаћина МОСИ, тако ће нашу 
подршку и помоћ имати следећи домаћин – општина Соколац.“ 

Присутне новинаре је интересовало какво је образложење 
дало Министарство омладине и спорта Републике Србије због 
упечатљивог одсуства подршке једној тако великој манифестацији, 
манифестацији са дугогодишњом традицијом, као што су МОСИ, 
које су изнедриле неке од највећих имена у свету спорта. 

„ Очито је да је Министарство, не неки начин, и вама и овим 
Играма окренуло леђа,“ рекао је Светислав Тијанић, новинар 
редакције „Дан“ из Подгорице и београдског недељника „Печат“. 

 „На жалост, Министарство није дало никакво образложење 
зашто нам је ускраћена икаква подршка, морална бар, ако не 
материјална, јер се ни на отварању, иако су били позвани, нису 
појавили. Сви знамо како велику улогу има спорт у васпитавању 
младих људи, те овакав њихов поступак иде на њихов образ“, 
рекао је председник Стаматовић. 

„Не годи ми што је политика узела маха и у спортским играма,“ 
рекао је Радојица Пјевчевић, новинар „Информатора“ из Прибоја. 
„ Већ тридесет година пратим МОСИ и приметио сам да сте 
стоички поднели организацију Игара и поред изостанка помоћи 
надлежног министарства, иако сте мала општина и први пут сте 
домаћин МОСИ. На томе вам честитам. Уједно сматрам, пошто 
су Међуопштинске омладинске спортске игре ревија младости и 
спорта, да сте ускраћени  за већу подршку медија из Србије, што 
ми је, првенствено као човеку, а потом и новинару, засметло. “   
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Овогодишње Видовданске свечано-
сти на Златибору  одржане су 27. јуна 
у хотелу „Мона“. Овај догађај је организовао 
Клуб привредних новинара под покровит-
ељством општине Чајетина и Туристичке 
организације Златибор. Видовданску бе-  
седу одржао је професор др Драган 
Недељковић, а госте је поздравио предс-
едник Општине, Милан Стаматовић. 

Универзитетски савез за екологију и технологију - УНИСЕТ уз 
медијску помоћ Клуба привредних новинара организоваo је, од 
7. до 11. августа у селу Трипкова, “Летњу школу предузетништва и 
креативног мишљења” под слоганом “Покажимо свима шта Србија 
има”. У раду школе учествовало је око  40 одличних ученикa 
завршних разреда основних школа и средњошколаца, из 7 
градова Србије. Свечано отварање школе одржано је за 7. август 
у ОШ “Миливоје Боровић” у Трипкови. Том приликом је приређена 
и изложба Радионице за уметничку обраду стакла уметника Ане 
Тошанић и Велимира Тошанића. Покровитељи “Летње школe 
предузетништва” су Министарство просвете и oпштина Чајетина. 
Главни партнер у организацији је „Про Кредит банка“, која је 
првог дана школе организовала радионицу на тему “Од идеје 
до реализације”, где су ученици били подељени у две групе са 
занимљивим задатком: прва група је симулирала привреднике, а 
друга -банкаре. Намера организатора, кажу, била је да дугорочно 
подстакну развој предузетништва у школама и дух производње 
међу младима у Србији. Предавачи су били привредници, 
уметници и професори са универзитета из Београда, Крагујевца 
и Новог Сада. Остварене су и креативне радионице из области 
старих заната, екологије, аграра, скупљања лековитог биља, као 
и новинарства, фотографије, графичког дизајна, маркетинга. За 
ученике су организовани уметнички програми као и атрактивни 
излети у Сирогојно, Стопића пећину, резерват Увац, Дрвенград 
и етно-село Вранеш. Најбољим полазницима “Летње школе” 
уручене су дипломе.

 
 Поводом Недеље Црвеног крста од 8.-15. маја, Црвени 

крст Чајетина реализовао је низ активности. Једна од њих је 
организовање регионалног такмичења  у квизу „Шта знам о 
Црвеном крсту“ деце четвртих разреда  основних школа. Такмичење 
је одржано 12. маја  у Ариљу. На овом такмичењу екипа  Чајетине 
освојила је  друго место . Деца из свих општина која су учествовала 
на такмичењу награђена су тако што им је омогућено бесплатно 
летовање у Баошићу, у одмаралишту Црвеног крста Србије, од17. 
до 24. јула.

 У току недеље Црвеног крста додељена је помоћ за 10 
најугроженијих породица у основним животним намирницама и 
средствима за хигијену. 

Поводом  Светског дана без дуванског дима , 31. маја, активисти 
Црвеног крста Чајетина делили су јабуке и пропагандни материјал 
ученицима у основној школи ,,Димитрије Туцовић,, и Средњој 
угоститељско-туристичкој школи у Чајетини, промовишући  здрав 
стил  живота.

Изборна седница Скупштине Црвеног крста Чајетина одржана 
је 14. јуна 2010.године, на којој је, између осталог, усвојен план 
акције Црвеног крста за период 2010.-2014. година. На овој седници 
Скупштине, поводом Светског дана добровољних давалаца крви, 
подељена су признања вишеструким  добровољним даваоцима 
крви и даваоцима који су крв дали први пут. 

У организацији Црвеног крста Чајетина и Службе за трансфузију 
крви из Ужица, 8. јула је спроведена општа акција добровољног 
давања крви у библиотеци “Љубиша Р.Ђенић“, на којој је крв дало 
19 добровољних давалаца, показујући још једном да за хуманост 
увек има времена. 

Жири Видовданских културних све- 
чаности, који је ове године  радио у 
саставу: академик проф. др  Драган Неде-
љковић, Љубивоје Ршумовић,  Биља Кр- 
стић,  Милан Стаматовић и  Драган Јовано-
вић, једногласно је одлучио да Златну 
плакету „Витез српске културе“ додели 
Миловану Витезовићу,  плакета  „Витез српс- 
ке глуме“   Александру  Берчеку, „Витез 
српске медицине“  проф. др Марку Бумба-
ширевићу, „Витез српске привреде“  Ђорђу 
Момировићу, „Витез српске музике“ Пред-
рагу Гојковићу Цунету, и „Витез српског 
спорта“ Оливери Јевтић. У  име награђених 
се захвалио Милован Витезовић, рекавши: 
„Видовдан је празник српског певања о 
Косову. Косово никад неће престати да буде 
српско док је српских песника... Косово нам 
је мера народа, векова и слободе. Док су 

другим народима биће народа дефинисали 
филозофи, код Срба су то учинили песници“.  
Александар Берчек је, уместо беседе, 
говорио стихове Јована Дучића: „ Мој добри 
роде, сви су лагали, и твој су видик сав 
помрачили, за својом срећом само трагали, 
и свуда крали и све тлачили...“  Додао је још 
да је велика част бити витез, јер је данас у 
Србији витезова мало. Ђорђе Момировић, 
генерални директор Компаније „Мона“,  
рекао  је да је бити витез српске привреде у 
времену кризе - прави успех. 

Видовданска свечаност
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И ове године, у организацији Младих 
истраживача Србије, општине Чајетина и 
Месне заједнице Чајетина, организован 
je летњи волонтерски камп  који је трајао 
од18.07.-01.08. 2010.    

На кампу је учествовало 11 волонтера 
из: Шпаније, Словачке, Чешке, Канаде, Кор-
еје, Русије, Швајцарске, Финске, који су  ради-
ли на уређењу парка у Чајетини, уређењу 
купалишта у Мушветама, као и фарбању  
клупа око језера на Златибору, старајући 
се, уједно, о чистоћи ових места. Волонтери 
кажу да су веома задовољни организацијом 

кампа. Локално становништво је добро 
реаговало на њихов боравак и рад, тако 
да су остварили многа нова пријатељства. 
Домаћини су за њих организовали излете у 
Стопића пећину, Сирогојно, Гостиље, Мокру 
Гору. Такође су обишли чајетинску цркву и 
библиотеку „Љубиша Р. Ђенић“, која је на њих, 
као и на друге посетиоце, оставила веома 
леп утисак  својим изгледом, уређеношћу и 
богатством и разноврсношћу књига. Иначе, 
занимљив је податак да млада Кореанка, 
волонтерка кампа, у Кореји студира српски 
језик!  

Од 23. до 25. јула на Златибору је одржан 37. Сабор трубача 
западне Србије у оквиру којег се дешава и најстарија културно-
туристичка манифестација, Смотра народног стваралаштва. У ова 
три дана осмишљен је низ културних манифестација уз учешће 
културно-уметничких  и певачких друштава, одржан је концерт 
групе „Галија“, као и концерти  трубача Дејана Петровића и Дејана 
Лазаревића. Финаланог дана, након традиционалне Трубачке 
будилице, на Тић-пољу је одржано такмичење златиборских косаца 
и атрактивна  трка коња. У вечерњим сатима је, пред великим бројем 
посетилаца који су пркосили тмурном и хладном времену бодрећи 
своје фаворите, почело такмичење 14 трубачких оркестара. У овом 
квалификационом такмичењу за наступ на 50. Сабору у Гучи, за 
најбољег трубача стручни жири је прогласио Дејана Лазаревића 
којем је припала Меморијална награда “Мића Петровић”, док је 
жири новинара и публике „Златну трубу“ доделио  Дејану Јевђићу. 
За најбољи оркестар проглашен је Дувачки оркестар Дејана 
Петровића.

Поводом пола века од оснивања Сабора трубача у 
Гучи, 20. августа на платоу испред Дома културе 
у Гучи, одржан је концерт Културно-уметничког 
друштва „Златибор“ из Чајетине и певачке групе 
из Шљивовице, под називом „Златибор Гучи за 
педесети рођендан“.  Златибор је посетиоцима 
представљен на најлепши могући начин: песмом, 
игром и стиховима Михаила Ћуповића.

Међу добитницима осталих награда су: најизворније музицирање 
- оркестар Љубивоја Диковића и Милојка Ђурића, најбоље одсвирана 
песма – Дејан Петровић, најбоље одсвирано коло - Дејан Лазаревић, 
басиста - Дарко Шмакић, тенориста - Дејан Марковић и бубњар - 
Милутин Неговановић. 

За финално такмичење у Гучи директно су се пласирали оркестри 
Дејана Петровића, Дејана Лазаревића и заједнички оркестар Дејана 
Јевђића и Драгана Лазовића, док су за полуфинални наступ учешће 
обезбедили трубачи Вељка Остојића, Драгана Игњића, Ивана 
Јовановића и Рада Петровића. 

Организатор 37. Сабора трубача западне Србије и Смотре 
народног стваралаштва, у којој је уживало неколико десетина хиљада 
Златибораца и њихових гостију, организовао је Културно-спортски 
центар Чајетинa уз подршку општине Чајетина. 
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Градња цркве у Кривој Реци је започела по 
благослову Епископа Жичког Хризостома, 
који је 4. новембра 2006. године освештао 
темеље, а ове године - крстове и звона 
ове цркве. Црква је посвећена светој 
великомученици Марини – Огњеној Марији,
 а грађена је по угледу на српске средњове-
ковне манастирске цркве. По пројекту и под 
надзором архитекте Бранка Игњатовића, 
сазидао ју је Радисав Богдановић, мајстор из 
Биоске. Гра-дила се при пароху мачкатском, 
Радојици Васиљевићу, протојереју. Земљи-
ште за изградњу је даровала Месна заједница 
Крива Река, а својим прилозима у новцу, 
материјалу и раду, помогли су житењи 
ове месне заједнице и њихови пријатељи 

из Мачката, Чајетине, Никојевића, Скр- 
жута, Мушвета, Беле Земље, Љубања, 
Ужица, Београда, Зрењанина, Невесиња, 
Русије и европских земаља. Међу бројним 
донаторима посебно су се истакли: општина 
Чајетина, МЗ Крива Река, „Златиборски 
бисери“ и „Житомлин“ из К. Реке, 
„Агроинвест“ Ужице, „Даница“ из Чајетине, 
„Путеви“ и „Златићи“ из Ужица, „Маркинг“ и 
„Југофриго“ из Беле Земље, месаре „Бојовић“ 
и „Царевић“ К. Река, а од појединаца: крстове 
– Милисав Златић из К. Реке и Милован 
Стевановић из Пож-еге; звона – Милан 
Стаматовић, председник општине Чајетина, 
Бранко Ћупић из Невесиња и Иван С. 
Марковић из Ужица; врата – Ацо Стојановић 

из Мачката, Томислав Златић из К. Реке 
и Милорад Мијатовић из Бајине Баште; 
престо – Милорад Нинчић из К. Реке који 
је и највећи приложник у новцу; престоне 
иконе – Даница Шишовић, иконописац 
из Ужица. Потребно је поменути и људе 
из Одбора за градњу: Илију Јелисијевића, 
Томислава Златића, Живојина Трифуновића, 
Радосава Аћимовића,  Милорада Нинчића, 
Милосава Марковића, Драгана Филиповића, 
Радоја Бојовића, Драгана Бацетића, Драгана 
Церовића, Секулу Жунића, Милована 
Зечевића, Ивана Ивановића, Драгољуба 
Нинчића и Милана Кубур-овића. Завршетак 
радова и освећење цркве планирано је у 
наредне две године.

После 150 година, у Кривој Реци је, 30. јула, поново 
служена света литургија и први пут слављена слава 

посвећена Огњеној Марији. У новосаграђеној цркви, 
свечаности је присуствовало око 400 верника из 

Криве Реке и околних места.

И ово лето на Златибору, у организацији Туристичке 
организације „Златибор“, беше проткано разноврсним 
културним садржајем. Од 18. јула, када је са Краљевог 
трга у директном преносу РТС-а,  „Жикина шареница“ 
обојила ово туристичко место, низали су се: „Песма и 
Бинго“ - такође у директном преносу, Фестивал народне 
музике, концерт Трубачког оркестра Дејана Јевђића, 
концерти културно-уметничких друштава из општине 
Шид и  КУД-а  „Златибор“ Чајетина, концерти музи- 
чких група „Галија“ и  „Ван Гог“, певачи  Ли Мен и 
Бранко Пражић, Међународни дечји музички фестивал 
„Златини дани“ и Међународни дечји фестивал 
фолколора „Лицидерско срце“, као и представе 
„Смех, само смех“ у извођењу Ивана Бекјарева, „О, 
какав диван дан“ Весне Пећанац, и представа за децу 
„Зека лепотан“ позориштанцета „Смајли“... У оквиру 
златиборског Културног лета, у сарадњи са Културно-
спортским центром Чаје тина, Библиотеком  „Љубиша 
Р. Ђенић“, Туристичким удружењем Рожанство, одр- 
жане су и манифестације на локалитетима  
изван Краљевог трга, где су посетиоци наше планине 
могли упознати шареноликост златиборских места и 
уживати у манифестацијама као што су: Сабор изворне 
народне песме „Без извора нема воде“ – Рожанство, 
Ерски кабаре – Чајетина, Ликовна колонија – Трнава и 
друго. 
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На Златибору су, 30. августа, додељене награде „Златни бор“ 
за најбоље резултате у туризму у 2010. години. Награде је 
традиционално доделила Туристичка организација Златибор у 
осамнаест категорија,  на основу резултата спроведеног конкурса. 
Поред додељених плакета додељене су и вредне  робне награде 
и туристчка путовања. Истом приликом свечано су потписани 
уговори о стипендирању шест студената туризма и угоститељста са 
територије општине Чајетина. 
Свечана додела награда и диплома спроведена је у згради 
Туристичке организације „Златибор“ уз пригодан програм, а поводом 
обележавања петнаестогодишњице  рада организације. 
На свечаности су се присутнима обратили директор ТО Златибор  
господнин Арсен Ђурић, док се у име награђених обратио директор 
Хотела Палисад господин Војислав Јањић.
Списак награђених: 
1. Најуређеније двориште у сеоском домаћинству – Александар 
Дацовић - Љубиш 
2. Најбољи издавалац лежаја на селу – Јадранка Михаиловић – 
Рожанство 
3. Најуређеније двориште на Златибору: 
   1 награда – Зоран Симеуновић 
   2 награда – Милић Новаковић 
4. Најбољи издавалац лежаја на Златибору:               
   1 награда – Драган Савичић – Вила „Бајка“ 
   2 награда – Верица Чоловић 
5. Најбоља спремачица – Наташа Кутлашић 
6. Најбољи конобар – Недељко Спасенић 
7. Најбољи кувар – Милан Марјановић 
8. Најбољи рецепционер – Рајкица Луковић 
9. За успешну промоцију Златибора – Аматерска прозоришна група 
Златибор - Чајетина 
10. За допринос промоцији туристичке понуде Златибора – 
Регионална Телевизија „Лав“ 
11. За допринос развоју спортског туризма – Хотелско Туристичко 
трговинско акционарско друштво „Палисад“ 
12. Најбоља туристичка агенција – Агенција „Златекс“ 
13. Најбољи угоститељски објекат – ресторан, пицерија, ноћни клуб, 
кафе бар...- СУТР „Гранд“ 
14. Најбољи угоститељски објекат – хотел, мотел, пансион, 
апартманско насеље, одмаралишта... – Хотел „Мона Златибор“ 
15. Организација која је допринела развоју туристичке понуде 
Златибора – Специјална болница за болести штитасте жлезде и 
метаболизма „Златибор“ – Чигота 
16. Појединац који је допринео развоју и промоцији туризма 
Златибора – Јосип Ристановић 
Списак стипендиста: 
1. Небојша Пјевић – Висока хотелијерска школа струковних студија, 
II година – смер гастрономија 
2. Ђорђе Жиловић – Географски факултет, II година – смер 
туризмологија 
3. Биљана Марјановић – Универзитет Сингидунум, III година – 
Туристички менаџмент 
4. Марија Џамбић – Висока хотелијерска школа струковних студија, I 
година – смер ресторатерство 
5. Немања Крсмановић – Универзитет Сингидунум, III. година – 
Туристички менаџмент 
6. Ана Радибратовић 

Дан села Рожанства је 19. август, 
Преображење Господње. Сваке 
године, на овај дан, вредни Рожањци 
организују пригодне свечаности којима 
обележавају свој празник. Овог августа, 
у оквиру традиционалног Сабора 
изворне народне песме, пуштен је у рад 
водовод Трнава -Рожанство, дуг око 5 
километара. Част да „отворе“ водовод 
припала је председнику Општине, 
Милану Стаматовићу и председнику 
МЗ Рожанство, Јосипу Ристановићу. 
Након тога је, пред зградом школе, 
представљена књига Милосава 

Радибратовића „Понос завичаја“ која 
говори о близу 200 високошколаца, 
који су рођени, или воде порекло 
из Рожанства. Издавач књиге је 
Библиотека „Љубиша Р. Ђенић“,а 
о књизи је испред издавача и у име 
рецензента – професора Милисава Р. 
Ђенића, говорио професор Драгољуб 
Новаковић. Централна манифестација 
био је 7. сабор изворне народне песме 
„Без извора нема воде“, на којем је 
учешће узело око 30 певачких група и 
парова које негују народно певање – 
певање „из вика“, карактеристично за 
златиборски крај. На такмичењу су  по 
први пут били и представници из Новог 
Сарајева и Новог Горажда из Републике 
Српске. Према оцени стручног жирија, 
награду „Златно буренце“ добио је 
певачки пар Илија и Велимир Радовић 
из Јабланице, „Сребрно буренце“ 
припало је КУД-у  „Водопад“ из 
Доње Ражане, а „Бронзано буренце“ 
освојила је певачка група „Јабука“ из 
Јабуке. Награду за најлепши водећи 
глас добила је Бисерка Лукић из КУД-а  
„Радиша Поштић“ из Мрчајеваца. 
Уручена је и награда Вићентију 
Мићићу из Рожанства за допринос у 
развоју села. 
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Трећа је година како се у Чајетини 
одржао Летњи улични ерски кабаре. 
Тек трећи рођендан, а интересовање - 
велико! Јер, ово је Кабаре који се ради 
с љубављу, пажњом, ентузијазмом и 
душом. Уходана екипа организатора: 
Библиотека „Љубиша Р. Ђенић“, Културно-
спортски центар Чајетина, Туристичка 
организација Златибор и Месна заједница 
Чајетина, под покровитељством Општине, 
пред своје суграђане и госте Златибора, 
као на длану, понудила је две вечери 
(12. и 13. август) испуњене хумором, 
музиком, представама...  Оркестар „Бид 
бенд“ из Зрењанина, који се претходне 
године показао као одличан, наступио 
је и ове године. Ерски хумор извели су 
глумци-аматери из Чајетине на текстове 

У школску 2010/2011. годину на подручју општине Чајетина 
уписано је 143 ђака првака. У односу на прошлу годину, број 
првака је већи за 21. Знатно већи број првака ове године је 
уписан у О.Ш. ,,Димитрије Туцовић“: у Чајетини 62 ђака, на 
Златибору 37, у Мушветама  двоје, у Доброселици једно и у 
Голову једно дете - укупно 109 ђака. У ОШ „Миливоје Боровић“ 
уписано је укупно двадесет троје деце: у Мачкату 13, у Кривој 
Реци 2, у Шљивовици  5, у Горњој Шљивовици  3, док у Трипкови 
ове године није било првака. И О.Ш. „Саво Јовановић Сирогојно“ 
ове године дочекала је једанаест нових малишана, 6 више него 
прошле године: у Сирогојну  осам, у Љубишу  једно, у Жељинама 
двоје, док у Гостиљу и Рожанству првака, на жалост, нема. И ове, 
као и претходних година, бригу око превоза  ђака, са субвенцијом 
од 100 %, преузела је Општина. Надлежни су се постарали  да се 
за ученике који путују од Борове Главе и Водица до Златибора, за 
обе смене, уведе нова аутобуска линија, док је за превоз деце из 
околних села ангажован школски комби.
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афористичатра Рада Јовановића, у режији 
Биљане Здравковић, а од представа 
присутни су могли да погледају комедију  
„О, какав диван дан!“ у извођењу Весне 
Пећанац,  „Титов тајни дневник“ Милоша 
Николића у врсној глуми Миленка 
Павлова, „Ковачи“ – Пулс театар Лазаревац, 
и ренесансну еротску комедију „Мушица“. 
Уз шарене осмехе младих кловнова 
аниматора, у идиличној атмосфери уз 
свеће и месечину, додељене су и награде 
најбољим афористичарима. На тему 
љубави стигло је преко 600 афоризама из 
Србије, Црне Горе, Републике Српске и – 
Хрватске! Најбољи су били: Милан Тодоров 
из Петроварадина, Дејан Милојевић из 
Београда и Саво Мартиновић, такође из 
Београда. 

У листу „Политика“ (рубрика „Међу 
нама“), од 20. августа 2010.,  један читалац 
је са задовољством говорио о својој 
посети Чајетини, присуствовању Кабареу 

и уживању и изворном, здравом ерском 
хумору, срдачно препоручујући овај 
догађај: „ Ако неко буде желео да у Србији 
истражује корене њеног хумора, велика је 
вероватноћа да ће их пронаћи у ужичком 
крају. Преношен с колена на колено, хумор 
из овог краја постао је у народу познат 
као ерски хумор... Свесни лепоте хумора 
и жеље да га јавно прикажу љубитељима 
хумора и сатире, Библиотека „Љубиша 
Р.Ђенић“, Културно-спортски центар, 
ТО „Златибор“ и други и ове године су 
организовали избор најбољих афоризама 
на тему „Љубав“, путем јавног конкурса...“                                             

 А како су задовољни организатори?  
Поредећи претходна два са овогодишњим 
Кабареом, Снежана Ђенић, директорка 
Библиотеке „Љубиша Р. Ђенић“, рекла је да 
је манифестација била одлично посећена 
и да је ове године, међу гледаоцима, било 
приметно више гостију који бораве на 
Златибору. Због кише која је почињала да 

пада у поподневним сатима, целокупна 
сценографија била је склоњена, а потом 
поново постављена, што је изискивало 
велики труд запослених да на време све 
буде доведено у ред. 

„У  плану је да се уради, у догледно 
време, зидана позорница са могућношћу 
наткривања, тако да би Кабаре неометано 
текао без обзира на временске услове,“ 
рекла је Снежана Ђенић. „ У договору са 
директором Туристичке организације 
Златибор планирамо да продужимо време 
трајања Кабареа са два на четири дана, а 
дешавања би била подељена на Чајетину 
и Златибор. Иначе, ове године смо мало 
више бацили акценат на савремена 
дешавања и преточили их у хумор, а 
трудићемо се да тако буде и наредних 
година. Завичајним писцима даћемо 
задатак да пишу и  достављају  текстове, 
а ми ћемо одабрати најбоље и адаптирати 
их за сценско извођење.“

106 година успешног трајања мери се 
оствареним резултатима, а од претходног 
Видовдана их је било доста. Да би ишли 
у корак са савременим кретањима у 
библиотекарству, уведен је нови програм 
Cobiss који пружа велике могућности у 
претраживању штампаних публикација. 
Интезивно се радило и на уређењу Музејске 
збирке, као и на ревизији и реинвентаризацији 
грађе по музеолошким принципима. У 
Библиотеци се одржавају и друга дешавања 
различитих садржаја које припремају друге 
институције општине Чајетина. Библиотека 
настоји да свима који јој помажу у раду 
изрази захвалност, а права прилика за то је 
дан њене славе. Овог Видовдана захвалнице 
су добили: Јосип Ристановић - директор 
Студентског одмаралишта „Ратко Митровић“ 
на Златибору за разумевање и сарадњу, 
Мирјана Црнчевић – виши библиотекар 
библиотеке Специјалне болнице „Чигота“ за 
успешну сарадњу на културно-образовном 

плану, Снежана Томић Јоковић – виши кустос 
Музеја на отвореном „Старо село“ Сирогојно 
за несебичну помоћ у сређивању музејске 
збирке и Катарина Доганџић Мићуновић – 
кустос Народног музеја из Ужица за помоћ у 
сређивању ликовне збирке Библиотеке. Већ 
традиционално, проглашен је читалац године, 
Мира Костић. Овом приликом, академски 
сликар Обрад Јовановић отворио је изложбу 
слика Драгића Петровића Медоша „Последња 
загонетка трајања“, учинивши званицама 
и посетиоцима Библиотеке ову свечаност  
још лепшом. У програму су учествовали и 
ученици Средње музичке школе из Ужица који 
су, на хармоници, клавиру и флаути, извели 
композиције познатих светских класика. 
Директорка Библиотеке, Снежана Ђенић, 
поздравила је присутне, истакавши посебан  
значај ове установе у неговању културе и 
неопходности знања као људске потребе, и 
као истинског надахнућа.

Видовдан, дан бога Вида, јесте и дан који 
библиотека „Љубиша Р. Ђенић“ обележава као 
значајан за ову установу. То је дан када је први 
пут пресељена у нове просторије 2000. године, 
а установљен је 2005. када је и обележен под 
називом „Пет година у свом дому“. Ове године 
се навршила једна деценија од како запослени 
у Библиотеци раде у прелепим просторијама, 
којa госте ове установе културе, још никад није 
оставила равнодушним. 
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Захваљујући идеји др Ненада Црнчевића, 
директора Специјалне болнице “Чигота“ на 
Златибору, Удружењу педијатара Србије на 
челу са професором Милошем Банићеви-
ћем и професором Драганом Здравкови-
ћем, а уз подршку Министарства здравља и 
Републичког фонда за здравствено осигура-
ње, „Чиготица“ програм у СБ „Чигота“ успешно 
ради већ трећу годину на превенцији и 
лечењу гојазности код деце и адолесцената. 
Прве младе пацијенте Центар за превенцију 
и лечење гојазности прима  крајем јула 2008. 
године. У току протекле две године у овом 
Центру је едуковано, лечено и рехабилитовано 
преко 1000 деце и адолесцената.

„Деца се упућују из свих делова Србије и 
морам да нагласим да имамо одличну сарадњу 
са терцијалним установама - институтима у 
Београду, Новом Саду, Крагујевцу и Нишу“, 
каже др Снежана Лешовић, начелник Центра 
за превенцију и лечење гојазности Специјалне 
болнице. „Професори из тих центара, ендо-
кринолози пре свега, упућују нам пацијенте. 

Програм је изазвао велико интересовање де-
це, родитеља и лекара примарне здравствене 
заштите. Корисници програма „Чиготица“ пос-
тају и адолесценти из земаља у окружењу, па и 
шире (Чешка, Француска, Аустрија, Мађарска...). 
У току овог лета сваки пети корисник програма 
дошао је без упута, што значи да је сам сносио 
трошкове лечења. Иначе, гојазна деца узраста 
од 12 до 18 година могу једном годишње, у 
трајању од 21 дан, боравити у нашој установи 
о републичком трошку, а дешава се да током 
године долазе и приватно, што нам говори да 
се развија свест о потреби за унапређењем 
здравља кроз један квалитетан стил живота, што 
„Чиготица“ и пружа.“ 

Гојазност код  деце је у 95 % случаје- 
ва последица неправилне хиперкалоријске 
исхране и седентарног животног стила (са- 
ти уз ТВ и компјутер) и удружена је са 
значајним здравственим проблемима. Најче-
шће компликације гојазности код деце су: 
хипертензија, поремећај промета шећера у 
организму и дислипидемија, дијабетес типа 2, 
респираторна оболења, проблеми коштано-
зглобног система... Гојазност у дечјој доби 
повезана је и са психосоцијалним проблемима 
-губитком самопоуздања, што утиче на школски 
и професионални успех. 

„Центар за превенцију и лечење гојазности 
код деце и програм „Чиготица“ представљају 
мултидисциплинарни приступ лечењу који 
подразумева клиничку и психолошку подршку, 
специфичну едукацију, дијететске интервенције 
са смањењем укупног калоријског уноса, 

физичку активност и промену понашања 
и стила живота. Тимски рад у којем, поред 
лекара, учествују психолог, медицинске се- 
стре, дијететичар, професори физичког васпи-
тања, доприноси унапређењу здравља младих 
и има за циљ да се променом животних на-
вика дугорочно реши проблем гојазности 
и компликација које она носи. Захваљујући 
заинтересованости и мотивисаности деце, резу-
лтати су задовољавајући, а поред редукције 
телесне масе од 4 до 11 килограма, код великог 
броја деце су значајно побољшани метаболички 
фактори ризика, физичке способности, као и 
самопоуздање,“ казује др Снежана Лешовић.                           

Овог лета је кроз програм „Чиготица“ про-
шло 400 деце из свих крајева земље, посебно из 
Војводине, а језичка баријера (јер деца говоре 
мађарски, чешки...) није представљала проблем. 
Напротив! Зближили су их исти здравствени 
проблеми али и заједнички циљ и жеља за 
усвајањем здравог животног стила. Исхрана, 
као и физичке активности, прилагођене су 
сваком детету понаособ. За успех лечења 
битна је и едукација родитеља као и њихова 
подршка. Добијени резултати указују да лече-
ње у програму  „Чиготица“ представља ефика-
сну и сигурну терапију гојазности. Запослени 
у СБ „Чигота“ перманентно прате и упоређују 
резултате корисника „Чиготица“ програма 
захваљујући повратним информацијама које 
добијају од колега – педијатара и родитеља 
деце која су била на програму. За сада могу бити 
задовољни постигнутим резултатима, јер „добар 
глас се далеко чује“ !

Гојазност је удружена са значајним здравственим 
проблемима код деце и стога заслужује посебно интересовање 
и лечење које је захтевно, мукотрпно и често не тако успешно. 

У пријатној атмосфери атељеа Владимира Митровића у 
Трнави, у организацији Културно-спортског центра Чајетина, и 
ове године дружили су се, сликали и вајали уметници из: Ужица, 
Шапца, Кикинде, Свилајнца, Београда... На 18. сликарској колонији 
учешће је узело четрнаест сликара и један вајар: Ђорђе Станић, 
Магда Рамона, Драган Димић, Никола Петронијевић (вајар), Маја 
Дејовић, Драгана Ђурђевић, Биљана Лазаревић, Радомир Верговић, 
Верица Јанковић,  Урош Шљивић, Милена Вермезовић, Славиша 
Филиповић, Божо Ковачевић, Брацо Азорић и домаћин - Владе 
Митровић. Овогодишње ликовно дружење је отворио академски 
сликар, професор Обрад Јовановић. Радове који су настали у 
атељеу Владимира Митровића чајетинска публика ће моћи да виде 
крајем септембра.

Организатори ликовне колоније су: Културно спортски центар 
Чајетина, Туристичка организација Златибор и атеље „Трнава“, а 
покровитељ  је општина Чајетина. 
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И ове сезоне запослени у СБ „Чигота“ 
мислили су на своје мале и велике госте. Деци 
из  „Чиготица“ програма представљени су нови 
наслови „Креативног центра“: 

„Отмица професорке латинског“ Фран-
ческе Лонго, „Спасавање Франческе“  Мелине 
Маркета и „Приче о љубави“ Роберте Пјумини. 
За старије читаоце припремљено је вече на 
којем су могли да се упознају са целокупним 
опусом писца Горана Петровића, који је 
добитник наших најзначајнијих књижевних 
награда, међу којима су: “Меша Селимовић”, 
“Рачанска повеља”, “Борисав Станковић”, “Свет-
озар Ћоровић”, НИН-ова награда за роман год-
ине, “Виталова” награда...

За збирку прича “Разлике” (2006) Горан 
Петровић је добио награду “Иво Андрић”. О 
његовом делу је говорио књижевни критичар, 
др Александар Јерков. 

Оно што се посебно издваја јесте изложба 
посвећена  Слободану Јовановићу, под нази-
вом „Први пут у јавности“. Изложба, која је 
постављена у Чиготи 10. августа, посвећена 
је 140-годишњици  рођења великог српског 
политичара, педагога, правника, историчара 
и књижевника Слободана Јовановића (1869-
1958). На њој су приказани живот, стваралаштво 
и просветитељска мисија једног од највећих 

интелектуалаца у српском народу.  Аутор 
документарне изложбе и исцрпног каталога је 
Олга Красић-Марјановић. Стручни консултант 
и писац предговора и хронологије о његовом 
животу и деловању је др Јовица Тркуља, 
професор Правног факултета. На 20-ак плаката, 
урађених у дигиталној штампи, коришћењем 
доступне грађе Архива и Библиотеке САНУ, 
Народне библиотеке Србије, Архива Србије и 
највећим делом приватног архива породице 
Павловић, тематски су представљени: поро-
дица, детињство, младост и школовање, бор-
авак на грчком острву Крфу, универзитетска 
каријера, просветитељска мисија и друштвени 
ангажман Јовановића. Посебно су приказана 
бројна научна и друштвена признања, као и 
делатност професора Велике школе и правног 
факултета, ректора Универзитета у Београду, 
академика, једног од оснивача и председника 
Српског културног клуба, потпредседника 
владе у Београду (од 27. марта 1941.) и касније у 
Лондону, као и део приватне и јавне преписке. 
Зборником “Савременици о Слободану Јован-
овићу” значајно се расветљава дело Слободана 
Јовановића у контексту критичке мисли доба 
у коме је радио и објављивао. Оно је, као 
документ критичког става једног времена, 
изванредно полазиште за правилно тумачење 

значаја научне мисли овог нашег великана 
у вези одговарајућих друштвених прилика 
бурног двадесетог века. О зборнику је говорио 
проф. др Јовица Тркуља.

Од осталих дешавања потребно је поменути 
изложбе слика ЛК „Колут-Мандић“ под називом 
„Жена“ на којој су се представили аутори из 
Србије, Црне Горе, Грчке, Бугарске, Мађарске, 
БиХ и Хрватске; изложба Удружења ликовних 
уметника Београд, као и самосталне изложбе 
: Станке Тодоровић, Јова Пушкара, Анђелке 
Карајовић, Стојана Аничића, Зорана Пауновића-
Доротеја, Ристе Антуновића, Драгослава Хусара 
и Снежане Симић Нешковић. За љубитеље 
позоришта, 27. јула је изведена монодрама „О, 
какав диван дан“ у извођењу Весне Пећанац, 
у којој је на занимљив и духовит начин било 
говора о адолесценцији, породичним сукобима, 
кућним тајнама, љубави и праштању. 

Изложба „Дрво живота“ посвећена је обележавању значајног јубилеја 
Музеја на отвореном „Старо село“ у Сирогојну – 30 година од преношења 
првог објекта народног неимарства 1980.године у комплекс културног добра 
од изузетног значаја за Републику Србију.

“Пре 30 година преношењем првог објекта народног градитељства започето је 
стварање јединственог амбијенталног комплекса Музеја на отвореном ‘’Старо село’’ 
у Сирогојну. У част тог јубилеја у петак 30. јула на Дан Музеја и музејску славу Огњену 
Марију, у Дворани Музеја je свечано отворена и изложба „Дрво живота“. То је прича о 
јединству човека и дрвета смештена између два најзначајнија тренутка у вечности: 
рођења и смрти, прича о човеку који разуме дрво, воли га и обрађује поштујући све 
његове природне законитости. Истовремено, то је и прича о дрвету које надживљава 
једну људску генерацију непрестано обнављајући своју младост и лепоту кроз 
уважавање наследника, прича о прошлости и будућности које спајају вешт дрводеља 
и његово дрво. Прича о дрвосечама, дрводељама, дрворезбарима, речју – народним 
неимарима”, речено је на отварању.  

Аутори изложбе су Зорица Златић Ивковић - музејски саветник и Никола 
Крстовић- кустос. 

У Музеју ‘’Старо село’’ од 25. до 27. јула организована je Летња 
ревија антрополошког филма са циљем да се 

прикажу различита документарна филмска остварења из 
широког опуса антрополошких тема. 

Посетиоци су могли видети пројекцију филма “Вода = Живот”, 
Срђана Ђурановића и Друид групе;  емитоване су три епизоде 

из серијала “Мистерије Србије“;  приказана су три филма - 
“Спасовдан”, Добривоја и Добриле Пантелић, 

“Кавијар конекшн”, Драгана Николића и 
“Здраво живо, мајстор Мијо”, Маријане Илић. 
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Међународни кошаркашки турнир за 
јуниоре, „Звезде у успону“, одржан је од 1. до 
3. септембра у дворани Спортско-туристичког 
центра „WAI-TAI“ на Златибору. Учествовали 
су јуниори: Партизана, Хемофарма, Црвене 
Звезде, Младости из Чачка, Ужица, и гости из 
Холандије - екипа Миглиоре. 

Организатор је био Еуробаскет интер-
национал из Београда, а генерални спонзор „Lake“ ауто. Организацију турнира 
помогли су : општина Чајетина, Туристичка организација Златибор, Културно-
спортски центар Чајетина, Хотел „Мона“, „Аква-вива“ и наравно Спортско-туристички 
центар „WAI- TAI“.

Екипе су биле подељене у две групе и у свим утакмицама виђена је квалитетна 
и борбена кошарка.Победник турнира је екипа Хемофарма из Вршца, која је у 
узбудљивом финалу савладала београдски Партизан са 91:84.

Треће место припало је екипи Младости која је победила Црвену звезду са 
71:54, а у утакмици за пето место Ужице је победило Миглиоре са 84:31.

Коначан поредак је: 1. Хемофарм, 2. Партизан, 3. Младост, 4. Црвена звезда, 5. 
Ужице, 6. Миглиоре.

Све присутне екипе изразиле су жељу да турнир постане традиционалан.

Три нова фудбалска терена, од којих су два са вештачком травом, 
само су обрис будућег модерног спортског центра за чију је градњу 
„Палисад” наменио више од пет милиона евра, изјавио је директор хотела 
Војислав Јанић на конференцији за штампу одржаној 23. јула поводом 
почетка фудбалског турнира „Трофеј Палисад 2010“. За две године, како 
тврди Јанић, “Палисад” ће располагати најсавременијим спортским 
центром на Балкану који ће бити у равни са сличним објектима у Европи, 
што ће задовољити захтеве врхунских светских екипа да у идеалним 
климатским условима обаве припреме, рекреацију, или одморе своје 
екипе. Јањић је најавио да ће до наредне летње сезоне у оквиру овог 
спортског комплекса бити изграђена још три фудбалска игралишта, 

после чега следи фаза градње 
пратећих објеката, пре свега 

релакс центра чији ће садржаји 
бити у функцији опоравка и релаксације 

спортиста. “У озбиљним смо преговорима са ФК 
„Утрехт“ из Холандије, чији су представници, боравећи 

на Златибору, показали велики интерес за партнерски 
однос у организацији фудбалских кампова”, истакао је директор 

“Палисада“. Присутни тренери: Ненад Миловановић ФК „Борац“, Звонко 
Живковић ФК „Металац“, Младен Додић ФК „Јагодина“, Славољуб 
Бубоњан ФК „Бар“  и капитени, оценили су да у хотелу „Палисад“ постоје 
изузетни услови за припремне фазе такмичења. Турнир „Трофеј Палисад 
2010“ одржавао се од 23. до 30. јула, а резултати утакмица су били:  ФК 
„Борац“ – ОФК „Бар“ 1:1, ФК „Јагодина“ – ФК „Металац“ 2:1, ФК „Металац“ 
- ОФК „Бар“ 3:0 и ФК „Јагодина“ - ФК „Борац“ 1:2.Свечана додела пехара 
уприличена је 30. јула, а победник фудбалског турнира „Трофеј Палисад 
2010“ је ФК „Борац“ из Чачка, док је на другом месту ФК „Металац“ из 
Горњег Милановца. За најбољег играча турнира стручни жири је 
прогласио Зорана Костића из ФК „Борац“, док је Милан Бојовић из ФК 
„Јагодина“ са постигнута 2 гола проглашен за најбољег стрелца. Пехаре 
најбољима уручили су: генерални директор хотела „Палисад“-  Војислав 
Јанић, председник општине Чајетина - Милан Стаматовић и директор 
Културно-спортског центра Чајетина - Никола Смиљанић.

35. КОШАРКАШКИ КАМП НА ЗЛАТИБОРУ
Овога лета на Златибору је, по 35. пут, отворен Кошаркашки камп проф. 

Александра Николића. Камп је свечано отворио Душан Павићевић - директор 
Кампа,  а госте су поздравили: директор Туристичке организације Златибор – Арсен 
Ђурић, Борислав Бора Џаковић – стручни сарадник са најдужим стажом у Кампу, 
као и Раце Георгијевски који је и ове године, на велику радост малишана, покренуо 
рад мини-баскет радионице у Сирогојну. Стручни руководилац мушког дела кампа 
је интернационални тренер Зоран Триван, а женског дела – Марина Маљковић која 
је са првом петорком ЖКК „Партизан“ освојила своју трећу титулу. И ове године кроз 
Камп су прошли ученици и следбеници школе проф. Александра Николића и Микија 
Павићевића, данас доказани професионалци: Маљковић, Обрадовић, Ценић, Гасић, 
Лукајић, Пешић, Сретеновић...

У пријатељским утакмицама у женској кошарци између репрезентација Србије 
и Турске, које су одигране 28. јуна у КСЦ Чајетина и 29.јуна у Спортско-туристичком 
центру на Златибору, наша репрезентација је победила убедљивим резултатом, пред 
великим бројем гледалаца. Публика је  уживала у одличној спортској представи и 
фер и коректној борби. Ово је, иначе, прва утакмица међународног карактера 
одиграна у Спортској дворани у Чајетини!

На Илиндан су у Гостиљу одржани Први  спортски сусрети месних заједница 
општине Чајетина.
Након многобројних спортских такмичења, увече је уприличен забавни програм 
на којем је председник општине Чајетина, Милан Стаматовић, доделио вредне 
награде победницима Сусрета. Победници су били: 
- МЗ  Златибор у фудбалу; - МЗ Трнава у кошарци; - МЗ Бранешци у превлачењу 
конопца; - МЗ Љубиш у скоку у даљ и; - МЗ Бела Река у бацању камена с рамена.
Прве спортске сусрете организовало је Туристичко удружење Гостиље и МЗ 
Гостиље.


