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У овој, 2010. години, 
реализован је велики број 
пројеката на путној, водоводној, 
канализационој мрежи, као и 
реконструкцији електромреже. 
Завршава се пројекат 
реконструкције водоводне 
мреже за насељена места Мачкат 
и Крива Река. У сарадњи са 
Ужицем решава се и питање 
водоводне мреже за становнике 
Качера и Љубања.

„Завршена је прва фаза изградње 
дечејег вртића у Чајетини. За наредну 
годину у плану је довршетак ових 
радова, као и завршетак фискултурне 
сале на Златибору. На жалост, за оба 
ова пројекта имали смо обећање од 
надлежних министарстава, приликом 
конкурисања, да ћемо добити више 
средстава“, рекао је, у разговору 
за Општински билтен, предсеник 
Општине Милан Стаматовић. „За 
завршетак вртића добијено је 20 
милиона динара. Још толико је било 
обећано у другој фази, али их нисмо 
добили, тако да су радови извођени 
спрам могућности финансирања 
Општине и очекује се да ће бити 
завршени у 2011. години. Фискултурна 
сала на Златибору требало је да буде 
финансирана уз помоћ средстава 
из НИП-а, која ове године нисмо 
добили. Због тога смо одлучили 
да конкуришемо код невладиних 
организација, па се надамо да ћемо 
уз њихову подршку и финансирањем 
из буџета Општине, успети да и овај 
пројекат доведемо до краја у следећој 

години. У овој години је довршена 
реконструкција трга на Златибору. 
Урађен је пројекат за изградњу 
и реконструкцију пута Рудине 
–Рожанство, који је веома важан и 
због музеја „Старо село“ у Сирогојну. 
За то су предвиђена средства из 
Министарства за инфраструктуру. 
Урађен је и део пута Златибор-
Семегњево-Мокра Гора уз помоћ 
средстава из НИП-а, а завршетак 
овог посла очекујемо такође у 2011. 
Од значајнијих пројеката је свакако 
израда Планске регулације. Усвојен 
је Просторни план општине Чајетина, 
а ради се и Регулациони план за 
Чајетину, Златибор и шире подручје 
у површини од 11 000 хектара. 
План би требало да буде завршен 
до краја јануара следеће године. 
При крају је и завршетак Плана 
детаљне регулације у ужем делу 
Златибора за екстра зону. Све ово је 
предуслов за привлачење страних 
инвеститора, како би грађевинске 
дозволе могле бити уредно издаване. 
Чајетина ће бити једна од десетак 
општина које имају урађену Планску 
документацију и створене предуслове 
да заинтересовани инвеститори, као 
и грађани Општине, путем интернета 
имају увид о намени, површинама 
и локацијама на целој територији 
Општине.

Иначе, према статистичким 
подацима које смо редовно 
достављали Сталној конференцији 
градова и општина, гледано кроз све 
параметре које се узимају за мерење 
степена развијености општина, 

наша општина је најуспешнија 
у Србији. То нас обавезује да и у 
2011. години наставимо са истом 
праксом и да развијамо комплетну 
територију општине побољшавајући 
инфраструктуру, да радимо на 
развоју села кроз подстицајне мере у 
пољопривреди и сточарству. Заиста 
је битно створити услове да људи 
остану на селу и баве се домаћом 
производњом и туризмом“, казао је 
Милан Стаматовић.

Мноштво послова везаних за 
нашу општину је у вези са развојем 
туризма. Већи број власника хотела 
на Златибору уложио је значајна 
средства на реконструкцију 
и доградњу својих хотела и 
изградњу пратећих садржаја, што 
је резултирало већим развојем 
спортског и здравственог туризма у 
овој години.

Такође се ради на пројекту 
геотермалних вода, који је, поред 
пројекта за изградњу постројења за 
пречишћавање отпадних вода, један 
од важнијих пројеката планираниих у 
наредној години. 

„Већ неколико година уназад 
говоримо о изградњи гондоле“, 
рекао је председник Стаматовић, 
„али пошто пројекат превазилази 
локалне оквире и спада у оне од 
националног значаја, потребно је 
уложити и више времена и више 
средстава. Почетком године биће 
расписан тендер за изградњу гондоле. 
Ове године смо конкурисали за око 
20 пројеката за доделу средстава из 
Националног инвестиционог плана 
као и код надлежних министарстава и 
владиних и невладиних организација. 
Међу тим пројектима је и овај за 
гондолу. Колико средстава ћемо 
успети да добијемо, знаћемо после 
завршених конкурса, а искрено се 
надамо да ће проћи пројекти који су 
од националног интереса.“

На крају разговора, председник 
Стаматовић је својим суграђанима 
у наредној години пожелео пуно 
среће и здравља, и више међусобног 
уважавања и толеранције!
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29. новембра одржана 
је 29. седница СО 
Чајетина на којој је: 

-У својена Одлука о буџету општине 
Чајетина за 2011. годину, на износ од 
722 000 000,00 динара;
- Одборници су дали сагласност 
на Одлуку о задуживању општине 
Чајетина код домаћих или иностраних 
поверилаца, пословних банака у 
износу до 200 000 000,00 динара;
-Усвојена је Одлука о расписивању 

јавног огласа ради отуђења 
грађевинског земљишта за три 
парцеле на Златибору;
-Усвајањем измене Одлуке о 
стипендирању, студенти дефицитарних 
струка примаће износ од 7 500,00 
динара, док ће студенти по успеху 
задржати постојећи ниво од 5 000,00 
динара;
- Донета је Одлука о расписивању 
референдума ради изјашњавања 
грађана Месне заједнице Чајетина о 
увођењу самодоприноса. Референдум 
ће се спровести 25, 26. и 27. децембра 
2010. године; 
- Донето је Решење о отуђењу 
грађевинског земљишта у Мачкату 

На 27. седници Скупштине 
општине Чајетина усвојен 
је предлог решења о 

именовању директора библиотеке 
„Љубиша Р. Ђенић“ Чајетина. На ову 
функцију именована је Снежана Ђенић 
из Чајетине која је и до сада обављала 
посао директора Библиотеке. На 
лични захтев резрешен је дужности 
досадашњи директор Туристичке 
организације „Златибор“ Арсен 
Ђурић, с обзиром да обавља функцију 
Народног посланика, а за вршиоца 
дужности директора ТО „Златибор“ 
именован је Дарко Ђуровић са 
Златибора, радник ове установе. 
Констатована је оставка заменика 
председника општине Чајетина, 
Милана Лазовића. Усвојени су: Предлог 
одлуке о допуни одлуке о утврђивању 
накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта, и Предлог одлуке о измени 
одлуке о приступању изради Плана 
генералне регулације насељеног 
места Чајетина са насељеним местом 
Златибор (ова одлука подразумева да 
ће се План радити и усвајати фазно). 
Дневни ред допуњен је на самој 
Седници одлуком о отпису камате 
на доспеле локалне јавне приходе 
који се утврђују у годишњем износу. 
Овом одлуком се уређују услови, 
обим и поступак отписа обрачунате 
а ненаплаћене камате доспеле до 31. 
децембра 2009. године, а која није 
наплаћена до краја ове године. Право 
на отпис камате по основу локалних 
јавних прихода остварује се на основу 
захтева обвезника. 

На 28. седници СО Чајетина 
пред одборницима се 
нашао Предлог одлуке о 

доношењу Просторног плана општине 
Чајетина. Седници су присуствовали 
и представници обрађивача Плана 
са Саобраћајног института „ЦИП“, 

заменик генералног директора и 
одговорни планер. У свом излагању 
они су истакли да је општина Чајетина 
међу првим општинама у Србији 
која је усвојила Просторни план и 
тиме испунила обавезу предвиђену 
Законом о просторном планирању. 
Одлука о доношењу Просторног 
плана општине Чајетина, усвојена је 
једногласно. Усвајањем Плана биће 
омогућена градња на целој територији 
наше Општине, али под одређеним 
условима. Усвојена је 
и Одлука о изменама 
и допунама Одлуке 
о буџету општине 
Чајетина за 2010. 
годину (ребаланс 
2). Уз ову одлуку 
одборници су упознати 
са извршењем буџета 
за протеклих 9 месеци 
ове године. Одлука о 
отуђивању и давања 
у закуп грађевинског 
земљишта, затим 
Одлука о изменама 
и допунама Одлуке о 
одређивању назива 
улица и тргова у 
насељеним местима Чајетина и 
Златибор, такође су усвојене. Усвојена 
је Одлука о прихватању обавезе 
сервисирања дуга ради завршетка 
фискултурне сале на Златибору. 
Именован је директор Центра за 
Социјални рад, Пајо Богдановић из 
Златибора, који је и до сада обављао 
ту функцију. Дата је сагласност на 
Извештај о раду за радну 2009/2010. 
годину и План рада за 2010/2011. 
годину Дечијег вртића ''Радост'' из 
Чајетине, као и сагласност на измене 
програма рада КЈП ''Златибор''. 
Утврђен је предлог Одлуке о увођењу 
самодоприноса за подручје Месне 
заједнице Чајетина.

29.ННа 27. седници Скупштине заменик генералног директора и 
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Општина Чајетина тренутно реализује неколико пројеката уз финансијску 
подршку и помоћ више различитих донатора.

Први пројекат, који је започет у претходној години, јесте Реорганизација и 
модернизација Општинске управе. Финансиран је од стране швајцарске владе – 
Агенцијe за развој, кроз програм подршке општинама - МСП, а вредност Пројекта 
износи око 400 000 швајцарских франака. У завршној је фази и требало би да буде 
реализован до јануара 2011. године. 

Такође се реализују два пројекта из фондова Европске уније: први је „Златиборско-
комски пашњаци“ из Програма прекограничне сарадње Србија – Црна Гора, а његова 
укупна вредност износи око 220 000 евра, од чега грант за општину Чајетина износи 
око 110 000 евра. 

Други пројекат је „ГИС – кључ развоја новог Златибора“, кроз програм „Еxchange 
3“. У почетној је фази, а уовор је потписан крајем септембра и предвиђено је да траје 
15 месеци. Вредност Пројекта износи 191 000 евра; кроз донације је обезбеђено
162 000 евра, а остатак ће суфинансирати Општина. 

У току је Пројекат развоја пољопривреде у области воћарства у нашој општини, 
где смо партнери општини Ариље, која је подносилац пројекта. Ради се о узгоју 
јагодичастог воћа, односно малине. Општини Чајетина биће обезбеђена агротехничка 
опрема за засаде малине на површини од једног хектара. То подразумева 
обезбеђивање противградне мреже, система за наводњавања и друго.

Министарство заштите животне средине и просторног планирања је одобрило 
суфинансирање израде Просторног плана општине Чајетина који се налази у 
последњој фази. Локална Скупштина усвојила је најзначајнији плански документ у 
општини, а прошао је и Комисију за планове Републике Србије уз позитивне оцене. 
Очекује се да План ступи на снагу почетком јануара 2011.године.

31. децембра ове године завршава се пројекат Омладинско предузетништво 
који је суфинансиран од стране Министарства омладине и спорта РС, док је део 

средстава обезбедила општина Чајетина. Овим пројектом су се млади упознали са 
предузетништвом, писањем бизнис планова, покретањем сопственог бизниса и 
друго, а реализовали су и шест радио емисија на ову тему. Одштампане су брошуре 
о омладинском предузетништву, као и водичи о могућностима самозапошљавања и 
писању споствених планова за покретање посла. Вредност Пројекта је око 300 000 
динара, од чега је општина Чајетина учествовала са око 80 000 динара. Треба истаћи 
да је у току ове године Канцеларија за младе радила изузетно вредно и реализовала 
доста пројеката на активирању младих, развоју омладинских капацитета, побољшању 
услова живота и рада омладине у својој средини, организовању уличних акција, 
волонтирању, хуманитарним акцијама итд. 

Тренутно се раелизује и Пројекат „Активни грађани“. Ово је пројекат British 
Council-а у области интеркултуралног дијалога и друштвеног повезивања. Визија 
програма је свет у коме млади људи препознају свој потенцијал и покушавају да се 
ангажују у циљу развоја њихових заједница, како на локалном тако и на међународном 
нивоу. British Council реализује овај програм у преко 30 земаља света у сарадњи са 
државним институцијама и локалним партнерима. 24. септембра су, у Палати Србије, 

ДОО „Принт“ Мачкат у поступку 
легализације;
- Усвојен је споразум о сарадњи са 
МСП - Програмом помоћи општинама;
- У оквиру Седнице одборници су 
упознати са Решењем Министарства 
здравља у вези одређивања санитарне 
заштите акумулације „Златибор“ као и 
њеном заштитом.
- Под тачком разно донет је Закључак 
да осамдесет осморо деце из Краљева, 
која су боравила на Златибору, буду 
ослобођена од плаћања боравишне 
таксе.

30. седница Скупштине 
општине Чајетина 
одржана је 16. 

децембра. Усвојена је Одлука о 
одређивању грђевинских подручја 
на територији општине Чајетина, као 
прва фаза конкретизације раније 
усвојеног Просторног плана Општине. 
Додељено је земљиште у Мачкату 
и Чајетини, по раније расписаном 
огласу, као и у Тржном центру на 
Златибору, у поступку исправке 
граница суседних грађевинских 
парцела. Усвојен је Локални план 
управљања отпадом и програм 
коришћења средстава предвиђених 
за заштиту животне средине у 2011. 
години. Након завршеног јавног увида, 
Скупштина је усвојила и Стратегију за 
старе за наредне 4 године. Формиран 
је општински штаб за ванредне 
ситуације. Извршене су промене 
појединих чланова Управног одбора 
дечјег вртића „Радост“, као и Надзорног 
одбора библиотеке „Љубиша Р. 
Ђенић“. На овој седници извршен је 
и избор чалнова Комисије за давање 
грађевинског земљишта, у складу са 
раније донетом Одлуком. Одборници 
Скупштине општине Чајетина нису 
усвојили предлог Решења о поништају 
Решења о давању грађевинског 
земљишта ПК „ Златибор“. На крају 
Седнице вођена је расправа о захтеву 
предузећа „Рашица“ из Словеније у 
вези са умањењем раније уговорених 
обавеза за прибављено земљиште. 
Донет је закључак да се о овој теми 
расправља и на наредној Седници.

ДОО „Принт“ Мачкат у поступку 

подршку и помоћ више различитих донатора.подршку и помоћ више различитих донатора.

модернизација Општинске управе. Финансиран је од стране швајцарске владе – 
Агенцијe за развој, кроз програм подршке општинама - МСП, а вредност Пројекта 
износи око 400 000 швајцарских франака. У завршној је фази и требало би да буде 
реализован до јануара 2011. године. 

комски пашњаци“ из Програма прекограничне сарадње Србија – Црна Гора, а његова 
укупна вредност износи око 220 000 евра, од чега грант за општину Чајетина износи 
око 110 000 евра. 

3“. У почетној је фази, а уовор је потписан крајем септембра и предвиђено је да траје 
15 месеци. Вредност Пројекта износи 191 000 евра; кроз донације је обезбеђено
162 000 евра, а остатак ће суфинансирати Општина. 

где смо партнери општини Ариље, која је подносилац пројекта. Ради се о узгоју 
јагодичастог воћа, односно малине. Општини Чајетина биће обезбеђена агротехничка 
опрема за засаде малине на површини од једног хектара. То подразумева 
обезбеђивање противградне мреже, система за наводњавања и друго.

суфинансирање израде Просторног плана општине Чајетина који се налази у 
последњој фази. Локална Скупштина усвојила је најзначајнији плански документ у 
општини, а прошао је и Комисију за планове Републике Србије уз позитивне оцене. 
Очекује се да План ступи на снагу почетком јануара 2011.године.

средстава обезбедила општина Чајетина. Овим пројектом су се млади упознали са 
предузетништвом, писањем бизнис планова, покретањем сопственог бизниса и 
друго, а реализовали су и шест радио емисија на ову тему. Одштампане су брошуре 
о омладинском предузетништву, као и водичи о могућностима самозапошљавања и 
писању споствених планова за покретање посла. Вредност Пројекта је око 300 000 
динара, од чега је општина Чајетина учествовала са око 80 000 динара. Треба истаћи 
да је у току ове године Канцеларија за младе радила изузетно вредно и реализовала 
доста пројеката на активирању младих, развоју омладинских капацитета, побољшању 
услова живота и рада омладине у својој средини, организовању уличних акција, 
волонтирању, хуманитарним акцијама итд. 

Council-а у области интеркултуралног дијалога и друштвеног повезивања. Визија 
програма је свет у коме млади људи препознају свој потенцијал и покушавају да се 
ангажују у циљу развоја њихових заједница, како на локалном тако и на међународном 
нивоу. British Council реализује овај програм у преко 30 земаља света у сарадњи са 
државним институцијама и локалним партнерима. 24. септембра су, у Палати Србије, 



British Council и Министарство омладине и спорта, свечано потписали Меморандуме 
о сарадњи са 13 градова и општина који ће током наредне три године учествовати на 
пројекту “Активни грађани. Пројекат „Активни грађани“ ће, кроз радионице за младе, 
друштвено корисне пројекте, као и програме међународне размене и умрежавања, 
омогућити развој и подржати активизам омладинских лидера из локалних заједница. 
Планирано је да кроз овај програм прође више од 30 лидера из канцеларија за 
младе и преко 700 учесника. Пројекат ће се имплементирати у 13 јединица локалне 
самоуправе: Ивањица, Кладово, Књажевац, Крушевац, Лајковац, Лапово, Чајетина, 
Нови Пазар, Прибој, Пријепоље, Панчево, Лозница и Прешево. 

У фази реализације је и пројекат „Биодиверзитет и услуге екосистема за локални 
одрживи развој“, у коме поред 10 општина из 6 земаља учествује и општина Чајетина. 
Пројекат се реализује под покровитељством Регионалног центра за заштиту животне 
средине (REC).

Пројекат подразумева израду Локалног акционог плана за биодиверзитет 
општине Чајетина, као једног од секторских планова који се баве заштитом човекове 
средине. Подсећања ради, Општина је пре две године усвојила и Локални еколошки 
акциони план, што је од изузетног значаја за стратешко планирање у области заштите 
животне средине.

Током реализације пројекта радна група састављена од стручњака из области 
биодиверзитета и екологије, заједно са представницима локалне самоуправе, 
припремила је квалитетан документ. Овај акциони план, након одобравања од стране 
донатора, током јануара наћи ће се на Јавном увиду, а затим и пред одборницима 
Скупштине општине.

14. oктобра одржан је шири састанак заинтересованих страна наше општине. 
Састанку су присуствовали представници Комуналног јавног предузећа „Златибор“, 
НВО „Златиборски круг“, Општинског већа, шумске управе, власници фабрике бетона, 
основне школе, Специјалне болнице „Чигота“, Туристичке организације „Златибор“, 
„Скијалишта Србије“, као и радне групе. Представници Ловачког удружења 
предложили су да њихови ажурни подаци буду део анализе стања и изразили 
спремност да предлажу пројектне активности. Подаци Шумског газдинства биће од 
непроцењивог значаја за стварање квалитетног документа. Током рада предложени 
су и приоритети, као и активности у циљу постизања заштите биодиверзитета. 
Предложено је да се обавезно у ЛАП уврсти Анализа климатских услова на Златибору, 
затим Студија флоре и фауне, изградња ботаничке баште, едукација туриста путем 
флајера и многе друге активности. 

У оквиру уговора за пројекат, поред израде ЛАП-а за биодиверзитет, планирано 
је да у 2011. години, након усвајања Плана, Општина предложи реализацију једног од 
пројеката из Акционог плана. Радна група одлучила се за израду Студије заштићених 
врста на територији Општине, као и организовање ботаничке баште. Вредност овог 
Пројекта би износила око 40 000 евра, од чега би половину суме обезбедио донатор 
(REC), а други део би се финасирао из буџета локалне самоуправе. Циљ овог пројекта 
је развијање свести грађана о значају очувања животне средине и разноликости 
биљног и животињског света. 

Обавештавају се порески обвезници – 
правна лица, предузетници и физичка 
лица, који са стањем 31.12.2009. године 
имају доспеле неизмирене обавезе према 
општини Чајетина по основу пореза на 
имовину и комуналне таксе на истицање 
фирме, да је Скупштина општине 
Чајетина донела Одлуку о отпису камата 
на доспеле локалне јавне приходе који 
се утврђују у годишњем износу, а који 
је ступио на снагу 17. септембра 2010. 
године. 
У складу са наведеном Одлуком, отпис 
камате врши се подносиоцу захтева 
који на прописане уплатне рачуне 
уплати главни дуг, осим камате, доспео 
за плаћање до 31.12.2009. године, као 
и главни дуг доспео за плаћање од 
01.01.2010. године до дана подношења 
захтева за отпис камате и камату 
обрачунату на тај дуг. 
Пореским обвезницима који до 31. 
децембра 2010. године уплате доспеле 
обавезе у целини, отписује се 100% 
камате обрачунате на дан 31.12.2009. 
године. 
Право на отпис камате остварује се 
на основу захтева обвезника, који се 
подноси Одсеку за фининсије – Служби 
локалне пореске администрације 
Чајетина, за сваку врсту обавеза посебно 
и утврђује се решењем Локалне пореске 
администрације, у складу са Законом и 
наведеном Одлуком. 
Како алтернативних рокова за 
подношење захтева за отпис камата, 
односно продужење рока за плаћање 
доспелих обавеза неће бити, јер се 
могућност отписа камате на локалне 
јавне приходе законом изузетно 
даје само у 2010. години, позивају се 
заинтересовани порески обвезници да 
се за све информације о примени одлуке 
непосредно обрате Служби локалне 
пореске администрације канцеларија бр. 
214 односно на телефон број:

031-832-282 и 031-831-250. 
Служба локалне пореске 

администрације
Општине Чајетина.
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Делегација Европске уније у Републици 
Србији и Заједнички технички секретаријати 
Програма прекограничне сарадње 
Србија - Босна и Херцеговина и Програма 
прекограничне сарадње Србија - Црна 
Гора, уз подршку Канцеларије за европске 
интеграције Републике Србије, Дирекције за 
европске интеграције Босне и Херцеговине 
и Министарства за европске интеграције 
Црне Горе, организовали су на Златибору 20. 
новембра Свечану церемонију потписивања 
уговора са корисницима чији су пројекти 
одобрени за финансирање у Првом јавном 
позиву, у оквиру Програма прекограничне 
сарадње. Поздравни говор и уводну реч дао 
је Божидар Ђелић, потпредседник Владе за 
европске интеграције и министар за науку и 
технолошки развој РС.

Овај програм финансира Европска 
унија у укупној вредности од 5,2 милиона 
евра. У првом јавном позиву за достављање 
предлога пројеката, које је изазвало велико 
интерсеовање потенцијалних корисника, 
учествовала је и општина Чајетина са 
пројектним предлогом за Програм Србија 
- Црна Гора. За овај програм предато је 57 

пројеката од којих је 13 одобрено, а општина 
Чајетина заједно са општином Андријевица, 
за пројекат за унапређење млекарства у 
сеоским подручјима, уговорила је пројекат 
вредан 200 000 евра. 

„Ова средства поделиће се за подстицај 
и развој сточарства и једне и друге општине, 
конкретно, за микробиолошку лабораторију 
за општину Чајетина, а други део новца 
биће утрошен за набавку расхладних 
уређаја за млеко за сеоска домаћинства 
и набавку лактофриза у млекарској 
индустрију у општини Андријевица. За 
нас је овај пројекат веома значајан с 
обзиром на чињеницу да последњих 
година нагло опада пољопривредна 
производња, све је мањи број произвођача, 
а ово су изузетно квалитетна подручја за 
подстицај и развој млекарске индустрије 
и сточарства. Чињеница је да ће за 
изградњу лабораторије, као и едукацију 
сеоских домаћинстава за што квалитетнију 
производњу, бити потребна већа стручна 
подршка, а наравно и додатна финансијска 
средства. Ми ћемо их, уз ову помоћ која 
је почетна и иницијална, обезбедити из 

општинских буџета и унапредити млекарску 
производњу. Као водећи партнер у овом 
Пројекту пренећемо своја искуства 
Андријевици око набавке опреме, јер 
смо ми уз пордшку Норвешке Владе 
одавно прешли тај пут и опремили наше 
произвођаче са овим уређајима“, рекао је, 
након потписивањa уговора, председник 
општине Чајетина, Милан Стаматовић. 

Спровођењем ових пројеката стварају 
се темељи за даљу сарадњу и развој 
прекограничних регија. Поред тога, и 
институције из Србије, Босне и Херцеговине 
и Црне Горе, као и из удаљенијих и 
мање развијених места, стичу драгоцено 
искуство о значају европских интеграција и 
коришћењу фондова Европске уније. 

Удружење грађана „Златиборски круг“ је 27. и 28. октобра 
организовало последњи семинар за чланове Радне групе за 
израду ЛАП-а за старе у Чајетини.
Учесници семинара, представници свих релевантних локалних 
институција и удружења, су у току ова два дана привели крају 
процес израде стратешког документа са којим су сви грађани 
имали прилику да се упознају на Jавном увиду. У процесу 
израде ЛАП-а за старе су, у циљу утврђивања положаја и 
потреба старих лица и њихових породица, подаци прикупљани 
од релевантних институција, али и кроз анкетирање грађана и 
организовање Фокус група за представнике Локалне управе, 
локалних институција и породице са старима. 
Национална стратегија о старењу у Србији је, иначе, донета 
2006. године.

Израда Локалног акционог плана за старе у Чајетини трајао 
је осам месеци и део је пројекта „Млади за старе“ који 
„Златиборски круг“ реализује у оквиру програма Иницијативе 
јавног заговарања Америчке агенције за међународни развој 
(USAID), којим руководи Институт за одрживе заједнице 
(ISC). Документ је стављен на Јавни увид 26. новембра, 
а сви становници Чајетине и заинтересовани су могли да 
га погледају на Интернету, на сајту општине Чајетина. На 
састанку одржаном у чајетинској библиотеци, 13. децембра, 
који је представљао завршетак Јавног увида овог Нацрта, 
присуствовали су чланови Радне групе за израду ЛАП-а 
за старе, укључујући координатора Радне групе - Бојану 
Божанић и ментора - Бранкицу Јеремић, представници 
Центра за социјални рад, представници Удружења 
пензионера, председник МЗ Рудине - Милоје Власоњић и 
чланови Пројектог тима - мр Зорица Милосављевић и Весна 
Белчевић. Присутни су изразили задовољство због успешно 
реализованог процеса израде овог документа и сложили 
се у констатацији да ће његово усвајање и имплементација 
директно утицати на побољшање положаја старих особа и 
њихових породица и на развој међугенерацијске сарадње у 
локалној заједници. 
Добар завршетак овог пројекта, у који је уложен велики рад и 
труд, јесте његово усвајање на 30. седници СО Чајетина.

Удружење грађана “Златиборски круг” Чајетина

УСВОЈЕН ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СТАРЕ 
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Европска унија издвојила 
је око 5 милиона еура за 
подстицање привреде и 
побољшање рада локакних 
власти у 29 градова и 
општина, међу којима је и 
општина Чајетина.
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Аустријски “Суфаг” гради систем за вештачко оснежавање, тако 
да ће скијаши од сада моћи да скијају на Златибору чак и ако не буде 
довољно снега. На овом комплексу површине 12,3 хектара, где се 
налазе четири ски стазе, савремена шестоседна жичара, “тјубинг” и два 
ски-лифта типа “сидро”, Јавно предузеће “Скијалишта Србије” почело је 
градњу система за вештачко оснежавање, уз помоћ којег ће Торник 
током целе зиме бити доступан скијашима, али и повећати приходе 
овог туристистичког центра. Вештачки снег ће покривати све четири 
стазе: Змајевац, Торник, Рибница и Чигота, као и везне ски-путеве 
и ски-полигон. Дужина инсталација вештачког снега износи 5 км, 
док читав систем обухвата пет фиксних топова, 12 мобилних топова 
и 16 лансера. Све стазе могу да се покрију снегом дебљине 30 цм за 
100 сати. Вода за производњу вештачког снега ће бити доведена из 
оближњег језера Рибница. Пројекат се финансира из средстава НИП-а 
и вредан је 53 милиона динара, а реализује га предузеће “Србија воде”. 
Из НИП-а се такође финансира и изградња Визитор центра који би 
коштао 15 милиона динара. То је објекат који ће имати угоститељску 
намену а налазиће се поред излазне станице жичаре шестоседа. 
Уговор са компанијом „Суфаг“ износи 200 милиона динара, а средства 

за то су обезбеђена делимично из субвенција за 2010. годину, док ће 
остатак бити плаћен у наредним годинама у форми робног кредита.

“Када говоримо о ски-центру Торник, ми говоримо о цело-
годишњем садржају, са циљем да се што више туриста доведе на 
Златибор, да се они што дуже задрже и - наравно – потроше новац, 
али тако да оду задовољни тиме што су потрошили, а са жељом 
да се овде врате и доврше обилазак атракција које Златибор нуди. 
Једна од кључних атракција коју сада потенцирамо јесте Торник 
као национални ски-центар који ће, са инфраструктуром коју сада 
градимо, бити једно од водећих места познато као целогодишње 
место за забаву“, рекао је државни секретар, господин Петковић. 

Председник општине Чајетина подсетио је да је ресорно 
Министарство у последњих неколико година уложило значајна 
средства у низ пројеката у нашој општини. „До краја године ћемо 
имати сву потребну планску документацију која је предуслов да 
се ово место плански и успешно развија. Наставићемо сарадњу са 
„Скијалиштима Србије“. Ове године нисмо успели да спроведемо 
идеју да се на Обудојевици изгради забавни парк као што смо 
најављивали, због нерешених имовинско-правних односа, али ћемо 
регулационим планом и то успети да уредимо,“ додао је Милан 
Стаматовић.

Директор ЈП „Скијалишта Србије“, Небојша Скорић, рекао је: 
„Порука коју желим да пошаљем преко вас љубитељима скијања у 
Србији, али и све већем броју гостију који долазе из иностранства, 
јесте та да ће Торник за предстојећу зимску сезону бити спреман 
у свим сегментима своје понуде. Све што поседују европски ски-
центри у техничкој опремљености, поседује и ски-центар Торник. 
Захваљујући систему за вештачко оснежавање, почетак сезоне на 
Торнику био би могућ од половине децембра, а трајао би до половине 
априла“. 

Производња вештачког снега може почети оног тренутка када 
се температура ваздуха спусти на бар три степена испод нуле. 
ЈП “Скијалишта Србије” објавило је званичне цене ски- карата за 
наступајућу сезону, тако да ће скијаши на Златибору моћи да скијају у 
јеку сезоне уз шестодневни ски-пас по цени од 5.650 динара. 

„На основу разговора са представницима хотелијера и других 
туристичких субјеката, имамо обећање да ће цене за предстојећу 
туристичку сезону остати на нивоу прошлогодишњих, а да ће понуда 
садржаја бити већа“, рекао је директор ТО Златибор на крају прес 
конференције.

На прес конференцији одржаној у Туристичкој 
организацији Златибор, 29. октобра, државни 
секретар РС Горан Петровић, председник општине 
Чајетина Милан Стаматовић, директор ТОЗ-а 
Дарко Ђуровић, директор „Скијалишта Србије“ 
Небојша Скорић и директор „Србија шума“ Никола 
Вуканић, говорили су, пред представницима 
многобројних медијких кућа, о предстојећој сезони на 
Златибору и плановима за ски-центар Торник. 

Дешавање у Библиотеци
КВИЗ КУП СРБИЈЕ
У организацији Савеза загонетача Србије, а под покровитељством СО 
Чајетина, ТО Златибор, Библиотеке „Љубиша Р. Ђенић“, 26. септембра је 
у Библиотеци организован квиз Куп Србије. Домаћин је био Бојан Савић. 
Такмичило се 19 такмичара из читаве Србије, међу којима су били: Зоран 

Радисављевић (европски првак у прављењу анаграма), Ненад Јовановић (отворио 15. питање у 
квизу „Милионер“), Коста Жељски – пореклом из Жељина (написао прву 3D књигу у свету) и други. 
Победници са овог такмичења, који одлазе у финале квиза, а које ће се одржати у Београду до краја 
ове године, су: Зоран Радисављевић из Новог Сада, Ненад Јовановић из Београда и Коста Жељски из 
Перлеза (Банат). Такмичари су били изузетно задовољни организацијом квиза и пријемом који су имали 
у Чајетини. Посебно су изразили одушевљење библиотеком „Љубиша Р. Ђенић“.
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Светски дан туризма - Туристичка 
организација Србије је, 27. септембра, на 
Светски дан туризма, организовала већ 
традиционалну доделу награде „Туристички 
цвет“, која се даје организацијама и 
појединцима за подизање квалитета услуга 
и промоцију туризма Србије. Овогодишња 
награда доделила се четрнаести пут, у 
14 категорија. У категорији „Туристичка 
организација“, „Туристички цвет“ је добила 
Туристичка организација „Златибор“. 
У предходној години, ТО „Златибор“ је 
успешно радила на промоцији туризма, 
завршила је градњу свог пословног 
објекта са информативним пунктом, 
кухињом и рестораном за обуку ученика 
средње туристичко-угоститељске школе, 
канцеларијским простором и смештајним 
делом у категорији преноћишта. Поред 
ове награде, Златибор је добио још једно 
признање: у категорији „Угоститељски 
објекат за смештај“, награду „Туристички 
цвет“ добио је хотел „Златибор Мона“.

Три награде за ТО Златибор - 
Туристичка организација „Златибор“, на 
манифестацији „Изложба туристичких 
публикација Србије“, добила је три награде: 
две у главној категорији за „Најбољу 
туристичку мапу“ и  „Најбоља аудио-

видео публикација“, и једно специјално 
признање у категорији „Најбољи допунски 
промотивни материјал“ у којој је награђен 
каталог разгледница.

Ова шеста по реду манифестација, 
одржана је 3. новембра у легату Милића 
од Мачве у Крушевцу, а организатор 
манифестације је била Туристичка 
организација града Крушевца, која је на 
веома занимљив начин представила свој 
град учесницима манифестације, почевши 
од доделе нагрда у поменутој галерији, у 
којој су посетиоци могли да погледају све 
награђене туристичке публикације и слике 
овог уваженог сликара, до организованог 
разгледања Лазаревог града, цркве 
Лазарице, музеја и зграде општине.

Велики број туристичких организација 
из наше земље, али и туристичке 
организације из Републике Српске и 
неколицина организација из Црне Горе, 
узеле су учешће на овој манифестацији. 
Овом наградом је туристичка организација 
Златибор оправдала своје место у самом 
врху најбољих туристичких дестинација 
наше земље, али и добила велики задатак 
за идућу годину: одржати овогодишњи 
успех, и постићи већи.

Туристичка организација Златибор 
на сајму у Београду - Туристичка 
организација „Златибор“ наступила 
је на сајму ски-опреме који је одржан 
од 2. до 5.децембра у Београду. 
Овогодишњи Експо-зим окупио је 
мноштво произвођача и излагача 
ски-опреме, а уз њих и велики број 
туристичких агенција из целе 
земље. Манифестацију је отворио 
некадашњи југословенски шампион у 
скијању Борис Стрел и министарка 
Омладине и спорта Снежана 
Самарџић- Марковић. Туристичка 
организација Златибор наступила 
је у оквиру штанда „Скијалишта 
Србије“, а гости су се могли упознати 
са ценама и плановима за предстојећу 
зимску сезону на Златибору.

На Торнику је 19. децембра пуштен у рад 
систем за вештачко оснежавање. Овај 
ски-центар располаже са 12 мобилних и 5 
фиксних топова, као и 16 топова лансера. 
Овај систем за 100 сати рада може да 
произведе и до 30 цм снега, а услов да 
почне да производи снег је температура 
од -3 степена целзијуса и ниже. Пројекат 
је реализован захваљујући Министарству 
економије и регионалног развоја и ЈП 
Скијалишта Србије.

ДЕЦА ИЗ КРАЉЕВА НА ЗЛАТИБОРУ
Захваљујући великодушном гесту власника коначишта „Спорт Трим“, општини Чајетина 
и Туристичкој организацији „Златибор“, 100 малишана из основних школа из Краљева: 
„Чибоковачки партизани“, „Вук Караџић“ и „Димитрије Туцовић“, имали су прилику 
да уживају у седмодневном боравку на Златибору. Власник коначишта „Спорт трим“, 
Станислав Трујић, у свом објекту је малишанима обезбедио бесплатан боравак. Општина 
Чајетина је помогла целу акцију тако што је најмлађе Краљевчане ослободила плаћања 
боравишне таксе, а Туристичка организација Златибора им је обезбедила незабораван излет 
и обилазак Стопића пећине и етно-села Сирогојно, уз пратњу стручних, лиценцираних 
туристичких водича.
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У организацији Института за примену науке у пољопривреди, 
а под покровитељством Министарства пољопривреде, шумарства 
и водопривреде Републике Србије и Министарства пољопривреде 
САД, у конгресном центру „Чигота“ на Златибору, од 25. до 29. 
октобра, одржан је други семинар Пољопривредне саветодавне и 
стручне службе Републике Србије. 

Семинар је свечано отворио заменик америчког амбасадора 
господин Earle “Lee” Litzenberger. 

На Семинару су учествовали представници Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, 
саветодавци Пољопривредних саветодавних и стручних служби 
Републике Србије, стручњаци из Пољске, Словеније, Велике 
Британије, Данске, као и водећи стручњаци из појединих 
области пољопривредне производње, представници медија и 
пољопривредни произвођачи. Заменик америчког амбасадора 
посетио је у селу Трипкова и угледно домаћинство Милана и 
Миленка Лазовића, као и познату уметничку стакларску радионицу 
„Тифани“, у Мачкату - нашег највећег произвођача златиборских 
сухомеснатих производа „Златиборац“ ДОО, и у Сирогојну успешну 
компанију „Сирогојно Компани“.

Редакција Туристичке призме је 29. септембра, на 
Међународном сајму туризма у Новом Саду, тринаести пут 
доделила награде у акцији “За нови квалитет у туризму”. Поред 
Србије, за коју су додељене четири призме, по две су отишле 
у Црну Гору, БиХ, Македонију и Словенију, а од идуће године ова 
акција је најављена и у Хрватској. 

Један од четири добитника Туристичке призме у Србији је и 
Специјална болница  “ Чигота “. Ову престижну награду „Чигота“ 
је добила за нове квалитете у здравственом туризму. Награду је 
примио др Ненад Црнчевић, директор СБ „Чигота“.

 
„Здрављем људи бавимо се већ 45 година, а последњих година 

и здравственим туризмом. У овом делу Западне Србије могу 
рећи да смо, што се тиче здравственог туризма, лидери. Бавећи 
се програмима „Чигота“ и „Чиготица“ дали смо велики допринос 
побољшању свести о здрављу људи;“ каже директор СБ“Чигота“, др 
Ненад Црнчевић. 

У циљу побољшања могућности лечења пацијената оболелих 
од штитасте жлезде, посебно оних који болују од карцинома жлезде, 
у овој здравственој установи отворен је терапијски блок. „Ми смо, 
иначе, трећи центар после Сремске Каменице и Крагујевца, који 
омогућава пацијентима, оперисаним од карцинома, овакав вид 
лечења: да не чекају више од месец-два након операције, да би 

добили завршно лечење - аблативну дозу  радиоактивног јода. 
Изградили смо, својим средствима, две тзв. оловне собе обложене 
оловом дебљине од 7-10 мм, према пројекту који је радио институт 
„Винча“. Пацијенти који на терапијама примају велике дозе 
радиоактивног јода бораве у тим собама од 2 до 4 дана. Свакодневно 
им се одређеним инструментима мери ниво радиоактивности који 
емитују, а када он опадне на 11 миликирија, пацијент је спреман да се 
врати у општу популацију. Махом код нас долазе људи из окружења 
Србије, а имали смо и првог пацијента из Русије. Имамо најаву за још 
5 пацијената из ове земље,“ рекао је др Црнчевић.

Овим је заокружена терапијска процедура код обољења 
штитасте жлезде. Отворено је у „Чиготи“ и одељење физикалне 
медицине где сваког тренутка борави између 30 и 40 пацијената. Све 
ово је велики посао који запослени у СБ „Чигота“ намеравају и даље 
квалитетно да обављају. 

СБ „Чигота“
ПРИЗМА ЗА КВАЛИТЕТ У
ЗДРАВСТВЕНОМ ТУРИЗМУ

Специјална болница „Чигота“
СЕМИНАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ
САВЕТОДАВНЕ И СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ

 

Председник општине Чајетина Милан 
Стаматовић је, 30. новембра, уручио донацију 
припадницима Министарства унутрашњих 
послова Републике Србије, Полицијске станице 
у Чајетини. Општина Чајетина донирала је једно 
путничко возило марке “Пунто“ и два „Мистрал“ 
комплета за детекцију и идентификацију трагова 
наркотика. Још један „Мистрал“ доделила је 
полицији и СБ „Чигота“.
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Црвени крст из Чајетине је, у сарадњи са Полицијском управом 
Ужице, организовао предавање на тему „Трговина људима – 
модерно ропство“. За ову тему велико интересовање су показали 
ученици и наставници основне и средње школе из Чајетине. 
Предавач је био Радомир Раковић, шеф одсека пограничне полиције 
за странце, сузбијање илегалних миграција и трговине људима 
Полицијске управе Ужице.

„ Ово предавање је спровођење Плана и програма Полицијске 
управе Ужице, који је донет почетком године са циљем да о овој 
криминалној активности што боље упозна грађане. На жалост, 
трговина људима је узела маха и у нашој земљи. То није нешто 
што се дешава тамо негде! Жртве трговине људима су деца, али 
и одрасли. Основни мотив настанка ове криминалне активности 
јесте сиромаштво, а све већи број је оних који улазе у замке 
трговаца људима, где бивају дуго и тешко експлоатисани на разне 
начине. Иначе се сматра да су деца циљна група. Подаци које смо 

прикупили у првих девет месеци ове године говоре да је најмлађа 
жртва трговине људима у Србији, која је спасена, имала 15, а 
најстарија 54 године. Мамац на који деца, па и одрасли, наседају 
јесте понуда за оним што у својој земљи нису могли да нађу: посао, 
бољи живот, шансу... Лепо срочени, примамљиви огласи дати преко 
новина, интернета и слично, обично воде у пут без повратка“, каже 
Радомир Раковић из Полицијске управе Ужице. 

На подручју Полицијске управе Ужице, у последње три године, 
није био ни један пријављен случај трговине људима, а ни лица која 
би пријавила да су оштећена овим криминалним чином. Наравно, то 
не мора да значи да тога нема. Постоје жртве које су се из тог ланца 
зла спасиле, али не желе да пријаве оне који су их експлоатисали 
и не желе да причају о својој судбини, вероватно из страха да би 
их можда друштво, на неки начин, осудило или изопштило. „То 
умногоме онемогућава наш професионални рад на откривању и 
спречавању ове криминалне радње, а драгоцено је свачије искуство 
које би помогло у откривању метода и начини рада трговаца 
људима. Те методе су, на жалост, врло бројне, суптилине и добро 
осмишљене“, рекао је, између осталог, Радомир Раковић.

АКТИВНОСТИ ДНЕВНОГ БОРАВКА
ЗА ДЕЦУ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
„ЗРАЧАК“

 
Новина у активностима Дневног боравка за децу са 

инвалидитетом „Зрачак“ јесте оснивање Удружења родитеља, чиме 
су родитељи додатно оснажени и мотивисани да се боре за права 
своје деце, као и за даљи рад Дневног боравка. Преко овог Удружења 
конкурисано је, у договору са Туристичком организацијом Златибор, 
код БЦИФ-а за набавку возила за пружање нове услуге лицима са 
инвалидитетом. Циљ је промовисање права ових лица, побољшање 
квалитета њихових живота као и живота њихових породица. На овај 
начин би се основала посебна грана туризма на Златибору која би 
била у потпуности примерена и усклађена са потребама лица са 
инвалидитетом.

У току је и пројекат који се ради у сарадњи са Удружењем грађана 
„Златиборски круг“ и Хуманитарном организацијом „Дечје срце“ из 
Београда, под називом „Повремено и привремено збрињавање деце 
са инвалидитетом у ситуацијама када то њихови родитељи нису у 
могућности да чине - помоћ родитељству“. Пројекат траје до јануара 
2011. године.

 21. децембра децу су обишли и представници фирме „Хемел“. 
Том приликом, у присуству родитеља, председника СО Чајетина 
Милоја Рајовића, директорке школе Милке Васиљевић, председнице 
„Златиборског круга“ Зорице Милосављевић, школског педагога 
Јелене Жунић, другара – основаца, медија и других званица, уручени 
су им поклони – тренерке. Већ 22. децембра, представници Црвеног 
крста Чајетина су деци „Зрачка“ поклонили торту и пригодно 
послужење за све госте, а пакетиће су припремили и чланови 
Удружења „Златиборски круг“.

27. децембра организовано је уручивање Новогодишњих 
честитки члановима Општинске управе уз присуство деце и 
родитељи, као и лица ангажованих на пројекту: дефектолога, 
физиотерапеута и медицинске сестре. Председник Општине је 
даровао деци Новогодишње пакетиће. 

У акцији РТС-а, Народне канцеларије председника Републике и 
Министраства рада и социјалне политике, Дечји боравак „Зрачак“ је 
изабран међу двадесет једним боравком из целе Србије, да добије 
помоћ у дидактичком материјалу, што ће им бити уручено после 
Нове године.

Уследио је и позив из Фондације Катарине Карађорђевић да деца 
из „Зрачка“ дођу и присуствују Божићној прослави на Белом Двору, 
10. јануара 2011. године. Наиме, ово је већ други позив који су деца 
добила за посету Двору, а први је био на Ускрс, када су се деца сјајно 
провела! Ово је велика част за чајетинску општину и знак да је рад на 
оснивању Дечјег боравка за децу са инвалидитетом запажен, хуман 
гест, вредан пажње.
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Дечја недеља је обележена oд 4. до 10. октобра под слоганом 
„Застани свете бар за тренутак, да деца нађу сигуран кутак“. Тим 
поводом је у петак, 8. октобра, председник општине Чајетина Милан 
Стаматовић угостио представнике Ученичког парламента Основне 
школе „Димитрије Туцовић“ из Чајетине и разговарао са њима о 
актуелним проблемима младих.  

Истог дана у 11 часова општина Чајетина у сарадњи са библиоте-
ком „Љубиша Р. Ђенић“ деци са посебним потребама из Дневног бор-

авка „Зрачак“ уручили су бесплатне чланске карте библиотеке, приго-
дне поклоне као и слаткише, дар ПП „Сретен Гудурић“из Ужица. 

У 12 часова ученици првог разреда ОШ „Димитрије Туцовић“ 
из Чајетине и са Златибора, такође су добили поклоне, слаткише 
и чланске карте библиотеке, док су се запослени Библиотеке 
побринули да им на шаљив и једнако едукативан начин дочарају 
како би се требало понашати у овој установи културе. 

Дечја недеља је пар дана пре тога обележена и у Дневном 
боравку „Зрачак“, где су ученици 5. разреда ОШ „Димитрије Туцовић“ 
из Чајетине извели приредбу својим другарима – деци са посебним 
потребама. Петаци су рецитовали песме познатих дечјих песника, 
играли уз музику, а онда су им се придружила и деца „Зрачка“. На 
крају приредбе, председница Удржења „Златиборски круг“ Зорица 
Милосављевић, предала је слатке пакетиће, а директор Културно-
спортског центра Чајетина, Никола Смиљанић, испред Општине, 
КСЦ-а и фирме „Спортекс“ Ариље, поклонио је тренерке и мајице. 
Ово је била само једна од низа планираних активности у Дечјој 
недељи. 

У оквиру Дечје недеље, малишани вртића из Чајетине и Златибора организовали 
су маскенбал. Лоше време није им допустило да прошетају улицама свога места и 
радост поделе са суграђанима, али су се деца лепо забавила и у вртићу, са својим 
васпитачима. У току те седмице видели су представу „Авантуре несташног пустолова“ 
у извођењу Гигија Јевђенијевића, а Спортски дан су искористили да се друже и по 
нешто науче од старијих другара из основне школе.Планирани излет у Мокру Гору 
такође је одложен за лепше време, а реализован је у новембру. Деца су посетила Беле 
Воде, железничку станицу и Мећавник. Дан вртића „Нарцис“ на Златибору обележен 
је 1. октобра. Тим поводом се са малишанима дружио Крцко, маскота истоименог 
дечјег часописа. Оно што је посебно било занимљиво, јесте приредба коју су заједно 
припремила деца која сада иду у вртић и деца која су некада ишла у ову установу, 
за своје родитеље и друге званице, пријатеље Вртића. Дечји вртић је, у сарадњи са 
Домом здравља Чајетина и ОШ „Димитрије Туцовић“, ангажовао логопеда који ради 
на дечјем одељењу Дома здравља уторком и четвртком, од 16 до 19 часова. Наиме, 
уочено је да све већи број деце има сметње у говору и да им је потребан стручни 
третман. Логопед је почео рад са децом у другој половини септембра, а запослени 
кажу да се већ осећа велико побољшање у говору деце. Новина у Вртићу су и часови 
енглеског језика за децу предшколског узраста, али и за запослене.

Оно што предстоји од активности јесте организовање Новогодишње представе 
за децу 28. децембра, и оно чему се највише радују – додела пакетића. 

ХУМАНИТАРНИ
 КОНЦЕРТ 
 
Удружење грађана „Златиборски круг“, 

„ЦМОК“, Канцеларија за младе општине 
Чајетина и Културно - спортски центар 
Чајетина, организовали су 29. октобра 
велики хуманитарни концерт игре и песме, 
у коме су учествовали: КУД „Златибор“ 
Чајетина, Црквено културно уметничко 
друштво „Свето преображење господње“ 
Златибор, Певачка група „Златиборска зора“ 
Чајетина; КУД „Севојно“ Севојно, музичка 
група „Жубор“ Ужице и солиста Марко 
Џамбасовић. Одзив је био задовољавајући. 
Хала Културно-спортског центра била је то 
вече спој уметности и хуманости. Куповином 
улазница, суграђани су омогућили 
побољшање услова рада и квалитета живота 
деце са инвалидитетом дневног боравка 
„Зрачак“.

ДЕЧЈИ ВРТИЋ
„РАДОСТ“
ЧАЈЕТИНА

су маскенбал. Лоше време није им допустило да прошетају улицама свога места и 
радост поделе са суграђанима, али су се деца лепо забавила и у вртићу, са својим 
васпитачима. У току те седмице видели су представу „Авантуре несташног пустолова“ 
у извођењу Гигија Јевђенијевића, а Спортски дан су искористили да се друже и по 
нешто науче од старијих другара из основне школе.Планирани излет у Мокру Гору 
такође је одложен за лепше време, а реализован је у новембру. Деца су посетила Беле 
Воде, железничку станицу и Мећавник. Дан вртића „Нарцис“ на Златибору обележен 
је 1. октобра. Тим поводом се са малишанима дружио Крцко, маскота истоименог 
дечјег часописа. Оно што је посебно било занимљиво, јесте приредба коју су заједно 
припремила деца која сада иду у вртић и деца која су некада ишла у ову установу, 
за своје родитеље и друге званице, пријатеље Вртића. Дечји вртић је, у сарадњи са 
Домом здравља Чајетина и ОШ „Димитрије Туцовић“, ангажовао логопеда који ради 
на дечјем одељењу Дома здравља уторком и четвртком, од 16 до 19 часова. Наиме, 
уочено је да све већи број деце има сметње у говору и да им је потребан стручни 
третман. Логопед је почео рад са децом у другој половини септембра, а запослени 
кажу да се већ осећа велико побољшање у говору деце. Новина у Вртићу су и часови 
енглеског језика за децу предшколског узраста, али и за запослене.

за децу 28. децембра, и оно чему се највише радују – додела пакетића. 
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ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА
„ДА НАМ СТИГНЕ СВИМА
НОВА ГОДИНА!“ 
Удружење грађана “Златиборски круг” и Служба помоћи у кући, 
која функционише у оквиру Центра за социјални рад у Чајетини, су 
покренули акцију “Да нам стигне свима Нова Година!” Акција је део 
пројекта “Млади за старе” који реализује “Златборски круг” и чији 
је циљ побољшање положаја старих особа и њихових породица у 
локалној заједници. 
Тим Службе помоћи у кући, који се састоји од медицинске сестре 
и геронто-домаћице, сваке недеље обилази најугроженије особе 
по сеоским месним заједницама које су евидентиране у Центру 
за социјални рад у Чајетини, а тим усамљеним људима су чланови 
Тима најчешће и једини посетиоци. До сада је овом социјалном 
услугом обухваћено 56 старих и болесних особа, од којих су многе 
полупокретне, слабовиде и неспособне да се старају саме о себи. 
Њих двадесет су особе које немају директне сроднике и живе у 
веома тешким условима. Поред тога што су усамљени, они су у 
великом броју и изоловани од света, самим тим што немају ТВ и 
радио апарате који би им барем делимично ублажили самоћу 
„Златиборски круг“ је покренуо акцију „Да нам стигне свима Нова 
година!“ чији је циљ прикупљање исправних ТВ и радио апарата од 
становника Чајетине и Златибора, који ће се преко Службе помоћи 
у кући доставити овим старим и немоћним људима, како би барем 
преко тих апарата чули неку реч у својим усамљеним данима. Ова 
акција треба да нас све покрене да размислимо о онима који имају 
много мање од нас а немају никога да им помогне у старости и 
болести, да нас све инспирише да у духу Новогодишњих празника 
пробудимо у себи доброту и хуманост и да помогнемо у складу са 
својим могућностима. 
У акцији „Да нам стигне свима Нова година!“ учествују и омладинци 
волонтери, чланови омладинске организације Центар младих 
организованих креативаца. Они ће на уличној акцији делити 
промотивни материјал и обавештавати грађане који желе да 
поклоне својим старијим суграђанима - корисницима исправне ТВ и 
радио апарате, на који начин могу да учествују у овој хуманој акцији. 

Контакт особа – Љубинка Илић,
руководилац Службе помоћи у кући у оквиру 

Центра за социјални рад у Чајетини,
тел. 064 349 7108

Награде са литерарног и ликовног конкурса

МЕЂУНАРОДНИ ДАН 
СТАРИХ
 
Удружење грађана “Златиборски круг” је, у оквиру пројекта “Млади за старе”, 
организовало истоимену свечаност у Чајетини 1. октобра, на Међународни дан старих. 
Програм су водили чланови Омладинске организације „Центар младих организованих 

креативаца“, који су на почетку пројекта прошли 
обуку о омладинском волонтеризму.
Млади су за своје старије суграђане 
припремили кратки програм представљања 
литерарних и ликовних радова пристиглих 
на конкурсе које је „Златиборски круг“ 
расписао на тему односа младих и старих и 
међугенарацијске сарадње.Теме су биле:
- Моја бака – ризница најлепших бајки и прича;
- Дедине боре о мудрости зборе; 

- Поклонимо осмех, дарујмо пажњу 
– улепшајмо нечију старост.
Литерарни конкурс је расписан са 
циљем да се код младих разбију 
предрасуде о старима и да више 
размишљају о положају старих и 
свом евентуалном ангажовању на 
побољшавању тог положаја. 
Радови су стизали из читаве Србије, 
а према оцени жирија, на челу 
са писцем Мирјаном Ранковић Луковић, најбољи, у категоријама Средњошколци и 
Основци, су били Никола Стојановић из Крушевца и Марија Јеремић из Ужица, који су 
учествовали у програму.
У музичком делу су Сара Матовић и Едина Баждар приказале своје таленте, а Дуња 
Смиљанић је поклониле публици пријатне тренутке рецитујући песму Душана Радовића.
О свечаности је направљен видео запис који ће бити део докумнетарног филма о 
реализацији пројекта „Млади за старе“.
Млади волонтери су присутнима поделили промотивни материјал о пројекту „Млади 
за старе“, који „Златиборски круг“ реализује уз помоћ Института за одрживе заједнице 
(ИСЦ) и Агенције Сједињених Држава за међународни развој (УСАИД), као део програма 
“Иницијатива јавног заговарања грађанског друштва”. 

Поводом Међународног дана старих, 1. октобра, Црвени крст 
Чајетина је, у сарадњи са Домом здравља Чајетина, организовао 
бесплатно мерење крвног притиска и нивоа шећера у крви својим 
старијим суграђанима. На акцију се одазвао већи број лица, а 
акција је спроведена у просторијама Црвеног крста Чајетина.

Поводом 17. октобра, Светског дана борбе против глади, 
Црвени крст Чајетина је поделио већи број пакета хране социјално 
најугроженијим породицама на територији наше општине. Током 
новембра спроведена је континуирана активност “Борба против 
дроге и болести зависности” у основним и средњој угоститељској 
школи, под слоганом “Твоје НЕ мења све”. Предавање је 

много мање од нас а немају никога да им помогне у старости и 
болести, да нас све инспирише да у духу Новогодишњих празника 
пробудимо у себи доброту и хуманост и да помогнемо у складу са 
својим могућностима. 
У акцији „Да нам стигне свима Нова година!“ учествују и омладинци 
волонтери, чланови омладинске организације Центар младих 
организованих креативаца. Они ће на уличној акцији делити 
промотивни материјал и обавештавати грађане који желе да 
поклоне својим старијим суграђанима - корисницима исправне ТВ и 
радио апарате, на који начин могу да учествују у овој хуманој акцији. 

БИБЛИОТЕКА СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ “ЧИГОТА”
објављује

KЊИЖЕВНИ КОНКУРС
за најлепшу песму, прозни састав или есеј посвећен

песнику Михаилу Ћуповићу
Тема: ПЛАНИНА- извор здравог живота

Подтема: “Сва злата Златибора”
Право учешћа имају ученици основних и средњих школа Златиборског 

округа. Конкурс траје до 1.јуна 2011. године. Жири ће резултате 
конкурса саопштити почетком септембра, а награде за најбоље радове 

доделиће 13. септембра 2011. године.
Радове слати на адресу: Специјална болница “Чигота” - Библиотека

За Конкурс: Краљеве воде 30, 31315 Златибор
Ликовна колонија Трнава

спроведено у сарадњи са патронажном службом Дома 
Здравља у Чајетини. Поводом 1. децембра, Дана борбе 
против АИДС-а, споведена је акција едукације младих у 
средњој школи на ову тему. Том приликом је подељен 
одређен број пропагандног материјала и кондома. 
Истог дана активисти Црвеног крста су обишли локалне 
угоститељске објекте (кафиће) и поделили исти материјал. 
Црвени крст Чајетина је и у овом периоду спровео акцију 
добровољног давања крви у просторијама библиотеке 
“Љубиша Р. Ђенић” у Чајетини, а акцији се одазвало 39 
добровољних давалаца.    
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Министарство културе у сарадњи са Музеjом на отвореном ‘’Старо село’’ у Сирогоjну, 
организовали су у Музеjу, 7. и 8. октобра, Први регионални семинар на тему 
‘’Имплементациjа Унескове Конвенциjе о очувању нематеријалног културног 
наслеђа у Републици Србиjи’’. Присутнима се пре почетка семинара обратио 
министар Небоjша Брадић и директорка Музеjа на отвореном ‘’Старо село’’, Боjана 
Богдановић. У раду су учествовали помоћница министра културе за заштиту 
културног наслеђа, Душица Живковић, и координатор за међународну сарадњу и 
развоjне проjекте Асjа Драча Мунтеан. Циљ семинара био jе упознавање стручњака 
из институциjа културе, удружења и поjединаца, са начинима имплементациjе 
Конвенциjе о очувању нематериjалног кулурног наслеђа у РС као и са примерима 
практичне примене Конвенциjе на основу искустава у земљама у коjима се она већ 
примењуjе, и мапирање нематериjалног наслеђа на териториjи Западне Србиjе.
У Музеју „Старо село“ Сирогојно од 30.новембра до 2.децембра одржан је уводни 
семинар Вашар баштине (Herity Fair). Вашар баштине представља пројекат којом 
се испитује однос музејских институција, друштвених група и појединаца према 
сопственом културном наслеђу, односно према вредностима које оно има у 
једној заједници и њеном културном миљеу. Ово је трогодишњи пројекат који се 
реализује на територији југозападне Србије, односно у центрима Краљево, Чачак, 
Горњи Милановац, Пријепоље, Ужице, Нови Пазар, уз могућност остваривања 
додатне сарадње са осталим “спољним” сарадницима (централна Србија, Бока 

Которска, Херцеговина, Дубровник...). Циљ пројекта је повезивање свих оних који 
су заинтересовани за промоцију културног наслеђа и културе уопште. У периоду 
2011-2013. реализоваће се три потпројекта: 1. Моја лична баштина у циљу 
промовисања идеје личног сећања, стварања персоналнијег и емотивног односа 
према наслеђу, 2. Баштина на бициклу чији је циљ олакшавање мобилности 
предмета и идеја, промовисање веза и спојева међу културним посланицима 
и институцијама и 3. Баштина на рафу чији је циљ критичко вредновање 
препознатог наслеђа и његово адекватно пласирање на културно и туристичко 
тржиште. 
Вашар баштине замишљен је као интерактивни модул, форум у којем 
демократичнији осврт на наслеђе игра пресудну улогу у препознавању културних 
и историјских процеса и идентитета, а универзални простор преко кога се 
директно одвијају дијалози је www.vasarbastine.com
Аутори пројекта су докторанти на Катедри за музеологију и херитологију, а уводни 
семинар Вашаре баштине се реализује у сарадњи са Центром за Музеологију и 
херитологију Филозофског факултета у Београду и Музеја на отвореном “Старо 
село” у Сирогојну. 
Подршку реализацији пружили су Министарство културе РС, Музеј “Старо село” у 
Сирогојну и Радионица Круг, Златибор.

Музеј „Старо село“ Сирогојно

УНЕСКОВА КОНВЕНЦИJЕ О ОЧУВАЊУ
НЕМАТЕРИЈАЛНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

Библиотека “Љубиша Р. Ђенић” и Културно-спортски центар Чајетина и ове године су 
организовали традиционалну манифестацију “ Сећање на Ћупа”. У сали Библиотеке,13.
септембра, емитован је видео запис “ Ћупо међу нама” о великом песнику Михајлу 
Ћуповићу, једном од најзначајнијих завичајних песника, а у ревији под називом 
“Песници - песнику” која је уследила, учествовали су : Љубивоје Ршумовић, Слободан 
Вучинић, Мирјана Ранковић Луковић, Зоран Богдановић, Мирјана Стакић, Добросав 
Обрадовић, Милосав Радибратовић, Вукомир Божанић, Милка Росић, Јагода Јеремић 
и Милош Белчевић.
Специјална болница „Чигота“ је и ове године на својствен начин обележила сећање 
на нашег песника. Наиме, на литерарни конкурс СБ „Чигота“ за најбољу дечију песму, 
прозни састав или есеј на тему: „Планина – извор здравог живота“, са ужом темом: „Кад 
процвета Златибор“, ове године је стигао велики број радова, поготову дечијих песама 
и прозних састава. После читања пристиглих радова, жири у саставу: Дејан Алексић, 
писац за децу, Гојко Божовић, писац и књижевни критичар, Мирјана Црнчевић, 
библиотекар, одлучио је да три новчане награде добију следећи учесници Конкурса:
1. Лејла Мишореп, Гимназија, Прибој
2. Алекса Ршумовић, ОШ,,Душан Јерковић”, Ужица
3. Ана Чубраковић, ОШ,,Душан Јерковић”, Ужице
Као што је обичај овог конкурса, остали учесници добили су пригодне поклоне.
Жири је одлучио да специјалну награду за вишегодишне активно учешће на 
литерарном конкурсу СБ „Чигота“ додели Основној школи „Димитрије Туцовић“ 
са Златибора. Жири верује да ће ово бити подстицај и другим школама да још 
активније учествују на овом литерарном конкурсу, и у развијању литерарне културе 
својих ученика. 
Покренут у знак сећања на златиборског песника Михаила Ћуповића, овај литерарни 
конкурс Специјалне болнице „Чигота“ је у неколико година свог постојања подстакао 
велики број деце, не само из златиборског краја, да своје доживљаје Златибора и 
природе преточи у реч песме, приче или дечјег казивања. 

ИЗЛОЖБА, УМЕТНОСТ, ВИЗИЈА
 
Изложба слика са 18. ликовне колоније „Трнава 2010“ отворена је 21. октобра у Дому 
културе. Препознатљивим рукописима завичајних сликара: Божидара Ковачевића, 
Радомира Верговића, Ђорђа Станића, Драгана Димића, Николе Петронијевића, 
придружили су се млађи,они које ћемо у будућим радовима лакше препознавати: 
Биљане Лазаревић, Уроша Шљивића, Маје Дејовић, Милене Вермезовић и Игора 
Вученовића. У дому скулптора и сликара Владимира Митровића у Трнави ове 
године су стварали и гости из: Свилајнца – Славиша Филиповић, Банатског Великог 
Села – Марко Цветичанин, Београда – Верица Јанковић, Нових Козараца - Брацо 
Азарић, Вршца – Магда Рамон, Црне Траве – Драган Димић и Шапца – Драгана 
Ђурђевић. Њихови радови оставили су изузетан утисак на публику Дома културе. 
Изложбу је отворио академски сликар, професор Обрад Јовановић. 
„Вечерас славимо 18. рођендан ликовне колоније у Трнави. Свака нација би била 
срећна да има, у својим малим местима, тако квалитетне уметнике који величају 
своју уметност и своје окружење. А шта су уметници из свих крајева земље за ових 18 
година, могли да виде у Трнави? Могли су да виде шта је то једна честита породица, 
једна задруга, једно добро духовно место. Оваква ликовна колонија заслужује да 
прослави не још осамнаест година, већ сто!“, рекао је Обрад Јовановић. На крају се 
захвалио својим колегама уметницима што су у Трнави имали јасну визију и добру 
намеру да сачувају оно што се зове уметност, и што су успели у томе. Ако се има 
у виду да многа платна и скулптуре настале на овој колонији красе дипломатске 
просторије Норвешке, Јапана, Чешке, Русије, као и канцеларије многих угледних 
институција, али и вредне личне колекције, онда је допринос који Културно-
спортски центар Чајетина даје култури кроз организацију и подршку ове Ликовне 
колоније, немерљив. Изложба је била постављена и у галерији СБ „ Чигота“ од 24. до 
30. новембра, а од 23. децембра се налази у галерији Јокановића куће у Ужицу. 

Которска, Херцеговина, Дубровник...). Циљ пројекта је повезивање свих оних који 
су заинтересовани за промоцију културног наслеђа и културе уопште. У периоду 
2011-2013. реализоваће се три потпројекта: 1. Моја лична баштина у циљу 
промовисања идеје личног сећања, стварања персоналнијег и емотивног односа 
према наслеђу, 2. Баштина на бициклу чији је циљ олакшавање мобилности 
предмета и идеја, промовисање веза и спојева међу културним посланицима 
и институцијама и 3. Баштина на рафу чији је циљ критичко вредновање 
препознатог наслеђа и његово адекватно пласирање на културно и туристичко 
тржиште. 
Вашар баштине замишљен је као интерактивни модул, форум у којем 
демократичнији осврт на наслеђе игра пресудну улогу у препознавању културних 
и историјских процеса и идентитета, а универзални простор преко кога се 
директно одвијају дијалози је www.vasarbastine.com
Аутори пројекта су докторанти на Катедри за музеологију и херитологију, а уводни 
семинар Вашаре баштине се реализује у сарадњи са Центром за Музеологију и 
херитологију Филозофског факултета у Београду и Музеја на отвореном “Старо 
село” у Сирогојну. 
Подршку реализацији пружили су Министарство културе РС, Музеј “Старо село” у 
Сирогојну и Радионица Круг, Златибор.

УНЕСКОВА КОНВЕНЦИJЕ О ОЧУВАЊУУНЕСКОВА КОНВЕНЦИJЕ О ОЧУВАЊУ
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Министарство културе у сарадњи са Музеjом на отвореном ‘’Старо село’’ у Сирогоjну, 
организовали су у Музеjу, 7. и 8. октобра, Први регионални семинар на тему 
‘’Имплементациjа Унескове Конвенциjе о очувању нематеријалног културног 
наслеђа у Републици Србиjи’’. Присутнима се пре почетка семинара обратио 
министар Небоjша Брадић и директорка Музеjа на отвореном ‘’Старо село’’, Боjана 
Богдановић. У раду су учествовали помоћница министра културе за заштиту 
културног наслеђа, Душица Живковић, и координатор за међународну сарадњу и 
развоjне проjекте Асjа Драча Мунтеан. Циљ семинара био jе упознавање стручњака 
из институциjа културе, удружења и поjединаца, са начинима имплементациjе 
Конвенциjе о очувању нематериjалног кулурног наслеђа у РС као и са примерима 
практичне примене Конвенциjе на основу искустава у земљама у коjима се она већ 
примењуjе, и мапирање нематериjалног наслеђа на териториjи Западне Србиjе.
У Музеју „Старо село“ Сирогојно од 30.новембра до 2.децембра одржан је уводни 
семинар Вашар баштине (Herity Fair). Вашар баштине представља пројекат којом 
се испитује однос музејских институција, друштвених група и појединаца према 
сопственом културном наслеђу, односно према вредностима које оно има у 
једној заједници и њеном културном миљеу. Ово је трогодишњи пројекат који се 
реализује на територији југозападне Србије, односно у центрима Краљево, Чачак, 
Горњи Милановац, Пријепоље, Ужице, Нови Пазар, уз могућност остваривања 
додатне сарадње са осталим “спољним” сарадницима (централна Србија, Бока 
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предмета и идеја, промовисање веза и спојева међу културним посланицима 
и институцијама и 3. Баштина на рафу чији је циљ критичко вредновање 
препознатог наслеђа и његово адекватно пласирање на културно и туристичко 
тржиште. 
Вашар баштине замишљен је као интерактивни модул, форум у којем 
демократичнији осврт на наслеђе игра пресудну улогу у препознавању културних 
и историјских процеса и идентитета, а универзални простор преко кога се 
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Аутори пројекта су докторанти на Катедри за музеологију и херитологију, а уводни 
семинар Вашаре баштине се реализује у сарадњи са Центром за Музеологију и 
херитологију Филозофског факултета у Београду и Музеја на отвореном “Старо 
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Фудбалери „Златибора“ из Чајетине нови чланови Зоне Дрина у првом делу 
првенства освојили су 18 бодова из 15 сусрета, забележивши пет победа, три 
ремија и седам пораза. Пласман у доњи део табеле и ипак довољно већи бодовни 
салдо од две последње пласиране екипе био је реалност после катастрофалног 
старта од четири узастопна пораза без постигнутог гола. Члан УО „Златибора“, 
Никола Смиљанић, сумирајући јесењи део истиче: „ Платили смо данак неискуству 
и младости екипе. Ипак смо освојили довољно бодова за мирнију зиму. Лош старт 
био је последица великог броја припремних утакмица са суперлигашима које су 
нам однеле снагу. Циљ нам је средина табеле у овој лиги која је уједначена и врло 
нефункционална са превеликим трошковима путовања и службених лица“.
Тренер екипе Ђорђе Раковић о играма својих изабраника каже:
“ Да смо освојили још три бода био бих задовољан у потпуности. Солидно смо 
играли али то није резултатски потврђено. Потребно је да се појачамо у нападу и 
везном реду са неким искуснијим играчима.
И „Златибор“, као и остали клубови, суочава се са теретом кризе и лошом 
финансијском ситуацијом па је помоћ Милована Рајевца и других пријатеља клуба 
од великог значаја. У овом клубу се посебно прате игре младог репрезентативца и 
члана „Партизана“ Дарка Брашанца као и браће Дабић у „Зети“, јер су ови даровити 
играчи поникли у „Златибору“.
 Д. Милојевић

СК „Златибор“

У ОЧЕКИВАЊУ БОЉИХ 
РЕЗУЛТАТА
 

Током децембра, такмичари СК ‚‚Златибор“: Никола Јеремић, Сањин Диздаревић и 
Игор Стојић су, као репрезентативци Србије, учествовали на такмичењима Европа 
Купа у биатлону, која су одржана у Beitestolenu (Норвешка), Martell ( Италија) и 
Obertilliach ( Аустрија). Наши такмичари су покушали, у веома јакој конкуренцији 
од 175 такмичара из целог Света, да кроз ова такмичења остваре норму за улазак 
у трке Светског Купа. Најближи том циљу је био Никола Јеремић, којем је на трци у 
Obertilliachu недостајало 0,7 с да оствари норму.
 „Имајући у виду да је од ове сезоне критеријум за остваривање норме пооштрен 
и да су потребни знатно мањи заостаци за победницима трка како би се остварила 
норма, ми смо задовољни досадашњим резултатима, нарочито када узмемо 
у обзир да би сва три наша такмичара већ до сада имала норму за Светски Куп 
да су остали прошлогодишњи критеријуми“, рекао је Радосав Јелисијевић из СК 
„Златибор“. „Очекујемо да ће на наредним тркама у Новом Месту ( Чешка) и 
Алтембергу (Немачка), већ остварити потребне резултате“.
СК ‚‚Златибор“ ће 5. јануара организовати традиционалну Божићну Спринт трку на 
ски стази Обудојевица са стартом у 16 часова.

ПРОГРАМ НОВОГОДИШЊЕГ 
ДОЧЕКА
На Златибору, на Краљевом тргу, већ традиционално ће бити 
организован дочек Нове године са низом садржаја.  Програм 
ће почети од  18 часова  дечијом представом  „Пустињска 
љубав“ – Позоришта „Смајли“, а следе:  ДИ ЏЕЈ микс; 2130 
Наступ предгрупе „Статик“; 2200  Концерт  ЈУ групе; Поноћни  
ватромет и наступ трубачког оркестра Дејана Јевђића и Љубивоја 
Диковића; 100  Наставак концерта ЈУ групе . За време трајања 
програма на тргу ће се служити кувана ракија и кувано вино.                                                                                                            
Очекује се, као и досадашњих година, да  ће дочеку присуствовати 
преко 20.000 гостију. Организатори су: општина Чајетина, Туристичка 
организација „Златибор“, и КСЦ Чајетина.

Фудбал
ЗОНАШ ИЗ ЧАЈЕТИНЕ
МОГАО И БОЉЕ

У препуној сали ресторана „Рујно“ уз присуство многобројних представника медија, 
24. октобра одржан је избор за „Мис jесени – Златибор 2010“. 
За ову ласкаву титулу надметало се 17 девојака. Престижну титулу најлепше понела 
је Јована Ђорђевић (18) из Лесковца. За прву пратиљу проглашена је Катарина 
Муњић (19) из Ваљева, док је друга пратиља Тамара Николић (17). Титулу „Мис 
туризма Златибора“, коју додељује Туристичка организација Златибор, добила је 
Миљана Поповић (19) из Параћина.
Поред ове четри титуле, те вечери су додељене и: „Мис публике“, „Топ модел“, „Мис 
шарма“ , „Заштитно лице агенције Анитурс“, „Мис медија“ и „Мис фотогеничности“.
За све присутне организован је пригодан културно – уметнички програм.
Догађај је организовала туристичка агенција „Анитурс“ у сарадњи са Туристичком 
организацијом Златибор.

Пројекат „Zlatibor Live“ Радионице „КРУГ“,  реализован је 2006. 
када је wеб камера на Златибору била међу првопостављеним 
wеб камерама у земљи, а свакако прва која је постављена у 
планинским центрима. Пројекат и даље траје на задовољство 
свих љубитеља Златибора, који и на овај начин често посећују 
своју омиљену планину. 
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Одбојкашки клуб „Златибор“ Чајетина

ЕЛАН И УПОРНОСТ
 Одбојкашице клуба „Златибор“ Чајетина су, на крају полусезоне, заузеле 
7. место на табели 2.лиге - група Запад. Најмлађа од свих екипа, ипак 
успевају да се боре раме уз раме са много искуснијим играчицама других 
тимова. На Међународном јуниорском првенству биле су треће, иза ОК 
„Путеви“ Пријепоље и ОК „Јединство“ Ужице. 
 

ТЕШКА И НЕУСПЕШНА
ГОДИНА ЗА КК 
„ЗЛАТИБОР“ 
Осим обележавања 30. година постојања и рада, у Кошаркашком клубу „Златибор“ немају 
разлога да се ни по чему добром сећају године која је на измаку. У тринаест утакмица 
другог дела сезоне 2009/2010. године у Првој српској кошаркашкој лиги, група Запад, 
кошаркаши „Златибора“ остварили су три победе и десет пораза, али због одличних игара 
у првом делу такмичења остварен је пласман у средину табеле.У другом делу сезоне 
за Чајетинце нису наступали Ћитић и Тодосијевић, одлична појачања из Ужица. Тешка 
економска ситуација и недовољна средства за спортске клубове утицали су да се клуб 
нађе у великим проблемима како да обезбеди услове за такмичење, које у овом рангу 
изискује високу котизацију, велике трошкове путовања и суђења.У целој протеклој сезони 
играчи и тренери у клубу нису добили ниједну стипендију.
Све је то утицало да припреме за нову сезону почну тек почетком септембра и то са 
екипом коју су чинили неколицина искусних и проверених играча –Тмушић, Рајовић, 
Дидановић, Недовић, Стаматовић, као и један број млађих играча и јуниора. Старт је био 
очајан јер је екипа забележила пет узастопних пораза и приковала се за само дно табеле.
Прва и до сада једина победа забележена је против екипе „Слога“ из Пожеге. Са некада 
неосвојивог терена у Чајетини, гостујуће екипе су лагано односиле бодове, публике и 
подршке било је све мање, а приступ играча тренингу и утакмицама бивао је све лошији. 
Ангажована су појачања из „Слободе“, суперлигаша из Ужица, па су после Ђерића у 
„Златибор“ стигли Богојевић и Ђокић. Вратио се у тим и капитен Пантовић да помогне 
саиграчима и дошло је до побољшања и тренинга и квалитета игре, али се наставило са 
поразима. После дванаест утакмица „Златибор“ је последњи са само једном победом 
и чак једанаест пораза. Посебно је болан пораз од директног конкурента у борби за 
опстанак, екипе чачанског „Железничара“ у последњем колу са 77:70, на паркету дворане 
у Чајетини. Упркос убедљивом вођству у првом полувремену, Чачани су преокренули 
резултат и у финишу дошли до победе. 
О тешкој ситуацији у којој се налази најстарији спсколигаш и до пре две сезоне увек 
кандидат за виши ранг који му је измицао због четири поена слабијег кош количника, 
тренер Миодраг Милојевић каже: „Ја и играчи сносимо одговорност за овај лош резултат. 
Касно смо почели припреме, повреде Стаматовића и Недовића, одлазак Ћитића и 
Тодосијевића, одсуство Пантовића, незадовољство појединих играча и слаб тренинг, 
довели су нас на само дно табеле. Били смо близу победа у Краљеву и Прибоју али 
судијски критеријуми у финишу тих утакмица су нам онемогућили победе. Не тражимо 
оправдање, али виде и наши навијачи какво суђење имамо у Чајетини, где гостујуће 
екипе изведу редовно неупоредиво више слободних бацања од нас и досуди им се 
дупло мање фаулова. Као да зато што смо последњи, сви желе да нам запечате судбину. 
Обрукали смо се против „Мионице“ у Чајетини и тај пораз и пораз од „Жеља“ чине наш 
положај готово безизлазним. Имамо још утакмицу у Свилајнцу, а онда ћемо видети шта 
даље“. 
Љубитељи кошарке у Чајетини ипак се надају да ће доћи бољи резултати и да ће у овој 
малој вароши, која је пуних тридесет година препознатљиви кошаркашки феномен, и 
даље куцати снажно кошаркашко срце. Потребно је доста рада, подршке и улагања, како 
би се у будућности појавило још момака успешних као Милован Раковић, играч „Сијене“, 
који је прве кошаркашке кораке направио у овом клубу. 
 Д. Милојевић

КУЛТУРНО-СПОРТСКИ
ЦЕНТАР ЧАЈЕТИНА

СВОЈИМ СУГРАЂАНИМА ЖЕЛИ 
СРЕЋНЕ

НОВОГОДИШЊЕ
И БОЖИЋНЕ ПРАЗНИКЕ!!!

XV ПЛИВАЧКИ
„ЧИГОТА“ МИТИНГ 
У организацији ПК „Чигота“, 6.новембра је одржан XV пливачки митинг, на 
којем је учествовало 35 клубова са 640 пливача из Србије, Македоније и 
БиХ. Најбољи клуб у укупном пласману био је ПК „Напредак“ Крушевац, 
друго место заузео је ПК „Босна“ из Сарајева док је трећи био ПК „Вележ“ 
из Мостара.
За најбољег пливача проглашен је Амир Гризовић (`94.) из ПК „Челик“ 
Зеница, а најбоља пливачица - Нина Жарковић (`95.) ПК „Леотар“ 
Требиње.
Медаље за ПК „Чигота“, освојили су:
Димитрије Комадинић (`02.) - 1.место на 50м краул и 1.место на 50м 
делфин
Предраг Ћитић (`99.)- 2.место на 50м краул и 1.место на 50м леђно
Вељко Рабашовић (`98.) -3.место на 50м прсно 
Јана Шевкушић (`02.) -3.место на 50м прсно
Бојан Агановић (`94.)- 2.место на 100м краул и 1.место на 100м леђно
Иван Тешић (`88.) -3.место на 100м краул и 3.место на 100м прсно
Мушка штафета 4x50м - 3.место.
 
 


