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Година 2017., ево,  остаје иза нас и свако ће је по нече-
му памтити. Општина Чајетина, најразвијенија у нашем 
окружењу, задржала је то водеће место. Измакла је од 
других локалних самоуправа и већих градова и по инвести-
цијама, стандарду, туристичкој посети, буџету, градњи, 

субвенцијама, здравству, бризи о деци  и старима,  шанса-
ма за запослење... За новогодишњи број „Златиборских ве-
сти” питали смо представнике општинске власти, јавних 
предузећа и установа шта је, по њиховој оцени, из области 
у којој су деловали обележило 2017. годину.

Обе ле же но 40 го ди на  
Уго сти тељ ско-ту ри стич ке шко ле

Фото В. Јосиповић
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С
агледавајући најзначај-
нија дешавања током 
2017. у општини Чаје-

тина, председник ове општи-
не Милан Стаматовић сматра 
да су годину која пролази ов-
де пре свега обележили битни 
догађаји у односима са држа-
вом, као и снажне активности 
на локалном плану.

„Видљиве су биле трзавице 
и проблеми у сарадњи са ре-
публичким институцијама. А 
што се тиче локалне полити-
ке и послова, ово је била јед-
на од најуспешнијих година у 
протеклом периоду. Оно што је 
урађено плод је не само спро-
ведених активности, већ и ми-
нулог рада, с тим што ће то у 
наредним годинама још више 
доћи до изражаја”, истиче Ста-
матовић за „Златиборске вести” 
и образлаже: 

„Све оно што смо радили у 
припреми било је неопход-
но како би се велики, озбиљ-
ни капитални пројекти реа-
лизовали. Захтевало је то пуно 
рада и одрицања, храбрости 
да се све то припреми за вре-
ме које је пред нама како би 
грађани осетили проспетитет 
и напредак нашег заједничког 
и мукотрпног рада. Резултати 
су ту – наставили смо контину-
итет у инвестицијама, плано-
вима, развојним програмима, 
тако да ништа нисмо оставили 
недовршено”. 

По његовим речима, неке 

мање инвестиције и послови 
који не захтевају дужи времен-
ски период брзо су завршени. 
„Од мањих инфраструктурних 
пројеката, реконструкција пу-
тева, водоводне, електро и ка-
нализационе мреже, од план-
ске пројектне документације, 
све је то урађено у  овој годи-
ни. А што се тиче дугорочних, 
капиталних инвестиција, оне 
су отпочете, радови иду својим 
током и ми се надамо да ћемо 
до краја 2018. године заврши-
ти највеће капиталне пројекте”.

Гондола креће  
у 2018. години 

О најзначајнијем пројекту 
изградње златиборске гондоле, 
Милан Стаматовић наглашава: 
„И поред опструкције власти са 
републичког нивоа ми нећемо 
одустати од пројекта гондоле, 
тако да се надамо да ћемо до 
краја 2018. године завршити 
тај капитални пројекат. Да ли 
га радили уз издавање грађе-
винске дозволе коју је већ дав-
но требало да изда Министар-
ства грађевинарства, или уз 
помоћ народа и инвеститора, 
ми ћемо гондолу завршити. Ви-
дећемо да ли ће бити разумног 
и одговорног приступа људи с 
врха републичке власти, да ли 
ће се то одрадити у оквиру по-
зитивних законских прописа 
као што се то ради у развије-
ном свету или ћемо морати да 
радимо уз помоћ народне ини-

ГОДИНА ИЗА НАС: МИЛАН СТАМАТОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА

Храброст и марљивост 
људи са ових простора 

враћају веру и наду 
Што се тиче локалне политике и послова, ово је била једна од најуспешнијих година у протеклом 

периоду. Оно што је урађено плод је не само спроведених активности, већ и минулог рада,  
с тим што ће то у наредним годинама још више доћи до изражаја
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Уз честитке и најбоље жеље становницима општине Чајетина за предстојеће празнике, 
пожелео бих народу да у будућим данима нађе вредности које су некад красиле наше претке, 
да пронађе веру, храброст  и одважност, ослободи се страха и притисака. Да се људи не по-
лакоме на наизглед бољи живот ван граница Србије, већ ослоне једни на друге, на сопствене 
снаге и ресусрсе. Порука је да морамо уједињени и јединствени, без страха од будућности, 
стремити ка истинским вредностима и најбољим намерама. Милан Стаматовић

цијативе. Обећавамо да ћемо 
сигурно 2018. године гондолу 
ставити у функцију”. 

Што се тиче изградње По-
стројења за пречишћавање 
отпадних вода на Златибору, 
председник каже да су ту радо-
ви на почетку, али је пројектна 
документација дошла до краја, 
тако да неће бити сметњи да се 
овај други капитални пројекат 
на време и без тешкоћа доврши.

„Златни град”  
и геотермална бушотина

„Оно на чему ћемо радити у 
наредним годинама јесте раз-
вој нових туристичких дес-
тинација, као што је „Златни 
град” на потезу међустанице 
гондоле у Рибници. Услов оз-
биљне градње је озбиљно ин-
вестирање, а да би се до тога 
дошло неопходно је, уз остало, 
пронаћи и геотермалну бушо-
тину у наредној години. Чије 
проналажење, уз добру при-
прему, не би требало да буде 
доведено у питање, а Златибор 
би довело у сам врх европских 
и светских туристичких цен-
тара. То високо место Злати-
бора и ове општине је тежња 
и циљ ка коме идемо. Наме-
ра нам је да уз  неопходне ка-
пацитете постигнемо циљ од 

10 милиона ноћења и мили-
он посетилаца годишње. То би 
био огроман прилив и грађа-
нима и државном буџету, по-
готово ако се узме у обзир да 
се екстрапрофит остварује у 
једном мало месту, на једном 
микронивоу. Зато је најпотреб-
нији људски ресурс, а постоји 
инфраструктура и богомдани 
природни ресурси”.

Пример Златибора, суми-
ра председник, још једном по-
казује како једна мала, одго-
ворна и организована локална 
самоуправа каква је Чајетина 
може да искористи оно што јој 
је Бог дао. И да се то подари на-
роду, па поново, а кроз очување 
природних ресурса, врати и оп-
риходује.

„Позитивних утисака на пла-

ну републичког нивоа скоро је 
немогуће наћи и похвалити. До 
те мере смо били шиканирани, 
дискриминисани и малтрети-
рани да немам ништа позитив-
но да кажем. А најпозитивнији 
утисак са локалног нивоа  јесте 
и даље бистрина, оштроумност 
и домишљатост народа овог 
простора да се и у овим теш-
ким животним околностима 
успева сналазити и преживети, 
притом бележећи напредак и 
развој. Највредније је да свест, 
храброст, марљивост људи ових 
простора враћају веру и наду у 
живот”, напомиње за „Злати-
борске вести” председник Ста-
матовић.

Марија Јеремић

Милан Стаматовић: Да ли je радили 
уз издавање грађевинске дозволе 
коју је већ давно требало да изда 
Министарства грађевинарства,  

или уз помоћ народа и инвеститора, 
ми ћемо гондолу завршити
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А
рсен Ђурић, заменик 
председника општине 
Чајетина, веома је задо-

вољан оствареним у овој ло-
калној самоуправи у 2017. го-
дини. Он за „Златиборске ве-
сти” овако оцењује протекли 
једногодишњи период:   

„За нама је више него успеш-
на година, у сваком погледу. Ус-
пех смо остварили када се са-
гледају планови општине и оно 
што смо на основу њих реали-
зовали. Такође и када је реч о 
општинском буџету и његовој 
реализацији. Посебно када го-
воримо о инвестицијама које 
су успешно реализоване током 
целе 2017. године”. 

Из онога што је у његовом ин-
фраструктурном ресору урађе-
но, а ту је мноштво значајних 
послова милионске вредно-
сти на добробит становништва 
целе општине, Ђурић помиње 
следеће: 

„Желим да напоменем да су 
током године у области путне 
инфраструктуре, где општина 
Чајетина улаже знатно већа 
средства него друге у овом делу 
Србије, реализована четири 
тендера за изградњу и рекон-
струкцију путева и улица. Све 
је текло по плану и у роковима, 
с тим што је због временских ус-
лова последњи уговорени тен-
дер остао незавршен, али чим 
гране пролеће он ће бити довр-
шен. Општина је у овој години 

утрошила око 180 милиона ди-
нара за реализоване инвести-
ције у путној инфраструктури”. 

Поред тога, како каже за-
меник председника општине, 
урађено је доста нових водо-
водних и канализационх мре-
жа, како на Златибору и Чаје-
тини тако и у сеоским месним 
заједницама: „Наставило се 
са заменом постојеће расве-
те савременом лед-расветом. 
Наравно, текући послови на 
уређењу парковских површи-
на, постављања теретана на от-

вореном и урбаног мобилијара, 
уређења пешачких стаза реа-
лизовани су и током ове годи-
не као и претходних. У 2017. је 
убедљиво највише средстава 
уложено у ту инфраструктуру”. 

Омладинско-културни 
центар се отвара  

на пролеће

Арсен Ђурић издваја веома 
значајан пројекат изградње 
Омладинско-културног центра 
на Златибору, нарочите важног 
за културне и туристичке пот-

ребе најпосећеније планине. 
На том новом објекту су, каже 
он, завршене прве две грађе-
винске фазе радова, остали су 
само они ситни занатски. 

„У буџету за 2018. годи-
ну планирана су средства 
за унутрашње опремање тог 
објекта. План је да библиоте-
ка и смештајни капацитети у 
оквиру Омладинско-културног 
центра почну са радом већ на 
пролеће, а галерија за изложбе, 
позоришна и биоскопска сала 
буду свечано отворени за Дан 
општине 30. јуна”.

Ове године су, подсећа Ђурић, 
отпочели радови на изграњи 
златиборске гондоле. Изграђена 
је завршна станица гондоле, по-
чело је постављање кабловода, а 
за идућу су планирана средства 
за комплетне радове на свим 
преосталим фазама. Он помиње 
и још једну јако важну започе-
ту инвестицију – изградњу По-
стројења за пречишћавање от-
падних вода на Златибору, где 
се завршетак радова очекује до 
краја 2018. године.

„За општину Чајетина је вео-
ма значајна и куповина спорт-
ске хале на Златибору. Општи-
на је озбиљно заинтересована, 
конкурисала је и потписала 
предуговор за куповину хале 
у износу од 1,6 милиона евра. 
Очекујемо да ће постојећа забе-
лежба спора између стечајног 
суда и претходних власника 

АРСЕН ЂУРИЋ, ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА

Вредна улагања  
у инфраструктуру  
омогућила развој 

Влада огромно интересовање приватних инвеститора за инвестиције на Златибору, захваљујући, 
пре свега, великим улагањима општине у инфраструктуру на овој туристичкој планини, 

постојању комплетне планске документације и разним олакшицама које дајемо инвеститорима, 
превасходно при изградњи хотелских капацитета

Златибор незаустављиво напредује. 
Поред тога што је лидер у српском 

туризму, Златибор овим темпом 
развоја иде ка томе да се сврста на 

мапу познатих европских и светских 
туристичких центара
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брзо дочекати своје разрешење, 
те да ће наша општина поче-
ти са исплатом кад то буде ре-
шено”, напомиње саговорник 
„Златиборских вести” уверен 
да ће општина већ на пролеће 
ући у посед хале на Златибору: 

„Купујемо спортску халу као 
један велики, капиталан обје-
кат од 9.300 метара квадрат-
них, са 37 ари плаца. Тиме би 
спортска туристичка понуда 
Златибора била заокружена, 
обзиром да се у близини хале 
налазе три спортска фудбалска 
терена у власништву општине. 
Заједно са халом и капаците-
тима којима она располаже 
то ће бити један јако озбиљан 
центар за припреме спортских 

екипа. Хала је од великог зна-
чаја за општину Чајетина. У 
њој ће моћи да се организују 
не само спортска такмичења, 
већ и многа друга дешавања 
и манифестације”, истиче он, 
а у вези са спортом помиње и 
значајне радове на реконструк-
цији и доградњи спортске дво-
ране у Чајетини, те изузетне 
спортске успехе чајетинских 
клубова по којима ће ова го-
дина бити упамћена.

Граде се четири хотела  
на Златибору

О снажном туристичком и 
инвестиционом напретку Зла-
тибора Арсен Ђурић каже: „За-
иста је овде створен позитиван 

амбијент и влада огромно ин-
тересовање приватних инвес-
титора за инвестиције на Зла-
тибору. Захваљујући, пре свега, 
великим улагањима општине 
у инфраструктуру на овој ту-
ристичкој планини, постојању 
комплетне планске документа-
ције (Просторног плана, Пла-
на детаљне и генералне регу-
лације) и разним олакшицама 
које дајемо инвеститорима, 
превасходно при изградњи хо-
телских капацитета. Услед так-
вог интересовања инвеститора 
стално се обавља промет пар-
цела. Општина је током 2017. 
године продала одређени број 
парцела, али се врши и промет 
приватних парцела”.

У овом моменту, истиче Ђу-
рић, на Златибору се граде че-
тири хотела, пре свега највећи 
хотел „Торник”, али ту је и хо-
тел „Галенс” и још два мања 
хотелска здања чија је градња 
у току.

 „У изградњи су и апартман-
ске виле и комплекси, тржни 
центри, што Златибор чини јед-
ним великим градилиштем. А 
све то омогућава боље пуњење 
буџета, односно веће приходе у 
општинском буџету. Ти прихо-
ди ће касније бити коришћени 
за даља улагања у инфраструк-
туру и разне пропратне садр-
жаје како на Златибору тако и у 
његовој околини. На тај начин 
се круг развоја најпосећеније 
планине Србије стално про-
дужује. То су позитивне ства-
ри, јер Златибор незаустављи-
во напредује. Поред тога што је 
лидер у српском туризму, Зла-
тибор овим темпом развоја иде 
ка томе да се сврста на мапу 
познатих европских и свет-
ских туристичких центара”, на-
глашава заменик председника 
општине Чајетина.

Арсен Ђурић овом приликом 
свим становницима општине 
Чајетина и посетиоцима Зла-
тибора честита новогодишње и 
божићне празнике. Уз најбоље 
жеље и уверење да ће 2018. 
бити овде берићетна и успеш-
на као и година иза нас.

Марија ЈеремићРадови на хотелу „Торник” у завршној фази

За општину Чајетина је веома значајна и куповина спортске хале на Златибору
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Председник Скупштине 
општине Чајетина Ми-
лоје Рајовић задовољан је 

радом чајетинског парламента у 
овој години и подсећа да буџет 
општине Чајетина за 2018. годи-
ну износи две милијарде и девет 
милиона динара. То је један од 
највећих буџета у окружењу, који 
се сваке године увећава за нај-
мање 10 одсто.

У протеклој години  одржано 
је 20 седница Скупштине општи-
не Чајетина. А 21. је одржана у 
последњој недељи децембра, са 
усвајањем планова рада јавних 
предузећа и установа за 2018. го-
дину. Ово је, по Рајовићевим ре-
чима, први пут да се планови 
за наредну годину усвајају у ре-
кордном року, односно пре завр-
шетка календарске године, како 
је и предвидела Влада Републике 
Србије. То је, како додаје, за оста-
ле општине незамисливо и наво-
ди разлоге због којих се ова прак-
са уводи:

Из године у годину  
повећавају се улагања
„Одмах после Нове године сва 

јавна предузећа и установе, а и 
Општинска управа, могу распи-
сати јавне набавке за све оно што 
желе да раде. Претходних година 
код нас, а и у другим општина-
ма усвајао се само буџет, ако се 
могло стићи пре Нове године, а 
планови рада јавних предузећа 
и установа су остајали за јануар, 
фебруар. Самим тим,  сви послови 
које треба да уради једна локал-
на заједница се одуговлаче и пре-
лазе у крај лета или почетак јесе-
ни. Ми смо, можда, међу првима 
у Србији који и буџет и планове 
рада јавних предузећа и устано-
ва усвајамо у претходној години 
и на тај начин остављамо велику 
могућност да се брже и ефикас-
није ради него у осталим локал-

ним заједницама у Србији“, исти-
че председник СО Чајетина.

Он напомиње да 2017. година 
представља велику прекретни-
цу у инфраструктурном развоју 
општине. Велика средства уложе-
на су у изградњу путева и улица, 
водоводне и канализационе мре-
же. У претходној години општина 
је расписала јавну набавку и доби-
ла донацију од словеначке владе у 
износу од 1,5 милиона евра за из-
градњу Постројења за пречишћа-
вање отпадних вода на Златибору. 

За ову инвестицију, чији се завр-
шетак очекује крајем наредне го-
дине, општина је определила 2,9 
милиона евра.

„Коначно дајемо допринос не 
само општини Чајетина, већ и 
општинама у окружењу да ову 
отпадну воду санирамо, јер овај 
слив са Златибора једним делом 
иде ка реци Дрини. Пуштањем по-
стројења у рад општина Чајетина 
ће бити једна од најчистијих што 
се тиче прераде отпадних вода“, 
додаје Рајовић.

Један од капиталних пројеката, 
у који општина Чајетина полаже 
велику наду, је изградња злати-
борске гондоле. Уколико све буде 

ишло по плану ова инвестиција 
завршиће се до краја наредне го-
дине. Тада ће општина Чајетина 
бити далеко испред других општи-
на у Србији и као таква привући 
пажњу великог броја домаћих и 
страних гостију. Бенефит општи-
ни Чајетина, према Рајовићевим 
речима, донела би изградња ау-
то-пута Београд – Чачак:

„Надам се да ће у наредној го-
дини бити отворено бар пола тог 
пута, на релацији Обреновац – 
Чачак. Тако ће сви који долазе из 

тог правца стићи брже и ефикас-
није до Златибора. Очекује се да ће 
у наредне две године бити завр-
шена читава деоница од Чачка до 
Пожеге. Тако да се надам да ће, уз 
завршетак наших, уследити и за-
вршетак државних инвестиција 
које ће Златибор повезати са на-
шим главним градом Београдом“.

Рајовић додаје да су у буџету за 
наредну годину велика новчана 
средства намењена унапређењу 
развоја пољопривреде, кроз разли-
чите видове субвенција за набав-
ку механизације, изградњу објека-
та и слично, као и за побољшање 
рада установа, социјалну зашти-
ту, вртиће... Из године у годину по-

већавају се улагања у спорт, те је 
за наредну годину у ову сврху из-
двојено 40 милиона динара.

„Приметили смо да се велики 
број деце укључио у тренинг, што 
показују и резултати. Имамо три 
озбиљна клуба која су у Првој и 
Првој Б лиги, са којима се поноси-
мо. Освојили су запажене резулта-
те, тако да на најбољи могући на-
чин представљају нашу општину 
и туристички центар Златибор“.

Златибор ће „одскочити“  
у односу на друге

Коментаришући рационализа-
цију радних места у јавном секто-
ру, која је обележила 2017. годину, 
Рајовић је рекао:

„Нисам задовољан у том делу 
рационализације, јер се она се-
лективно врши по Србији. Имамо 
неразвијене општине у којима се 
врши рационализација, а имамо 
и оне које напредују, у којима се 
буџет из године у годину перма-
нентно увећава. Тим општинама 
би требало дозволити да се раз-
вијају и дозволити им да приме 
добре и вредне људе. Рационали-
зација у јавном сектору је добро 
замишљена, али младим људи-
ма не даје могућност да остану у 
својој заједници, да се искажу, већ 
због посла одлазе у иностранство“.

Говорећи о плановима за на-
редну годину, Рајовић се нада да 
ће завршетком наведених инвес-
тиција Златибор „одскочити“ у од-
носу на друге туристичке центре, 
што ће резултирати још већом по-
сећеношћу ове планине. 

Свим грађанима општине Чаје-
тина, као и гостима који ће ново-
годишње и божићне празнике 
провести на Златибору, председ-
ник Скупштине општине Чајетина 
Милоје Рајовић пожелео је срећну 
и успешну 2018. годину.

Драгана Росић

МИЛОЈЕ РАЈОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА

Година инфраструктурног 
развоја општине 

Ми смо, можда, међу првима у Србији који и буџет и планове рада јавних предузећа и установа 
усвајамо у претходној години и на тај начин остављамо велику могућност да се брже  

и ефикасније ради него у осталим локалним заједницама у Србији



О
пштинска управа Чајети-
на у 2017. години законито 
и ефикасно је извршавала 

све своје изворне и поверене по-
слове, а све у служби како станов-
ника чајетинске општине, тако и 
гостију и инвеститора.

Тим речима годину за нама из 
свог ресора сумира Вељко Радуло-
вић, начелник Општинске управе 
Чајетина. А радило се у овој уп-
рави ударнички, јер је подручје 
наше општине најатрактивније за 
инвеститоре, велико градилиште 
– број издатих грађевинских доз-
вола у 2017. је преко 120. Посла је 

било и у обимном поступку оза-
коњења који се приводи крају – до  
сада је овде издато преко 750 ре-
шења о озакоњењу објеката. 

„Приход од накнаде за уређење 
грађевинског земљишта, затим 
накнаде од отуђеног земљишта, 
као и издате грађевинске дозво-
ле за око 200.000 квадрата нове 
градње објеката за годину дана, 
свакако је највећи пословни ус-
пех у години за нама. Тај тренд из 
претходних година настављен је 
током 2017., а пренеће се и у на-
редну”, напомиње за „Златиборске 
вести” Радуловић. 

Последице установљавања 
„Парка природе Златибор”

По његовим речима, највећи 
проблем у 2018. години биће по-
следице установљавања „Парка 
природе Златибор” уредбом Вла-
де Републике Србије: 

„Самим тим за поједине зоне 
биће ограничена градња. Ту по-
стаје неопходно прибављати усло-
ве надлежних јавних предузећа, 
као што је Завод за заштиту приро-
де, а самим тим ће кратки рокови 
за издавање дозвола, које смо до 
сада поштовали, бити дужи. У том 
смислу имамо и искуства да јав-
на предузећа не достављају ажур-
но своје услове, те ће инвеститори 
сигурно бити у временском заос-

татку у односу на ранији период”.
Оно што такође може бити про-

блем, додаје начелник, јесте што 
још увек по тој уредби ни са ми-
нистарством  ни са управљачем, 
предузећем „Србијашуме“, није 
усаглашен начин рада, односно 
примена ове уредбе на послови-
ма Општинске управе . 

„Надамо се да ће министарство 
у неком наредном периоду зака-
зати тај састанак. Такође, било би 
добро да надлежни преиспитају 
доношење уредбе, односно грани-
це самог плана, јер већи проблем 
су границе између појединих зона  
него само усвајање уредбе. Инвес-
титори још увек нису у довољној 
мери обавештени, а ми се трудимо 
да их упознамо са новим поступ-
цима и евентуално прблемима 
на које могу наићи. Време је но-
вац, веома је важно колико брзо се 
добијају дозволе односно почиње 
градња, па ће инвеститори бити 

на удару у одређеном материјал-
ном смислу”, предвиђа Вељко Ра-
дуловић.

Како он напомиње, највећи 
проценат чајетинског буџета ост-
варен је од накнаде за уређење 
грађевинског земљишта, чијој до-
број реализацији свакако много 
доприноси добар однос Општин-
ске управе са Скупштином општи-
не Чајетина, као и са Општинским 
већем. 

Mатичне службе добро 
функционисале

„Добро су функционисале и ма-
тичне службе које свакодневно у 
служби грађана испуњавају своје 
обавезе. Велики број јавних набав-
ки, односно сва изградња инфра-
структуре на територији општи-
не, ради се по уговорима које 
кроз поступак закључи Општин-
ска управа са извођачима радова. 
То је посао који технички обрађује 

Општинска управа и самим тим 
велики број тих поступака спро-
веден је у 2017. години. Али до-
гађа нам се парадокс – насупрот 
све већем обиму посла, на сваких 
шест месеци добијамо од државе 
нове инструкције и налоге колико 
радника треба рационализовати. 
До сада смо успевали да изађемо с 
тим на крај, запослени су одлази-
ли у пензију, узимали отпремни-
не, сигурно су у том смислу већи 
терет трпела јавна предузећа. А 
Општинска управа и са бројем од 
64 запослена има велики  дефи-
цит радника, тешко је извршити 

све послове који се свакодневно 
намећу, с тим што смо ефикас-
ним радом до сада успевали да 
постигнемо добар резултат”, каже 
начелник.

У години за нама била је овде 
такође веома ефикасна и Коми-
сија за планове, која обавља стру-
чне послове у поступку израде 
планских докумената и усклађе-
ности урбанистичких пројеката са 
тим документима. Комисија је на 
20 одржаних седница потврдила 
преко 30 урбанистичких пројека-
та за изградњу објеката већих од 
1.000 квадрата. У  току 2017. годи-
не,након покретања поступка за 
израду планова којих је било пет 
покренутих, већ три је успела да 
обради, спроведе законску проце-
дуру и достави Скупштини општи-
не на усвајање. Преостала два ће, 
најављује наш саговорник, бити 
завршена у прва два месеца на-
редне године.   Марија Јеремић
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ВЕЉКО РАДУЛОВИЋ, НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЧАЈЕТИНА

Чајетина – ефикасно издавање 
грађевинских дозвола

Највећи проценат чајетинског буџета остварен је од накнаде за уређење грађевинског земљишта,  
чијој доброј реализацији свакако много доприноси добар однос Општинске управе  

са Скупштином општине Чајетина, као и са Општинским већем 
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И
з у зет но зна чај на го ди на је иза нас, са по но сом мо же мо ре-
ћи да смо у 2017. зва нич но и кон крет но по че ли ра до ве на 
„Голд гон до ли”. Под се ћа ња ра ди, то ком сеп тем бра су по-

че ли ра до ви на по след њој ста ни ци, од но сно на пр вој фа зи, и са 
за до вољ ством мо гу да ка жем да су они за вр ше ни у овој го ди ни. 
Пред у зе ће „Је дин ство“ из Ужи ца би ло је глав ни из во ђач, а „Ами га“, 
у окви ру кон зор ци ју ма, из во ди ла је ра до ве на мон та жи опре ме”.

Ова ко нај ва жни је у го ди ни иза нас, кад је реч о про јек ту де це ни-
је оп шти не Ча је ти на – град њи зла ти бор ске гон до ле – ви ди Бо ја на 
Бо жа нић, ди рек тор ка ЈП „Голд гон до ла Зла ти бор”.

Она ис ти че да је за 2018. го ди ну на овом 
де лу оста ло да се оба ве, услов но ре че но, 
сит ни ра до ви: „По ста вља ње кон трол не ку-
ћи це и пре о ста лих елек тро ка бло ва и опре-
ме ко ја се по ста вља над зем но, што  из без-
бед но сних раз ло га ни смо хте ли да ра ди мо 
ка ко не би до шло до оште ће ња. Сви пла ни-
ра ни  ра до ви су до го во ре ни са над зор ним 
ор га ни ма ко ји пра те ре а ли за ци ју уго во ра. 
Та ко ђе, по че ли смо елек тро е нер гет ске ра-
до ве коjима ће се нај ду жа гон до ла на све-
ту при ка чи ти на ди стри бу тив ни си стем 
елек трич не енер ги је. До са да је по ста вље-
но два и по ки ло ме тра да ле ко вод ног ка бла 
од тра фо ста ни це на Зла ти бо ру, ко ји се да-
ље на ста вља у ду жи ни од 11 ки ло ме та ра 
до тра фо ста ни це на ме ђу ста ни ци по ред 
Риб нич ког је зе ра. Ти ра до ви су за вр ше ни 
и би ће на ста вље ни на про ле ће, ка да вре-
мен ски усло ви до зво ле”.

 
Наредни циљ је по че так  
ра до ва на пр вој ста ни ци

На ред ни циљ је до би ја ње до зво ле и по-
че так ра до ва на пр вој ста ни ци, од но сно 
на тре ћој фа зи ра до ва. До са да тај циљ 
ни је ис пу њен, иако је сва до ку мен та ци ја 
при ку пље на, ис пра вље на, иако је пра во сво ји не на да тој пар це ли 
пре не то на оп шти ну Ча је ти на и фор ми ра на но ва пар це ла у ка-
та стру, чи ме се у пот пу но сти ис по што ва ла за кон ска про це ду ра. 

„Др жа о ци на пар це ла ма  у сво ји ни Ре пу бли ке Ср би је,  ПК „Зла-
ти бор“ су уло жи ли жал бу ко ја је по свим прав ним нор ма ма  пот-
пу но нео сно ва на, али је она оти шла у про це ду ру у Ре пу блич ки ге-
о дет ски за вод. У нај ско ри јем ро ку оче ку је мо ре ше ње о од би ја њу те 
жал бе, па ће мо та ко ус пе ти да под не се мо зах тев ми ни стар ству и 
оства ри мо овај циљ – до би ја ње до зво ле за град њу по чет не ста ни це 
у цен тру Зла ти бо ра. Ра до ви ће по че ти, оче ку је мо, на ред не го ди не на 
про ле ће, у скла ду са по чет ком гра ђе вин ске се зо не”, ис ти че Бо ја на.

То ком прет ход не го ди не, до да је она, ра ди ло се и на ре ша ва-
њу имо вин ско-прав них од но са на тра си гон до ле. „Све то је ишло 
до ста спо ро. Не ки од при ват ни ка ни су би ли за до вољ ни по ну ђе-
ном це ном, па је про цес на ста вљан на су ду, а да се за ка же јед но 
ро чи ште по треб но је од шест ме се ци до го ди ну да на. Иако на ше 
пра во бра ни ла штво не ма при мед би на тра же не из но се, све у ци-
љу да се по сту пак што пре за вр ши, ни је се мо гло бр же. И да ље 
сто је пре пре ке са  др жа о ци ма сво ји не на пар це ла ма, од но сно ПК 
„Зла ти бор“, ко ји не пре ста но из ра жа ва ју сум ње у ве зи по ступ ка 
екс про при ја ци је зе мљи шта и не пре кид но се жа ле, ка ко би оду-

го вла чи ли  про цес. Ја сно је да је у пи та њу ло-
ша  на ме ра. Ипак, ми слим да су сви ис цр пли 
све прав не мо гућ но сти,  та ко да ће са да по сту-
пак са ПК Зла ти бор има ти свој ис ход. До мар-
та или по чет ка апри ла, на дам се, би ће ре ше-
не све имо вин ско-прав не за вр зла ме, до би ће 
се нео п ход не до зво ле и би ће оства рен јав ни 
ин те рес на овом де лу тра се”. 

При пре ма се про је кат  
за управ ну згра ду

Што се ти че до са да оба вље них по сло ва на 
град њи гон до ле, Бо жа ни ће ва ка же: „Утвр ди ли 
смо да су из во ђа чи ода бра ни на тен де ру ква-
ли тет ни, као и са рад ња са на шим фран цу ским 
парт не ри ма ко ји су у не ко ли ко на вра та би ли 
на те ре ну у по ступ ку мон та же опре ме. Све је 
ура ђе но у скла ду са нај ви шим стан дар ди ма и 
про пи си ма. На да мо се бр жој ре а ли за ци ји на-
ред них фа за. Ово је си гур но до бар по че так и 
оче ку је мо да ће сеп тем бар иду ће го ди не би ти 
ме сец ста вља ња гон до ле у функ ци ју”.

Она под се ћа да је гон до ла у 2017. го ди ни 
пред ста вље на на не ко ли ко сај мо ва у зе мљи и 
ре ги о ну, где су про мо ви са ни пла но ви и не ки 
но ви гра ђе вин ски по ду хва ти, као и но ви кон-
цепт ту ри стич ке по ну де Зла ти бо ра”. 

При пре ма се про је кат за управ ну згра ду Јав ног пред у зе ћа „Голд 
гон до ла Зла ти бор” не по сред но уз по чет ну ста ни цу.

„Ра ди мо, исто та ко, и на при пре ми јед ног до ку мен тар ног фил-
ма ко ји ће се ко ри сти ти за про мо ци ју гон до ле, где ће се уз по моћ  
вир ту ел них на о ча ра гра ђа ни ма при бли жи ти ам би јент и по глед 
ко ји ће им гон до ла пру жи ти, од но сно ре а лан осе ћај во жње у ка-
би ни. Ти ме пла ни ра мо про мо ци ју на Сај му ту ри зма у Бе о гра ду, 
а за тим и на не ко ли ко сај мо ва у ино стран ству.  На по ме ну ти на-
чин при ву ћи ће мо све за ин те ре со ва не ту ри сте, не са мо из зе мље 
већ и ши ре, да по се те Зла ти бор и ужи ва ју у ње го вој ту ри стич кој 
по ну ди”, от кри ва за „Зла ти бор ске ве сти” Бо ја на Бо жа нић. М. Ј.

БО ЈА НА БО ЖА НИЋ, ДИ РЕК ТОР КА ЈП „ГОЛД ГОН ДО ЛА ЗЛА ТИ БОР”

По нос због до брог по чет ка  
ра до ва на „Голд гон до ли”

Потвр ди ли смо да су из во ђа чи ода бра ни на тен де ру ква ли тет ни, као и са рад ња са на шим фран цу ским 
парт не ри ма ко ји су у не ко ли ко на вра та би ли на те ре ну у по ступ ку мон та же опре ме

Све је ура ђе но  
у скла ду са нај ви шим  

стан дар ди ма  
и про пи си ма.  

Оче ку је мо да ће  
сеп тем бар иду ће  

го ди не би ти ме сец  
ста вља ња гон до ле  

у функ ци ју
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И
ма ју ћи у ви ду да је 
2016. го ди на би ла ре-
корд на по бро ју го сти-

ју ко ји су бо ра ви ли на Зла-
ти бо ру, Ту ри стич ка ор га ни-
за ци ја Зла ти бор би ло је оп-
ти ми стич на у пред ви ђа њу 
ка ква ће, по том пи та њу, би-
ти 2017. го ди на. Ме ђу тим, 
ствар ност је пре ма ши ла 
њи хо ва оче ки ва ња, јер је за-
бе ле жен по раст бро ја ту ри-
ста од се дам од сто у од но су 
на прет ход ну го ди ну, што је 
пре ма зва нич ним по да ци ма 
ову пла ни ну свр ста ло на пр-

во ме сто ме ђу ту ри стич ким 
де сти на ци ја ма у Ср би ји.  

„То је за и ста вред но па жње 
и по но са свих нас за по сле них 
у ту ри зму“, ре као је Вла ди мир 
Жи ва но вић, ди рек тор ТО Зла-
ти бор, су ми ра ју ћи ре зул та те 
го ди не ко ја је на кра ју. 

Златибор се издваја  
од осталих

„Сма тра мо да су, пре све га, но-
ви са др жа ји до при не ли по ве ћа-
њу бро ја по се ти ла ца. Мо рам да 
на по ме нем да Зла ти бор као ту-
ри стич ко ме сто у од но су на сва 
оста ла из два ја упра во то бо гат-
ство са др жа ја. На на шој пла ни-
ни има мо се дам јед но днев них 
из ле та ко ји се ту ри сти ма ну де 
у сва ком тре нут ку. Се дам да на 
мо гу да про ве ду оби ла зе ћи раз-
ли чи те ло ка ли те те ко ји су од 
цен тра Зла ти бо ра уда ље ни од 40 
до 50 ки ло ме та ра и да сва ки дан 
до жи ве дру га чи је од прет ход-
ног! Уко ли ко не же ле да на пу-
шта ју на се ље но ме сто Зла ти бор, 
ну де им се ве ли ки број са др жа-
ја упра во ов де”, ис ти че ди рек тор 
ТО Зла ти бор и на гла ша ва:

„У овој го ди ни отво рен је нај-
ве ћи те мат ски за бав ни парк 
– Ди но парк, ко ји је обо га тио 
по ну ду. По ред то га смо се тру-
ди ли да до дат но уре ди мо не-
ке на ше ту ри стич ке ло ка ли те-
те: уре ди ли смо но ве пе шач ке 
и би ци кли стич ке ста зе, из гра-
ди ли још је дан ви ди ко вац на 
ло ка ли те ту Око, а сле де ће го-
ди не пла ни ра мо да ура ди мо 
још је дан, та ко да ће ти ме би-
ти за о кру же на јед на ле па из-
лет нич ка при ча ...” 

По ње го вим ре чи ма, све ово 
је до при не ло да се и хо те ли је-
ри тру де да до дат но уре де или 
ре но ви ра ју сво је ка па ци те те. 
„Све до ци смо да се сва ке го-
ди не отва ра све ве ћи број ка-

ко апарт ман ских на се ља, та ко 
и хо те ла. По себ но нас ра ду је 
чи ње ни ца да ће сле де ће го ди-
не би ти отво ре на још че ти ри 
но ва хо те ла. Оче ку је мо отва-
ра ње хо те ла „Тор ник“ нај ви-
ше ка те го ри је, за и ста јед ног 
ре пре зен та тив ног објек та ко-
ји ће умно го ме до при не ти по-
бољ ша њу ту ри стич ке по ну де 
Зла ти бо ра. А ове го ди не, као 
што је по зна то, кре ну ло се и са 
из град њом па но рам ске гон до-
ле ко ја ће по ве за ти врх Тор ни-
ка са цен тром Зла ти бо ра. Тај 
нај ва жни ји про је кат ће нас 
по ди ћи на је дан ви ши ни во у 
од но су на кон ку рен ци ју и бо-
ље нас по зи ци о ни ра ти ка ко на 
на шем тр жи шту, та ко и на тр-

жи шти ма ре ги о на“, на по ми ње 
за „Зла ти бор ске ве сти” Вла ди-
мир Жи ва но вић.

Тржиште се шири 
У та ко из ра же ној по пу лар но-

сти Зла ти бо ра ве ли ки удео имао 
је рад за по сле них у Ту ри стич кој 
ор га ни за ци ји, ко ји су то ком це-
ле го ди не има ли ин тен зив ну и 
кон стант ну кам па њу у пре зен-
та ци ји ове пла ни не ка ко у Ср-
би ји, та ко и ван ње. Тр жи ште 
се све ви ше ши ри, јер се „до бар 
глас да ле ко чу је“. Ре зул тат то-
га је и по ве ћа ње бро ја стра них 

ту ри ста. Про дор на ту ри стич ко 
тр жи ште за пад не Евро пе је циљ 
ко ји се до сти же, а но ви иза зов 
је – Ки на. У до го во ру са На ци о-
нал ном ту ри стич ком ор га ни за-
ци јом Ср би је и НТО Цр не Го ре 
отво ре на је мо гућ ност за јед нич-
ког на сту па на сај му у овој да-
ле кој зе мљи чи ја се ре а ли за ци ја 
оче ку је  у 2018. го ди ни. У са рад-
њи са ту ри стич ком за јед ни цом 
Ту злан ског кан то на пла ни ра но 
је и кре и ра ње јед ног ре ги о нал-
ног ту ри стич ког про из во да од 
ко јег би обе де сти на ци је има ле 
до бро бит, а Зла ти бор пре све га 
због бли зи не ту злан ског аеро-
дро ма ко ји ће скра ти ти дис тан-
цу из ме ђу ових де сти на ци ја.

М. Р. Лу ко вић

ВЛА ДИ МИР ЖИ ВА НО ВИЋ, ДИ РЕК ТОР ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗЛА ТИ БОР

Но ви ре корд у ту ри стич кој  
по се ти Зла ти бо ру 

Ту ри ста за се дам од сто ви ше не го у 2016, ли де ри у Ср би ји. – До го ди не че ти ри но ва хо те ла,  
а но ви иза зов ту ри стич ко тр жи ште Ки не
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ВЛАДИМИР БОЈОВИЋ, ДИРЕКТОР „ЕКО АГРАРА”

Најуспешнија година за 
„Златиборски еко аграр”

Чајетинским пољопривредницима у 2017. исплаћено преко 40 милиона 
динара субвенција, прорадила млекара „Наша Златка” и сушара...

Р
езимирајући резултате ра-
да у протеклој години, са 
сигурношћу се може рећи 

да је 2017. била година Златибор-
ског еко аграра“, каже директор 
овог предузећа Владимир Бојо-
вић. Запажени успеси су постиг-
нути у свим аспектима, а посеб-
но у исплатама субвенција, јер 
је у 2017. години чајетинским 
пољопривредницима исплаће-
но преко 40 милиона динара. 
Субвенције које нису исплаћене 
пољопривредници могу очеки-
вати током јануара 2018. године.
Највише захтева за субвенције 
у овој години, према Бојовиће-
вим речима, поднето је прили-
ком куповине механизације, на-
бавке сточних грла и остављања 
женске телади.

„Захваљујући подршци кроз 
регресирање сточне хране за ос-
тављена женска грла, у протекле 
две године је 15 одсто увећано 
бројчано стање уматичених грла 
на територији наше општине. То 
је за само две године реализације 
ове мере изузетно велика бројка 
и јако значајан податак“, додаје 
Бојовић.

Подршка развоју  
сеоског туризма

У „Еко аграру” су посебно по-
носни на млекару „Наша Златка“, 
која је изграђена у оквиру пројек-
та „Од млека са наших планина“ 
уз подршку Европске уније. Ње-
ним отварањем се подстиче уз-
гајање крава, производња сира 
и кајмака по традиционалној ре-
цептури, за које су већ заинтере-
совани многи хотели и рестора-
ни на Златибору, тако да су прве 
испоруке већ кренуле.

„Изузетно смо задовољни 
пласманом производа и откупом 
млека. Имамо тренутно 20 коопе-
раната и обзиром на потражњу 

за производима принуђени смо 
да повећамо број коопераната, 
а самим тим и количину мле-
ка коју откупљујемо“, истиче ди-
ректор „Златиборског еко аграра”. 
Поред овог значајног пројекта, 
крајем октобра је пуштена у рад 
и сушара за воће, поврће, зачин-
ско и лековито биље, и шумске 
плодове. У плану је да се идуће 
године заснују кооперантски од-
носи са воћарима овог краја. Вр-
шиће се откуп, прерада, сушење 
и дистрибуција готовог произ-
вода. Остварена добит биће ус-
мерена на покривање трошкова 
рада, а остатак, кроз одређену вр-
сту премија, добиће пољоприв-
редни произвођачи. 

Поред поменутих пројеката 
„Еко аграр” је и ове године до-
био средства од 
Министарства 
пољопривреде, 
захваљујући који-
ма су реализована 
два пројекта пре-
васходно важна за 
унапређење ква-
литета земљишта: 
један у сарадњи са 
Пољопривредним 
факултетом из Зе-
муна, други са Ин-
ститутом за воћар-
ство Чачак. Резултати 
ових пројеката биће 
изнети на Зимској 
школи пољопривреде, која 
се од прошле године организује у 
Чајетини. 

Једна од новина „Златибор-
ског еко аграра“ у овој години 
била  је подршка развоју сеоског 
туризма. У ову сврху утроше-
но је 2,5 милиона динара, пра-

во на новчана средства имала 
су категорисана и некатегориса-
на сеоска туристичка домаћин-
ства с подручја општине Чајети-

на, а подржано их је 25. На овај 
вид подршке, по речима надлеж-
них, издаваоци смештаја на селу 
моћи ће да рачунају и у наредној 
години. 

Како би се помогло пољоприв-
редницима који у свом газдин-
ству имају мањи број крава и 
због тога не могу да остваре пра-
во на субвенцију, у овој години 
уведени су краткорочни кредити. 
„Након пет година давања суб-
венција и регресирања инвес-
тиција у пољопривреди, морамо 

да пооштравамо 
критеријуме и да 
раздвајамо људе 

које ми, привре-
да и тржиште сма-
трамо тржишно 

конкурентним. Ове 
године смо имали 
минимум три грла 

за добијање субвен-
ције, а од следеће 
минимум ће бити 

пет. Из тог разлога 
ћемо појачати кредит-

ну подршку за наредну годи-
ну па предвидети и краткорочне 
и дугорочне кредите, да они који 
имају мање од пет крава не буду 
оштећени. Њима ћемо оставити 
могућност да под повољним ус-
ловима подигну бескаматни кре-
дит“, појашњава Бојовић.

„Златиборски еко аграр” ће 
програм рада за 2018. Годину ус-
кладити са мерама ИПАРД-а. У 
сарадњи са министарством пот-

рудиће се да пољопривреднике 
благовремено обавести о плани-
раним подстицајима за наред-
ну годину, условима под који-
ма се они могу остварити, као и 
са свим предностима и манама 
ИПАРД –а.

У плану почетак изградње 
азила за псе луталице

„То значи да у наредној години 
„Еко аграр” неће моћи да подр-
жи пољопривреднике који имају 
више од 20 крава, већ само оне 
који имају од пет до 15. Они који 
имају више од 20 крава и желе 
да инвестирају у пољопривредно 
газдинство, на пример изградњу 
штале, неће моћи да добију суб-
венцију од „Еко аграра”, већ ис-
кључиво да конкуришу кроз 
мере ИПАРД-а“, додаје Бојовић. 
Пољопривредним произвођа-
чима препоручује да у 2018.ус-
поставе бољу сарадњу са осигу-
равајућим кућама које исплаћују 
знатно веће накнаде за насталу 
штету. „Није поента у пропа-
гирању осигуравајућих кућа“, 
каже он,”већ у одговорном одно-
су пољопривредних произвођа-
ча према имовини”. Говорећи 
о Стратегији руралног развоја 
општине Чајетина, која је ус-
војена прошле године, а заврша-
ва се 2020. Бојовић најављује ан-
гажовање екстерних евалуатора, 
уз анализу шта је у „Еко аграру” 
све урађено, колико је дато суб-
венција пољопривредним произ-
вођачима, шта је потребно про-
менити, евентуално увести неку 
нову меру.

Оно што „Еко аграр” није успео 
да реализује до краја 2017. годи-
не, како је било планирано, јес-
те почетак изградње азила за псе 
луталице, па се реализација пла-
нира у наредној години.    

  Драгана Росић

У „Еко аграру” су 
посебно поносни 

на млекару  
„Наша Златка“
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Ј
КП „Во до вод Зла ти бор“ је у 
2017. го ди ни имао ура ђе них 
по сло ва у вред но сти од пре-

ко 50 ми ли о на ди на ра, а ра ди ло 
се на ши ре њу во до вод не и ка на-
ли за ци о не мре же на те ри то ри ји 
оп шти не Ча је ти на, као и на на-
бав ка ма по треб не опре ме.

На Зла ти бо ру је, што се ти че 
во до вод не мре же, ра ђе но про-
ши ре ње од си сте ма Ка ра у ла до 
Тић по ља; ра ђе не су це ви ФИ-315 
по ли е ти лен од се вој нич ког од ма-
ра ли шта до апарт ман ског ком-
плек са „Кру никс“; про ши ре на је 
и во до вод на мре жа у на се љу Зо ва 
као и на Швај ца ри ји где се гра ди 
но ви хо тел, а ва ља по ме ну ти и по-
сло ве на во до вод ној и ка на ли за-
ци о ној мре жи у Тр жном цен тру 
ко ји ће по се бан зна чај има ти ка-
да на сту пе ра до ви на ре кон струк-

ци ји овог цен тра. Ре кон стру и са на 
и про ши ре на је во до вод на мре жа 
у Ча је ти ни (у Бад њем до лу и код 
„Ме та ло пла сти ке“), а ра ди ло се и 
у Го сти љу, Али ном По то ку, Ру ди-
на ма. 

На бав кa ми ни ба ге ра,  
пе гле за че о но ва ре ње...

Што се ти че ка на ли за ци о не 
мре же, ра ђе на је у Тић по љу и По-
то ци ма, ста вљен је у функ ци ју јав-
ни то а лет ка ше та ли шту код спо-
ме ни ка; ра ђе на је ка на ли за ци о на 
мре жа код хо те ла „Пе ко вић“ и од-
ма ра ли шта „Го ли ја“. На по те зу од 
је зе ра у цен тру Зла ти бо ра до хо те-
ла „Олимп“ ура ђен је ка на ли за ци-
о ни ко лек тор ФИ-800 ко ји је пре ко 
по тре бан због ши ре ња на се ље ног 
ме ста у прав цу По то ка и Тић по-
ља. Ра ђе но је из ме шта ње и град-
ња но вог ка на ли за ци о ног кра ка 
ка Ули ци Про те Сми ља ни ћа, као 
и у Ули ци Бе ле Во де, на се љу Зо ва 
ка „Хе ме лу“... 

- Зна чај на сред ства смо из дво-
ји ли за на бав ку ми ни ба ге ра, пе-
гле за че о но ва ре ње, пум пе за во-
ду на по стро је њу за пре ра ду во де 
у Риб ни ци и за ме сне во до во де у  
Али ном По то ку и Кри вој Ре ци... 
На ба ви ли смо и но ву опре му за 

чи шће ње сне га за но ви ка ми он: 
по си па че и ра о ни ке. До кра ја го-
ди не ће би ти спро ве де на јав на на-
бав ка за пут нич ко во зи ло „’пан да 
4x4” ко је ће би ти од ве ли ког зна-
ча ја за зим ску слу жбу за оби ла ске 
те ре на, пу те ва и ули ца ко је одр жа-
ва мо – ис ти че ди рек тор овог пред-
у зе ћа Ра де Јо ва но вић и на гла ша-
ва: – У 2017. го ди ни при сту пи ли 
смо ве о ма зна чај ном про јек ту из-
град ње По стро је ња за пре чи шћа-
ва ње от пад них во да на Зла ти бо ру. 
То је ка пи тал на ин ве сти ци ја за це-
лу оп шти ну Ча је ти на и ми смо ту 
но си о ци по сла. Кроз тај про је кат 
до би ли смо ка ми он од 450 КС ко ји 
има из ме њи ву ка ро се ри ју; мо же 
да бу де ки пер, као и но сач тра пе-
зног кон теј не ра. Та ко ђе смо до би-
ли „пик ап 4х4” ко ји ће слу жи ти 
за оби ла зак те ре на при ли ком из-
град ње. Из дво јио бих још да смо 
у 2017. го ди ни ура ди ли про јект ну 
до ку мен та ци ју за ре кон струк ци ју 
де ла во до во да у Ро жан ству, Си ро-

гој ну (за се лак Ми три ћи), а у Трип-
ко ви ће мо ре ши ти пи та ње во до-
снаб де ва ња за Је ре ми ће и Ја њи ће.

Пла но ви за сле де ћу го ди ну об-
у хва та ју на ста вак ра до ва на По-
стро је њу за пре чи шћа ва ње от-
пад них во да (ППОВ). По че ће и 

из град ња ре зер во а ра на Тић по-
љу на бр ду Вла о ви на ка па ци те та 
2. 000 куб них ме та ра, ве о ма бит-
ног за ста бил но снаб де ва ње Зла-
ти бо ра у слу ча ју ква ро ва на ма-
ги страл ној во до вод ној це ви или 
из во ђе ња по тен ци јал них ра до ва 
на ње му. Овај во до вод ће снаб де-
ва ти во дом и оне ко ји жи ве у Га-
је ви ма, Вла о ви ни и Тић по љу. Па-
ра лел но ће се у тим сре ди на ма 
ши ри ти и ка на ли за ци о на мре жа. 
У пла ну је и из ра да про јект не до-
ку мен та ци је за по стро је ње за пре-
чи шћа ва ње от пад них во да у Ча је-
ти ни. Би ће уло же ни на по ри да се, 
уз све до би је не са гла сно сти и до-
зво ле, за поч ну ра до ви на ко лек то-
ру у Си ро гој ну. Ра ди ће се и на про-
јек ту ППОВ у Мач ка ту. Ра ди се на 
из град њи но вог во до вод ног кра-
ка од ре зер во а ра „Ће тен“ ка Ши по-
ви ку ка ко би се ста нов ни ци овог 
на се ља без про бле ма снаб де ва ли 
во дом. У Мач ка ту су пла ни ра ни 
ра до ви у за се о ку Шо па ло ви ћи, у 

Кри вој Ре ци  у Зе че ви ћи ма, у Љу-
би шу на Сми љан ском бр ду , у Да-
у тов цу и Го сти љу на ста вак по сло-
ва на по је ди ним кра ци ма, као и у 
Шун де ри ћи ма и Би си ћи ма из ме-
ђу Го ло ва и Ро жан ства...

Пројекат кишне  
канализације

- Што се ти че ка на ли за ци о-
не мре же, план у 2018. го ди ни је 
спа ја ње глав ног ко лек то ра са По-
стро је њем за пре чи шћа ва ње от-
пад них во да. Са ши ре њем ка на-
ли за ци о не мре же на ста ви ће се у 
Зо ви, Вра ње ви ни, а ви де ће мо да 
за поч не мо озбиљ ни је да се ба ви-
мо про бле мом ки шне ка на ли за-
ци је, по го то во што ће мо у 2018. 
за вр ши ти ППОВ. По зна то је да су 
мно ги гра ђа ни сво је олу ке и ки-
шне ре шет ке уве ли у фе кал ну 

ка на ли за ци ју та ко да све ат мос-
фер ске во де ути чу не га тив но на 
ко ли чи ну от пад них во да, па ће-
мо за јед но са оп шти ном ура ди-
ти про је кат ки шне ка на лиз ци је 
на Зла ти бо ру. И у Ча је ти ни ће мо 
код „Ме та ло пла сти ке“ и ка фа не 
„Три бо ра“ ура ди ти још три ре шет-
ке, та ко да ће се сма њи ти ко ли чи-
на во де ко ја иде тим стр мим ули-
ца ма – ка же Јо ва но вић.

У сле де ћој го ди ни ће ЈКП „Во-
до вод Зла ти бор“ кон ку ри са ти за 
до на ци је код ја пан ске вла де за 
до би ја ње ци стер не за во ду, код 
не мач ке ам ба са де за до би ја ње ка-
ме ра за сни ма ње ка на ли за ци о них 
ко лек то ра, као и код тур ске аген-
ци је „Ти ка“ за из град њу но вог ма-
ги страл ног це во во да од Риб ни це 
до Ка ра у ле. Пра ти ће се и про јек ти 
пре ко гра нич не са рад ње са Цр ном 
Го ром и БиХ ка ко би се, у са рад њи 
са РРА „Зла ти бор“, лак ше од ра ди-
ли по је ди ни ве ћи по сло ви.

Мир ја на Ран ко вић Лу ко вић

РА ДЕ ЈО ВА НО ВИЋ, ДИ РЕК ТОР ЈКП „ВО ДО ВОД ЗЛА ТИ БОР”

Ши ре ње во до вод не  
и ка на ли за ци о не мре же  

у це лој оп шти ни
У 2017. го ди ни при сту пи ли смо ве о ма зна чај ном про јек ту из град ње  

По стро је ња за пре чи шћа ва ње от пад них во да на Зла ти бо ру. То је ка пи тал на 
ин ве сти ци ја за це лу оп шти ну Ча је ти на и ми смо ту но си о ци по сла”
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У 
2017. години Комунално 

јавно предузеће „Злати-

бор“ је, као и минуле три 

године, пословало успешно. То 

потврђује податак да ће у 2017. 

предузеће остварити приходе у 

висини од 222 милиона динара 

што је, према речима директора 

овог предузећа Срђана Панто-

вића, значајно повећање у одно-

су на претходне године. 

Поред управљања комунал-
ним отпадом, што представља 
основну делатност овог преду-
зећа, КЈП „Златибор“ обавља 

и друге делатности: одржа-
вање јавних површина, упра-
вљање пијацом, паркингом и 
гробљем, као и летње и зимско 
одржавање путева.

Пантовић каже да је задо-
вољан повећањем прихода, који 
су остварени не због увећања 
цена услуга, већ због повећа-
ног физичког обима посла. Зах-
ваљујући техничкој и кадровској 
оспособљености, КЈП „Злати-
бор“ је у 2017. изградило и ре-
конструисало више од 30 кило-
метара макадамских путева по 
сеоским месним заједницама. 

„У овој години смо набавили 
камион кипер 4х4, аутосмећа-
ру од 16 метара кубних, полу-
теретно возило, као и два по-
сипача соли и два раоника за 
снег. У току је набавка и ми-
ни-утоваривача. За те намене 
предузеће је у овој години из-
двојило  21 милион динара“, 
каже за „Златиборске вести” 
Пантовић.

Говорећи о плановима пре-
дузећа у наредној години, на-
води да је општина Чајети-
на спровела јавну набавку за 

пројектовање трансфер стани-
це Сушица, веома значајаног 
инфраструктурног пројекта за 
КЈП „Златибор“. За извођење 
прве фазе радова  у локалном 
буџету за 2018. годину плани-
рано је 20 милиона динара.

„Изградњом тог објекта ми 
ћемо у будућности много лак-
ше и много ефикасније вршити  
примарну селекцију, претовар 
комуналног отпада као и пре-
воз ка регионалном центру за 
управљање отпадом „Дубоко“, 
истиче директор КЈП „Златибор“, 
додајући да је предузеће успело 

да „Дубоком“ исплати сва заос-
тала дуговања, тако да је општи-
на Чајетина једина локална са-
моуправа која према том јавном 
предузећу нема дугова.

КЈП „Златибор“ је у 2017. 
години учествовало на два 
пројекта које финансира Ев-
ропска унија и Краљевина 
Шведска. Пројекти се односе 
на унапређење примарне се-
лекције комуналног отпада и 
увођење компостирања био-
разградивог отпада:

„У тим пројектима учествују 

веома искусни људи, стручни 
консултанти из Шведске, као и 
консултанти које је ангажовала 
Стална конференција градова 
и општина. Надам се да ћемо 
на крају тог пројекта, који се 
завршава у септембру наредне 
године, бити спремни да при-
марну селекцију подигнемо 
на знатно виши ниво. Један од 
предуслова за то је и изградња 
трансфер станице, без које то 
не можемо учинити“, наводи 
директор Пантовић, истичући 
да рад овог предузећа једино 
може угрозити забрана запо-

шљавања, што доприноси не-
достатку радне снаге која је не-
опходна, нарочито током летње 
и зимске туристичке сезоне 
када је обим посла доста већи: 

„То смо до сада успевали да 
надокнадимо ангажовањем 
људи преко јавних радова. 
Међутим, време ангажовања 
људи је четири месеца. Сред-
ства су ограничена, број људи 
је ограничен, тако да се пла-
шим да ћемо у наредном пе-
риоду имати проблема са 
бројем извршилаца“.

У наредном периоду, према 
Пантовићевим речима, укупно 
пословање и развој предузећа 
биће у највећој мери усмерено 
ка унапређењу и развоју пове-
рених комуналних делатности. 
Циљеви су да се повећа степен 
доступности комуналних ус-
луга, поузданост и стабилност 
при њиховом извршавању, по-
стигне што бољи квалитет пру-
жених услуга по захтевима 
корисника, као и да се прате 
стандарди који се примењују 
у најразвијенијим државама.

 Драгана Росић

СРЂАН ПАНТОВИЋ, ДИРЕКТОР КЈП „ЗЛАТИБОР“

Приходи КЈП „Златибор” 
значајно повећани

Комунално предузеће у 2017. изградило и реконструисало више од 30 
километара макадамских путева по селима, а набавило камион кипер 4х4, 
аутосмећару, полутеретно возило, два посипача соли, два раоника за снег

Циљеви су да се 
повећа степен 
доступности 
комуналних 

услуга, поузданост 
и стабилност 
при њиховом 

извршавању, бољи 
квалитет  
услуга...
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З
а Спорт ски цен тар Ча је ти на 
2017. го ди на би ла је по мно-
го че му ва жна. Од 1. ја ну а ра 

из вр ше на је про ме на ста ту са Јав-
ног пред у зе ћа „Кул тур но-спорт-
ски цен тар Ча је ти на“ у уста но-
ву ко ја но си име „Спорт ски цен-
тар Ча је ти на“. Пре ма ре пу блич-
ком За ко ну о ра ци о на ли за ци ји 
сма њен је и број рад ни ка, а ка ко 
су у уста но ва ма у од но су на јав-
на пред у зе ћа ни же,та ко су се и 
пла те за по сле них у овој уста но ви  
осет но сма њи ле. Све ово мо гло је 
усло ви ти ло ши је функ ци о ни са-
ње уста но ве ко ја у свом са ста ву 
има три сек то ра: спорт, кул ту ру и 
ин фор ми са ње, али се ис по ста ви-
ло да су нај бит ни ји про јек ти, као 
и ус пе си, обе ле жи ли ову го ди ну, 
ис ти че ди рек тор Спорт ског цен-
тра Ни ко ла Сми ља нић.

- По че так го ди не је био до ста 
за ни мљив, по чев од зим ске се-
зо не. На ски ја ли шту-сан ка ли-

шту Обу до је ви ца на Зла ти бо ру 
ни смо има ли ни јед ну по вре ду, 
а за хва љу ју ћи то ме што је би ло 
мно го сне га би ло је и до ста ту-
ри ста. У исто вре ме је Спорт ска 
дво ра на у Ча је ти ни ра ди ла пу-
ним ка па ци те том; игра ли су се 
тур ни ри, утак ми це, при пре ма ли 
спор ти сти. Већ по чет ком про ле-
ћа смо на Зла ти бо ру на ста ви ли 
ра до ве на из град њи но вог фуд-
бал ског те ре на. Са да већ има-
мо пре леп спорт ски ком плекс са 
три те ре на. По моћ ни те рен смо 
про ду жи ли на 105 ме та ра и ти-
ме ње го ве ди мен зи је  до ве ли до 
по треб ног стан дар да ко ји зах те-
ва ју спорт ски ти мо ви за вр хун ске 
при пре ме. Са ова три те ре на мо-
же мо да кон ку ри ше мо за нај ве ће 
тур ни ре у зе мљи и бу де мо до ма-
ћи ни још ве ћем бро ју еки па. Да 
би се за о кру жи ла це ла при ча, у 

пла ну за сле де ћу го ди ну је да се 
на те ре ну број 2 ура ди си стем за 
ауто мат ско на вод ња ва ње - ка же 
Сми ља нић.

Вред ност ра до ва за из град њу 
но вог те ре на са свим по треб ним 
еле мен ти ма из но си ла је око  25 
ми ли о на ди на ра, од че га је 10 
ми ли о на ди на ра из дво ји ло Ми-
ни стар ство тр го ви не и ту ри зма. 
На зла ти бор ским те ре ни ма су 

се у 2017. го ди ни при пре ма ли и 
спорт ски клу бо ви ко ји су оба вља-
ли ба зич не при пре ме за европ-
ске ква ли фи ка ци је : „Пар ти зан“, 
„Цр ве на зве зда“, „Зе та“ из Го лу бо-
ва ца, „Мла дост“ и „Бу дућ ност“ из 
Под го ри це. 

- По сле ду жег ни за го ди на 
„Пар ти зан“ и „Зве зда“ су до че ка-
ли про ле ће у Евро пи. Ја ми слим 
да то по ма ло го во ри и о ква ли те-
ту на ше по ну де – са осме хом го-
во ри Сми ља нић.

Оп шти на купује спорт ску 
ха лу на Зла ти бо ру

Би ли су ов де и три пр во ли га-
шка и је дан дру го ли га шки клуб 
из Ру му ни је, срп ски клуб из ди-
ја спо ре из Сид не ја, за тим пр во-
ли га ши из Су бо ти це и из дру гих 
кра је ва Ср би је. Спорт ски цен-
тар био је до ма ћин СОС ли ги 

шам пи о на, број ним тур ни ри ма, 
кам по ви ма и еми нент ним шко-
ла ма фуд ба ла. Да ова уста но ва 
има све бо љу ре пу та ци ју до вољ-
но го во ри и чи ње ни ца да је се-
зо на при пре ма ове го ди не кре-
ну ла 7. ју на, ме сец да на ра ни је 
не го прет ход них го ди на, а за вр-
ши ла се 30. ав гу ста.

Оп шти на Ча је ти на је кре ну-
ла у про це ду ру ку по ви не спорт-

ске ха ле на Зла ти бо ру ко ја би 
на упра вља ње би ла да та Спорт-
ском цен тру Ча је ти на. Уз из град-
њу фуд бал ског те ре на у Ча је ти ни, 
ко ји већ не ко ли ко го ди на че ка ре-
а ли за ци ју и до град њу дво ра не у 
Ча је ти ни чи ја је ре кон струк ци ја 
по че ла, Зла ти бор ће у сво јој по-
ну ди има ти је дан од нај бо љих 
спорт ских ком плек са у овом де лу 
Ср би је, на гла ша ва ди рек тор СЦ. 
У овој го ди ни ура ђе ни су и про-
јек ти из град ње атлет ске ста зе на 
те ре ну Швај ца ри ја, као и из град-
ње објек та у ко јем ће се на ла зи ти 
кан це ла ри је клу бо ва, свла чи о ни-
це, те ре та на, кан це ла ри ја Ме сне 
за јед ни це Зла ти бор и ре сто ран. 

У пла ну за иду ћу го ди ну је на-
ста вак ра до ва на фа зи 1 ре кон-
струк ци је спорт ске дво ра не у 
Ча је ти ни (гру би ра до ви) и пре-
ла зак на фа зу 2 (опре ма ње) ка-

ко би би ла до ве де на на по треб не 
стан дар де за од и гра ва ње зва нич-
них утак ми ца. Вред ност ра до ва 
за пр ву фа зу из но си око 28 ми-
ли о на ди на ра. 

Што се ти че сек то ра кул ту ре, 
Дом кул ту ре (Дом омла ди не) ра-
дио је уигра но на свим са др жа-
ји ма и ма ни фе ста ци ја ма ко ји су 
пред ви ђе ни пла ном и про гра-
мом ра да. Одр жа не су зна чај не 
ма ни фе ста ци је чи ји је но си лац 
Спорт ски цен тар: фе сти вал „Де-
ца ме ђу нар ци си ма“ у Ча је ти ни, 
Са јам ра ки је у Шљи во ви ци, Са-
бор тру ба ча на Зла ти бо ру, ли ков-
на ко ло ни ја у Тр на ви, као и дру га 
кул тур но-за бав на де ша ва ња по-
пут кон це ра та, пред ста ва, из ло-
жби. У До му омла ди не одр жа не 
су и про јек ци је нај по пу лар ни јих 
фил мо ва, а ор га ни зо ва не су шко-
ле глу ме и сли ка ња. 

Издвајање средстава  
за побоњшање портала

Ви дљи во сти ра да ове и дру гих 
уста но ва, јав них пред у зе ћа, оп-
штин ских слу жби, ор га ни за ци ја 
и удру же ња, за слу жних по је ди-
на ца, де ша ва ња, све га оно га што 
би мо гло би ти ин те ре сант но ло-
кал ној за јед ни ци али и ши ре, до-
при нео је Сек тор ин фор ми са ња 
Спорт ског цен тра пре ко свог пор-
та ла „zla ti bor press.rs“. 

- То је не за о би ла зан део на ше, 
да та ко ка жем, по ро ди це ко ји је 
из у зет но це њен и чи тан. Пор тал 
„zla ti bor press“ je, мо гу сло бод-
но ре ћи, сер вис број ним ре дак-
ци ја ма ко је из ве шта ва ју са овог 
под руч ја. Оно што ви ди те о Зла-
ти бо ру и Ча је ти ни у 90 од сто слу-
ча је ва је де ло ових љу ди - ка же 
ди рек тор СЦ. Да би овај пор тал 
још бо ље функ ци о ни сао, у на ред-
ној го ди ни би ће из дво је на сред-
ства за ње го во по бољ ша ње, за 
обу ку за по сле них као и ку по ви-
ну по треб не опре ме. 

Мир ја на Ран ко вић Лу ко вић 

НИ КО ЛА СМИ ЉА НИЋ,  
ДИ РЕК ТОР СПОРТ СКОГ ЦЕН ТРА ЧА ЈЕ ТИ НА

Но ви те рен,  
ха ла оп шти ни,  

об но ва дво ра не
Са да на Зла ти бо ру има мо пре леп спорт ски  

ком плекс са три те ре на, ко ји ма мо же мо  
да кон ку ри ше мо за нај ве ће тур ни ре у зе мљи
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Ч
а је тин ска би бли о те ка 
је, осни ва њем „Зла ти-
бор ске чи та о ни це“ са 

се ди штем у Ча је ти ни 1904. го-
ди не, на ста ла као пр ва уста но-
ва кул ту ре у овој ма лој ва ро ши. 
Од 2002. но си име „Љу би ша Р. 
Ђе нић“, а сме ште на је у јед ној 
од нај ста ри јих и нај леп ших 
згра да у Ча је ти ни ко ја је због 
сво јих спо ме нич ких вред но-
сти ста вље на под за шти ту др-
жа ве. Да нас се би бли о те ка мо-
же по хва ли ти и  фон дом од око 
50.000 књи га. Шта је у овој уста-
но ви обе ле жи ло 2017. го ди ну?  

„За до вољ ство је ре ћи да нам 
је про те кла го ди на би ла ве о ма 
успе шна и са др жај на“, ка же са 
по но сом Сне жа на Ђе нић,  ди-
рек тор ка би бли о те ке. „Ка да је 
у пи та њу основ на би бли о теч-
ка де лат ност, а то је са ку пља ње, 
чу ва ње и ди стри бу ци ја књи ге, 
би бли о те ка је у 2017. укуп но 
при но ви ла 1.330 књи га ко је су 
на ба вље не сред стви ма из бу-
џе та, от ку пом Ми ни стар ства 
за кул ту ру и по кло ни ма. Осим 
то га, сво јим ко ри сни ци ма смо 
обез бе ђи ва ли не дељ ну и днев-
ну штам пу, а од пе ри о ди ке  24 
ча со пи са.“

Би бли о те ка је у овој го ди ни 
на ста ви ла ауто мат ску об ра-

ду књи га та ко да је ско ро чи-
тав би бли о теч ки фонд уве ден 
у но ви про грам – КО БИС. Што 
се ти че про мо ци ја књи га, књи-
жев них ве че ри, му зич ких кон-
це ра та, те мат ских из ло жби, 
би бли о те ка је и те ка ко има ла 
шта да по ну ди не са мо сво јим 
су гра ђа ни ма, већ и го сти ма ко-
ји по се ћу ју Зла ти бор. 

„Про те кле го ди не смо се ба-
ви ли и из да ва штвом. У из да-
њу би бли о те ке иза шло је шест 
књи га што за и ста сма тра мо 
на шим ве ли ким успе хом“, ис-

ти че Сне жа на Ђе нић и на по-
ми ње:

 „Ми смо у 2017. го ди ни има-
ли и је дан кру ци ја лан про је кат. 
Сви ма је по зна то да је на ша би-
бли о те ка ка рак те ри стич на по 
то ме што у свом фон ду, осим 
књи га, по се ду је и му зеј ску 
збир ку ко ја је осно ва на дав не 
1951. го ди не. Овај ма ли му зеј 
оба вља де лат ност са ку пља ња, 
за шти те и пре зен та ци је пред-
ме та из бо га те кул тур но-исто-
риј ске ба шти не зла ти бор ске 
ре ги је. Му зеј ски фонд об у хва-

та го то во 1.200 пред ме та ко ји 
су раз вр ста ни у исто риј ску, ет-
но граф ску, ли ков ну и при род-
њач ку збир ку, ар хив ску гра ђу 
са пре ко 2.000 ар хив ских до ку-
ме на та из 19. и 20. ве ка и бо-
га ту фо то те ку. Та ко ђе по се ду је 
и спо мен-збир ку Кр сте Сми ља-
ни ћа, про сла вље ног ђе не ра ла 
из Пр вог свет ског ра та по ре-
клом из Љу би ша, а ко ји ина че 
спа да у ред зна ме ни тих Ср ба 
20. ве ка. Ми смо би ли ми шље-
ња да би ову збир ку тре ба ло 
ста ви ти у аде ква тан про стор 
ка ко би би ла до ступ на јав но сти 
и та ко смо по кре ну ли ини ци-
ја ти ву за осни ва ње му зе ја као 
са мо стал не уста но ве кул ту ре.“

По др жав ши овај про је кат, СО 
Ча је ти на је на сво јој  сед ни ци 
од 25. ма ја ове го ди не  осно ва-
ла  са мо стал ну уста но ву кул ту-
ре Му зеј „Ко нак“.

У 2018. го ди ни би бли о те ка 
пла ни ра да на Зла ти бо ру отво ри 
сво је оде ље ње у про сто ри ја ма 
Омла дин ско-кул тур ног цен тра, 
што би би ло од из у зет ног зна ча-
ја ка ко за ко ри сни ке би бли о те-
ке ко ји жи ве на Зла ти бо ру, та ко 
и за мно го број не ту ри сте. На тај 
на чин се на ста вља ми си ја ко ју 
ова ку ћа има у не го ва њу кул ту-
ре чи та ња.  М. Р. Лу ко вић

СНЕ ЖА НА ЂЕ НИЋ, ДИ РЕК ТОР КА БИ БЛИ О ТЕ КЕ „ЉУ БИ ША Р. ЂЕ НИЋ“ У ЧАЈЕТИНИ

Са мо стал ни му зеј нај ва жни ји 
по ду хват би бли о те ке

У из да њу би бли о те ке у 2017. иза шло је шест књи га, што за и ста сма тра мо ве ли ким успе хом

Фото Никић
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О
пштина Чајетина већ 
дуги низ година води 
активну и стратешки 

оријентисану политику у об-
ласти предшколског васпитања 
и образовања,којом обезбеђује 
систематичну и планску под-
ршку деци раног узраста. Ак-
тивна политика унапређивања 
квалитета васпитно-образов-
не праксе и повећања обух-
вата деце у општини Чајети-
на усклађена је са национал-
ном стратегијом бриге о деци 
предшколског узраста и до сада 
је дала видљиве резултате, по-
себно у погледу обухвата деце 
из сеоских средина.

У 2017. као резултат добрих 
пракси отворено је још јед-
но, пето по реду, издвојено 
одељење у месној заједници 
Рожанство. Простор је уступи-
ла месна заједница Рожанство, 
а средства за адаптацију и оп-
ремање простора обезбедила је 
јединица локалне самоуправе.

Директорка Предшколске ус-
танове „Радост” Јелена Митро-
вић Брашанац каже за „Злати-
борске вести” да се запослени у 
овој установи труде да унапреде 
услове васпитања и образовања 

деце у постојећим капацитети-
ма. Током фебруара 2017. рено-
виран је целокупан простор у 
приземљу објекта на Златибору, 
а у септембру опремљена једна 
радна соба у Чајетини.

„Висок обухват деце предш-
колским васпитањем и образо-
вањем прате и повећане потре-
бе за радним простором, па се 
надамо да ћемо у 2018. успети 

да завршимо радове на спрату 
објекта у Чајетини“, каже ди-
ректорка и додаје:

„На конкурсу „Новак Ђоко-
вић фондације” аплицирали 
смо са идејом да  адаптирамо 
простор основне школе у мес-
ној заједници Љубиш. Ана-
лизом стања утврђено је да у 
месним заједницама Љубиш 
и Бела Река има двадесеторо 

деце узраста од једне до шест 
година која нису обухваћена 
системом предшколског вас-
питања и образовања и немају 
прилику да учешћем у про-
грамима развијају своје по-
тенцијале у организованом и 
подстицајном окружењу. То го-
вори о неопходности реализо-
вања неког од програма у овој 
сеоској средини.“

Надаље ће се пратити кон-
курси за доделу новчаних сред-
става којим би  било омогуће-
но проширивање просторног 
капацитета у Мачкату. Пре-
ко шездесеторо деце уписане 
у три васпитне групе доказ су 
оправданости и одрживости 
праксе коју Предшколска уста-
нова „Радост” спроводи. 

Идеја је и да се кроз апли-
цирање за средства фондације 
„Темпус“ омогући запосленима 
стручно усавршавање у некој 
од земаља Европске уније са 
циљем  да се упознају са начи-
ном рада у предшколским ус-
тановама које своје активности 
реализују у природи, а да се на-
учено примени и тиме инови-
ра сопствена пракса.

М. Р. Луковић

ЈЕЛЕНА МИТРОВИЋ БРАШАНАЦ, ДИРЕКТОРКА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „РАДОСТ”

Реновирани простори 
Предшколске установе „Радост”

У 2017. у Рожанству је отворен вртић, пети у нашим селима, за чију је адаптацију  
и опремање простора средства обезбедила општина Чајетина
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И
зградња постројења за 
пречишћавање  отпад-
них вода на Златибору, 

укупне вредности 4,5 милио-
на евра, за чију реализацију 
је словеначка влада издвоји-
ла 1,5 милиона евра, још јед-
на је у низу капиталних инве-
стиција усмерених ка заштити 
животне средине. Овај подух-
ват је од изузетног значаја не 
само за општину Чајетина, већ 
и за све друге локалне самоу-
праве смештене  у сливу реке 
Дрина”, изјавио је Милан Ста-
матовић, председник општи-
не Чајетина, приликом обе-
лежавања почетка радова на 
изградњи постројења за пре-
чишћавање отпадних вода на 
Златибору 30.новембра у до-
лини реке Обудојевице. Пред-
седник је исказао посебну за-
хвалност Центру за међународ-
ну сарадњу и развој (ЦМСР) Ре-
публике Словеније на финан-
сијској помоћи и разумевању 
за овај инфраструктурни проје-
кат, који ће општину Чајетина 
сврстати међу прве еколошке 
општине у Србији.

Успех локалне  
самоуправе

Директор ЦМСР Републике 
Словеније Гашпер Јеж изјавио 
је да је изузетно задовољан због 
почетка изградње постројења 
за прераду отпадних вода на 
Златибору и да се нада да ће за 
мање од годину дана фабрика 

бити пуштена у рад. Нагласио 
је да су спремни да подрже све 
активности и развојне пројекте 
општине Чајетина, али и да су 
заинтересовани да помогну це-
лом подручју око Дрине у пре-
чишћавању отпадних вода које 
се сливају у ту реку.

Председник Скупштине 
општине Чајетина Милоје 
Рајовић казао је да су још пре 
десет година постојале ини-

цијативе за изградњу оваквих 
постројења, не само на тери-
торији наше општине већ и 
у целој Србији, и да је, након 
толико времена, локална са-
моуправа успела да започне 
пројекат. Што није било нима-
ло лако, с обзиром да је било 
потребно припремити планс-
ку документацију и обезбедити 
финансијска средства за реа-
лизацију изградње постројења.

Корисник будућег по-
стројења биће ЈКП „Водовод 
Златибор“, а како најављује ди-
ректор овог јавног предузећа 
Раде Јовановић, постројење 
ће имати вишеструки значај 
за Златибор, како за његов ту-
ристички развој и сврставање 
планине у туристичку дести-
нацију прве категорије, тако и 
за заштиту животне средине и 
уређење дела реке Обудојеви-
це, где ће бити изграђено и ше-
талиште. 

Чајетина прва еколошка 
општина у Србији

Општина Чајетина заврши-
ла је идејно решење, одредила 
локацију, урадила приступни 
пут и трафостаницу, како би 
се стекли сви потребни услови 
за предстојеће послове на из-
градњи постројења.  Извођење 
радова поверено је конзор-
цијуму који чине грађевинске 
фирме “Јединство” из Севојна, 
београдски “Беохидро” и сло-
веначка фирма “Хидроинже-
ниринг”.

Овом приликом најављено је 
да се планира и изградња по-
стројења за пречишћавање от-
падних вода за Сирогојно, Мач-
кат и Чајетину, где је и највећа 
концентрација становништва. 
А када се ово реализује општи-
на Чајетина ће бити прва ком-
плетно еколошка општина у 
Србији.

 М. ЈеремићБудући изглед постројења 

Председник општине Чајетина на локацији

На Златибору 
почела градња 
постројења за 

пречишћавање 
отпадних вода

Постројење који ће општину Чајетина сврстати 
међу прве еколошке у Србији треба да буде 

завршено за мање од годину дана, а значиће 
не само нашој већ и свим другим локалним 

самоуправама у сливу реке Дрине 
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С
тална конференција гра-
дова и општина је крајем 
прошле године, у оквиру 

друге фазе програма „Подршка 
локалним самоуправама у Ср-
бији на путу ка ЕУ”, прихвати-
ла пројекат општине Чајетина 
за подизање капацитета локал-
не самоуправе у области зашти-
те животне средине. Тим пово-
дом на Златибору је одржана 
дводневна радионица, где су 
се чланови експертског тима 
састали са представницима ло-
калне самоуправе, комуналних 
предузећа и других организа-
ција укључених у овај пројекат.

Сврха дводневне радиони-
це која носи назив „Примарна 
селекција отпада – темељ одр-
живог управљања“ била је да 
окупи представнике заинтере-
сованих у систему стварања и 
третмана насталог отпада, као 
и успостављање заједничког 
договора око припреме плана 
и израде концепције одржи-
вог управљања отпадом на те-
риторији општине Чајетина на 
дужи низ година.

„Примарна селекција отпа-
да је јако битна за општину 
Чајетина, која жели да поста-
не прва еко општина у Србији. 
Битно је да смо уз представни-
ке општинске управе окупили 
и комунална предузећа, Реги-

онални центар „Дубоко“ и не-
владин сектор, јер без њих не 
можемо да радимо са грађани-
ма“, рекла је Јана Павловић, у 
име Сталне конференције гра-
дова и општина.

Задатак чланова експертског 
тима је да радионицом пруже 
стручну помоћ већ формира-
ном локалном тиму, који ће ра-
дити на реализацији пројекта.

„Свесни смо предности које 
имамо као регион, али и као 
општина јер смо доста од-
макли у области управљања 
отпадом. Пошто смо иденти-
фиковали проблеме, потреб-
но је да нађемо решења која 
ће бити добра и функционал-
на за наше грађане, како бис-
мо постигли тај примарни циљ, 
а то је прва еколошка општи-
на у Србији“, истиче Вера Бла-

гојевић из КЈП „Златибор“, члан 
пројектног тима.

Велимир Митровић, нацио-
нални консултант на пројек-
ту верује да ће се овај пројекат 
успешно спровести. Општина 
Чајетина, сматра он, има ве-
лики потенцијал јер има добар 
систем управљања отпадом. 
Али, то је класичан систем који 
подразумева сакупљање отпа-

да и одвожење на Регионалну 
депонију „Дубоко”, те је у пла-
ну да се отпад трансформише 
у корисне материјале.

„У контакту са људима овде 
сам схватио да постоји озбиљ-
на воља, намера и зрелост да 
се то уради. Општина Чајети-
на има и солидан финансијски 
потенцијал да све то може да 
изнесе“, закључује Митровић.

Позитивна искуства при-

марне селекције отпада пред-
ставила је Драгана Ивановић, 
инспектор за заштиту живот-
не средине из општине Бајина 
Башта, где је процес селекције 
отпада започет 2014. године.  

„Модел за који смо се ми 
определили је сува и мокра 
фракција чврстог комунал-
ног отпада, која се одваја у 
домаћинствима. Од 360 тона 

мешаног комуналног отпада, 
дошли смо до 94 тоне селек-
тованог отпада, који предаје-
мо депонији „Дубоко“. Оно што 
је битно је почетна едукација 
и перманентни рад са ста-
новништвом, као и подстицај 
општине. Ми сваке године из-
двајамо милион динара за ку-
повину кеса за одлагање сувог 
отпада“, додаје Ивановићева.

Драгана Росић

До еколошке општине и 
примарном селекцијом отпада

Дводневна радионица на Златибору потврдила да општина Чајетина има добар систем управљања 
отпадом, с тим што отпад треба да трансформише у корисне материјале 

Јана Павловић Велимир Митровић Вера Благојевић
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Н
а не дав ној про сла ви у 
„Чи го ти“, ка да је обе ле-
жен њен Дан и сла ва, ди-

рек тор ове здрав стве не уста но ве 
др Жељ ко Ста кић ис та као је да 
је 2017. го ди на би ла исто риј ска 
за „Чи го ту”, ко ја је пр ва у Ср би ји 
брен ди ра ла сво је услу ге код За-
во да за за шти ту ин те лек ту ал не 
сво ји не Ре пу бли ке Ср би је.

„Шта зна чи ка да се за шти те 
услу ге? То зна чи да смо ап со-
лут но за шти ти ли све на ше ме-
ди цин ске услу ге, здрав стве но-
ре кре а тив ни про грам као што 
су Про грам за пре вен ци ју и ле-
че ње го ја зно сти ко ји функ ци о-
ни ше са успе хом већ 30 го ди-
на и сма тра се нај у спе шни јим 
про гра мом те вр сте у Евро пи 
и пр вим вел нес про гра мом на 
Бал ка ну, као и Про грам за пре-
вен ци ју деч је го ја зно сти, уз ту-
ри стич ке са др жа је у са деј ству 
са иде ал ним окру же њем Зла-
ти бо ра чи ја кли ма ути че по-
вољ но на ону па то ло ги ју ко-

јом се ми ба ви мо“, ре као је др 
Ста кић.

Ов де је у за вр шној фа зи и 
про је кат ко ји се ре а ли зу је под 
окри љем Ме ђу на род не аген ци-
је за атом ску енер ги ју, па ће на 
про ле ће у „Чи го ту” сти ћи уре-
ђај нај но ви је тех но ло ги је, хи-
брид ни уре ђај за ди јаг но сти ку 

из обла сти ну кле ар не ме ди ци-
не..Та ко ђе је у то ку  пр ва фа за 
из град ње но вог вел нес цен-
тра ,а ра ди ће се и адап та ци ја 
и ре кон струк ци ја сме штај них 
ка па ци те та,у ци љу по ди за ња 
услу ге на ви ши ни во.

„Бе ле жи се тен ден ци ја ра ста 
бро ја го сти ју. Оче ки ва ни раст 

је от при ли ке око 13 
од сто, а по ве ћан је 
и број ино стра них 
го сти ју“, на гла ша ва  

Ма ја Вер ме зо вић, ме-
на џер мар ке тин га и про-

да је. „Што се ти че ме ди цин-
ских услу га, го ди шње се оба ви 
око 25.000 ам бу лант них пре-
гле да, а што се ти че ста ци о-
нар них го сти ју ова го ди на је 
не што у знат ни јем по ра сту у 
од но су на прет ход ну. Оно што 
је на ма сва ка ко нај ва жни је од 
све га је то да сва ко ко до ђе у 
„Чи го ту” као гост, ко ри сник 
услу га или па ци јент, оде од нас 
за до во љан“. 

Уз мно го број не го сте ме ђу 
ко ји ма су би ли пред став ни ци 
ло кал не са мо у пра ве, ду го го ди-
шњи при ја те љи и са рад ни ци 
„Чи го те”, пред став ни ци Срп ске 
пра во слав не цр кве, но ви на ри, 
за по сле ни у овој уста но ви про-
сла ви ли су сво ју сла ву и 53. ро-
ђен дан.  М. Р. Л.

Исто риј ска го ди на за „Чи го ту”
Брен ди ра не све услу ге и про гра ми, број го сти ју ве ћи за 13 од сто,  

сти же нај но ви ји уре ђај из ну кле ар не ме ди ци не 

У про сто ри ма Спе ци јал не бол
ни це „Чи го та” прет по след њег ви
кен да у де цем бру одр жан је пр ви 
са ве то дав ноеду ка тив ни камп за 
де цу са аути змом. Укуп но 12 де
це са 10 ро ди те ља, углав ном са
мо хра них или без за по сле ња из 
ра зних гра до ва Ср би је, бес плат
но су ов де про ве ли че ти ри да на. 
Камп су ор га ни зо ва ли Ми ни стар
ство здра вља, Ми ни стар ство ра
да и со ци јал не по ли ти ке и Са вез 
удру же ња Ср би је за по моћ осо ба
ма са аути змом.

То ком кам па одр жа не су сен зо
мо тор не ве жбе за де цу, ра ди о ни
це за ро ди те ље, за јед нич ке шет ње 
Зла ти бо ром и при ред бе на ко ји
ма су по де ље ни но во го ди шњи па
ке ти ћи. Ро ди те љи су би ли за до
вољ ни што је њи хо вој де ци, чи ја је 
сва ко дне ви ца мо но то на, го ди ла 

ова про ме на. На од ла ску су раз
ме њи ва ли кон так те, да ове по ро
ди це бу ду јед не дру ги ма од ко ри
сти ка да на сту пе те шки тре ну ци.

  Уло гу тех нич ке и ро ди тељ ске 
по др шке на овом кам пу има ла 
је Бе о гра ђан ка Ве сна Пе тро вић, 
пред сед ни ца управ ног од бо
ра Са ве за удру же ња Ср би је за 
по моћ осо ба ма са аути змом и 
чла ни ца Са ве та ад ми ни стра ци
је аути зма Евро пе. „Ро ди те љи су 
ја ко за до вољ ни при ли ком ко
ја им је пру же на да ов де бо ра
ве, па жњом за по сле них у „Чи го
ти” и свим усло ви ма бо рав ка, а 
на ро чи то по др шком те ра пе у та и 
ужи ва њем на сне гу. Ка да је реч 
о од но су по ро ди це пре ма осо би 
са аути змом, увек при ла зим по
зи тив но и афир ма тив но. Аути зам 
се не ле чи, али ако му се по све

ти те на пра ви на чин он да и аути
стич на осо ба мо же са мо стал но 
да са вла да жи вот не ве шти не, да 
се со ци ја ли зу је, обра зу је, па чак 
и за по сли. Осо ба ма са аути змом 
се тре ба ба ви ти, да ти им стал ну 
по др шку, и струч ну и по ро дич ну. 

Пра вил но их усме ри ти, да ти им 
шан су. Овај камп не гу је тај при
ступ – из ја ви ла је Ве сна и до да ла 
да су за 2018. го ди ну на ја вље на 
два ова ква кам па, у Ба њи Ко ви
ља чи и у Вр њач кој Ба њи.

З. В.

Пр ви камп за де цу са аути змом одр жан у „Чи го ти”

Једна од активности  
деце са аутизмом током 

кампа у „Чиготи”

Ломљење славског колача у „Чиготи”
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Ту ри стич ка ор га ни за ци ја ре ги-
је За пад на Ср би ја ор га ни зо ва ла је 
на Зла ти бо ру пр ву струч ну кон-
фе рен ци ју. На њој су пред став-
ни ци ту ри стич ких ор га ни за ци ја, 
ре сор ног ми ни стар ства, из да ва-
ла ца пр вог да на го во ри ли о про-
бле му не ре ги стро ва ног сме шта ја 
и на пла ти бо ра ви шне так се, док 
се дру гог да на при ча ло о мар ке-
тин гу и по сло ва њу ре цеп тив них 
ту ри стич ких аген ци ја с при ме ри-
ма до бре ту ри стич ке прак се у ре-
ги ји За пад на Ср би ја.

Пре ма по да ци ма ТО ре ги је, ов-
де око 53 од сто сме штај них ка па-
ци те та ни је ре ги стро ва но, а на 
Зла ти бо ру је тај број још и ве ћи. 
Сто га је те ма па нел ди ску си је на 
кон фе рен ци ји би ла ка ко оне ко ји 
из да ју сме штај уве сти у ле гал не 
то ко ве, о че му је го во рио и ди рек-

тор ре ги о нал не ту ри стич ке орга-
ни за ци је Ми ро слав Ра ђен:

- За кљу чак кон фе рен ци је је да 
тре ба из ме ни ти за кон ску ре гу-
ла ти ву у сми слу па у шал ног опо-
ре зи ва ња и уво ђе ња при ват них 
из да ва ла ца сме шта ја у ле гал не 
то ко ве. Сва ка ко да ће мо ми иза-
ћи са пред ло гом и кон крет ним 
ини ци ја ти ва ма пред ми ни стар-
ство са ко јим има мо од лич ну 
са рад њу и на да мо се да ће до ста 
на ших пред ло га би ти при хва ће-
но. На рав но, то је про блем ко ји 
ти шти це лу Ср би ју. Сва ка ко да је 
ова кон фе рен ци ја би ла ко ри сна 
јер смо чу ли раз ли чи те ста во ве и 
ко ле га из ту ри стич ких ор га ни за-

ци ја, аген ци ја, из да ва ла ца при-
ват ног сме шта ја и пред став ни ка 
ми ни стар ства ко ји су нас ма ло 
де таљ ни је упо зна ли са за кон-
ском ре гу ла ти вом.

Ди рек тор ТО Зла ти бор Вла ди-
мир Жи ва но вић ка же да је не ле-
гал но из да ва ње ве ли ки про блем. 
– Ре а лан број но ће ња на Зла ти-

бо ру је пре ко 1,2 ми ли о на, а тек 
око 400 хи ља да но ће ња је ре ги-
стро ва но и на пла ти се бо ра ви-
шна так са. Да кле, јед на тре ћи на 
оства ре них но ће ња се на пла ти 
кроз бо ра ви шну так су, док оста-
ло оде на цр но и то је је дан по-
ра жа ва ју ћи по да так. Из ме ном 
за кон ских ре гу ла ти ва и про пи са 
то ће се до ве сти на пра ви ко ло-
сек и он да ће мо мо ћи да уби ра мо 
те при хо де, а ти ме по бољ ша мо и 
по ло жај из да ва ла ца, уре ђе ње и 
опре ма ње ту ри стич ких ло ка ли-
те та и ин фра струк ту ру - по ру чу је 
Жи ва но вић. Пред став ни ци ми-
ни стар ства ре кли су да се упра во 
ра ди на уво ђе њу но вог ре ги стра 
„Е – ту ри ста” за елек трон ско при-
ја вљи ва ње и од ја вљи ва ње ко је би 
тре ба ло да по бољ ша еви ден ци ју 
го сти ју.   M. Jевремовић

Четири врхунска концерта  
на позорници испред „Златног бора”  

у четири вечери 

Najve}a  
novogodi{wa  
fe{ta na 

Kraqevom trgu

Туристичка организација Зла
тибор објавила је да су за но

вогодишње празнике на Краље
вом тргу у центру Златибора 
припремљена највећа нового
дишња фешта на отвореном – 
четири врхунска концерта у че
тири вечери. 

Прва пред госте Златибора 

на позорницу испред ‘’Златног 
бора’’, 29. децембра увече, из
лази ‘’Рибља чорба’’ као посе
бан ужитак за љубитеље рока, 
поклон Златибору од компа
није ‘’Пионир’’ поводом 100 го
дина постојања. Следи 30. уве
че концерт познатог музичара 
из Хрватске Тонија Цетинског. У 

најлуђој ноћи на Краљев трг у 20 
часова најпре излази група ‘’Џу
бокси’, почев од 21:30 је концерт 
популарне Јелене Томашевић, а 
тај провод улепшаће и трубачи 
Марка Глигоријевића, као и рас
кошан ватромет. Овде ће бити 
добре музике и 1.јануара увече 
када наступа ‘’Лексингтон бенд’’. 

Ове атрактивне програме орга
низују општина Чајетина и Ту
ристичка организација Златибор.

‘’Позивамо све госте да свој 
одмор проведу на најпосећенијој 
планини у Србији која ће, сигур
ни смо, током новогодишњих 
празника бити препуна гостију’’, 
поручују из ТО Златибор.  З. В.

Уз ле га лан сме штај ве ћи бу џет за ту ри зам
На Зла ти бо ру одр жа на пр ва кон фе рен ци ја  

о ту ри зму за пад не Ср би је
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Обе ле жа ва ју ћи 60 го ди на 
ства ра ла штва на шег нај
зна чај ни јег за ви чај ног и 

срп ског пи сца Љу би во ја Ршу мо ви
ћа, би бли о те ка „Љу би ша Р. Ђе нић“ 
је кра јем но вем бра при ре ди ла из
ло жбу под на зи вом „Љу ди ко је 
сре ћом сре ћем“. Ову по став ку су 
у ју ну у „Чи го ти” мо гли да је ви
де мно го број ни жи те љи и ту ри сти 
Зла ти бо ра, али је то пла ат мос фе
ра ча је тин ске би бли о те ке, ко ја но
си име чо ве ка чи ја је ми си ја би ла 
ши ре ње љу ба ви пре ма књи зи, из

ло жби да ла но ву ди мен зи ју. Мо
жда је то ме „кри во“ окри ље пе сни
ко вог за ви ча ја.

„Пу јо је био је дан од оних ко ји 
је ме не упу ћи вао ко јим пу тем да 
кре нем да ље“, ре као је овом при
ли ком Ршу мо вић о Љу би ши Пу ју 
Ђе ни ћу. „Кад сам до шао из Љу би
ша (на рав но он је при ме тио да ја 
во лим да чи там) ја сам до ла зио 
у би бли о те ку да узи мам књи ге, а 
он је он да пре ко ле та, кад одем на 
рас пуст, слао по љу ди ма, пет ком 
ка да су до ла зи ли на сточ ну пи ја цу, 
књи ге ко је би тре ба да про чи там, 
па да му их иду ћег пет ка по не ко
ме вра тим. Та ко је он ме не оба ве
зи вао да чи там. Не по гре ши во је 
ода би рао књи ге ко је су на не ки на
чин фор ми ра ле мо ју лич ност“, се
ћа се Љу би во је.                                          

По ред пи са ња, Ршум има још 
јед ну страст, ко ја му је омо гу ћи ла 
да де ли ће за ви ча ја по не се са со
бом не са мо у ср цу, а то је фо то
гра фи ја. Ли ко ви ко ји нас гле да ју 
са ње го вих фо то гра фи ја са мо су 
део бо га те га ле ри је лич но сти ко
је је пи сац кроз жи вот сре тао, дру
жио се са њи ма, а на овај на чин им 
одао и по што ва ње. По не ки од њих 
ни су баш би ли ра ди да по зи ра ју, 
па се та кве сли ке мо гу на зва ти и 
укра де ни тре ну ци.

„Де сан ка! Она кад ме не ви ди са 

фо то а па ра том, од мах ка же: Не, то 
не смјеш да ра диш! И ове две фо
то гра фи је ко је сам на пра вио на
ста ле су у Мо кри ну. Јед ном смо 
ишли на да не Ми ке Ан ти ћа и ја 
сам је сли као јед ним те ле о бјек ти
вом, за то је она ис па ла ма ло та ко, 
са ше ши ром у по лу та ми не кој, и 
до бро су ис па ле сли ке“.

Пе са ма 15.000, књи ге 92                                            
О Ршу мо ви ћу као пе сни ку и пи

сцу мно го се зна. Ршу ма као чо ве
ка нај бо ље упо зна је мо кроз при че 
при ја те ља.

„То је чо век за ко га за и ста мо гу 
да ка жем да га ни ка да ни шта не 
мр зи. О сво јим при ја те љи ма мно
го бри не. Оно што га за и ста из два ја 
од оста лих је по то ме што се ни ка
да не пра ви ва жан“, ка же мр Гор

да на Брун, ко ја је отво ри ла ову из
ло жбу.

У на став ку обе ле жа ва ња ју би ле
ја пе сни ко вог ства ра ла штва у ча
је тин ској би бли о те ци је одр жа но 
и „Ве че ху мо ра и са ти ре“. По ред 
Љу би во ја Ршу мо ви ћа уче ство ва
ли су афо ри сти ча ри: Дра гу тин 
Кар ло Ми нић, Ви то мир Те о фи ло
вић, Ду шан Пу а ча, Бо јан Љу бе но
вић, Алек сан дар Чо трић и Вла ди
мир Ћа лић.

Ју би ле ји обич но го во ре о број
ка ма: го ди на ма жи во та, ра да, ства

ра ња… Ме ђу тим, не го во ре о оно
ме што је прет хо ди ло: о пре ђе ном 
пу ту, на по ри ма,ула га њи ма, од ри
ца њи ма, за ла га њи ма… У овом ју
би ле ју Љу би во ја Ршу мо ви ћа не 
по ми њу се по че ци, а он је кре нуо 
да пи ше са 17 го ди на и од та да је 
на пи сао око 15. 000 пе са ма и об ја
вио 92 књи ге. Упо ре до је из не дрио 
и мно ге ТВ еми си је. Да би се ста ти
сти ка упот пу ни ла, шта не до ста је?

„Оних нај ва жни јих број ки не ма. 
А то су: ко ли ко је овај чо век кроз 
сво је пе сме, кроз свој књи жев ни 
рад, иза звао деч јих осме ха? Ко ли
ко се де це леп ше успа ва ло уз сво је 
ро ди те ље слу ша ју ћи ње го ве пе сме? 
Ко ли ко љу ба ви се ро ди ло на осно
ву ње го вих пе са ма? Ко ли ко се од
ра слих љу ди на сме ја ло гле да ју ћи 
ње го ве ТВ еми си је? Тих по да та ка 

не ма, а они су нај ва жни ји“, ре као 
је афо ри сти чар Бо јан Љу бе но вић.

Мно ге ге не ра ци је су се на ви кле 
на ње го во не на ме тљи во при су ство 
у сво јим жи во ти ма да већ узи ма ју 
„здра во за го то во“ да ће та ко увек 
би ти. И хо ће, јер су не ка де ла не
про ла зна. Али, осим то га што је 
као пи сац и јав на лич ност, Ршум 
је пре све га чо век.

Ме ка ду ша Ршу мо ва
„Је дан мој ро ђак је још пре 30 го

ди на ре као да се раз о ча рао кад је 
упо знао лич но не ке пи сце из чи
тан ки и лек ти ра за то што су они би
ли су шта су прот ност у свом при ват
ном жи во ту у од но су на оно што 
су ство ри ли. Е, за Ршу ма то не ва
жи. Ре ци мо, ка да сам га као мла
ди пи сац по чет ник за мо лио да ми 
на пи ше ре цен зи ју за јед ну књи гу, 
он је то од мах при хва тио и исто га 
да на сам већ до био текст“, се ћа се 
Алек сан дар Чо трић афо ри сти чар, 
са да по сла ник у На род ној скуп
шти ни. На ње га се на до ве зу је ста
ри ји ко ле га, Дра гу тин Ми нић Кар ло: 
„Оста вља ути сак: је дан гор штак, 
кру пан, де лу је ова ко ро бу сно, 
а има ме ку ду шу к`о де вој чи ца. 
Ми стал но игра мо шах. Има мо 
„Клуб Р“ (по ње му се зо ве док је 
био још управ ник „Бо шка Бу хе“) и 
он је је ди ни ко ји нас увек ми ри.“ 
„Ја имао ту не сре ћу да од ра стам и 
од ра стем то ком 90тих го ди на про
шлог ве ка… У це лом том лу ди лу 
ме ни је Ршум био кон тра тег све му 
то ме, не ко ко је по ка зао на ма, клин
ци ма то га до ба, пра вац ку да тре ба 
да иде мо, да кроз ње го ве књи ге, пе
сме и еми си је, пре по зна мо зло, да 
чи ни мо до бро, та ко да мо гу ре ћи да 
по ред мо јих оца и мај ке, Љу ба Ршум 
је та ко ђе био мој вас пи тач“, до дао је 
нај мла ђи ме ђу овом ели том афо ри
сти ча ра Вла ди мир Ћа лић.

Пе сник се сво јим при ја те љи ма 
за хва лио на „ршу мов ски“ на чин: 
„Ре кли су мно го ле пих ре чи, па 
сам се ја ма ло и сти део, а сад, кад 
раз ми слим, би ли су све у пра ву“. 
Ово ве че, иако упри ли че но у част 
јед ном чо ве ку, пе сни ку и ње го
вом ју би ле ју, би ло је и у част свих 
оних ко ји су са њим де ли ли тре нут
ке ства ра ња. Јер, пе сни ци и по сто
је због чи та ла ца, а чи та о ци – због 
пе сни ка.

Мир ја на Ран ко вић Лу ко вић

За ви чај свом Ршу му у част
Из ло жба „Љу ди ко је сре ћом сре ћем” и Ве че ху мо ра и са ти ре по во дом  
60 го ди на ства ра ла штва Љу би во ја Ршу мо ви ћа одр жа ни у ча је тин ској  

би бли о те ци. – Чо век ко ји се ни кад не пра ви ва жан
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У оквиру програма обележавања 60 го
дина стваралаштва нашег завичајног 
песника Љубивоја Ршумовића, у чаје

тинским основним школама  уприличено је 
дружење омиљеног дечјег аутора са ђаци
ма. Том приликом Ршум је деци говорио 
стихове из својих познатих збирки песама 
за децу, као и чувених „Фазона и фора“.

 Сусрет с Љубивојем Ршумовићем обра
довао је ђаке чајетинских основних шко
ла. Његово гостовање у школи у Мачкату 
започело је дечјом химном “Деца су украс 
света“, а онда је песник у свом стилу на
правио лепо и едукативно дружење са де
цом. Читао је своје песме док су ученици 
активно учествовали у њиховом довршавању, 
постављао питалице и загонетке, награђивао 
децу књигама.

„Прошло је 60 година дружења, углавном са 
децом, мада ја пишем и за одрасле. Повратак у 
завичај за мене је увек на првом месту. Друга
рима у Мачкату сам казао оно што је Егзипери 

(аутор „Малог принца“) рекао: „Ја долазим из 
детињства, тамо је мој завичај“. Ја такође ми
слим да све што сам до сада урадио и напи
сао, уствари, води порекло из Љубиша, са Зла
тибора, из мог завичаја“, изјавио је Ршумовић.

У његовом стваралачком опусу је преко 90 
књига. Тако је испунио циљ који је себи давно 

зацртао: да има више књига него година. 
У писању не посустаје, а и даље са неверо
ватном енергијом придаје велику пажњу 
деци. Своје утиске са овог дружења са 
нама су поделиле Јована Гудурић и На
талија Лончар:

 „Много ми се свидело дружење са 
песником. Не знам да ли ћу имати прили
ку да га поново видим. Надам се да хоћу. 
Када порастем волела бих да постанем 
песник као што је он. Али, не могу сви да 
постану такви песници и тако добри људи“,

„Било ми је много лепо и драго што је 
Љубивоје Ршумовић дошао у нашу шко
лу, јер је он мој омиљени песник. Много 

волим његове песме и приче. Највише су ми 
се допале „Видовите приче“ и „Заувари“. То су 
моје омиљене књиге.“

Ђаци су уживали у једночасовном дружењу и 
са великом пажњом упијали сваку реч омиље
ног песника, а заузврат су рецитовали неке од 
његових познатих стихова. Д.Росић

„Све што сам до сада урадио  
и написао води порекло из Љубиша,  

са Златибора, из мог завичаја”,  
изјавио је током гостовања у школи  

у Мачкату Љубивоје Ршумовић

Сусрет основаца са омиљеним 
песником Ршумом

Наталија Лончар и Јована Гудурић

Сусрет с Љубивојем Ршумовићем обрадовао је ђаке

ДЕЦЕМБАР, 2017. ГОДИНЕ
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У 
Чајетини је основана 
Земљорадничка задру-
га „Златиборска врела“, 

која има за циљ унапређење 
пољопривредне производње у 
овој општини. Примарни циљ 
је да се свима који се баве би-
ло којом граном пољопривре-
де пружи подршка у произ-
водњи и омогући сигуран от-
куп производа. Детаљан про-
грам рада задруге, на оснивач-
кој скупштини присутнима је 
представио члан радне групе 
Милија Јездимировић.

Стручну радну групу која 
је имала задатак да направи 
дугорочни програм економ-
ског развоја пољопривреде на 
подручју општине Чајетина, 
формирао је Општински од-
бор ПУПС-а 2014. године. Ре-
зултат њиховог интензивног 
рада је оснивање задруге „Зла-
тиборска врела“, са седиштем у 
Чајетини, која ће имати своје 
огранке у месним заједницама 
на подручју oпштине. На првој 
седници скупштине задруге за 
директора је изабран Душан 
Кнежевић (власник Ветери-
нарске станице у Чајетини), за 
председника скупштине Горан 
Вилић (власник ИМ „Златибор 
Чајетина“), за председника уп-
равног одбора Коста Михаило-
вић, a за председника надзор-
ног одбора Раде Вирић.

Попуњавање обора који 
су годинама празни

Са власником чајетинске 
кланице Гораном Вилићем 
разговори су започети дос-
та раније, на тему сарадње са 
пољопривредним произвођа-
чима о узгоју крупне и ситне 
стоке за потребе овог индус-
тријског погона.

„Оно што могу обећати задру-
гарима и свима који су укључе-
ни у овај посао је то да ће кла-
ница све да откупи, колико они 
буду имали снаге да произве-
ду. Поред тога, имамо у плану 
да попунимо оборе који су већ 
годинама празни, те да про-
извођачима понудимо сточну 
храну као и све друго што је по-
требно за набавку товног мате-
ријала“, рекао је Вилић. Он до-

даје да је кланица у Чајетини 
једна од највећих у Србији за 
клање крупне стоке. Као таква, 
препозната је од стране прив-
редника Турске, са којима је 
недавно склопљен уговор о 
сарадњи, тако да ће наредних 
месеци у ову државу бити из-
везено 5.000 тона меса. Према 
Вилићевим речима, сировина 
ће се првенствено обезбеђи-
вати са подручја Златиборс-
ког округа, а онда и из других 
крајева.    

Оснивачкој скупштини при-
суствовао је председник За-

дружног савеза Србије, Нико-
ла Михаиловић, рекавши да је 
програм рада новоформиране 
задруге у Чајетини добро ос-
мишљен.

„Истичем улогу локалне са-
моуправе, чији значај се све 
више препознаје. Општина 
Чајетина обилато помаже за-
другарству и пољопривреди. 
Ту сми и ми из Задружног са-
веза, али битнији су задругари 
који су ту у великом броју. Ра-
дује ме што ту има и младих 
људи у сарадњи са старијим ис-
куснијим, који памте нека дру-

га времена, да ми не поновимо 
неке грешке. Очекујем да ћемо 
урадити један добар програм, 
задруга ће се јавити на кон-
курс следеће године и надамо 
се да ће добити одређена нов-
чана средства“, наводи Миха-
иловић. Задругарима и свима 
који претендују да то постану 
поручује да ће Министарство 
за регионални развој помагати 
индивидуална пољопривредна 
газдинства, касније удружена у 
задруге, што потрђује да се од-
нос државе према задругарству 
знатно поправио.

Заштитити златиборске 
производе

Власник фарме коза и ова-
ца у Семегњеву Владе Јокић на 
оснивачку скупштину допуто-
вао је из Париза, где живи већ 
20 година. Сматра да је овакав 
вид удруживања пољопривред-
ника веома користан:„Осни-
вање задруге је битно у сваком 
погледу. У вези набавке сточне 
хране, пласмана производа, 
евентуално набављања серти-
фиката органских произвођа-
ча, јер је то појединцима вео-
ма тешко, скупе су комисије, 
дуге процедуре, обимна адми-
нистрација… У задругама је то 
много лакше“.

Председник управног одбо-
ра новоосноване задруге, и ди-
ректор „Задруге српско – руског 
пријатељства“ Коста Михаило-
вић је истакао да је подручје 
општине Чајетина веома по-
годно за развој сточарске про-
изводње, како крупне тако и 
ситне стоке. Самим тим и про-
изводњом меса, сира, кајмака, 
млека и других млечних про-
извода који су на Златибору 
давно оцењени као врло ква-
литетни. Међутим, златибор-
ски сир и кајмак није заштићен 
као регионални производ, па се 
на пијаци Златибор ови произ-
води продају са подручја це-
лог региона као златиборски. 
С тога ће, каже Михаиловић, 
један од циљева задруге „Зла-
тиборска врела“ бити и зашти-
та географског порекла злати-
борских производа.

Драгана Росић

Основана 
задруга  

„Златиборска 
врела”

Задругу која је спој младости и искуства основао 
ПУПС, а чајетинска кланица спремна је да од 

задругара откупи сву крупну и ситну стоку
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С
ред ња Уго сти тељ ско-ту ри стич ка шко-
ла у Ча је ти ни обе ле жи ла је свој ју би-
леј, 40 го ди на ра да и по сто ја ња. Ова 

шко ла пре ко две де це ни је упи су је уче ни ке 
у под руч ју ра да: тр го ви на, уго сти тељ ство и 
ту ри зам, да ју ћи та ко свој пе чат раз во ју зла-
ти бор ског ту ри зма.

У 40 го ди на ра да сред ње Уго сти тељ ско-ту ри-
стич ке шко ле ста ло је пу но то га. У шко ли је ра-
ди ло 276 рад ни ка, кроз ње не клу пе про шло је 13 
204 уче ни ка у 501. оде ље њу. Од свог отва ра ња, 
1977.го ди не , упи си ва ла је уче ни ке у ра зно вр-
сна под руч ја ра да, за ни ма ња и стру ка: др во пре-
ра ђи вач ка, еко ном ско-ко мер ци јал на, ма шин-
ска стру ка, тр го ви на, уго сти тељ ства, ту ри зам, 
еко но ми ја, пра во и ад ми ни стра ци ја. По след-
њих 27 го ди на окре ну ла се оним за ни ма њи ма 
ко ја су по треб ни ја зла ти бор ском кра ју: ту ри зму 
и уго сти тељ ству. “40 го ди на по сто ја ња, 40 го ди-
на оп стан ка, 40 го ди на ра да са де цом и 40 из ве-
де них ге не ра ци ја. То је огро ман број уче ни ка ко ји су ов де учи ли 
и ко ји су одав де иза шли, и то је оно чим се ова шко ла нај ви ше 
по но си. Нај ви ше се по но си мо уче ни ци ма ко ји су са да тре нут но 
у шко ли, као и они ма ко ји су за вр ши ли шко лу и ко ји се на ла зе 
сву да у све ту. На рав но, они се на ла зе и ов де у на шем кра ју, у на-
шој оп шти ни. Они пред ста вља ју глав ну око сни цу и глав ни стуб 
ту ри стич ке при вре де Зла ти бо ра, Зла ти бор ског окру га, па и ши ре. 
То је нај ве ћи по нос. Та ко ђе, нај ве ћи по нос је и је дан сја јан ко лек-
тив“, ре кла је Ви шња Сми ља нић, ди рек тор ка ове шко ле.

Шко ла је на по чет ку има ла ста тус из дво је ног оде ље ња ужич ког 

Обра зов ног цен тра „Ра до је Ма рић“ а упи си ва ла 
је ђа ке у тзв. за јед нич ку осно ву. У по чет ку је ко-
ри сти ла про сто ри је основ не шко ле у Ча је ти ни. 
Тих да на се са но стал ги јом и по но сом се ћа је-
дан од пр вих ње них про фе со ра.

„Сти цај окол но сти је хтео да поч нем свој пе-
да го шки рад ни век ов де, у Ча је ти ни. То је би ло 
сеп тем бра  1977. го ди не. Основ на шко ла нам је 
усту пи ла про стор. Ми смо има ли че ти ри оде-
ље ња. Већ 1978. то је би ла шко ла са де сет оде-
ље ња и са пу ним фон дом ча со ва. Ка сни је сам 
пре да вао  и у Бе о гра ду, на ра зним фа кул те ти ма 
и у дру гим зе мља ма (Ку вај ту, Ал жи ру, Пор ту га-
лу…), али ово што сам до жи вео ов де; ту же љу 
за зна њем, би стри ну те де це, про сто ду шност и 
ср дач ност тог све та... чи ни ло ме је ус хи ће ним“, 
ис ти че Пе тар Ђу кић, про фе сор Тех но ло шко-ме-
та лур шког фа кул те та.

У скла ду са оса вре ме њи ва њем на ста ве, шко-
ла уче ству је на ви ше про је ка та, уво ди оглед на 

оде ље ња што је свр ста ва у се дам нај бо љих шко ла у Ср би ји у свом 
под руч ју ра да, а ре зул та ти ма ко је уче ни ци оства ру ју на ре пу блич-
ким так ми че њи ма и за па же ним ма ни фе ста ци ја ма по твр ђу је свој 
углед. По што се ду жи низ го ди на у сред њу Уго сти тељ ско-ту ри-
стич ку шко лу упи су ју уче ни ци из дру гих оп шти на и гра до ва, а 
са же љом да им се обез бе де бо љи усло ви за по ха ђа ње на ста ве, у 
пла ну над ле жних ове шко ле је отва ра ње ин тер на та. У овој иде ји 
ће их, ка ко се на да ју, по др жа ти ло кал на са мо у пра ва ко ја је и до 
са да има ла слу ха за све про јек те ко ји су по бољ ша ва ли ква ли тет 
ра да шко ле. Мир ја на Ран ко вић Лу ко вић

Обе ле же но 40 го ди на  
Уго сти тељ ско-ту ри стич ке шко ле
„Пре да вао сам на ра зним фа кул те ти ма у Бе о гра ду, Ку вај ту, Ал жи ру, Пор ту га лу, али ово што сам до жи вео ов де,  

ту же љу за зна њем, би стри ну те де це, про сто ду шност и ср дач ност тог све та чи ни ло ме је ус хи ће ним“, ис ти че Пе тар 
Ђу кић, про фе сор Тех но ло шкоме та лур шког фа кул те та, је дан од пр вих про фе со ра сред ње шко ле у Ча је ти ни
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Одазивајући се позиву туристич
ких посленика Златибора, у време 
кад се туристичка привреда у овом 

крају налазила пред колапсом, дошла је 
накратко, да укаже на грешке и пропусте, 
да пружи драгоцене савете и одреди смер
нице даљег развоја планине...А остала две 
деценије. На први поглед родила се огро
мна љубав према овом планинском дра
гуљу, трајна и нераскидива до те мере да 
је једном приликом, у тренуцима искре
ности и заноса, отворила душу и повери
ла се својим златиборским пријатељима: 
„Када умрем кремирајте ме и пепео рас
турите по Златибору”.

Јованка Јефтановић, архитекта, рођена је 
1911. године у Сарајеву у угледној и веома 
имућној српској породици, јаких нацио
налних осећања о чему сведочи обилна 
финансијска помоћ организацији „Млада 
Босна” и другим националним покретима 
који су програмски били опредељени за 
ослобођење Босне и Херцеговине од аус
троугарске окупације. 

Након Сарајевског атентата поједини 
чланови породице хапшени су и саслуша
вани,  проглашавани за саучеснике, што 
је био разлог  да се по завршетку Вели
ког рата преселе у Београд, где је Јованка 
1937. године завршила Архитектонски фа
култет. Прве године рада проводи у „Бироу 
Максимовић – Лазаревић”, а затим у Ур
банистичком бироу града Београда, Урба
нистичком институту, Урбанистичком за
воду Србије, Пројектном бироу „Србија” и 
„Пројектбироу”, све до одласка у пензију 
1968. године.  

Водице, Шаиновци  
и Рибница у визији развоја   

Уз велике похвале и признања, уради
ла је генералне урбанистичке планове 
Крупња, Крагујевца, Лознице, Обреновца, 
Аранђеловца и многе јавне објекте, свр
ставајући се на тај начин у ред врхунских 
стручњака.  

Коначно су одговорни људи у чајетин
ској општинској власти и Управи ваздушне 
бање Златибор схватили да ће настављање 
пословања туристичке привреде у нека
да чувеним и популарним насељима, која 
су у послератном периоду претворена у 
обична синдикална одмаралишта и ле
чилишта Завода за социјално осигурање, 

брзо довести до колапса. Били су спрем
ни да изведу корените промене у угости
тељству, кредитима изграде модерније 
хотеле и дозволе приватну градњу обје
ката  за одмор. За  саветнике су ангажова
ли признате стручњаке архитекту Јованку 
Јефтановић и др Драгослава Зека Смиља
нића, врсног познаваоца климатологије 
Златибора, који у пролеће 1955. године 
стижу на Партизанске Воде.

Омогућено им је да обиђу све локације 
и дају стручно мишљење о даљем развоју 
туристичких насеља. Своја запажања из
нели су на седници Управног одбора Ваз
душне бање Златибор, одржане 23. ав
густа исте године. Архитекта Јефтановић 
обавестила је присутне да је обишла све 
златиборске терене и стекла утисак да су 
специфични и јединствени и да се на свим 
могу градити објекти и образовати турис
тичка насеља. Ипак, као најперспективније 
и  најлепше означила је Водице, Шаинов
це и Рибницу. Упозорила је да се обавезно 
мора извршити раздвајање спортскоза
бавних центара, дечјих летовалишта и ту
ристичких дестинација од стационара за 
плућне и друге болести. 

Изнела је лично мишљење да су поме
нуте локације перспективније и лепше од 
Партизанских Вода и да ће једно од њих 
временом постати  централно туристичко 
насеље. Када је у питању тадашњи центар 
бање сматра да будућу градњу треба усме
рити према Палисаду, јер су терени равнији 
и осунчанији од локалитета где се одвијала 
предратна изградња, и обавезно подизати 
мање хотеле, највише до 50 лежаја. 

Мишљења је да Партизанске Воде тре
ба да остану одмаралиште и атрактивни 
центар, у Рибници да се изгради спорт
скотуристички центар са планинским и 
викенд кућицама као и камп терени, Во
дице имају услова да се развију у један од 
прворазредних центара, попут Бледа и са 
једним језером, док би се на Оку градило 
дечје одмаралиште. У свом излагању др 
Смиљанић је присутне упознао о својим 
научним истраживањима многих југосло
венских планина, нагласивши да Златибор 
спада у три најздравије и најлепше плани
не Европе. У свему се слаже са замисли
ма архитекте Јефтановић и подржава их.  

Дискусије ужичких политичара, најбла
же речено, изазивају мучну ситуацију. 
Председник ужичког СНО Милован Ђока
новић не дозвољава никакву могућност 
сучељавања различитих мишљења, био 
је искључив, тврдећи да су Партизанске 
Воде најлепши предео и најбоља лока
ција на златиборској површи и да се оне 
морају развијати као једино туристичко 
насеље. Свој став је образлагао чињени
цом да нема новчаних средстава за отва
рање нових локалитета, не схватајући да 
се разговара о дугорочном планирању. 

План Златибора радила  
без хонорара  

Председник ужичке општине Милан Јев
товић својом дискусијом просто је довео у 
недоумицу присутне чланове одбора, она 
чак није била у складу са тадашњим по
литичким опредељењем. Рекао је: „Што 
се тиче базедоваца, њима треба дати 
Смиљанске закосе, па нека сами праве 
зграде за себе„. Пре само десет година 
конфискацијом и национализацијом на 
Краљевој Води и Палисаду трајно је оду
зет највећи број вила, док је остале прив
ремено користила друштвена заједница, а 
сада саветују болесним људима да купују 
плацеве и зидају летњиковце.

Јованки је тада било јасно да ће о свему 
одлучивати политика, а не наука и струка. 
Договор је ипак постигнут. Уговор о изра
ди генералног урбанистичког плана Зла
тибора закључен је између „Пројектбироа” 
из Београда који је заступала арх. Јефта
новић, док је НО Среза златиборског за
ступао Радован Костић, управник бање. 
Увиђајући да се ради о изузетном стручња
ку нуде јој велики хонорар да по потре
би долази на Златибор и врши надзор над 
спровођењем плана. Одбила је хонорар, 

Јованка је Златибору удахнула лепоту
ПИШЕ: МИЛИСАВ Р.ЂЕНИЋ  

Јованка Јефтановић
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тражила је само аутомобилски превоз од 
Београда и натраг и самосталност у раду. 
И ништа више. 

Градња приватник објеката почела је 
пре доношења плана развоја 19611965. 
године. Већ крајем педесетих година, 
на бесплатно додељеном грађевинском 
земљишту величине четири ара и без оба
везе плаћања било каквих комуналних 
такси, почињала је градња на Партизан
ским Водама и Палисаду. Интересовање 
у првих неколико година било је доста 
скромно. Као први власници вила за од
мор и опоравак помињу се Београђани 
Слободан Саша Радосављевић, професор 
београдског универзитета, и инжењер 
Жарко Гордић.

Стотине складних вила  
и викендица

Грађевинско земљиште уступано је на 
коришћење без накнаде све до 1965. го
дине, уз обавезу да се објекти морају из
градити у року од две године. На основу 
раније усвојених концепција развоја, арх. 
Јефтановић је урадила генералне урбанис
тичке планове Партизанских Вода и Пали
сада. Без могућности да било шта мењају у 
плановима, локације је одређивала струч
на служба СО Чајетина, а она  вршила кон
тролу, давала сагласност и била овлашће
на да врши оверу пројеката. Потписивала 
је само пројекте који су се уклапали у уна
пред утврђене визије будућих насеља и 
ако су одговарали овдашњем амбијенту. 
У обзир су долазиле планинске куће алп
ског, тиролског или нордијског типа или 
златиборска планинска кућа осавремење
на новим садржајима.

Јованка је пажљиво бирала локације, 
објекте суптилно уклапала у природни 

амбијент, строго водећи рачуна да не 
рани природу, да не посече ниједан бор. 
Са директором Катастарске управе Мила
ном Пјановићем обележавала је габари
те објеката, трудећи се да буду што више 
изложени сунцу, да никоме не заклањају 
видик, јер за људе који овамо долазе да се 
одмарају и лече са психосоматског стано
вишта веома је значајан визуелни моме
нат. За инвеститоре то је био закон, мора
ли су испоштовати сваки детаљ приликом 
градње. Овако је могла радити само изу
зетно стручна и одговорна особа, уз посе
довање личног морала и љубави према 
Златибору.   

Волела је природне материјале, по
себно дрво, и користила их не само за 
спољне делове зграда већ и у опремању 

ентеријера. Осим што је сваки објекат оба
везно прилагођавала природној средини, 
користила је и традиционална локална 
обележја. Ти ситни детаљи њеним прос
торијама давали су посебан шарм и при
влачност, стварали амбијент у ком се чо
век осећао да је у Србији,  а не у Немачкој 
или Америци.

Почетком седамдесетих година, тада је 
већ био завршен и модеран хотел „Пали
сад”, ново туристичко насеље засијало је 
пуним сјајем. Пар стотина складних вила 
и викендица, разних планинских типова, 
складно уклопљених у природни амбијент 
одавао је утисак сјајно одрађеног посла, 
поготово што је било све ново. Тих годи
на штампа је била издашна у подели број
них епитета, врши поређења са чувеним 
светским монденским летовалиштима. У 
дневним листовима могли су се прочита
ти само похвале и бобмасти епитети по
пут: „Српски Сент Мориц”, „Наша Корти
на”, „Златибор је у моди”... 

За Угоститељско предузеће „Слога”из 
Титовог Ужица урадила је пројекат прве 
фазе новог хотела „Палисад”који је завр
шен 1965., депанданса 1967. и дала идеј
на решења за две нове фазе изградње овог 
угоститељског комплекса  А категорије, 
довршеног 1970. и 1971. године. Велика 
неимарка је и на овим објектима оствари
ла изванредна решења планинских обје
ката на којима је до пуног изражаја дошла 
архитектонска естетика и лепота.    

Са посебним емоцијама радила је ен
теријере, обликовала холове, рецепцију и 
дневни боравак, стварајући један пријатан 
кутак где су гости проводили највећи део 

Хотел Палисад каквим га је створила Јованка Јефтановић

Бели салон у хотелу Палисад
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времена у вечерњим сатима, поготово у 
зимском периоду. Путовала је по Војводи
ни и на разним пијацама, распродајама, 
аукцијама, комисионим продавницама и 
где год би се указала прилика куповала 
разне уникатне експонате, архаичне де
таље, стилске фотеље и други намештај, 
зидне и стоне лампе и лустере, уља Арали
це, Куна и Шумановића... Није имала пове
рења у другог, својом руком их поставља
ла дајући просторијама једну пријатну 
атмосферу и топлину.

Подигнут је хотелски комплекс достојан 
планинске лепотице. Са свих страна до
лазиле су похвале,  у штампи су се мог
ли прочитати бројни епитети попут: „Оба
везно састајалиште виђених Београђана”, 

„Јединствено место за туризам на високој 
нози”, „Најидеалнија ваздушна бања”...И 
књига утисака пунила се похвалама оду
шевљених гостију.

Угоститељски комплекс „Палисад” А ка
тегорије, о коме су изречене и исписане 
ласкаве похвале, брзо је постао понос и 
симбол Златибора. Овде су гости дочеки
вани отвореног срца, указивана им сва 
пажња, зато су сусрети ишчекивани са ра

дошћу, а растанци увек били тужни. Заслу
жено је хотел добио три „Златне пахуљи
це”, прву већ 1971. године, као најбољи 
планински објекат од Триглава до Охри
да. Боравак у њему сматран је престижом 
и модом. Овде су југословенске и холи
вудске легенде одседале када су снима
ле филмске спектакле, најлепше Југосло
венке такмичиле за ленту, фудбалске и 
кошаркашке репрезентације долазиле на 
висинске припреме, стизали члановиу ди
настије Карађорђевић, три пута за четири 
године одмарао се југословенски председ
ник Јосип Броз...

Осим што је осмислила угоститељски 
комплекс „Палисад”, Јованка је радила 
пројекте хотелског депанданса, ресторана 

„Златни бор”на обали језера, ентеријере 
у хотелу „Ловац” на Водицама, монумен
тални споменик  стрељаним партизанима 
на Шуматном брду 1961. године, нове ге
нералне урбанистичке планове Партизан
ских Вода и Палисада 1968...   

Било је потребно само петнаестак го
дина да на Златибору израсте ново ту
ристичко насеље, да планина поврати 
некадашњи углед и реноме, да се на про

сторима читаве државе зачују бројне пох
вале. Све је већи број људи жељних да 
постану власници објеката на најлепшој 
српској планини, иако су цене плацева 
сваке године дуплиране. Нажалост, има 
доста и оних који би да граде мимо пропи
са и урбанистичког плана. Разни полити
чари, директори, виђени другови, заслуж
ни борци, гурају се преко реда, неће на 
конкурс, траже да се угурају између већ 
изграђених вила. Многи би поред самог 
хотела, недалеко од језера, или у пошум
ку младих борића. Политика врши прити
сак на локалну власт, ови на особу која је 
о свему требало да одлучује.

Поражена у борби  
да спречи јавашлук

И тек што је био успостављен ред, након 
почињеног јавашлука у првој поратној де
ценији са неколико неплански изграђених 
објеката, опет се призива стихија. У почетку 
Јованка се борила, бранила да се уништа
ва дело које је са највећом љубави ствара
ла, водила  рат да спречи јавашлук, јер ако 
крене нико га више неће зауставити. Кад је 
схватила да је поражена, обратила се својим 
младим сарадницима Бранку Игњатовићу 
и Милошу Секулићу: „Децо, ја одлазим, а 
вама нека је бог у помоћи„. Пријатељима 
се поверава: „Продаћу кућу и никад више 
нећу доћи на Златибор„. Нажалост, одржала 
је реч. Отишла је у Београд и никад се више 
није вратила. Велика љубав претвара се у 
још веће разочарање, не у Златибор, већ у 
своје дугогодишње сараднике.

Умрла је 1994. године у Београду, тихо и 
достојанствено како је проживела читав жи
вот. Колегиница Јелица Станковић испри
чала је тужну причу: „Моја дугогодишња 
директорка живела је сама у стану, поро
дицу није имала. Често смо је посећивали, 
а када је престала да излази сваког дана смо 
је обилазили, куповали све што јој је било 
потребно и храбрили. Једнога дана није се 
јављала, телефон и звонце су утихнули. Са 
полицијом смо насилно ушли у стан. Срце 
је стало док је лепо обучена и нашминка
на  мирно седела у фотељи.Тестаментом 
je свима оставила по неку ствар за успоме
ну и аманет да је после смрти кремирамо 
и пепео проспемо по розаријуму београд
ског новог гробља. Испуњењу жеље било је 
присутно двадесетак колега, сви смо са су
зама посматрали како гробар руже засипа 
прахом наше драге колегинице”. 

Многи њени пријатељи зажалили су што 
пепео није расут по златиборским цвет
ним пољима које је безгранично волела. 
Улица Јованке Јефтановић пресеца насеље 
које је са толико љубави стварала.  

Водице
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У 
Ча је ти ни  je 2. де цем-
бра одр жан сед ми Фе-
сти вал ве те ра на фол-

кло ра. Је дин стве но оку пља-
ње фол клор них удру же ња 
из Ср би је и др жа ва ре ги о на 
оку пи ло је ове го ди не пре-
ко 1.200 уче сни ка што га, 
пре ма ре чи ма ор га ни за то-
ра, свр ста ва у је дан од нај-
ве ћих фе сти ва ла фол кло ра 
у Ср би ји. 

Под се ћа ња ра ди, про шло-
го ди шњи фе сти вал ве те ра на 
фол кло ра у Ча је ти ни оку пио је 
око 900 уче сни ка. Ути сци ко је 
су та да фол кло ра ши по не ли из 
овог зла ти бор ског ме ста ка зи-
вао је да ће ра до уче ство ва ти 
и на ово го ди шњој смо три. Због 
то га су ор га ни за то ри, Удру же-
ње за не го ва ње на род не тра ди-
ци је „Ве те ра ни Зла ти бо ра“, ово 
оку ља ње ни ма ло пре тен ци о-
зно на зва ли „1.000 на 1.000“.

-Управ ни од бор је имао ту 
иде ју да име фе сти ва ла бу де 
„Зла ти бо ре ши ри сво је гра не 
и при хва ти 1.000 фол кло ра ша 
на 1.000 ме та ра“ – ре као је пред 
по че так фе сти ва ла Цан ко Па у-
но вић, пред сед ник удру же ња. 
– Ме ђу тим, де си ло се то да је 
на фе сти ва лу би ло пре ко 1.200 

уче сни ка, та ко да се на дам да 
ће сле де ће го ди не би ти 1.400 
уче сни ка, па ће мо пра ви ти 
фе сти вал на вр ху Тор ни ка – са 
осме хом се по хва лио Па у но вић 
и до дао: – Ствар но, има ли смо 
зах тев за при јем пре ко 2 000 
уче сни ка из чи та вог ре ги о на.

Уз све срд ну по др шку оп-
шти не Ча је ти на, ТО Зла ти бор, 
Спорт ског цен тра и мно го број-
них зла ти бор ских при вред-
ни ка „Ве те ра ни Зла ти бо ра” су 
ус пе ли да се и ове го ди не по-
ка жу као од лич ни до ма ћи ни. 
Да би што бо ље ор га ни зо ва ли 

сме штај фол кло ра ша и да би 
кон церт про те као у до број ат-
мос фе ри, до ма ћи ни ово га пу та 
ни су уче ство ва ли на фе сти ва-
лу, али је за то на пар ке ту ча је-
тин ске ха ле спор то ва за и гра ло 
пре ко 1.200 игра ча из мно гих 
кра је ва зе мље и ино стран ства. 

-На сту пи ло је 50 ан сам ба ла 
из Ср би је, БиХ, Ре пу бли ке Срп-
ске, Хр ват ске, Ма ке до ни је; има-
ли смо пет КУД-ова из Аустри-
је, че ти ри из Сло ве ни је, та ко да 
смо об у хва ти ли це лу бив шу Ју-
го сла ви ју, чак и да љу ди ја спо ру 
– ре као је Мар ко Ве со вић, умет-
нич ки ру ко во ди лац удру же ња.

Фе сти вал је отво рио за ме ник 
пред сед ни ка оп шти не Ар сен 
Ђу рић, по же лев ши до бро до-
шли цу мно го број ним го сти ма. 

„По себ но за до вољ ство је сте 
да су сви уче сни ци овог фе сти-
ва ла као јед на ве ли ка фа ми ли-
ја на Бал ка ну и не ка та ко и бу-
де!“, ре као је Ђу рић. 

Ат мос фе ра ко ја је вла да ла 
то ком фе сти ва ла би ла је из у-
зет но до бра за хва љу ју ћи до-
бром рас по ло же њу ка ко игра-
ча, та ко и пу бли ке. Сле де ћа 
го ди на, су де ћи по све му, би ће 
још ва тре ни ја. 

Мир ја на Ран ко вић Лу ко вић

На оку пу у Ча је ти ни 1.200  
ве те ра на фол кло ра
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Кул тур не вред но сти ма лих 
сре ди на на ин тер не ту

Ин тер нет клуб Ср би је по др жа ва ме ре ко ји ма Ми ни стар ство кул ту ре и 
ин фор ми са ња су ге ри ше да ље ко ра ке у про це су уни фи ци ра ња и пре по
зна тљи во сти уста но ва кул ту ре на пре тра жи ва чи ма. Тим по во дом je у 
би бли о те ци „Љу би ша . Ђе нић“ у Ча је ти ни одр жа на креaтивна ра ди о ни
ца за ве ћу ви дљи вост са др жа ја из кул ту ре на ин тер не ту, на ко јој су би ли 
при сут ни пред став ни ци број них кул тур них уста но ва.

„Ни је слу чај но што кре ће мо баш из Ча је ти не, јер смо у Зла ти бор ском 
окру гу ус пе ли да пу тем под до ме на по ка же мо да ни је бит но где се шта 
на ла зи, већ ка ко се ра ди и то је не што чи ме овај округ за и ста мо же да се 
по но си. При сут ни су на прак ти чан на чин ви де ли ка ко оно што се ра ди 
у ма лим сре ди на ма мо же би ти до ступ но на гло бал ној мре жи, од но сно, 
ка ко на ша кул ту ра мо же да бу де рав но прав на са свим оним што цео свет 
ра ди,“ ре као је Мир ко Мар ко вић, пред сед ник УО „Ин тер нет клуб“ Ср би ја.

„Мре жа би бли о те ка на ин тер не ту“ по сто ји 18 го ди на, а ње но се ди ште 
је у Љи гу. За хва љу ју ћи њој ма ле сре ди не су пре по зна ле при ли ку да сво је 
кул тур не вред но сти за јед нич ки пла си ра ју ши рој јав но сти. У ре а ли за ци
ји Прак ти ку ма за ко ри шће ње на ци о нал них ин тер нет до ме на rs. и .срб . 

уче ству ју и пред став ни ци Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња, Сек
тор за раз вој ди ги тал не ин фра струк ту ре у обла сти кул ту ре и умет но сти. 
Циљ про јек та ди ги та ли за ци је ни је са мо пре тва ра ње фи зич ког објек та у 
ди ги тал ни за пис, већ у ви дљи во сти ди ги тал них за пи са, ви дљи во сти ра
да би бли о те ка и уста но ва кул ту ре уоп ште, ис та као је овом при ли ком др 
Де јан Ма сли ко вић, по моћ ник ми ни стра кул ту ре.  М.Р.Л.

Госпа Томић је своје књижев
но дело „Златни пут здравља“, 

објављено у издању Библиотеке 
„Љубиша Р.Ђенић“, представила 
чајетинској публици. Књига има 
за циљ да људима врати веру у 
здравље и пружи савете како да 
здрави и витални  доживе дубо
ку старост. 

Проучавањем лековитог биља, 
здраве хране и лекова из приро
де Госпа Томић  се бави више од 
40 година. Одговоре на питања: 
како бити и остати здрав, како 
се излечити ако постоји дијагно
за болести, како бити виталан и 
здрав после осамдесетих, како 
доживети стоту... тражила је у 
преко 200 књига о здрављу:

„Захваљујем се свим мојим 
учитељима: Васи Пелагићу, 
Калбоновима, др Хилману, др 
Роџеру, Малахову... Цео живот 
сам проучавала те књиге и успут 
лечила. Најпре мог мужа који је 
пре 25 година имао проблема 

са здрављем. Успела сам да са
чувам своје здравље, здравље 
своје деце и својих пријатеља“, 
са поносом истиче Томићева.

Вртове лековитог биља и здра
ве хране Госпа узгаја на поро
дичном имању у Трипкови. На 
овим плантажама гаји 16 леко
витих биљака, а још толико вр
ста сакупља по чистим ливада
ма. Суши их у дрвеној зградици 
и то потпуно природно. Лекови
тим биљем, између осталог, лечи 
шећерну болест, болести зглобо
ва, болести срца, као и висок крв
ни притисак. Бројсов чај препо
ручује као превентиву. „Бројсов 
чај је бисер од свих чајева. Он 
има једну компоненту која лечи 

све ћелије са унутрашњим лу
чењем. Остале три компоненте 
чине: мешавина матичњака (која 
је биљка ведрине), кантариона 
(који спречава да се ћелије из
метну, да настане циста или рак) 
и нане. Показало се да онај који 
то пије не може да се разболи“, 
тврди ауторка књиге. 

О делу „Златни пут здравља“ 
говорили су и лектор књиге про
фесор Драган Новаковић, као и 
гости који су се уверили у лекови
ту моћ биља на сопственом при
меру. Своје искуство са публиком 
је поделио Милан Томић, Госпин 
супруг: 

„Ми бисмо сви хтели да бу
демо здрави и да нас ништа не 

боли, ал› да ништа не мењамо. 
Да једемо шта хоћемо, да конзу
мирамо цигарете, да улазимо у 
стресне ситуације, да живимо по 
старом... Као и сви други људи и 
ја сам грешио. Пушио сам, хра
нио сам се неправилно, а мис
лио да је правилно, радо тешке 
послове, нисам се довољно од
марао... Једнога дана сам се на
шао на интензивној нези ужичке 
болнице са дијагнозом инфаркт 
миокарда. Тада сам схватио да 
уопште нисам мислио о здрављу. 
По наговору своје породице 
одустао сам од операције. Моја 
срећа је била што су моји уку
ћани, а прва супруга, већ били 
опредељени за тај здрав начин 
исхране, за макробиотику и ал
тернативну медицину. Лако сам 
се уклопио и успео да прева
зиђем тај здравствени проблем“.

Поред лечења биљем аутор
ка књиге препоручује и лечење 
капима које се праве од шум
ског воћа, лековитог биља и ор
ганске ракије, као и лечење ели
ксирима, за чију производњу је 
задужен њен супруг. Читаоцима 
препоручује да проуче и приме
не савете из ове књиге и од срца 
жели да здрави и витални славе 
стоти рођендан.  Драгана Росић

Здрави и дуговечни уз „Златни пут здравља”
Успешно лечење биљем, 

здравом храном, 
лековима из природе у 

својој књизи представила 
Госпа Томић. – Бројсов чај 

бисер свих чајева 
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У са рад њи са Му зе јом Вој во ди не, би бли о те
ка „Љу би ша Р. Ђе нић“ је при ре ди ла из ло

жбу под на зи вом „Ала смо се на од ма ра ли“. За 
ове по тре бе про стор би бли о те ке је пре тво рен 
у јед но са свим дру га чи је ме сто, из не ких дав
них вре ме на, ко јим су  по се ти о ци про пу то ва ли 
као вре ме пло вом.

Исто ри чар ке Мил ки ца По по вић и др Аг неш 
Озер из но во сад ског Му зе ја Вој во ди не до шле 
су пре три го ди не на иде ју да на пра ве из ло жбу 
по све ће ну раз во ју ту ри зма на на шим про сто ри
ма у пе ри о ду 19. и  20. ве ка. По шло се од пи
та ња где су све ле то ва ли Вој во ђа ни у то вре ме 
и ка кви су то би ли од мо ри? Сре ди ном 19. ве ка 
при вред ни раз вој и ин ду стри ја ли за ци ја до ве ли 
су до кул тур ног и ду хов ног уз ди за ња тр го ва ца, 
пред у зет ни ка, адво ка та, ле ка ра, бо га тих за на

тли ја ко ји су сло бод но вре ме ор га ни зо ва ли та
ко да га про во де у при ро ди. Нај че шће се ишло 
на из ле те на оба ле ре ка или је зе ра, јед ном до 
два пу та го ди шње пре сти жно је би ло оти ћи у 
не ке свет ске или обли жње ба ње, али и на пла
нин ски ва здух, нај ма ње три сед ми це. 

Вој во ђа ни ма је, по ред Фру шке Го ре, Зла ти бор 
и у то вре ме био за ни мљив, та ко да су се на из
ло жби на шле и мно го број не фо то гра фи је, али 
и ре кви зи ти из тог вре ме на са ових про сто ра. 
Ста ри ји Ча је тин ци су се пу тем ове из ло жбе под
се ти ли не ких кра јо ли ка из свог де тињ ства, пре

по зна ва ли у из ло же ним  др ве ним ски ја ма слич
ност са они ма на ко ји ма су се и са ми спу шта ли 
низ па ди не, а мо гли су при зо ри ма ис ко ра чи ти и 
у ле то ва ли шта ко ја су са мо стал но или по ро дич
но по се ћи ва ли. Из ло жбом су аутор ке об у хва ти
ле и ту ри стич ке бро шу ре и кар те, но вин ске ре
клам не члан ке, чак во зне ре до ве за раз ли чи та 
пре во зна сред ства. Овај сво је вр сни вре ме плов 
под се тио нас је на му зи ку ко ја се слу ша ла та да, 
мо ду ко ја се сме њи ва ла, од ре ђе ну га лант ност у 
по на ша њу, дру же ња и по ве за ност ко ју смо има
ли јед ни са дру ги ма . М. Р. Лу ко вић

Вре ме плов 
ту ри зма из 

вој во ђан ског 
угла 

Из ло жба сли ка са 25. ко ло ни је у Тр на ви
У ор га ни за ци ји Спорт ског цен

тра Ча је ти на, у До му кул ту ре 
је 9. де цем бра отво ре на из ло жба 
сли ка „Тр на ва 2017. Вла ди мир 
Ми тро вић“. Сли ке и скулп ту ре 
ко је су на ста ле ле тос на 25. ли
ков ној ко ло ни ји у Тр на ви, има
ли су при ли ку да ви де по што ва
о ци ове умет но сти све до кра ја 
ме се ца.

Де ла са ко ло ни је, на ко јој је у 
ав гу сту ства ра ло 12 умет ни ка, би
ла су и овог пу та на дах ну та бо ја
ма, зву ци ма ,ми ри си ма, а нај ви
ше успо ме на ма на ду го го ди шњег 
до ма ћи на овог ли ков ног збо ро
ва ња. Тр на ва и Вла ди мир Ми
тро вић, Вла ди мир Ми тро вић и 
ли ков на ко ло ни ја – из ме ђу све га 
сто ји знак јед на ко сти. Го во ри ти о 
јед ном, зна чи го во ри ти о све му. 
Јер и са да ка да Вла ди ми ра не ма, 
ње го ва по ро ди ца и при ја те љи 
сли ка ри здру же но и зду шно на
ста вља ју ње го ву ми си ју.

„Што се ти че ква ли те та из ло
жбе, све су ква ли тет ни ји ра до

ви“, ка же Дра ган Ди мић, уче
сник ово го ди шње ко ло ни је ко ји 
је отво рио из ло жбу. „Док сам бо
ра вио у ко ло ни ји при ме тио сам 
да су сви умет ни ци да ли мак си
мум, баш из не ког пи је те та пре
ма пре ми ну лом ко ле ги. Сли ке су 
ура ђе не крај ње про фе си о нал но, 
та ко да је ко ло ни ја ус пе ла. Све је 
функ ци о ни са ло, је ди но је на ма 

не до ста јао ко ле га; сви смо то са 
не ком ту гом, но стал ги јом, но си
ли… Вла ди ми ра не ма, али ми мо
ра мо да на ста ви мо да ра ди мо и 
да се та ко оду жи мо ње го вој кон
цеп ци ји ко ло ни је, ко ја још увек 
тра је. Рет ко ко ја ко ло ни ја у Ср би
ји је до жи ве ла 25 го ди на,“ на гла
сио је Ди мић.

Го во ре ћи о Ми тро ви ћу не са

мо као о дра гом ко ле ги већ и 
као из у зет ном до ма ћи ну, Ди
мић ка же:

„Не мо же те та мо да бо ра ви те 
а да се осло бо ди те ути ска да ње
га не ма, да не ће про ћи ту по ред 
вас, да вас не што пи та, не чим по
ну ди, да вам уго ди. Не ка жем да 
не по сто ји љу ба зност по ро ди це 
и ор га ни за то ра, али ве ћи на нас 
ко ја је би ла ту ви ше пу та зна шта 
је био Вла ди мир за све нас; он је 
био као мај ка умет ни ци ма.  А би
рао је љу де, по зи вао оне са ко ји
ма је мо гао да ус по ста ви тај не ки 
емо тив ни ји, бли жи од нос.“

Под се ћа ња ра ди, сли ка ри и 
скулп то ри ко ји су уче ство ва ли на 
ово го ди шњој ко ло ни ји су: Дра ган 
Ди мић, Ва си ли је Тер зић, Сне жа
на По по вић, Ана ста си ја Бог да но
вић, Бра цо Аза рић, Љу ба Ми тро
вић Ми лић, Ђор ђе Ста нић, То мо 
По по вић, Сне жа на Ко ва че вић, 
Ви дан Ни ко лић, Ни ко ла Пе тро
ни је вић и Ра до мир Вер го вић. 

М. Р. Лу ко вић
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Кошаркаши „Златибора” савлада

ли су крагујевачки КК „Раднички” 

са 98:68 (26:19, 24:14, 21:18, 27:17) у 

утакмици 12. кола Кошаркашке лиге 

Србије , остваривши шесту победу. 

„Златибор” је већ у првом полувре

мену показао да му је победа у овом 

мечу преко потребна и она се нијед

ног тренутка није доводила у питање. 

Већ у првој четвртини водили су са 10 

поена разлике (26:16), уз посебно за

пажену улогу Ризнића у одбрани (пет 

скокова). Предност је скоро дуплирана 

у другој четвртини (50:33) када је цен

тарски тандем Маројевић – Смоловић 

донео превагу домаћима у игри под 

обручем, уз солидне партије новајлија 

Симовића и Поповића. До краја утак

мице „Златибор” је постепено увећа

вао предност, све до коначних + 30.

Домаћи тим остварио је 22 успеш

на додавања, највише у досадашњем 

делу такмичења, а тренер Гуша по

себно је истакао партије новајлија 

(Светозар Поповић 18 поена, Не

мања Симовић 10 поена) као и Ра

денка Смоловића (14 поена). Радо

мир Маројевић је уз  14 поена имао 

пет ухваћених лопти, Милан Вулић и 

Драгослав Папић убацили су по 13, а 

Владимир Величковић 11 поена. Код 

гостију посебно се истакао Орландо 

Колмен са 26 поена и шест скокова.

 И. Ј.

Прве значајније снежне падавине у децембру Смучарски клуб  „Зла

тибор” искористио је за сповођење школице скијања. Практична обука 

полазника на снегу наставак је претходно започете школице спорта, која 

се спроводи у хали на Голији. 

 Приоритет је да све полазнике, пре свега најмлађе, оспособимо за 

скијање. Нешто старији такмичари ће похађати неколико кампова, да се 

уведу у такмичарске токове. Крајем децембра је четворо наших такмичара 

боравило на кампу младе репрезентације (Вељко Делић, Јелена Ђорђе

вић, Милош Ђорђевић, Никола Ђорђевић). Крајем марта ћемо за најмлађе 

организовати камп попут оног летошњег, где неће бити само спортских ак

тивности, већ и других пратећих садржајакаже тренер Никола Кутлешић. 

С обзиром да чланство клуба већином чине новији полазници, озбиљ

нија учешћа на такмичењима очекују се у фебруару.  Из клуба додају да 

је њихово недавно учешће у емисији „150 минута“ на ТВ Прва значајно 

допринело популарности СК „Златибор” на локалу, о чему говори и чиње

ница да је на новоотвореној страници клуба на Инстаграму за две седми

це остварено 2.500 приказа. 

 Поред остварених резултата у овом тренутку за нас најбитнија ствар 

је досадашњи број деце која тренирају у клубу, а има их око 40, као и њи

хов осећај припадности и другарства. Такође, у сарадњи са Регионалном 

развојном агенцијом Златибор половином новембра смо у Министарству 

Финансија предали предлог пројекта прекограничне сарадње са клубо

вима из БиХ.  И. Ј.

У тренду је бити члан Смучарског клуба „Златибор”

КК „Златибор” убедљив на последњој 
утакмици на домаћем паркету у 2017.

Јуниорска селекција КК „Златибор” окончала је 

полусезону у Међурегионалној лиги Центар са учин

ком од четири победе и три пораза. Чајетинци, који 

су тек почетком јесени формирали тим и одиграли 

квалификације за Рода јуниорску лигу Србије, могу 

се похвалити да су једини тим који је успео да савла

да водећу Слогу из Краљева (8177). Осим победе над 

Краљевчанима, на свом паркету савладали су Гоч (73

71) и Плеј (7142), тако да се паркет дворане СЦ Чаје

тина показао неосвојивим по гостујуће тимове у пр

вом делу такмичења. Осим тога, остварен је тријумф 

у гостима над Страгарима (7551).

 Задовољан сам полусезоном, тим смо формира

ли тек после трећег  кола, довођењем Јовића, Але

ксића, Вучковића и повратком Стакића. Нажалост, 

нисмо могли да лиценцирамо Луку Манојловића.  

Добили смо најбољу екипу, Слогу, надам се да мо

жемо бити неосвојива тврђава и у наставку сезоне. 

Реалност је да можемо очекивати друго или треће 

место каже тренер Владан Калоперовић, додајући 

да је посебан добитак по клуб чињеница да је КК 

„Златибор” постао препознат у читавом региону не 

само као нови КЛС лигаш, већ и по раду са млађим 

категоријама:

 Постали смо хит,  долазе нам играчи из Ужица, 

препознају своју прилику за напредак код нас. До

шао је и Никола Јовановић који је играо у тузланској 

Слободи, а двојица јуниора на које смо ставили ак

ценат, Матеј Гавовић и Матија Милекић, напредују 

из утакмице у утакмицу. На мечу у Параћину преу

зимало их је по неколико играча истовремено. Они 

су перспектива клуба, штета је што због школе не 

могу редовно да тренирају с првим тимом, можда 

би били међу 12. Мој примарни циљ је да спрема

мо екипу за квалификације за Јединствену Рода ју

ниорску лигу Србије. И. Ј.

Успешни и јуниори КК „Златибор”
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Билтен финансира општина Чајетина

Атлетски клуб „Чајетина” у 
2018. годину улази са јасним 
циљем: да додатно афирми
ше овај спорт међу децом на 
локалу. Неколико нових по
лазника већ је имало „ватрено 
крштење“ учешћем на Крос се
рији РТСа и на уличним трка
ма, где су остварили запажене 
резултате. 

 Деца су веома талентована и 
могу рећи да је све више мали
шана заинтересованих за атле
тику. Такмичења на која смо их 
водили су права мера за њих, уз 
наравно тренинге које одржавамо једном седмично. Током зиме су нам у плану пре свега дво
ранска такмичења, а у фебруару очекујемо и одлазак у Улцињ на мини припреме – каже први чо
век клуба Мирко Петровић, додајући да је његов колектив појачан и у сениорској конкуренцији.

Осим Ане Ристичевић сада је ту и наш искусни маратонац Велимир Бојовић, који ће бити ве
лико појачање и мени много помоћи у раду са младима. Ставићемо акценат на рад са децом и 
надам се да можемо у будућности имати такмичаре који ће превазићи локалне оквире. Чајетина 
има потенцијала у средњим пругама. И. Ј.

Каратисти „Рујна“ су на Купу 
Србије и међунарoдном ме
моријалном турниру „Слобо

дан Вучинић“ освојили две златне, 
три сребрне и четири бронзане ме
даље. Екипа „Рујно 2” (Јована Аћи
мовић, Мирјана Станић и Нико
лина Тодоровић) пласирала се на 
друго место, док је у појединач
ној конкуренцији Мирјана Станић 
освојила бронзану медаљу.

Поред освајача медаља насту
пе на Купу Србије су имали и еки
па „Рујно 1” (Аница Радибратовић, 
Ведрана Селаковић и Милица Шу
ндерић), као и Николина Тодоро
вић, Аница Радибратовић, Милица 
Шундерић, Теодора Милић, Петра 
Божић, Јована Аћимовић, Вук Ми
лосављевић, Дарко Лазаревић и 
Јанко Гукић.

На Меморијалу су се посебно ис
такле екипе „Рујно 1” и „Рујно 2”, 
које су се избориле за финале, где 
је за нијансу била боља екипа „Руј
но 1” и заузела прво место. У поје
диначној конкуренцији прво место 
освојила је Милица Шундерић, дру
го је припало Аници Радибратовић 
и треће Јовани Аћимовић. У другој 
категорији трећепласиране су биле 
Мирјана Станић и Јована Аћимовић.

Поред њих, наступе на мемо

ријалу су имали Александра и Ми
лица Баковић, Вујица Драговић, 
Ведрана Селаковић, Николина 
Тодоровић, Петра Божић, Теодо
ра Милић, Јанко Гукић, Дарко Ла
заревић и Вук Милосављевић. На 
Купу Србије и Меморијалу „Слобо
дан Вучинић“ учешће је имало 87 

клубова са преко 1.200 такмичара 
из Словеније, Босне и Херцегови
не, Црне Горе, Румуније и Србије.

Ово је био завршни такмичарски 
део за ову сезону што се тиче кара
тиста „Рујна“. У клубу оцењују да је 
минула такмичарска сезона била 
изузетно успешна и да су резултати 

из године у годину све бољи. Пре
ма речима тренера Слађане Вуло
вић, изузетан квалитет такмичара 
посебно се исказао пласманом на 
Светско првенство, као и освајањем 
мноштва медаља како на званич
ним такмичењима, тако и на тур
нирима.  И. Јанковић

Девет медаља каратиста „Рујна”  
за крај такмичарске сезоне

Све више младих заинтересовано  
за атлетику
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Иза чајетинског Спортског савеза је успеш
на година, у којој су клубови са локала ост
варивали веома запажене резултате, неки од 
њих и историјске. Кошаркашки клуб се пласи
рао у најјачи ранг такмичења у земљи, одбој
кашице су по први пут у савезном рангу, док 
су фудбалери „Златибора” дошли до осмине 
финала Купа Србије. Ту је и велики број ме
даља освојених у појединачним спортовима.

Из Спортског савеза истичу да су посебно по
носни на чињеницу да се доста радило на по
пуларизацији спорта међу школарцима, што ће 
бити приоритетна делатност и у 2018. години.

 Учествовали смо у организацији школ
ских такмичења, спровели велики број спорт
ских презентација и набавком спортске опре

ме помогли многе школе. Акценат је стављен 
на сеоске месне заједнице: за децу из сеоских 
месних заједница смо организовали посете 
Авантура парку и Дино парку, обезбеђен је 
бесплатан термин једном седмично на базе
ну СБ „Чигота”, а у плану је и слична сарадња 
са Ски центром „Торник”. Уз то, истакао бих 
и организацију „Мале Олимпијаде” за децу 
нижих, односно „Школске Олимпијаде” за 
ученике старијих разреда основних школа. 
За наредну годину можемо најавити орга
низацију окружних такмичења у фудбалу за 
основце и средњошколце, која ће се одржа
ти у Чајетини – каже координатор Савеза за 
школски спорт Немања Кутлешић.

За наредну годину приоритет Спортског 

савеза биће спровођење бесплатне школице 
спорта, коју ће реализовати стручна незапос
лена лица са подручја Чајетине. Такође, наста
виће се са учешћем у спортскотуристичким 
манифестацијама попут Првенства Србије у 
одбојци на песку, „City Games”, одбојкашког 
кампа Вање Грбића, спортских сусрета у се
оским месним заједницама... У најави је и 
прављење трим стазе на Златибору, за коју је 
већ послат пројекат. Из  савеза истичу и да се 
надају бољим резултатима на МОСИ играма 
у 2018. него што је то био случај ове године. У 
2017. години Спортски савез је проширен за 
пет сталних и три придружена члана, тако да 
укупно чланство сада броји 24 клуба. 

 И. Јанковић

Најуспешнија година чајетинског спорта

Спортски савез општине Чајети
на доделио је признања најус

пешнијим појединцима и колек
тивима у 2017. години. Признање 
Спортског савеза за најбољег спор
тисту понео је скијаш Рашо Јевре
мовић, који је недавно тријумфал
но започео нову зимску сезону 
– освајањем првог места на веле
слалому у Солдију, у Италији. 

Најбоља спортисткиња у овом 
избору је Емилија Станковић, која 
је са капитенском траком на руци 
предводила одбојкашице „Злати
бора” ка пласману у Прву Б лигу.

Најбољи млади спортиста је Ла
зар Јоксимовић, члан кадетске се
лекције КК „Црвена Звезда”, мо
мак који је за кратак временски 
период остварио велики напре
дак: као пионир наступао за ка
дете „Златибора”, дебитовао и за 
први тим, да би летос прихватио 
позив београдског клуба.

 Најбоља млада спортисткиња 
је нордијска скијашица Ања Илић.

Тренер године је Станко Бра
шанац, човек који је у клубу од ос
нивања и под чијим вођством су 
одбојкашице, у години прославе 
15 година постојања, оствариле 
највећи успех у клупској историји.

Клуб који је обележио годину  је 

КК „Златибор”, однедавно учесник 
Кошаркашке лиге Србије.

Награду за спортисту параолим
пијца понео је атлетичар Алексан
дар Радишић, који је ове године 
освојио бронзане медаље у ба
цању чуња на државном првен
ству и на Светском купу у Загребу, 
а остварио је и норму за Светско 
првенство.

Такође, додељене су и захвал
нице представницима локалних 
медија који извештавају са спорт
ских борилишта.

  И. Ј.

Клуб који је обележио годину је КК „Златибор”, 
тренер године Станко Брашанац, најбољи 

млади спортисти Лазар Јоксимовић и Ања Илић 

У избору Спортског савеза најбољи  
Рашо Јевремовић и Емилија Станковић 


