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Задовољство ми је да свим 
грађанима општине Чајетина 

честитам Дан општине и 
пожелим наставак успешног 
рада кроз заједничку сарадњу!

                 

На 29. седници Општинског 
већа разматран је Нацрт одлуке о 
утврђивању накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта. Користећи 
се сугестијама Сталне конференције 
градова и општина, чланови Већа су 
поред постојеће Одлуке, донели још 
једну, једноставнију за примену.       

 Према овој Одлуци, накнаду за 
уређење грађевинског земљишта плаћаће 
физичка и правна лица, тј. инвеститори на 
које гласи локацијска дозвола, који граде  
нови објекат и врше реконструкцију или 
доградњу постојећег објекта. 

 Плаћању ове накнаде подлежу  
физичка и правна лица која су власници 
изграђеног или реконструисаног објекта 
без грађевинске дозволе, а који су у 
поступку легализације. Овом накнадом 
обухваћени су прикључци на водоводну 
и канализациону мрежу, као и уређење 

прилазног пута грађевинским објектима. 
Накнада се одређује по једноставној 
формули, тако да ће сваки инвеститор 
моћи сам да израчуна колико је средстава 
потребно да изврши своје обавезе према 
Општини.Новац који буде приходован од 
ових накнада биће употребљен за израду 
планске документације (просторни план 
и планови нижег реда), за изградњу 
инфраструктуре , а све у циљу развоја 
наше општине. Иначе, цене накнада 
су највећим делом умањене у односу 
на оне из претходне Одлуке тако да ће 
инвеститорима бити омогућено да граде 
легално, а овим ће свакако бити увећан  
број легализованих објеката. Овај предлог 
Већа биће прослеђен Скупштини на 
усвајање.

Једна од тачака 29. седнице била је 
и утврђивање просечне тржишне цене 
непокретности за 2010. годину. Поводом 
овог предлога, Веће је донело одлуку 
да се цене непокретности у чајетинској 
општини умање за 10% у односу на 
претходну годину. Циљ ове Одлуке је 
да стимулише грађане да своје обавезе 
према Општини измирују на време. У 2009. 
години је највећи број објеката у Чајетини 
и Златибору евидентиран, а очекује се 

да ће до краја ове године бити завршено 
евидентирање  свих грађана који поседују 
непокретности на територији општине 
Чајетина. 

Веће је усвојило предлог Олуке за закуп 
пијаце у Кривој Реци која, после више од 
годину дана од како је дата на управљање 
Комуналном јавном предузећу Златибор, 
није заживела. Због заинтересованости 
приватних лица за управљање пијацом, 
одлучено је да се распише Јавни позив 
како би се изабрао најповољнији понуђач 
за ову локацију.
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На 24. седници СО Чајетина, одржаној 10. јуна усвојен је завршни 
рачун буџета  за 2009. годину, у износу од 676.355.467,09 динара. У 
односу на планирани буџет извршење је 73%. Од ове године новина 
је да је вршена екстерна ревизија Консолидованог завршног рачуна 
буџета општине Чајетина. Ревизију је вршило овлашћено предузеће за 
ревизију рачуноводствених извештаја ,,Винчић,, д.о.о. иу Београда, које 
је установило да је служба за буџет и трезор саставила завршни рачун 
буџета општине Чајетина у складу са Законом. По њиховом мишљењу 
Консолидовани финансијски извештај општине Чајетина објективно 
и истинито, по свим битним питањима, приказује стање имовине, 
обавеза и изворе финансирања на дан 31. децембар 2009. године, 
приходе и примања, расходе и издатке, токове готовине и извршење 
буџета за годину која се завршава на тај дан у складу и са релевантним 
законским рачуноводственим прописима који су регулисани Законом 
о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству и Одлуком о 
буџету општине Чајетина за 2009. годину. Овлашћени ревизор изразио 
је позитивно мишљење на ове финансијске извештаје, сходно члану 38 
Закона о рачуноводству и ревизији. 

На овој седници усвојен је и предлог одлуке о додељивању награда 

На 21. седници СО Чајетина одржаној  22. 
марта 2010. године усвојени су Извештаји о раду 
и Финансијски извештаји за претходну годину, 
као и Програми рада и финансијски планови 
за 2010. годину: Туристичке организације 
„Златибор“, Културно – спортског центра 
Чајетина,  Библиотеке ,,Љубиша Р. Ђенић’’ и  
Центра за социјални рад . Такође је усвојен 
Финансијски извештај за 2009. и Финансијски 
план за 2010. годину  Дечјег вртића ,,Радост’’,  
и Извештаји о раду и Финансијски извештај 
за 2009. и Програм пословања и Финансијски 
план за 2010. годину Комуналног јавног 
предузећа ,,Златибор’’. На овој седници усвојене 
су  и измене Одлуке о измени цена локалне 
административне таксе, тако да ће од сада таксе 
за Извод из матичне књиге рођених и уверење 
о држављанству грађани плаћати 100,00 
динара, јер су ови документи трајно важећи. 
Пошто се штампају на хартијама од вредности, 
овом таксом ће Општина самопокривати своје 
трошкове. Такође је повећана такса  за све 
брачне парове који желе да се венчају вен зграде 
општине, са досадашњих  3000, 00 на 5000,00 
динара.  Усвојен је и Предлог одлуке о измени 
одлуке о локалним комуналним таксама. 
Наиме, цене комуналних такси, које нису 

и признања у 2010. години за изузетне резултате  и достигнућа у 
привреди, друштвеним делатностима и другим областима, појединцима 
и организацијама које су значајне за општину Чајетина и њене грађане.  
Општинска награда ,,Златиборска повеља,, и златник  додељује се а.д. 
,,Путеви,, из Ужица. Плакете ,,Димитрије Туцовић,, добиће : ,,WAI TAI,, 
из Златибора, ,,ЕРА-ПАК,, из Чајетине, ФК ,,ПАРТИЗАН,, из Београда, КУД 
при Цркви на Златибору, Марија Јовичић из Златибора, Милан Пашић 
из Даутовца и Смучарски клуб ,,Златибор,,. Њима припада и новчана 
награда у износу од 20.000,00 динара. Похвалнице и златнике добиће и 
сви ученици основних и средњих школа са подручја општине који су ове 
године добили дипломе ,,Вук Караџић,,: Ана Филиповић (ђак генерације), 
Весна Терзић, далибор Кнежевић и  Катарина Чубрак из ОШ ,, Димитрије 
Туцовић,, , Марија Костадиновић (ђак генерације), Горица Алексић (ђак 
генерације) и Тамара Матовић из ОШ ,, Миливоје Боровић,,. Александра 
Крејовић (ђак генерације), Милић Илић, Мирјана Обреновић и Бојана 
Костић из ОШ ,,С Јовановић Сирогојно,, , Невена Чепић (ђак генерације) 
и Босиљка Божић из Угоститељско туристичке школе, Јелена Жунић из 
Медицинске школе, Маријана Пантовић из Економске школе, Дејан 
Деспотвовић (ђак генерације), из школе ,,Радоје Љубичић,, , Марија 
Нешковић из школе ,,Миодраг Миловановић Луне и Ивана Стаматовић 
из Пете београдске гимназије. Награде ће доделити председник Општине 
на свечаној седници која ће се одржати 30. јуна  на Дан општине. На 
овој седници захвалнице, као и новчане награде у износу од 15.000,00 
динара биће додељене и одређеном броју заслужних грађана.

мењане од 2005. године, углавном су незнатно 
повећане. Веће разлике у ценама су оне за 
истицање фирме на пословном простору и то за 
фиксну и мобилну телефонију, осигурање лица и 
имовине, банкарске и финансијске институције, 
као и станице за продају нафтних деривата. И 
после повећања цена, у чајетинској општини је 
фирмарина међу најнижим у Србији. 

На овој седници формирани су: Локални 
савет за запошљавање и Локални савет 
за младе, који ће се бавити сагледавањем 
проблема са којима се млади суочавају, и 
покушати да их реше на најбољи могући начин. 
Усвојен је предлог Декларације о противљењу 
најављеној измени Закона о регионалном 
развоју, у којем стоји:
1.  „ СО Чајетина, као највиши орган власти 

општине, у потпуности поштује постојећу 
поделу Републике Србије на регионе у 
складу са Законом о регионалном развоју и 
номенклатуру статистичких територијалних 
јединица која је одређена Уредбом о 
номенклатури статистичких територијалних 
јединица („Службени гласник РС“, број 
109/09). 

2.  Прекрајање границе утврђених региона и 
округа, по нашем мишљењу је супротно 

вољи грађана наше општине и сматрамо 
да ће створити велики раздор на простору 
целокупног Западног региона коме и припада 
општина Чајетина. 

3.  НАЈОДЛУЧНИЈЕ захтевамо од Владе 
Републике Србије да не мења постојеће 
границе изменом напред наведеног Закона 
и не дозволи формирање вештачког 
бошњачко-муслиманске области, што би у 
будућности створило сепаратистичке тежње 
и дезинтеграцију целог региона и територије 
РС. 

4.  СО Чајетина и њени грађани искористиће 
сва законска средства да спрече измене 
постојећих граница јер сматрају да је 
то супротно интересима грађана наше 
општине.“

Декларација ће бити достављена: Влади 
Републике Србије, Народној Скупштини РС 
и начелнику Златиборског округа. Иначе, са 
Декларацијом су упознати сви председници 
општина Златиборског округа.

На 21. седници СО Чајетина оглашено је 
ништавним раније донето  решење Скупштине 
о давању земљишта у закуп фирми „Серпениус“ 
из Београда за изградњу пијаце на Златибору.
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Оно што је важно рећи, јесте и то 
да ће Просторни план општине 
Чајетина бити разматран на 

наредној седници Комисије за планове до 
краја јуна месеца. Седници ће присуствовати и 
представници Саобраћајног института ЦИП из 
Београда, који су обрађивачи Плана. Након тога 
План ће бити достављен на увид Републичкој 
комисији, а потом и на Јавни увид грађанима. 
Током месец дана,  сви заинтересовани ће моћи 
да га виде, дају своје примедбе и предлоге, 
након чега ће бити послат Скупштини на 
разматрање и усвајање. 

Важност Плана састоји се у томе што он 
покрива територију целе општине и омогућава 
издавање локацијских дозвола у свим 
подручјима општине, у зависности од намене 
површина земљишта. 

При крају је и израда Плана детаљне 
регулације насељеног места Златибор, а 
предлог овог Плана такође ће разматрати 
Комисија за планове  током јула. У току је и 
измена Плана генералне регулације насељеног 
места Златибор са насељеним местом 
Чајетина, а већ 1. јула биће представљен први 
концепт  Плана, како би сви грађани својим 
предлозима и примедбама могли учествовати 
у самом креирању планског документа по 
вашећим стандардима у области планирања 
и изградње. О јавној трибини грађани ће бити 
обавештени путем средстава информисања.

Општина Чајетина, преко Канцела-
рије за локални економски развој 
тренутно ради на реализацији 

пројекта у сарадњи са  МСП-ом, који финансира 
Влада Швајцарске, са којом интезивно 
сарађујемо већ 4 године. Реч је о модерниза-
цији општинске управе (и зграда месних 
заједница), што подразумева  изградњу 
прилаза за лица са инвалидитетом, односно 
лифта у општинској згради. Биће убрзо 
завршено и умрежавање свих служби, како 
би Услужни центар могао да пружи грађанима 
све информације на једном месту. 

Општина Чајетина је аплицирала, преко 
програма прекограничне сарадње, за реализа-

На седници Општинског већа општине Чајетина, 20. априла, донета је Одлука о 
изради Локалног акционог плана за старе, чији је циљ унапређење положаја старих 
и њихово активније учешће у животу локалне заједнице. Према овој Одлуци, 
носилац израде ЛАП-а је Удружење грађана “Златиборски круг”, које реализује 
пројекат “Млади за старе”. Пројекат се спроводи уз подршку Америчке агенције 
за међународни развој (УСАИД), кроз програм Иницијатива јавног заговарања 
грађанског друштва, којим руководи Институт за одрживе заједнице (ИСЦ).

Чланови Радне групе за израду ЛАП-а, која је на основу Одлуке општинског већа 
формирана, су представници Удружења пензионера, свих релевантних локалних 
институција, представници локалне самоуправе и чланови чајетинске омладинске 
организације.

Први састанак Радне групе је одржан 30. априла. Локални координатор  за 
процес израде ЛАП-а, Бојана Божанић, која ће у сарадњи са пројектним тимом 
водити читав процес, и Ментор за израду ЛАП-а, Бранкица Јеремић из Ужица, су 
упознале чланове Радне групе са планом рада. Процес израде овог стратешког 
локалног документа ће трајати осам месеци и обухватиће испитивање положаја 
и потреба старих и њихових породица, као и свих пружаоца услуга овој циљној 
групи. Планирано је спровођење анкете по селима и организовање Фокус група, 
на којима ће учествовати стари, чланови њихових породица и представници 
локалних институција.

Након анализе резултата испитивања,  чланови Радне групе ће имати пет 
дводневних семинара, на којима ће, уз вођство Ментора Радне групе, Браникце 
Јеремић, стећи неопходна знања и вештине за учешће у процесу израде Нацрта 
ЛАП-а за старе.

Након јавног представљања Нацрта ЛАП-а, планирано је његово усвајање 
у Скупштини општине Чајетина. Усвојен Локални акциони план за старе ће бити 
основа за организовано решавање проблема са којима се суочавају старији 
суграђани, њихове породице и читава локална заједница.



цију одређених неколико пројеката. Са Црном 
Гором нас ускоро очекује потписивање 
Уговора за реализацију пројекта из области 
пољопривреде, који се односи на изградњу 
лабараторије за микробиолошку анализу 
млека. Лабараторије би биле изграђене, 
у Црној Гори у општини Андријевца, а у 
Чајетини би то били Крива Река или Мачкат. 
Овим би било унапређено млекарство, а 
грађанима  омогућено да свој производ што 
боље пласирају откупљивачима. У оквиру 
ИПА програма са Босном и Херцеговином, 
општина Чајетина конкурисала је са пројектом 
из области.

Општина Чајетина је ове године конку-
рисала за средства из програма Exchange 
3. Подсећања ради, претходне године кроз 
Exchange 2 програм општина је израдила 
Стратегију одрживог развоја општине.  Ово-
годишњи пројекат се односи на израду 
Географског информационог система (ГИС), који 
је изузетно важан за функционисање локалне 
самоуправе. Он подразумева умрежавање 
свих важних информација везаних за Општину: 
о територији, инфраструктури, земљиште. 

Чајетинска општина је и део пројекта 
Promise project који се финансира 
кроз програм југоисточне Европе, 

односно Европске Уније, а односи се на 
управљање општинском имовином. Колико је 
ово значајно, може се закључити по томе што 
се у овом Пројекту налазе градови као што 
су Атина, Букурешт, Загреб, Тирана, Софија, 
а у њему учествује и неколико европских 
универзитета, са којима остварујемо нове, 
значајне контакте. У вези овог Пројекта 
потребно је додати да су одржане две 
радионице, у Риминију и Загребу, а на јесен 
се очекује реализација треће у Италији, у 
провинцији Римини.  Општина ће се и даље 
трудити да учествује на свим конкурсима 
који буду расписани, било да се финансирају 
делом или у потпуности од донатора, а све у 
циљу унапређења услова живота свих грађана 
општине.

Новом организацијом Општинске 
управе, општинска администрација је 
подељена на пет одсека, а један од њих 
је Одсек за привреду и привредни развој. 
Руководилац овог одсека је Бојана 
Божанић. 

 Почетак пролећа омогућио је 
и почетак грађевинских радова. У 
Чајетини, Златибору и сеоским месним 
заједницама настављају се радови на 
поправци и асфалтирању улица и путева. 
Завршене су деонице у Алином Потоку, 
Голову, Љубишу, Сирогојну, а на Златибору 
су при крају радови у Војвођанској 
улици. Улица према Чајетинском гробљу 
је такође завршена, а ускоро ће бити 
асфалтиран и преко потребан  паркинг 
иза Дома културе. У сусрет 47. МОСИ, 
који се одржава у нашој општини од 7. 
до 11. јула, уредиће се спортски терени. 
У сеоски месним заједницама ових 
дана ће се радити на насипању банкина, 
а све ове послове изводи Предузеће 
„Путеви“ Ужице. Отворен је и тендер за 
крпљење рупа и поправку улица и ти ће 
се радови изводити прво на Златибору, 
да би спремно дочекали прве госте кад 
крене летња сезона. У сарадњи са КЈП 
„Златибор“  Општинска управа је започела 
радове на изградњи делова водоводне 
и канализационе мреже. Ти послови 
се раде упоредо са изградњом улица, 
тако да, у случају евентуалног квара, не 
би дошло до раскопавања асфалта. И 
насеља Горња и Доња Зова у потпуности 
треба да буду покривене водоводном, 
а надамо се убрзо и канализационом 
мрежом, на чему се такође ради. 
Упоредо, изводиће се радови на мрежи 
канализацији и у насељима Јеврејско 
брдо и Шиповик. Уколико временски 
услови буду дозволили, кренуће се са 

спајањем канализационог крака са 
Умине воде до Ћетена. Месна заједниза 
Златибор расписала је јавну набавку за 
извођење радова на изградњи тротоара 
и партерно уређење улице Миладина 
Пећинара, као једне од најпрометнијих 
улица у насељеном месту Златибор. У 
сарадњи са КЈП „Златибор“ приводи се 
крају уређење јавних зелених површина, 
посебно око језера.  

У општинској управи се врло активно 
ради и на легализацији бесправно 
изграђених објеката коју је омогућио 
нови Закон о планирању и изградњи. 
Сви заинтересовани грађани могу 
свакодневно добити обавештење о 
томе докле се стигло са легализацијом 
у случају њихових објеката и да ли је, 
можда, потребно да тој служби доставе 
још нешто од документације. Референти 
интензивно обавештавају странке о 
допунским документима. А сви они чији 
су папири комплетни и који су добили 
позитивно мишљење службе да се могу 
легализовати у врло кратком року могу 
добити употребну дозволу.

Сви они који имају објекте површине 
до 100 квадратних метара могу 
искористити попуст од 60% који је 
одобрила Република, и потребну суму 
уплате до краја 2010.године.  не треба она 
реченица о крају легализације. Општина 
је припремила људске капацитете како 
би се процес легализације одвијао брзо 
и неометано, а једини апел од стране 
Управе суграђанима је да перманентно 
буду у току  рада на њиховом предмету. 
Доношењем републичке Уредбе о 
конверзији права корисништва у право 
власништва грађанима ће умногоме 
бити олакшан и сам процес легализације, 
ако и услови плаћања накнаде.
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Сви добитници пехара у категорији „Градови и општине будућности“, 
имају једну заједничку особину, а то је да су својим радом, 
залагањем и ентузијазмом постигли запажене резултате у својим 
срединама. У образложењу стручног жирија, у којем су угледни 
привредни новинари, наведено је да општина Чајетина годинама 
уназад проводи политику оживљавања села и задржавања младих 
људи на селу. Захваливши се на овом ласкавом признању Клубу 
привредних новинара, “Агробанци” и Центру за мала и средња 
предузећа, председник општине Чајетина, Милан Стаматовић, 
рекао је: “Када се додељује оваква награда, прво се помисли да 
је у питању нека грешка: Јагодина добија награду за туризам, 
а Златибор за развој села. Морам да кажем да смо ми можда у 
превеликој тежњи за развојем туризма високе категорије нешто 
заборавили – заборавили на своје корене. Зато морамо да се 
вратимо корак уназад, понесемо то што смо заборавили , а то су 
наша култура и традиција, и тек онда кренемо у туризам високе 
категорије“.
Жири подсећа да су у току последње три године на територији 
општине Чајетина поново почеле да раде три сеоске школе. 
Ослушкујући потребе људи који живе у сеоским подручјима, 
отворени су и вртићи у Сирогојну и Кривој Реци, а ове године би 
са радом требали да почну и вртићи у Шљивовици и Мачкату. У 
намери да младим људима, који желе да остану на селу да живе 
и раде, локално руководство покушава да обезбеди све услове за 
живот, па су током прошле године асфалтирали и 70 км сеоских 
путева.  Иначе, пехари су уручени и 
градоначелнику Шапца који је проглашен као привредни град 
будућности, Јагодини за туристички пројекат будућности, док 
су Пећинци награђени за инвестициону климу и ефикасну 
администрацију. 

Општина Чајетина је дуги низ година збратимљена са грчком 
општином Лефкими. Ове године, поводом Дана општине 
града Крфа, представници локалне самоуправе Чајетина су се 
одазвали позиву грчких пријатеља и тамо боравили 4 дана. 
Домаћини су се потрудили да чајетинску делегацију проведу 
кроз Крф да виде сва места значајна за историју српског 
народа. Иначе, сарадња између Лефкимија и Чајетини састоји 
се у организовању туристичких посета, културних и спортских  
манифестација и слично. Лефкими је грађанима Чајетине 
притекао у помоћ у време бомбардовања Србије, достављајући 
потребне лекове, пакете хране, а деци, која су остала без 
родитеља, помогли су стипендирајући њихово школовање. Ове 
године би представници општина Лефкими и Крф, требало да 
узврате посету Чајетини на свечаности Дана општине, 30. јуна. 
Још једно братимљене датира од времена СФР Југославије, а 
то је са општином Мозирје из Словеније. Из Републике Српске 
су то градови Шамац и Лакташи. Са потоњим је Повеља о 
братимљењу потписана на Дан општине Чајетина 2009. године. 
Повељу о братимљену требала би бити ускоро потписана и са 
Норвежанима са којима, такође, Општина има одличну сарадњу 
и размену искустава, посебно из области пољопривреде.

На Златибору је почетком марта боравило једанаесторо деце из 
неколико села општине Штрпце. “Вечерње новости” наградиле 
су ове основце са Косова и Метохије петодневним боравком 
у хотелу “Мона”, а општина Чајетина им је платила пут до 
Златибора. Неки од њих први пут су путовали ван ове најјужније 
српске енклаве. 
180 ђака Основне школе “Савски одред” у Севцу, огранка у 
селу Јазинце, одабрани су према успеху у школи, али и према 
социјалној карти. „ Сви су одлични ученици и ово путовање, које 
им поклањају “Новости”, одличан је начин да их наградимо“, 
рекао је  Дејан Милатовић, директор школе.  Ова деца су 
тешког материјалног стања, нека су остала без једног од 
родитеља. Многи нису ни до Митровице стигли јер ни општина, 
ни родитељи немају новца да их пошаљу негде. Жељни пуно 
чега, обрадовали су се  кад су сазнали да у хотелу има и базен. 
Девојчице и дечаци, који живе у три места: Брезовици, Штрпцу 
и Јазинцу, обрадовала су се и стазама за скијање, јер су већина 
њих добри скијаши. За време њиховог боравка на Златибору 
посетио их је председник општине Штрпце, уједно се саставши 
и са руководством Чајетине. 
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Све је ближи датум када ће општина Чајетина угостити око 2 500 
учесника из преко 25 градова, из 3 државе и 2 ентитета. Од 7. до 11. 
јула у нашој општини одржаће се 47. Међуопштинске омладинске 
спортске игре. Млади спортисти из Србије, Црне Горе, Републике 
Српске и Федерације Босне и Херцеговине такмичеће се у 15 
олимпијских дисциплина. Ово је јединствен пример међуграничне 
сарадње, склапања нових пријатељстава и поштовања правих 
вредности, у складу са неговањем спортског духа.
Техничка подршка у припремама и извођењу МОСИ припала је 
Културно-спортском центру. С тим у вези довршава се поправка 
ограда на стадиону Швајцарија као и на теренима у Чајетини, 
повећава се број рефлектора, равнају се терени, врши се замена 
бусена, уређује се простор око спортске дворане у Чајетини, а у 
плану је проширивање и асфалтирање одбојкашког и тениског 
терена у Новом парку у Чајетини. Набављени су реквизити, пехари, 
медаље и дипломе, као и пропагандни материјал за све учеснике. 
Екипа која ће представљати Чајетину добиће целокупну спортску 

опрему. Прес-служба КСЦ-а већ припрема први број Билтена 
МОСИ у којем ће бити прецизиран распоред такмичења. 
Оно што је потребно рећи, јесте и то да се економска криза много 
јаче осећа на припремању овогодишњих МОСИ, него што је био 
случај у претходној години, у Мојковцу. Многе екипе до задњег 
часа нису могле да потврде своје учешће. А када говоримо о 
броју оних који су се појавили да помогну 47. МОСИ у Чајетини, 
као што стара пословица каже :“Спала књига на два слова“. Поред 
саме Општине и Културно-спортског центра, спонзор је, за сада, 
Компанија „Дунав“. А иза
организације 46. Међуопштинских омладинских спортских игара 
у Мојковцу стали су: Министарство културе, спорта и медија 
Црне Горе, Министарство одбране, Министарство финансија, 
Министарство просвете, Дирекција јавних радова, Управа 
полиције Црне Горе, општина Бијело Поље, општина Колашин, 
Дирекција за саобраћај ЦГ, Агенција за националну безбједност... 
Укупно 37 донатора, спонзора, покровитеља! 

Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде РС, расписало је 
КОНКУРС о коришћењу средстава за подршку развоја непољопривредних активности 
на селу за 2010.годину.
Физичко лице – носилац пољопривредног газдинства може остварити подстицајна 
средства за следеће активности на селу:
-          за изградњу објекта по угледу на аутентичне сеоске куће-салаше или вајате
-          за адаптирање објекта на селу (изградњу и реновирање купатила и увођења 
система централног грејања  и сл.)
-          за рестаурацију аутентичних објеката на селу - воденица и ваљарица
-          за унапређење понуде у сеоском туризму кроз побољшање пратећих садржаја у 
области рекреације, партерног уређења дворишта и набавке дворишног мобилијара
-          за опремање просторија за пружање услуга исхране туриста
и све то у циљу развоја сеоског туризма. 
Конкурс је отворен до 15.08.2010.године
Такође је расписан и КОНКУРС  за подршку руралном развоју кроз инвестиције у 
пољопривредна газдинства за производњу поврћа, житарица, индустријског биља за 
2010.годину.
Влада РС, Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде, донела је 
УРЕДБУ о условима и начину коришћења подстицаја за подршку руралном развоју 
кроз инвестиције у пољопривредна газдинства
Рок за подношење захтева је 31.08.2010. године.
Све потребне информације можете добити у згради Општине у 
канцеларији бр.206, особа за контакт: Милета Радишић  831-151 лок.131
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Презентација туристичке понуде Златибора одржана је у 
Македонији и у Црној Гори. У Македонији је23.априла у српском 
информативном центру у Скопљу, у оквиру пројекта “Држава 
партнер”, потписан Протокол о сарадњи са Туристичком комором 
Македоније и Привредном комором за туризам. Протоколом о 
сарадњи се обезбеђују попусти гостима из Македоније, а заузврат 
се туристичка дестинација Златибор промовише као пријатељска 
и пожељна дестинација за становнике Македоније.  У Црној Гори 
је презентација одржана  у два наврата, и то: 27. априла  у хотелу 
Црна Гора у Подгорици, и 28. априла  у хотелу Александар у 
Херцег Новом. И овом приликом били су присутни представници 
медија,  као и представници  најпознатијих туристичких агенција 
из Скопља, Подгорице и Херцег Новог. Промоција  је одржани 
путем   видео презентације и обраћања учесника, а након 
тога је организована дегустација златиборских производа. На 
презентацији су били и представници Националне туристичке 
организације Црне Горе који су подржали организацију овог 
догађаја. Промоција Златибора у земљама региона се наставила 
половином маја промотивним активностима у Бања Луци и 
у Љубљани. Бања Лука  је, иначе, једно од традиционалних 
подручја одакле долази значајан број гостију и због њихове 
лојалности велики број златиборских хотелијера и агенција се  
укључује у Пројекат, нудећи попусте  на своје услуге. У наредном 
периоду планиране су презентације ТОЗ-а у Београду, Новом 
Саду, Суботици и Нишу.

Према речима Јована Павловића, саветника ТО Златибор, 
нови објекат туристичке организације располаже са око 900 
квадратних метара пословног простора. 

Поред 7 кацеларија за запослене , сале за конференције и 
презентације, нова пословна зграда Туристичке организације, 
смештена на самом улазу у центар Златибора, има и савремен 
инфо пункт у којем ће гости моћи да добију све информације 
о Златибору. Ту је, уједно, и рецепција, јер у оквиру зграде 
постоји и смештајни део са 6 соба и 2 апартмана, првенствено 
намењена за смештај туроператера, сарадника, извођача 
програма, новинара... У слободним терминима – и за смештај 
туриста, у комерцијалне сврхе. 

“Изградњом ове пословне зграде реализујемо и идеју 
о стручном усавршавању властитих кадрова неопходних 
за туристичку привреду региона”, истакао је Павловић, 
прецизирајући да ће се у новотвореном ресторану објекта 
усавршавати ученици средње Угоститељско-туристичке школе у 
Чајетини. Све је спремно, још само да се пресече врпца!
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Служба за зеленило и чистоћу Комуналног јавног 
предузећа „Златибор“ већ четврту сезону врши уређење 
зелених површина на Златибору и Чајетини. Ове године су 
успели да  уреде знатно  више површина него претходних 
. Новина у овој години је и набавка саксијског цвећа у 
одраслој фази за уређење ограде и слапишта поред језера 
на Златибору, као и низа жардињера  које су постављене у 
ужем центру. Јавном набавком је обезбеђено  25 000 комада 
летњег расада. Финансијска средства у износу од: 600 000,00 
динара за сезонско цвеће, 250 000,00 за жбунасто биље и 
100 000,00 динара за саксијско цвеће, обезбедио је Одсек за 
привреду и привредни развој општине Чајетина.  Само КЈП 
„Златибор“ обезбедило је око 4000 садница. За побољшање 
квалитета земљишта утрошено је 60 м³ стајског ђубрива и 20 
кг различитих врста вештачких ђубрива. Такође је набављено 
и 78 кг семена парковске траве. Да би се смањили трошкови за 
уређење зелених површина у  следећој години, ове године је 
стављено на размножавање већи број зељастих и жбунастих 
врста биља.  Осим површина које улазе у редовно летње 
одржавање, успешно су уредили и две не тако мале површине 
испред Туристичке организације Златибор  и Културно-
спортског центра Чајетина. „Наш вишегодишњи труд на 
уређењу цветних површина указао је мештанима да је битан 
изглед простора у коме живимо и радимо, тако да сада имамо 
доста власника локала који несебично помажу у неговању 

цветњака и травњака. Леп амбијент је важан у туристичкој 
понуди, јер тако имамо задовољне госте“, рекла је Марија 
Јовичић, руководилац Службе за зеленило и чистоћу. До 
септембра ове године требало би да буде оформљена и 
једна занимљива зелена површина, осмишљена с циљем 
да привуче пажљу пословних људи да на њој поставе своје 
рекламе, од чијег би се прихода и одржавао тај ексклузивни 
зелени простор. Потребно је напоменути да ова служба 
тренутно одржава 17 ари цветњака и других јавних зелених 
површина. 

Уговор о пословној сарадњи Меди-
цинског факултета Београд и Специјалне 
болнице „Чигота“ потписан је 26. марта . 
Овим уговором „Чигота“, као здравствена 
установа, поново је постала научна 
наставна база. То подразумева да ће 
последипломци имати двонедељну пра-
ксу у „Чиготи“, а медицински радници СБ 
„Чигота“ ће, заузврат, моћи да се  едукују 
на Медицинском факултету. Иначе,  
професори са Медицинског факултета 
из области ендокринологије и других 
сродних грана интерне медицине, већ 30 
година долазе у „Чиготу“, што је посебно 
значајно за грађане општине Чајетина 

који су добијали, и добијају, здравствене 
прегледе код ових еминентних стручњака, 
за које се раније морало одлазити у 
Београд. 

СБ „Чигота“ је у претходних неколико 
година улагала средства за набавку нове 
опреме као што су: апарат за мерење 
густине коштане масе, нови ултразвучни 
апарат за преглед срца и ултразвук са две 
сонде за преглед абдомена и меких ткива, 
нешто апарата у  хемијској лабараторији, 
а оно што би добро дошло да се слика 
заокружи јесте нова мултифункционална 
гама-камера на одељењу нуклеарне 
медицине, која би у потпуности задо-

вољила потребе пацијената у Специјалну 
болницу на Златибору. 

Оно што је још значајно рећи јесте и 
то да је почетком маја у „Чиготи“ одржан 
Први српски конгрес о штитастој жлезди 
са међународним учешћем, који је окупио 
око 350 учесника.  Међу њима су били  и 
главни људи из европске и америчке 
тиредолошке асоцијације. Многобројни 
семинари, научни скупови, конференције 
из области едукације и иновирања 
знања, одржавају се дуги низ година у 
овој здравственој установи , што само 
потврђује њену добру репутацију. 
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„За пољопривреду се увек морају наћи средства из општинске касе. 
Ових претходних година смо улагали у побољшање расног састава и 
сточног фонда и та акција је завршена. Сада ћемо, од ове године, ова 
средства, која су била усмерена за развој пољопривреде, да усмеримо 
за брендирање и за саднице, да помогнемо нашим произвођачима 
финансијски“, рекао је председник општине Чајетина на Трећем сајму 
ракије у Шљивовици.

На Трећем шљивовачком сајму домаће ракије, одржаном другог дана 
маја, проглашени су шампиони у  производњи овог традиционалног српског 
напитка са подручја Златиборског округа. Организатори популарне Ракијаде: 
СО Чајетина, КСЦ, ТО Златибор и МЗ Шљивовица, настоје да учине трајном и на 
далеко препознатљивом ову манифестацију у селу које, по свој прилици, и носи 
назив по значајној производњи ракије шљивовице још пре далеке 1868. године. 
Председник општине Чајетина, Милан Стаматовић, ложењем казана је отворио 
Ракијаду. За разлику од два претходна Сајма, када су се за избор шампионске 
ракије такмичили само произвођачи са подручја општине Чајетина, овога пута 
су прилику да се докажу имали и вредни сеоски домаћини са подручја свих десет 
општина Златиборског округа. У конкуренцији од 70 произвођача, Раде Томоњић 
из Шљивовице победио је на трећој Ракијади. У конкуренцији специјалних ракија, 
Добрисав Јањић из Трипкове добио је Велику златну плакету. На Ракијади је и 
ове године одржано такмичење здравичара и чауша у говорним вештинама, а 
најбољи је био Драгомир Протић из Ариља. Такмичиле су се  дрвосече у стругању 
трупаца дубећом тестером а победила је екипа из Шљивовице. У стругању 
тестером кладаром и тесању греда секиром блањкаром победиле су екипе из 
Јабланице.  У прављењу пите савијаче од пшеничног интегралног брашна најбоља 
је била Драга Луковић из Шљивовице, док је најбржа плетиља - Маријана Станић 
из Шљивовице. Изабрана је и најлепша чобаница – Ана Лазовић из Чајетине, а 
проглашен је и власник најлепшег сеоског дворишта – Премислав Шкодрић 
из Шљивовице. Све ово било је пропраћено богатим  културно-уметнички 
програмом. 

Први пут у Србији одржана је конференција и трговински сајам 
здравих, еколошких, органских производа, а место дешавања био је 
Златибор. Зашто баш Златибор? 

„Златибор је већ генерацијама синоним за све што је природно и здраво! На 
Златибору се чува традиција сеоског газдинства, које је база и ослонац еколошкој 
и органској производњи хране“, каже Весна Ракар, председница организатора 
„Биопланет“. Иначе, ову Конференцију, која је трајала од 29. маја до 2. јуна,  
организовали су: Удружење за развој културе живљења “Биопланет” из Београда 
и „Задруга добрих домаћина“ из Тополе, под покровитељством Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарства животне средине 
и просторног планирања, Привредне коморе Србије, компанија “Делта макси” 
и “Бамби”, и локалне самоуправе Чајетина. Међународни карактер добила је 
учешћем 8 иностраних предавача, а у Научном одбору су и 4 инострана члана. 
На платоу испред ресторана „Златни бор“, у ова четири дана Сајма, своје органске 
производе понудило  је око 60 излагача. „Биопланет“ је представио, кроз 
предавања, радионице, округле столове и дискусије, потенцијале и перспективе 
еколошке и органске производње у Србији, кроз примере добре праксе указано 
је на могућности производа са заштићеним географским пореклом, о стратегији 
државе и законским регулативама, неповратним средствима, повољним 
кредитима итд. Интересантна предавања одржана су и на теме српске шљивовице  
и узгоја органске малине у Златиборском округу. „Биопланет“ је, иначе, основан 
почетком 2009. године и сарађују са удружењима сличне оријентације у земљи, а 
умрежени су и са удружењима из региона и Европе. 

 

 

Овај апарат намењен је превасходно за ултразвучни 
преглед срца, тако да пацијенти са подручја чајетинске 
општине не морају више одлазити у Ужице када је потребно 
да се изврше налази ове врсте. Овај дигитални ултразвучни 
апарат такође има и сонде за преглед крвних судова, 
штитасте злезде и дојки, али ће се овакви прегледи вршити  
након обуке лекара. Пошто су домови здравља поново 
под патронатом општина, локална самоуправе општине 
Чајетина имала је слуха за потребе својих суграђана, а из 
Дома здравља се надају да ће и даље бити тако. Оно што је 
од опреме још неопходно овој установи јесте и нови ренген-
апарат, јер је постојећи стар тридесет година. 
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У Јабланици, златиборском селу где туризам постаје 
све значајнија делатност, у недељу, 30. маја, одржана је 
традиционалана етно-туристичка манифестација “Сеоски 
вишебој”. Да Јабланичани успевају да на себе, своје село 
и ову манифестацију која оживљава традицију, скрену 
пажњу, показује све већи број туриста који долазе из 
разних крајева Србије, али и  медији. Једна од новијих 
емисија Јована Мемедовића „Сасвим природно“ била је 
посвећена овогодишњем вишебоју у Јабланици, те су лепоте 
овог лепог, помало скрајнутог села разуђене чајетинске 
општине, могли видети гледаоци широм Србије, и даље.                                                                              
Ова манифестација, која се одржава већ пет година, чува од 
заборава историју мештана, подсећајући како се некад живело, 
али и забављало, истичу организатори, Туристичко удружење  
и Месна заједница Јабланице. И ове године су организациону 
и материјалну помоћ пружили Скупштина општина Чајетина, 
Културно-спорстки центар и Туристичка орзанизација 
“Златибоp”. Посетиоци манифетације имали су  прилику да се и 
сами такмиче у старим спортским дисциплинама. Поред трке 
коња у којој је, са својим грлом, први био Бранимир Газдић, 
други Светомир Газдић а трећи Горан Дучић, најатрактвнија 
дисциплина била је  превлачење трупаца воловском запрегом, 
затим  превлачење кличка бацање камена с рамена, скок у 
даљ, скок у вис из места, ручно стругање кладаром и дубећом 
тестером, превлачењу конопца, пузање уз бандеру... У културно 
умретничком програму који је пратио ову манифестацију, 
наступио је КУД  „Златибор“, трубачи Миладина Јовановића 
из Сирогојна као и певачке групе из Рожанства, Шљивовице, 
Стапара, Ивањице, Злакусе и Јабланице. 

Еколошка секција ОШ ,, Димитрије Туцовић,, из Чајетине и издвојеног 
одељења Златибор,  обележила је Дан планете Земље уличном акцијом 
у центру Чајетине и Златибора.

 Ученици су пролазницима делили флајере са порукама да чувају 
планету. Већина пролазника их је прихватала,  одушевљена поступцима 
деце. Неки мештани Чајетине су одмах и одговорили на позив деце да 
се укључе у акцију прикупљања старог папира, па се овом приликом  
чланови школске еко-секције посебно захваљују  радницима предузећа 
,,Симком,, и Месној Зајеници Чајетина.  

Оно што су деца научила овог дана јесте и то да још увек постоје људи 
који не схватају да су сваки глас, позитивна енергија и лични пример 
преко потребни, да би се свест о потреби да се заштити животна средина 
подигла на виши ниво.  Од појединих туриста су се могле чути чак и 
покуде на рачун оваквих акција, а неки су одбијали да прихвате лифлете. 
На срећу, већи је број оних који су подржали рад и ентузијазам деце 
Еколошке секције, понудивши  помоћ при извођењу сличних акција. 
Све ово указује да едукације никад није доста и да  без прекида треба 
обележавати еколошке празнике, како би становници мењали лоше 
навике и немар према средини у којој живе. Треба истаћи да ученици не 
би могли сами, без подршке свих актера локалне заједнице, спроводити 
овакве акције. Тако је и овога пута штампање лифлета, као и прошле 
године, омогућило Еколошко удужење ,,Златни бор,, из Чајетине.

На почетку оснивања, пре више од 10 година,  активности Секције су се 
сводиле на обележавање значајних датума и уређење школе и школског 
дворишта. Сваке године, број деце у Секцији се повећавао, а самим тим 
и њихов утицај у школи и у локалној заједници. Пре неколико година 
реализацијом пројекта “Едукација и подизање нивоа еколошке свести”, 
уз финансијску подршку БЦИФ-а из Београда, основане су еколошке 
патроле које активно делују у оквиру Секције. Сада Еколошка секција 
броји око 60 ученика од петог до осмог разреда, а важније активности 
су: прикупљања папира и пластике за рециклажу, извођење пролећног 
и јесењег уређење Чајетине и Златибора у сарадњи са КЈП “Златибор”, 
уклањање дивљих депонија по селима у сарадњи са Еколошким 
фондом општине Чајетина,  учешће у хуманитарним акцијама, као на 
пример, берба и продаја нарциса за лекове и помоћ оболелим особама 
од карцинома, и друго.

ЗАНИМЉИВОСТ - Први Дан Земље 1970. 
Дан планете Земље установљен је 1970. године, а циљ је 

помоћи човеку да поново успостави контакт са природом, 
односно да укаже на загађивање ваздуха и воде, радиоактивно 
зрачење, исцрпљивање ненадокнадивих енергената и друго. Пре 
40 година у Америци је покренута акција о животној средини под 
називом - Дан Земље и за тај дан је изабран 22. април. Акција је 
стекла велики публицитет и Дан Земље је установљен прво у тој 
држави, а затим од 1990. и у целом свету. 

Aпелујемо на све возаче да покажу 
своју културу и не бацају отпатке из 
својих аутомобила поред прилазних 

путева ка Златибору! 
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Студентски културни центар - Београд већ пет година 
расписује регионални конкурс за кратку причу или песму, 
за младе ауторе (до 30 година), на тему „Реч у простору – 
урамљена реч“. Весна Капор, уредник књижевног програма 
СКЦ-а, била је члан жирија који је изабрао најбоље радове 
пристигле на овогодошњи конкурс из свих крајева бивше 
Југославије, међу којима је и песма Милоша Белчевића.  
Милош је на овогодишњем конкурсу изабран као аутор једне 
од 12 најбољих песама, које ће бити дизајнерски решене 
и представљене у оквиру  „Априлских сусрета“, који се 
ове године одвијају од 13. до 16. априла. Изабрани радови 
ће бити објављени и читав пројекат ће, осим у Београду, 
бити представљен у Скопљу, Марибору и Бањалуци.                                                                                                   
Милош Белчевић,  је по трећи пут ове године ушао и у 
финале поетског конкурса “Десанка Максимовић”. Наиме, 
Српска књижевна задруга и ваљевска гимназија  већ 18 
година организују ово такмичење  за средњошколце у оквиру 
“Десанкиних мајских дана”. Ове године, на конкурс је стигло 
67 збирки песама из 38 градова из Србије и Републике 
Српске, а изабрано је 11 финалиста.  Према речима Петра 

Пајића, председника 
жирија, Милошева 
збирка се сврстала 
међу 4 најбоље. 
Милош је до сада 
остварио успехе 
и на поетским 
конкурсима: „Лимске 
вечери дечје поезије“ 
– Прибој, „Дани 
Гордане Брајовић“ – 
Алексинац, „Извор 
живе речи“ – Колари,  
„Рукописи 32“ – 
Панчево, „Трагови 
у песку“ – Бечеј,  
„Рудничка врела“ – 
Горњи Милановац.

         Културни живот Чајетине, према оцени многих суграђана, јесте 
садржајан и прилично богат. За оне који воле изложбе, књижевне 
вечери, концерте културно-уметничких друштава или музичке, 
који подразумевају једнако уважавање како забавне, народне 
тако и класичне музике, Културно-спортски центар Чајетина и 
библиотека „Љубиша Р. Ђенић“ припремили су много тога:

- 17. март, Библиотека – Изложба : копије фресака 
средњовековног Косова
- 24. март, Библиотека и КСЦ – представа „Кад умире глумац“ 
(Нова Варош)
- 1. април, Библиотека – изложба „Анђели жичке епархије“, 
Вељко Михајловић
- 12. април, Библиотека и КСЦ – промоција књиге  „Девојка 
коју нису научили да каже не“, Ева Рас
- 15. април, Библиотека – изложба слика „Мали формат“, 
УЛУПУДСА
- 16. април, КСЦ и Библиотека – музичко-песничко вече, 
“Бетовен дуо“ и Дејан Алексић
- 18. – 21.  маја, КСЦ – 18. фестивал „Деца међу нарцисима“ 
( представе за децу:  „Принц од лимуна“, „Торта са пет спратова“ 
у извођењу Дечјег драмског студија „Бистричак“; дружење 
са песником Дејаном Алексићем и проглашење најбољих 
литерарних  радова; награђивање најбољих ликовних радова 
деце из Вртића; завршна приредба предшколаца) 
- 23. април, КСЦ – изложба слика самоуких сликара и вајара 
драгачевског краја
- 29. април, КСЦ – првомајски концерт КУД-а „Завичај“ из 
Злакусе
- 4. мај, Библиотека – изложба „Хлеб наш насушни“, Момчило 
Лучић
- 12. мај, Библиотека – промоција књиге „Гласови у ветру“ 
(НИН-ова награда),  Гроздана Олујић
- 2. јун, КСЦ – 
- 9. јун, Библиотека – представљање Зборника „Војска 
Југославије у одбрани
Од агресије НАТО 1999.“
16. јун, КСЦ – представа „Кад умрех ономад“ (Горњи 
Милановац)      

Млади златиборски песник Милош Белчевић, 
ученик треће године Угоститељско-туристичке 

школе у Чајетини, наставља са успесима на 
књижевном пољу, постижући сјајне резултате 

на поетским такмичењима.  
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Програм ‘’Било једном...’’ којим се Музеј на отвореном 
‘’Старо село’’ у Сирогојну укључиo у овогодишњу Ноћ музеја, 
почeo je у 18 часова дечјим предвечерјем које је посвећено 
најмлађим посетиоцима. У амбијенталној поставци Музеја 
на отвореном,  „Босоноги путујући вилењаци-скаскавци“ 
извели су  представу ‘’Вила Лена Шуминка’’. Посетиоци су 
такође могли чути аудио-драмско извођење ‘’Старе српске 
бајке’’ у продукцији „Југовидеа“. Филм ‘’Чудотворни мач’’ 
из 1950. године, редитеља Војислава Нановића, приказан 
је у два термина.

У Дворани музеја отворена је изложба ‘’Бајке у 
стриповима Ђорђа Лобачева’’. Ђорђе Лобачев (1909- 2002) 
се сматра пиониром и једним од најзначајнијих аутора 
југословенског стрипа. Инспирацију за своје радове 
проналазио је у књижевним делима, народним песмама 
и бајкама (Баш-Челик, Биберче, Чардак ни на небу ни на 
земљи, Пепељуга итд.)

У згради 36, поред Летње позорнице, изложени су 
и  радови ученика Средње уметничке школе у Ужицу, 
инспирисани српским бајкама. Обе изложбе посетиоци 
Музеја могли су видети до 20. јуна. 

Сарадници у реализацији овогодишње Ноћи музеја у 
Музеју на отвореном ‘’Старо село’’ у Сирогојну су професори 
и ученици Средње уметничке школе у Ужицу, Народно 
позориште Ужице, Босоноги путујући вилењаци-скаскавци, 
Делта видео, Југовидео и Политикин забавник, док су 
аутори пограма кустоси музеја, мр Бојана Богдановић, мр 
Јелена Тоскић и Драган Цицварић.

На 18. фестивалу „Деца међу нарцисима“  организатори су 
и ове године испоштовали најмлађе, отварајући конкурс за 
најлепше ликовне радове са темом „Деца међу нарцисима“. На 
адресу Културно-спортског центра стигло је овога пута 111 радова 
из дечјих вртића из: Ариља, Нове Вароши, Прибоја, Пожеге, 
Бајине Баште,  Чајетине, Златибора, Мачката, Шљивовице... 
Цртеже је прегледала и одабрала најбоље Биљана Лазаревић, 
професор ликовне уметности. Награђени су радови: Анђеле 
Жарковић из Нове Вароши, Саре Новитовић из Ариља, Вељка 
Божића из Пожеге, Таре Марковић, Неле Радивојевић, Дијане 
Новаковић и Немање Максимовића из Бајине Баште, Невене 
Обрадовић, Јоване Зечевић и Милоша Поповића из Златибора, 
Милице Марјановић из Нове Вароши, Јоване Гукић и Бојана 
Чанчовића из Мачката, Софије Станић и Аца Костадиновића из 
Шљивовице, Војина Брашанца, Марка Ристивојевића, Тамаре 
Лучић, Ане Томић, Елене Станковић, Милице Н. Лазовић, 
Милице Смиљанић и Теодоре Жунић из Чајетине, Магдалене 
Жукић из Ариља и групни рад Иване Божић и Бисерке Стиковић 
из Пожеге.

Кум овогодишњег фестивала, песник Дејан Алексић, такође 
је одабрао најлепше литерарне радове ученика основних школа 
чајетинске општине. Деца су ове године писала песме и приче 
на следеће теме: 

-          И више ништа није било исто
-          Догодило се у мом џепу
-          Грана која ми маше и
-          Ципела крај пута.
Најбоље радове написали су: Милица Смиљанић (7. 

разред ОШ „Саво Јовановић Сирогојно“), Кристина Шопаловић 
(4.разред ОШ „Димитрије Туцовиоћ“ Златибор), Бранка Златић 
(8. разред ОШ „Димитрије Туцовић“ Чајетина), Вања Шишовић      
(4. разред ОШ „Димитрије Туцовић“, Златибор), Марија Томић (4. 
разред ОШ „Миливоје Боровић“ Шљивовица), Сандра Цвркотић 
(3.разред ОШ „Димитрије Туцовић“ Мушвете), Снежана Тошић 
(5.разред ОШ „Димитрије Туцовић“ Чајетина), Анђелика Пејић 
(4.разред ОШ „Димитрије Туцовић“ Чајетина), и Јелена Јанковић    
(8. разред ОШ „Саво Јовановић Сирогојно“) . 

У четири дана, колико је трајао Фестивал, Дом културе је 
био најрадосније место у Чајетини, где су се дружили деца и 
одрасли. И ове године је Дечји драмски студио „Бистричак“ 
својим суграђанима поклонио две представе: „Принц од 
лимуна“ и       „Торта са пет спратова“. Представа „Торта са пет 

спратова“, коју је извела најмлађа група „Бистричка“, изазвала 
је буру одушевљења у  публици, измамивши коментар да се 
оваквом представом и глумом малишана драмски студио, који 
годинама ради при Културно-спортском центру под вођством 
Биљане Здравковић,  може са поносом представити пред било 
којом публиком широм Србије! Тако је на најлепши могући 
начин завршен још један фестивал са заиста дугом традицијом 
и сјајним именом,  „Деца међу нарцисима“!   
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У Бајиној Башти, на Окружној смотри драмског страралаштва аматерских позоришта, 
драмска група Дома културе из Чајетине извела је представу „Мај нејм из Митар“ и тиме, 
као прошлогодишњи победник, отворила Смотру. Иначе, ове године су се у Бајиној Башти 
такмичили аматери 8 позоришних аматерских група Златиборског округа. Најбољи су 
били „Трупа-трупа“ из Пожеге, који су извели представу „Баханалије“. Аматерска група из 
Чајетине ни ове године није отишла кући „празних руку“; млади Никола Милинковић добио 
је награду као најперспективнији глумац!

Пројекат „Млади за старе“, који реализује удружење Златиборски 
круг, изазвао је интересовање шире јавности, а 3. априла је прилог 
о томе емитован у другом Дневнику, на првом каналу Радио 
Телевизије Србије. Већ прва радионица одржна је 24. априла у 
чајетинској библиотеци . Пројектом су предвиђене 4 радионице на 
којима ће се, на интересантан и забаван начин, обрађивати теме као 
што су: тимски рад, сарадња, толеранција, омладински активизам, 
волонтеризам и стратешко планирање.
Прва радионица је посвећена међугенерацијској сарадњи и 
разумевању генерацијских разлика, а водитељ је била Снежана 
Борисављевић из организације “Образовање плус” из Београда. 
Учествовало је 12 ученика средње и основне школе у Чајетини. 
Младим учесницима је мултимедијално представљена генерацијска 
шема, а креативне вежбе и игре су организоване за разумевање 
стереотипа, предрасуда и дискриминације. Анкета на коју су 
учесници одговорили, показују да млади изузетно цене овакав 
приступ усвајању нових знања и да су спремни да се активно укључе 
у квалитетне програме обуке, који им помажу да нађу своје место 
у животу локалне заједнице. Организацију ове обуке финансијски је 
подржала Америчка агенција за међународни развој (УСАИД) кроз 
програм „Иницијатива јавног заговарања грађанског друштва“ којим 
руководи Институт за одрживе заједнице (ИСЦ). Након последње 
радионице, у Чајетини је 12 јуна одржана  омладинска улична 
акција. Ова акција, коју су млади реализовали у центру Чајетине, 
њихова је прва самостална акција коју су, уз малу помоћ чланова 
„Златиборског круга“, остварили. Млади волонтери су суграђанима 
делили промотивни материјал, торбе, фасцикле, свеске, проспекте, 
дајући информације о циљевима Пројекта. Грађани су показали 
интересовање за полажај и потребе старих у Општини, дајући своје 
коментаре и сугестије.

Деца Еколошке секције ОШ “Димитрије 
Туцовић” на челу са Зорицом Милосављевић, 
магистром биологије , придружила су 
се акцији „Очистимо Србију“. Младим 
еколозима из Чајетине и Златибора није 
било тешко да устану раном зором и дођу на 
практични час екологије. Ови поштоваоци 
природе свога краја, наоружани рукавицама 
и кесама добијеним од Министарства за 
екологију, 4. јуна су чистили део поред 
магистралног пута од Чајетине до Фарме на 
Златибору. У нади да ће у следећој акцији 
одзив одговорних суграђана бити већи, а да 
ће се депоније смећа смањити, организатор 
Зорица Милосављевић оцењује ову акцију 
као успешну.
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У четвртак су на Златибор стигли учесници четврте етапе 50. 
јубиларне бициклистичке трке кроз Србију. Стартовали су у Врњачкој 
бањи. Стазу дугу 148 километара четворица првопласираних 
превалили за 3 сата 27 секунди и 11 стотинки. Победник је Белгијанац 
Кевин Пауелс, светски шампион у циклокросу до 23. године. Други 
је Словенац Роберт Пречер, трећи - Владимир Коев из Бугарске, а 
четврти Италијан Давид Простаници. Спортски директор ове 50. 
јубиларне бициклистичке трке кроз Србију, Рајко Чубрић, похвалио 
је организаторе и дочек који им је приређен на Златибору. Ова етапа 
и успони према Златибору били су  и прво искушење за бициклисте. 
Жуту мајицу, дар организатора, добио је домаћин  Милан Лазовић, 
потпредседник Општине Чајетина, за изванредну организацију и 
дочек бициклиста. Након Златибора, бициклисти су кренули на 
Пале, у Републику Српску, где су имали прилику да промовишу ову 
трку, која је најстарији српски спортски бренд. 

„Освојили смо прву међународну медаљу која је јако битна јер смо доказали да можемо и умемо да се боримо, а такмичимо се тек три 
године. У појединачној конкуренцији освојене су три медаље: златне – Златко Кеслер који је и селектор Репрезентације, и Зорица Попадић, 
а бронзану – Горан Перлић. Екипно, сребрну медаљу су добили Златко Кеслер и Илија Ђурашиновић. Перлић је био мој партнер у дублу и 
заједно смо освојили бронзу, што ми је још драже јер тек трећи пут играмо заједно“, рекао је Александар Радишић. „Меч је био доста тежак 
јер смо играли против екипа Немачке и Италије, које су најјаче у групи и много су дуже на светској спортској сцени од нас, а при том заједно 
играју 22. године. Победивши Пољску и Шпанију, освојили смо треће место.“  

Тренутно се Репрезентација налази на 33. месту, апрошле године је била 53., што је одличан помак. Међутим, од јануара 2011. године 
бодови са светске ранг-листе ће бити поништени и све екипе крећу испочетка, у трку  за Олимпијске игре које ће се одржати у Лондону 2012. 
Због финансијске ситуације, јер 90 % трошкова сносе сами наши стонотенисери, као и због мањег броја турнира које ће моћи да одиграју, 
биће отежана трка са великим светским репрезентацијама, али ентузијазам не недостаје нашим Репрезентативцима.  

После овог Купа одиграна су још два турнира у Београду,  где је Радишић био четврти, односно пети. Сада се налази на заслуженом 
одмору, мада спортисти никад не мирују и нису задовољни када нису у акцији. За Александра је то још и израженије јер је ДИФ-овац. „Свака 
медаља је нови подстрек да још више тренирам“, каже Александар Радишић који је са медаљама (међу којима су и златне) долазио и са 
државних и  европских такмичења и купова. Велики успеси, заиста, ако се узме у обзир да је тек трећу годину у свету стоног тениса.

Акција „Одбојка сутра – лопте за победу“ настављена је и 28. маја 
у чајетинској општини, када су  лопте добили основци из 17 школа 
из: Чајетине, Златибора, Јабланице, Доброселице, Голова, Мушвета, 
Алиног Потока, Сирогојна, Љубиша, Рожанства, Гостиља, Жељина, 
Мачката, Шљивовице, Горње Шљивовице, Трипкова и Криве Реке.

Одбојкашки савез Србије, у сарадњи са Компанијом „Вип мобиле“- 
генералним спонзором ОСС, наставио је са акцијом „Одбојка сутра – 
лопте за победе“, којом је планирано да све основне школе у Србији 
добију одбојкашке лопте „Микаса“. Акција се реализује уз подршку и 
сагласност Министарства просвете Србије и Министарства омладине 
и спорта Србије. Централна свечаност је одржана у „Кристалној 
дворани“ у Зрењанину у присуству 2200 ученица и ученика. Лопте 
су подељене ученицима из 451 основне школе, које имају укупно 
119 275 ученика. Одбојкашке лопте „Микаса“ су добили ученици 
основних школа у 22 града у Србији: Александровац, Апатин, 
Аранђеловац, Бачка Паланка, Бела Црква, Белегиш, Београд, 
Владимирци, Владичин Хан, Врбас, Вршац, Зрењанин, Кикинда, 
Ковин, Куршумлија, Панчево, Параћин, Пландиште, Сомбор, Сремска 
Митровица, Чајетина, Шабац. 

Стонотенисерска репрезентација Србије у 
конкуренцији спортиста са инвалидитетом освојила је 
пет медаља на Светском Купу одржаном у Румунији 
(Клуж). Ово такмичење се одржавало од 19. до 24. маја, а 
учествовали су такмичари из 22 државе, њих 170, а међу 
њима Александар Радишић из Златибора.
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У организацији Културно-спортског центра и Спортско-
туристичког центра Златибор, на Златибору је одржан, од 11. 
до 12. јуна, Први међународни футсал КУП глувих.  На турниру 
је учествовало 16 екипа из: Немачке, Аустрије, Словеније, Црне 
Горе, Босне и Херцеговине и Србије. Утакмице су се одигравале 
у спортским дворанама у Чајетини и Златибору. Прво место 
на Турниру освојила је  екипа „GSK Linz“ из Аустрије, која је у 
финалу бољим извођењем пенала победила екипу „Будућност“ 
из Подгорице. У борби за треће место екипа „SLO friends“ Цеље 
из Словеније је савладала екипу „Вршац“ из Вршца. Најбољи 
стрелац на турниру био је Бојан Стефановић из екипе „Вршац“, 
најбољи играч – Марко Јовановић из „Будућности“, а за 
најбољег голмана проглашен је Gϋnter Ecker из „Linza“.

Издавач: Општинска управа Чајетина
Прес служба - КСЦ Чајетина: Мирјана Ранковић Луковић, Љиљана Лучић, Предраг Радибратовић
Штампано за интерну употребу
Тираж: 1000

ПК „Чигота“

ЈОШ  МЕДАЉА ЗЛАТИБОРУ
Почетком априла, на базену “Три делфина “ у  Поточцу недалеко од Параћина,  одржан  је 
пливчки “Пролећни Аква 235” КУП. Мали пливачи “Чиготе” освојили су 15 медаља! Поред 
медаља, освојено је више четвртих места у појединим дисциплинама. Боје “Чиготе” на овом 
такмичењу бранили су и: Катарина Божовић, Славица Јеремић, Јана Анђић, Марија Петровић и 
Страхиња Јевтић, који су поправили своја, до  сада, најбоље испливана времена. На такмичењу 
је учесвовало 19 клубова, са 263 пливача  из: Јагодине, Врбаса, Бора, Лесковца, Крагујевца, 
Лучана, Параћина, Ниша, Крушевца, Шапца, Скопља и Лугана. Већ 24.априла пливачи ПК 
„Чигота“, угостили су своје другаре и њихове тренере на свом терену и отворили пролећну 
пливачку сезону. На базену у СБ „Чигота“ окупило се око 300 младих пливача из Србије, уз 
госте из црне Горе (ПК „Приморац“, ПК „Котор“ и ПК „Будва“). Из овог такмичења ПК „Чигота“ 
је, по укупном резултату, изашао као трећепласиран клуб међу 20 клубова учесника. Наши 
пливачи освојили су 21 медаљу. Најновији успех пливача десио се 12.и13.јуна, када је одржан  
6. Mеђународни меморијални  пливачки митинг „Срђан и Максим“ у Требињу. Организатор је 
био требињски пливачки клуб „Леотар“ а такмичење се одржавало на отвореном олимпијском 
базену у центру града. Учествовало је 333 такмичара из 24 клуба, из: Београда, Крушевца, 
Ужица, Златибора, Херцег Новог,  Сарајева, Бања Луке, Мостара, Тузле, Будве, Требиња, Варне, 
Лакташа. Освајачи медаља за Чиготу овог пута су: Бојан Агановоћ – бронза, Предраг Ћитић – 
сребро и Катарина Божовић – сребро.

Смучарски клуб “Златибор” је основан у марту 2001. 
године, са циљем да настави традицију смучарског 
трчања на Златибору, која датира на овим 
просторима од 1938. године. Званично је регистрован 
у Министарству просвете и спорта Републике Србије. 
Клубске активности редовно се обављају уз велики 
ентузијазам како некадашњих смучара тркача, тако 
и љубитеља смучарског трчања, а уз помоћ општине 
Чајетина. Велико интересовање за овај спорт 
показала су деца!
Смучарски Клуб „Златибор“ је у такмичарској сезони 
2009/10. постао eкипни првак Србије. Такмичари СК 
“Златибор“: Сањин Диздаревић, Катарина Дучић, 
Александар Јелић, Мина Илић и Анђела Панић су 
прваци Србије у својим категоријама. Поред њих, 

освајачи медаља на Државном првенству су и Никола 
Јеремић, Александар Миленковић, Игор Стојић, Иван 
Јездимировић, Бранка Кузељевић, Марко Јеремић, 
Стефан Чорбић, Александра Видановић, Анђела 
Јелисијевић и Тијана Смиљанић.
Никола Јеремић је вице-шампион Балкана у биатлону 
који је  одржан у БиХ, дисциплина „Масстарт“, док је 
Катарина Дучић у истој дисциплини била трећа.
Никола Кутлешић је члан штафете Србије, која је 
заузела треће место на Првенству Балкана у Бугарској 
2009. Игор Стојић је члан победничке штафете 
на тркама Балкан Купа у Биатлону, одржаним у 
Бугарској.
Сањин Диздаревић је трећепласирани на трци Балкан 
Купа у смучарском трчању, одржаној у Македонији. 


