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Пред сед ник Ми лан ста Ма то вић за „зла ти Бор ске ве сти”  
По во доМ оП штин ског Пра зни ка

Ча је ти ни је по твр ђен  
ста тус нај у ре ђе ни је и  

нај пер спек тив ни је оп шти не
„на ше ак тив но сти на уре ђе њу ам би јен та, ин фра струк ту ре и ка пи тал ним про јек ти ма су  
на ста вље не, ни јед ног мо мен та ни су до ве де не у пи та ње. У њих је ло кал на са мо у пра ва  

ин ве сти ра ла ми ли он ска сред ства и сву да су ви дљи ви ре зул та ти тих ула га ња. не са мо на 
све уре ђе ни јем и по се ће ни јем зла ти бо ру, не го и у Ча је ти ни, се ли ма, по љо при вре ди, јав ним 
пред у зе ћи ма, спор ту, кул ту ри, школ ству, у свим де лат но сти ма’’, ис ти че Ми лан ста ма то вић

Оп шти на Ча је ти на је раз
ви је на и успе шна сре
ди на, по све му при мер 

за углед  дру гим ло кал ним са
мо у пра ва ма.  Го ди не про ла зе и 
зби ва ња се ре ђа ју, а ми у то ме 
ис тра ја ва мо и по зи ци ју на вр
ху за др жа ва мо. На не дав ним 
пред сед нич ким из бо ри ма још 
јед ном се по твр дио та кав реј
тинг и ста тус на ше оп шти не 
као јед не од нај у ре ђе ни јих и 
нај пер спек тив ни јих у Ср би ји. 
Број гла со ва ко је смо осво ји ли 
на тим из бо ри ма ви ше по сма
трам као успех оп шти не ко ја 
је ста ла из ме не – скуп шти на 
ме је пред ло жи ла – а ма ње као 
лич ни успех. Из бор ним ре зул
та том до би ли смо по твр ду на
шег успе шног ра да и од но са 
пре ма гра ђа ни ма ко ји су нас 
би ра ли, од но са пре ма др жав
ним ин сти ту ци ја ма и пре ма 
на ци о нал ним ин те ре си ма. 
Овај ре зул тат отва ра си гур ну 
пер спек ти ву, мо гућ ност да оп
шти на бу де сер вис сво јих гра
ђа на у сва ком по гле ду’’.

Овим ре чи ма пред сед
ник оп шти не Ча је ти на Ми
лан Ста ма то вић оце њу је ак
ту ел ни тре ну так ове ло кал не 
са мо у пра ве у раз го во ру за 
‘’Зла ти бор ске ве сти’’ по во дом 
оп штин ског пра зни ка. Пи та
мо пред сед ни ка ка ко по сма

тра го ди ну од про шлог до овог 
Да на оп шти не и ка кви су пла
но ви по пи та њу ве ћих ин фра
струк тур них про је ка та:

‘’Има ли смо још јед ну успе
шну го ди ну. На ше ак тив но сти 
на уре ђе њу ам би јен та, ин фра
струк ту ре и ка пи тал ним про
јек ти ма су на ста вље не, ни јед
ног мо мен та ни су до ве де не у 
пи та ње. У њих је ло кал на са
мо у пра ва ин ве сти ра ла ми ли
он ска сред ства и сву да су ви
дљи ви ре зул та ти тих ула га ња. 
Не са мо на све уре ђе ни јем и 
по се ће ни јем Зла ти бо ру, не го 
и у Ча је ти ни, се ли ма, по љо
при вре ди, јав ним пред у зе ћи
ма, спор ту, кул ту ри, школ ству, 
у свим де лат но сти ма’’, од го ва
ра Ста ма то вић и на ста вља:  

‘’Је ди ни из у зе так је про је
кат гон до ле, у ко ме смо ура
ди ли све што је до нас, али он 
и да ље тр пи оп струк ци ју др
жав не вла сти. Ми се с тим не 
ми ри мо, све пред у зи ма мо да 
тај наш ка пи тал ни про је кат 
за вр ши мо. Оп струк ци ја нас 
не ће спре чи ти да на ста ви мо 
са на шим на по ри ма у по гле
ду спро во ђе ња тог про јек та у 
окви ру по зи тив них про пи са 
и да у скла ду са за ко ном ура
ди мо оно што је у на шој мо ћи. 
У слу ча ју да не успе мо на тај 
на чин да при до би је мо раз у ме
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ва ње вла да ју ће  но мен кла ту ре, 
ми ће мо на шу бор бу на ста ви
ти пу тем гра ђан ског ор га ни
зо ва ња и гра ђан ске ин ци ја ти
ве. На тај на чин ће мо вр ши ти 
при ти сак на др жав не ин сти
ту ци је, чи ји рад мо ра би ти 
из у зет од по ли тич ке дис кри
ми на ци је, и на да мо се пре ва
зи ла же њу про бле ма. Ве ру је мо 
да ће мо до кра ја го ди не  до би
ти гра ђе вин ску до зво лу, јер 
смо на шим јав ним исту па њи
ма јав ност Ср би је упо зна ли са 
про бле ма ти ком и ти ме су зи ли 
про стор за по ли тич ку дис кри
ми на ци ју оп шти не од стра не 
др жав не вла сти. То Ча је ти ни 
оста вља про сто ра да се раз
ви ја у окви ру свог ка пи тал ног 
про јек та ко ји би тре ба ло на шу 
оп шти ну да лан си ра у ор би ту 
ин тер на ци о нал ног  тр жи шта 
ту ри зма, кул ту ре и уго сти тељ
ства’’.

Зла ти бор да па ри ра  
Ан та ли ји

Зна чај на ула га ња у да љи 
раз вој Зла ти бо ра, нео п ход на 
ка ко би овај цен тар остао нај
по се ће ни ја пла ни на Ср би је, 
по себ но су обе ле жи ла пе ри од 
од про шлог до овог Ви дов да на. 
Њих је, под се ћа мо, Ста ма то вић 
на ја вио при ли ком обе ле жа ва
ња прет ход ног Да на оп шти не. 
Од та да су на ста ли но ви са вре
ме ни објек ти, уре ђе ни ло ка ли
те ти и са др жа ји, ор га ни зо ва не 
европ ске про мо ци је, а из у зет
ни кул тур ноза бав ни про гра
ми по пут пр во мај ског кон цер
та Здрав ка Чо ли ћа за др жа ва ју 
Зла ти бор на ко ло се ку успе ха. 
Пред сед ник оп шти не о то ме 
ка же:   

‘’Ак тив но сти на ре кон струк
ци ји и из град њи но ве зла ти
бор ске ин фра струк ту ре, из
град њи пра те ћих са др жа ја, 
спорт ских те ре на, уна пре ђе њу 
кул тур них и за бав них про гра
ма се на ста вља ју. По ме нуо бих 
ве о ма ва жну из град њу мул ти
функ ци о нал ног објек та Омла
дин скокул тур ног цен тра ко ји 
ће до кра ја го ди не би ти за вр
шен, као и за ви чај ни му зеј ко
ји се пла ни ра на Зла ти бо ру. 
Ово је на до град ња са др жа ја 

нео п ход них на шој ту ри стич кој 
пла ни ни за ти ту лу свет ског ту
ри стич ког цен тра са нај са вре
ме ни јом по ну дом, ка кав же
ли мо Зла ти бор да бу де’’.

Ста ма то вић се освр ће и на 
спорт ски ту ри зам:  ‘’Број не 
спорт ске еки пе, ка ко из ужег  
та ко и из ши рег ре ги о на, ре

дов но бо ра ве на Зла ти бо ру. То 
нас оба ве зу је да спорт ски са
др жај одр жа ва мо, про ши ру је
мо и пла ни ра мо. Услов је то за 
је дан ви сок  ни во по ну де, ка ко 
би се не кад у бу дућ но сти мо
гло па ри ра ти спорт ском ту ри
зму свет ских цен та ра, ка кав 
је, на при мер, Ан та ли ја. До са
да су на по ри ис пра ће ни по зи
тив ним ре зул та ти ма, што нам 
да је по во да и им пул са да на
ста ви мо тим тем пом.  По ме
нуо бих при ват не ин ве сти ци је 
вла сни ка хо те ла ви со ке ка те
го ри је ко ји обо га ћу ју на шу по
ну ду, у том сми слу ис та као бих 

Аван ту ра парк, Ди но парк, би
ци кли стич ке ста зе, број на ку
па ли шта... Све то ства ра пред
у сло ве за при јем зна чај ног 
бро ја ино стра них и до ма ћих 
ту ри ста’’.

За да љи на пре дак Зла ти бо
ра зна чај не су и сле де ће ин ве
сти ци је: 

„У пла ну је из град ња пр
ве фа зе ауто бу ске ста ни це на 
Зла ти бо ру. По че ће град ња по
стро је ња за пре чи шћа ва ње от
пад них во да у окви ру про је ка
та за шти те жи вот не сре ди не 
нео п ход них за чи сту пла ни ну 
и  упот пу ња ва ње  ту ри стич ке 
по ну де. За те и дру ге раз вој не 
по сло ве нео п ход на је по др шка 
на ци о нал не ин фра струк ту ре, 
ми ни стар ста ва, за из град њу 
аутопу та и ста вља ње у функ
ци ју аеро дро ма По ни кве, што 
би про ме ни ло из глед и уло гу 
Зла ти бо ра. Па и чи та вог ре
ги о на у окви ру на ци о нал не 

ту ри стич ке по ну де. А отва
ра њем ових озбиљ них ин ве
сти ци ја мо же мо ра чу на ти на 
по ве ћан број стра них ин ве сти
то ра  ко ји би евен ту ал но по мо
гли и уло жи ли у ма ле и сред ње 
про из во ђа че тра ди ци о нал них 
про из во да: из дво ји ћу ма ли ну, 
су во ме сна те и млеч не про из
во де, чи ме се омо гу ћа ва про
из вод ни за мах, бо љи стан дард,  
по ве ћа ње до при но са овог кра
ја у при хо ди ма на ци о нал ног 
бу џе та’’, на ја вљу је пред сед ник.

Да ли у тим по ду хва ти ма и 
пла но ви ма, пи та мо га, мо же 
не што про ме ни ти на ме ра др
жа ве да део Зла ти бо ра про гла
си пар ком при ро де?  

„Чи ње ни ца да се од ре ђе ни 
про стор про гла ша ва пар ком 
при ро де мо же да ство ри про
блем за ста нов ни ке ру рал них 
пре де ла, јер им се ус кра ћу је 
раз вој се о ског до ма ћин ства, 
ко ри шће ње од ре ђе них ре сур
са од дав ни на ко ри шће них. Ус
кра ћу је им се и ба вље ње пра
те ћим са др жа ји ма  у по гле ду 
кул ту ре и за ба ве. Мо жда би, 
оства ре ли се на ме ре, мо ра
ли по ла ко да се исе ља ва ју са 
сво јих до ма ћин ста ва што би 
до дат но на пра ви ло про блем 
др жа ви ко ја је обе ћа ла да ће 
из вр ши ти фи нан сиј ску на

По че ће град ња по стро је ња 
за пре чи шћа ва ње от пад них 

во да у окви ру про је ка та 
за шти те жи вот не сре ди не 

нео п ход них за чи сту  
пла ни ну и  упот пу ња ва ње  

ту ри стич ке по ну де

Фото Зоран Панић Лозница
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док на ду за 
пар це ле у зо ни 

пар ка при ро де. То би 
био ве ли ки бу џет ски тро

шак, а то ни је до бро’’, об ја шња
ва са го вор ник ‘’Зла ти бор ских 
ве сти’’ и до да је: 

‘’Ин ве сти ци је за ло кал ну 
ин фра струк ту ру, ко ја је на ру
ше на не ра зум ним од но сом 
др жав них ин сти ту ци ја  пре
ма ло кал ном ста нов ни штву, 
ак ту ел не су и са да. Мо ћи ће мо 
да кон ку ри ше мо и код ра зних 
фон до ва за ло кал ни раз вој. 
Ста вља њем гон до ле у функ ци
ју оче ку је мо при ход, али већ 
две го ди не че ка мо на тај мо
ме нат. А гон до ла ни је са мо ин
те рес на ше ло кал не за јед ни це, 
већ има ста тус ин ве сти ци је од 
на ци о нал ног зна ча ја. Ус пе ли 
смо ту те му уз ди ћи на је дан 
ви ши, на ци о нал ни ни во, а ако 
то не бу де до вољ но ми ће мо се 
слу жи ти свим де мо крат ским 
сред стви ма ко ји ма се ис по ља
ва  во ља гра ђа на, да пре до чи
мо јав но сти, ка ко до ма ћој та ко 
и ино стра ној, ка кве при ти ске 
и дис кри ми на ци је су сре ће мо 
на пу ту спро во ђе ња ин ве сти
ци је од на ци о нал ног ин те ре
са. Зах те ва ће мо од на ци о нал
них ин сти ту ци ја да ре ше ње 
овог про бле ма из дво је из по
ли тич ког окви ра, по сту па ју по 
са ве сти и устав ној ду жно сти, 
у ко рист свих гра ђа на у чи јем 
ин те ре су тре ба да ра де. Ак ту

ел на власт мо ра да се по ми
ри са успе хом обич них љу ди 
и ма лих оп шти на, ван ин те ре
сне ор би те вла да ју ће пар ти је, 
а не на овај на чин да због уну
тар стра нач ких  ин те ре са ко че 
раз вој јед ног ре ги о на са ве ли
ким бро јем гра ђа на’’.

Че ти ри из во ра здра ве 
пи ја ће во де

 Ми лан Ста ма то вић на по
ми ње да је ово оп штин ско ру
ко вод ство у прет ход ном пе
ри о ду ура ди ло све у по гле ду 
план ске до ку мен та ци је, ин
фра струк ту ре, ка ко би смо би
ли без бед ни у те шким вре ме
ни ма: ‘’Док по сто ји оп шти на 

Ча је ти на не ће би ти про бле
ма са фи нан си ра њем, на ши 
из во ри фи нан си ра ња су ста
бил ни. Стра те ги ја раз во ја оп
шти не Ча је ти на омо гу ћа ва 
за др жа ва ње мла дих у овим 
пре де ли ма, чу ва ње се ла од 
од у ми ра ња, а стра те ги ја раз
во ја тре нут не др жав не вла
сти не ра ди у ко рист гра ђа на 
у уну тра шњо сти. За ла же мо 
се за де цен тра ли за ци ју, да се 
оста ви мо гућ ност ло кал ним 
са мо у пра ва ма да ор га ни зу
ју и од лу чу ју у ком сме ру ће 
се раз ви ја ти, јер они нај бо
ље зна ју шта је по треб но њи
хо вим упра ва ма. По зна ју ам
би јент и по слов ну кли му, те с 

то га не ма по тре бе да се ми ни
стар ство ме ша. На сто ја ће мо 
да ис тра је мо у на шој на ме ри 
и не ће мо од у ста ти од ста во ва  
ко је за сту па мо’’.

Пред сед ник оп шти не, уз ре
че но, под се ћа и на по зна те по
дат ке о ве о ма раз ви је ном се
лу на шег кра ја, де се ти на ма 
про из вод них обје ка та и ми ни 
кла ни ца у њи ма, стал ним суб
вен ци ја ма ко је оп шти на да је 
по љо при вре ди, пу шта њу у рад 
но ве мле ка ре у Кри вој Ре ци, 
све уре ђе ни јој пут ној ин фра
стук ту ри и до нај у да ље ни јих 
се ла. По ми ње и нај ни жу сто
пу не за по сле но сти у Ср би ји на 
под руч ју оп шти не Ча је ти на, 
до ма ћин ско га здо ва ње ре сур
си ма, ви сок про це нат из вр ше
ња оп штин ског бу џе та, стал на 
да ва ња за угро же не ка те го ри
је до ма ћин ста ва, пен зи о не ре, 
ста ре и не моћ не, пла ни ра на 
ула га ња у во до снаб де ва ње... 

‘’Из град њом во до во да од 
Су шич ких вре ла, ко ји при
пре ма мо, оп шти на Ча је ти на 
ће има ти че ти ри из во ра во до
снад бе ва ња здра вом пи ја ћом 
во дом. То ће омо гу ћи ти да у 
на шој ло кал ној за јед ни ци у 
на ред них 100 го ди на ни ка да 
не не ста не во де на ду же од по
ла са та. Јед ном реч ју, гле да мо 
уна пред на ду жи рок и за то је 
оп шти на Ча је ти на при мер за 
углед дру гим ло кал ним са мо
у пра ва ма’’, за кљу чу је Ми лан 
Ста ма то вић.   М. Ј.
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Про шле го ди не на те ри то ри ји оп шти не ура ђе но је пре ко 50 ки ло ме та ра ас фалт них пу те ва

г
о ди на од јед ног до дру гог оп
штин ског пра зни ка у раз ви је ној 
ло кал ној са мо у пра ви ка ква је 

Ча је ти на за ње но ру ко вод ство 
обич но зна чи ин тен зи ван це ло
днев ни рад, мно штво кон та ка та, 
ак тив но сти и по ду хва та. По го то
во у обла сти пут не ин фра струк ту
ре – Ча је ти на гра ди или об на вља 
ви ше пу те ва не го би ло ко ја дру га 
оп шти на у овом де лу Ср би је, ас
фалт је ов де сти гао до сва ког се
ла и за се о ка. 

Про шле го ди не, на при мер, на те
ри то ри ји оп шти не ура ђе но је пре ко 
50 ки ло ме та ра ас фалт них пу те ва, у 
пут ну ин фра струк ту ру уло же но 200 
ми ли о на ди на ра. И у овој се слич но 
ра ди, но во по ста вља или ста ро ре

но ви ра, јер су ква ли тет ни пу те ви и 
уре ђе не ули це пред у слов раз во ја и 
оп штин ског сре ди шта, ту ри стич ког 
цен тра, се о ских под руч ја. 

У тој ин фра струк тур ној де лат но
сти за во ђе ње по сло ва за ду жен је 
за ме ник пред сед ни ка оп шти не Ар
сен Ђу рић. Увек је у кон так ти ма с 
пред став ни ци ма ме сних за јед ни ца 
чи је се по тре бе с па жњом пра те, са 
из во ђа чи ма ра до ва да све бу де на 
вре ме и ква ли тет но, у ко ор ди на ци
ји над ле жних слу жби, на сед ни ца

ма где се о при о ри те ти ма од лу чу је. 
Јер ас фалт ни пут или во до вод ко
ји про ђе кроз се ло са мо је за вр шна 
сли ка јед ног ду жег про це са пред
ла га ња, од лу чи ва ња, тен де ра, фи
нан си ра ња и ра до ва. А све се до
бром ор га ни за ци јом увек стиг не, 
се зо на и ро ко ви уред но по шту ју.

Из град ња ули ца  
на Зла ти бо ру

Ар сен Ђу рић у освр ту на пе ри
од из ме ђу два да на оп шти не за 
‘’зла ти бор ске ве сти’’ су ми ра да је 
од прет ход не го ди не до да нас у 
оп шти ни Ча је ти на спро ве ден ве
ли ки број ин фра струк тур них про
је ка та ве за них за пу те ве и њи хо во 
ас фал ти ра ње у свим ме сним за јед

ни ца ма. Ин тен зив но се ра ди и на 
кр пље њу и пре свла че њу по сто је
ћих ули ца, из град њи но вих. 

‘’Мно го то га је ура ђе но, али с 
по сло ви ма не ста је мо. На зла ти
бо ру по чи ње из град ња Ули це Про
те Си ми ћа, с тим што је на ме ра да 
по ло ви на те ули ца бу де ура ђе на 
пре по чет ка лет ње се зо не. Оба вља 
се и по прав ка ули ца по Ча је ти ни, 
пре ма Љу би шу, Си ро гој ну и оста
лим се ли ма. до кра ја ове го ди не 
би ће ре а ли зо ва ни сви ис пла ни ра

ни про јек ти’’, на по ми ње Ђу рић, до
да ју ћи да је ре ба лан сом оп штин
ског бу џе та опре де ље но до дат них 
30 ми ли о на ди на ра за пут ну ин
фра струк ту ру. У ју лу ме се цу би ће 
рас пи сан још је дан тен дер, за ре а
ли за ци ју про је ка та до кра ја гра ђе
вин ске се зо не. 

 То ком ле та по чи ње из град ња 
во до вод не и ка на ли за ци о не мре
же за по у зда но снаб де ва ње во дом 
зла ти бор ских на се ља. ‘’По ме нуо 
бих во до вод ну мре жу од хо те ла 
‘’Вис’’ са при мар ног кра ка во до
во да до Тић по ља, бу ду ћег во до
вод ног ре зер во а ра, пре ма  на се
љи ма Је ле на Ан жуј ска и Кру некс. 
Но ви ре зер во ар би, пре ма пла ну, 
тре ба ло да бу де ка па ци те та 2.000 

ме та ра куб них, чи ме би во до снад
бе ва ње зла ти бо ра би ло ду го роч но 
оси гу ра но’’.

Про ши ру ју спорт ску ха лу  
у Ча је ти ни

Ура ђе но је при лич но и на за ме
ни улич не ра све те ЛЕд си ја ли ца
ма, што се на ста вља, чи ме се по
сти же ве ли ка уште да у по тро шњи 
елек трич не енер ги је, а са мим тим 
и уште да на  одр жа ва њу те ра све те. 

‘’По ред круп них ин фра струк тур

них про је ка та, ура ђе но је до ста и 
на мар ка ци ји пла ни нар ских и би
ци кли стич ких ста за. Ове го ди не 
би ће по ста вљен но ви мо би ли јар, 
од но сно но ве те ре та не на отво
ре ном са про прат ним са др жа јем. 
Ком пле ти ран је и про стор за из
да ва ње ја ха ћих гр ла и фи ја ке ра. 
Све ово се ра ди ка ко би го сти ко
ји бо ра ве на зла ти бо ру, по ро ди це 
са де цом, мо гли да про ве ду вре
ме у јед ном при јат ном ам би јен
ту’’, ис ти че за ме ник пред сед ни ка 
оп шти не. 

Он под се ћа да је на ста вље
на дру га фа за из град ње објек та 
Омла дин скокул тур ног цен тра на 
зла ти бо ру, те да је план да ти ра до
ви бу ду за вр ше ни до кра ја го ди не. 

‘’Ре ба лан сом бу џе та су пла ни
ра на сред ства и за про ши ре ње 
спорт ске ха ле у Ча је ти ни, с об зи
ром да је Ко шар ка шки клуб ‘’зла
ти бор’’ ушао у Ко шар ка шку ли гу 
Ср би је, да је од бој ка шки клуб ушао 
у ви ши ранг. Све је то у ин те ре су 
раз во ја вр хун ског спор та, у ко рист 
на ших ста нов ни ка ко ји ре дов но 
пра те спорт ска де ша ва ња, као и 
пру жа ња услу ге дру гим про фе си
о нал ним спор ти сти ма’’, за кљу чу је 
Ар сен Ђу рић. М. Ј.

„У оп шти ни Ча је ти на је спро ве ден 
ве ли ки број ин фра струк тур них  

про је ка та ве за них  
за пу те ве и њи хо во ас фал ти ра ње  

у свим ме сним за јед ни ца ма,  
а ин тен зив но се ра ди  

и на кр пље њу и пре свла че њу  
по сто је ћих ули ца,  

као и из град њи но вих”,  
ка же Ар сен Ђу рић

Оства ре но  
све што је  
пла ни ра но  
у пут ној  
ин фра струк ту ри 
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На основу члана 10. Статута Општи-
не Чајетина  (‹› Службени лист општи-
не Чајетина ‹› , број 7/2008) и  члана 2. 
Одлуке о установљењу награда и при-
знања Општине Чајетина (‹› Општин-
ски службени гласник ‹› , број 10/95 ), 
Скупштина општине Чајетина, на сед-
ници одржаној  15. јуна 2017.године,   
донела је ОДЛУКУ  О ДОДЕЉИВАЊУ 
НАГРАДА И  ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ 
ЧАЈЕТИНА У 2017.години

Члан 1.
Овом одлуком додељују  се награде 

појединцима и организацијама , за из-
узетне резултате  и достигнућа у прив-
реди, друштвеним делатностима и дру-
гим  областима јавног живота, који су 
значајни за Општину Чајетина  и њене 
грађане.

Члан 2.
Општинска награда „Златиборска 

повеља” додељује се :
ЉУБИВОЈЕ РШУМОВИЋ из Бео-

града 

Члан 3.
Плакета „Димитрије Туцовић” , ДО-

ДЕЉУЈЕ СЕ:

1. Босиљка Боса Росић из Златибора,
2.  „Југофриго – коп” д.о.о. из Мач-

ката  ,

3.  Удружење грађана „Сигурност” из  
Чајетине,

4. ОК „ЗЛАТИБОР” Чајетина,
5. КК „ЗЛАТИБОР” Чајетина
6. Дарко Брашанац из Чајетине

Члан 4.
Похвалнице се додељују свим свр-

шеним ученицима основних и  средње 
школе на територији Општине Чаје-
тина, као и свршеним ученицима 
средњих школа на територији Републи-
ке, који имају пребивалиште на тери-
торији Општине Чајетина, носиоцима  
дипломе ‹›Вук Караџић›› и то :
1.  Милица Марић из Мачката  

–вуковац ,ђак генерација, ОШ 
‹›Миливоје Боровић‹› , Мачкат ;

2.  Марија Пећинар,из Љубиша,  
ђак генерације ОШ›› Саво Јовано-
вић Сирогојно›› ;

3.  Никола Митровић из Златибора , 
ђак генерације , ОШ ‹› Димитрије 
Туцовић››  Чајетина

4.  Менча  Лојаница из Бранежаца, 
вуковац, ОШ ‹›Димитрије Туцовић›› 
Чајетина;

5.  Јелена Ђукић из Златибора, ву-
ковац, ОШ ‹› Димитрије Туцовић›› 
Чајетина;

6.  Кристина Шкодрић, из Чајетинe, 
вуковац, ОШ ‹› Димитрије Туцо-
вић›› Чајетина;

7.  Давид Росић из Чајетине, вуко-

вац, ОШ ‹› Димитрије Туцовић›› 
Чајетина;

8.  Лазар Радојевић из Чајетине, ву-
ковац, ОШ ‹› Димитрије Туцовић›› 
Чајетина;

9.  Катарина Кокоровић из Чајетине, 
вуковац, ОШ ‹›Димитрије Туцовић›› 
Чајетина;

10.  Стеван Марковић из Златибора, 
вуковац-ђак генерације – Угос-
титељско туристичка школа Чаје-
тина;

11.  Данијела Јечменица из Златибо-
ра, вуковац, Угоститељско турис-
тичка школа Чајетина;

12.  Кристина Марјановић из Злати-
бора, вуковац, Угоститељско ту-
ристичка школа Чајетина;

13.  Нера Гукић из Чајетине, вуко-
вац, Медицинска школа Ужице;

14.  Дејан Росић из Бранежаца, вуко-
вац, Техничка школа Ужице;

15.  Милић Дучић из Златибора, ву-
ковац, Ужичка гимназија;

16.  Предраг Ћитић из Златибора, ву-
ковац, Ужичка гимназија и

17.  Јана Милосављевић из Шљиво-
вице, вуковац, Ужичка гимназија 

Добитницима похвалнице припада 
и златник.

Члан 5.
Председник општине додељује зах-

валнице следећим лицима и то:

1.  др Млађен Весовић из Чајетине
2.  предузеће ‹›МЕДИ- МОНТ››  

из Бранежаца
3. Бобан Марјановић из Чајетине 
4. Радојка Симић из Мачката 
5.  Наташа Чантрић Меловић  

из Чајетина 
6. Душица Гускић из  Ужица.

Добитницима захвалница припада и 
новчана награда у износу од  30.000,оо 
динара.

Члан 6.
Признање „Зоран Тмушић – за људ-

скост и хуманост у тешким времени-
ма“ додељује се  Михаилу Меденици 
из Београда . Добитнику овог признања 
припада и новчана награда у износу од  
30.000,оо динара.

Члан 7.
Награде додељене по овој одлу-

ци уручиће добитницима председник 
општине на свечаној седници која се 
одржава , 3о.јуна 2017.године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
ЧАЈЕТИНА

Број: 02-59/2017-01 од 15.јуна  
2017. године

Председник 
Скупштине општине

Милоје  Рајовић

Од конституисања СО Чајетина у новом сазиву, 
10. маја 2016. године, одржано је  14  седница, 

на којима су донете многе битне одлуке. Председ
ник Скупштине општине Милоје Рајовић каже да 
и у овом сазиву чајетински парламент ради пуном 
паром и у фер атмосфери.

„Веома сам задовољан радом скупштине. Постоји 
један ниво културе и уважавања, поносан сам на 
рад чајетинског парламента. Не каснимо са доно
шењем  ни  једне  одлуке,  а на време смо усвојили  
буџет за 2017. годину, планове јавних предузећа и 
установа, као и извештаје о раду, програме рада за 
ову годину“, истиче Рајовић. 

Једна од битнијих усвојених одлука свакако је  
план привремених објеката на Златибору, како би 
центар ове планине био коначно уређен по светским стандардима. 
Биће уређен простор од уласка на Златибор до његовог централног 
дела, а затим и даље до хотела ‹›Торник››.

„Овом одлуком уредићемо читав тај простор, пре свега из
градњом типских објеката од тениског терена до ‹Златног бора›, 
а затим од хотела ‹Дунав› до поште, а касније од пијаце до хотела 

‹Торник› . У овоме морамо истрајати због свих нас 
који ту живимо, због туриста који долазе на Злати
бор, морамо омогућити једну пристојну шеталишну 
стазу, где ће посетиоци моћи да се осећају пријатно“, 
напомиње председник скупштине.

Он за наредну седницу, почетком јула, најављује 
доношење одлуке о уређењу локације за коње и фија
кере, као и за четворотачкаше, где је идејно решење 
нађено и спроведено у дело. Додаје да је општи
на много новца уложила у нове локације и њихово 
уређење, тако да се грађани који се баве овим послом 
морају повиновати прописаним правилима. 

У 2017. години чајетинска скупштина наставља   
да се залаже за бржи почетак реализације неких од 
капиталних инвестиција, како би побољшали жи

вот грађана општине, водећи рачуна и о Златибору као туристич
ком месту прве категорије. Рајовић каже да у општини Чајетина 
постоје велики, али и реални приходи, и изражава наду да ће и 
локална самоуправа и јавна предузећа и у овој години финкцио
нисати стабилно и по плану. Када је у питању отплата кредита за 
изградњу гондоле, кашњења нема. Н. Џелебџић

Скупштина општине ради пуном паром 
„веома сам задовољан радом скупштине, постоји један ниво културе и уважавања, поносан сам на рад  

чајетинског парламента, не каснимо са доношењем  ни једне  одлуке”, истиче Милоје рајовић

Милоје Рајовић

одлука о додеЉиваЊу награда и ПризнаЊа оПШтине Чајетина у 2017. години
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П
о во дом да на оп шти не Ча је

ти на пе сник Љу би во је Ршу

мо вић до бит ник је нај ви шег 

оп штин ског при зна ња ‘’зла ти бор ске 

по ве ље’’. Ршу мов за ви чај, по но сан 

на свог нај по зна ти јег по е ту, оду жу

је му се на оп штин ски пра зник оним 

нај вред ни јим што има – по ве љом за 

ода бра не, нај за слу жни је.  

Упо ре до с тим, по во дом обе ле

жа ва ња 60 го ди на Ршу мо ви ће вог 

ства ра ла штва, у га ле ри ји „Чи го та“ 

је 25.ју на отво ре на из ло жба фо то

гра фи ја. По зна та ли ца из кул тур ног 

ми љеа и с тв екра на, не ка и на ма не

зна на а бит на пе сни ку из Љу би ша, 

по сма тра ју нас оно стра но из окви ра 

сво јих  сли ка. То су они ко је је јед

но став ним на зи вом из ло жбе „Љу

ди ко је сре ћом сре ћем“ Љу би во је 

Ршу мо вић мно го стру ко ове ко ве чио. 

О њи ма, о ње го вом пе снич ком 

ра ду, на гра да ма ко је је при мио, по

раз го ва ра ли смо са Ршу мом за ‘’зла

ти бор ске ве сти’’.

  За хва љу ју ћи они ма ко ји су нас ро

ди ли и они ма ко је „сре ћом сре ће

мо“ по ста је мо то што је смо. Ко

ји су љу ди за ко је би сте Ви ре кли 

да су Вас на чи ни ли чо ве ком ко ји 

иза се бе има из у зет но бо гат жи

вот? И ко ја су де ша ва ња за Вас би

ла зна чај на?

‘’Ако бих кре нуо од са мог по чет

ка, од Љу би ша, то су сва ка ко мо ји 

ро ди те љи и учи те љи ца Ми ли ца Во

ђе вић ко ја ме, на не ки на чин, упу

ти ла пре ма књи га ма, чи та њу и пи

са њу. Ако ће мо да ље ићи, ре ци мо 

у Ча је ти ну, то је Ми ли ја Кне же вић, 

ди рек тор шко ле у то вре ме... Ако ће

мо да ље, пре ма Ужи цу, то су Ми лој

ко Ђо ко вић  но ви нар „Ве сти“, Сто

ја дин Ко стић – раз ред ни ста ре ши на, 

он да дру гар Ра до ван По по вић са ко

јим се и да нас дру жим, Сте во Не сто

ро вић – пе сник ... Ако већ сти же мо у 

Бе о град, он да је то ду шко Ра до вић, 

и на рав но Ра дио те ле ви зи ја Бе о

град и ти дру га ри. Имао сам по сао 

ко ји сам во лео и ра дио, а од тог ра

да ле по и при стој но жи вео. Мо гао 

сам и при ват но да пу ту јем по све

ту, а и слу жбе но сам об и шао го то во 

цео свет. Увек сам но сио фо то апа

рат са со бом и ка ме ру на ра ме ну и, 

хтеоне хтео, об рео сам се у јед ној, 

ре као бих, до ку мен тар ној по е ти

ци ко јој сам, та ко ђе, ин стик тив но и 

при па дао по оно ме што сам  пи сао, 

а при па дам и дан да нас. Ја на отва

ра њу ове из ло жбе чи там не ко ли ко 

пе са ма ко је сам на пи сао љу ди ма 

ко ји се на фо то гра фи ја ма на ла зе: 

де сан ки Мак си мо вић, Сте ву Ра ич

ко ви ћу и  дру ги ма. .. Сво јим пе сма

ма сам опе ва вао фо то гра фи је ко је 

сам на пра вио. На при мер, и змај 

Јо ва је исе цао из аустриј ских и не

мач ких но ви на за ни мљи ве ли ко ве, 

за ни мљи ве гра ви ре, цр те же, сли ке, 

и он да их опи си вао. Та ко је на стао 

и ње гов Пу ра Мо ца и пе сма „Ђи ха

ђи ха“ .То је оно што је ме не ин те ре

со ва ло . Ја сам та ко на пра вио јед

ну књи гу пе са ма „Пе сме ули чар ке“ 

за то што су на сло ви пе са ма гра фи

ти, фир ме и фо то гра фи је углав ном 

сни мље не на ули ца ма и по ред пу

та ку да сам про ла зио...Те две гра не 

умет но сти као што су фо то граф ска 

и по ет ска, пу то пи сна, за ме не је то 

јед но те исто у овој по е ти ци о ко јој 

го во рим’’.  

  Ја ћу се се ти ти са да јед не, ме ни 

дра ге еми си је ко ју бих и да нас ра до 

по гле да ла, а то је „Дво глед“, што 

је ме ни оста ло у се ћа њу као пра ва 

аван ту ра. Да ли је се и Ви по не кад 

се ти те и са ка квим емо ци ја ма, ка

ко ју је би ло ра ди ти?

‘’То је до ку мен тар на еми си ја за 

де цу. Е, сад, шта је вр ло ва жно ура

ди ти у та квој еми си ји, што сам се ја 

тру дио да учи ним и чи ни ми се и по

сти зао: то је да уне о би чим свет. На 

не ки на чин, оно што де те ви ди не

ма са мо ту ди мен зи ју ко ју ви ди, већ 

има још не што иза, још не ко зна че

ње на ко је сам ја ука зи вао пр стом. 

То је не ка вр ста ис тра жи вач ког по

сла. Тру дио сам се да бу дем ду хо вит 

на раз не на чи не а да во дим ра чу на 

шта ћу да го во рим. Али не са мо шта 

ћу, већ и ка ко ћу то да го во рим. Тре

ба на ћи ме ру из ме ђу Ка ко и Шта’’. 

  Пре не ко ли ко го ди на по ме ну ли сте 

да Вам је же ља да у род ном ме сту 

осну је те је дан фе сти вал по све ћен 

де ци. По што „чо век сну је а Бог од

ре ђу је“, шта се де ша ва са том же

љом? И са дру гим Ва шим же ља ма, 

ко ли ко их се об и сти ни ло?

‘’док сам ра дио у Ра дио Бе о гра ду 

и те ле ви зи ји ја сам имао од ре ше не 

ру ке. Ре ци мо, до ђу ми и ка жу: има

мо по ла са та вре ме на, на пра ви не ку 

еми си ју. На при мер, Пе ро зу бац ми 

то ка же и ја на пра вим за ТВ Вој во

ди ну „Фа зо не и фо ре“. Још сам био 

млад но ви нар Ра дио Бе о гра да кад 

ми је уред ни ца ре кла:’Ршу ме, до би

ли смо по ла са та вре ме на утор ком у 

шест са ти, хај де не што сми сли’. Та

ко је на ста ла еми си ја ‘Уто рак ве че – 

ма шта ми ре че’, а ка сни је и мо ја пр

ва књи га за де цу ‘Ма шта ми ре че’... 

План око Ака де ми је „Са рад ни ци 

сун ца“  у Љу би шу до бро на пре ду

је. Сад ов де на зла ти бо ру оп шти

на Ча је ти на и ТО зла ти бор пра ве 

Омла дин скокул тур ни цен тар и не

што раз го ва ра мо да,ре ци мо, тај мој 

фе сти вал де це ства ра ла ца бу де део 

про гра ма кул тур ног цен тра што би 

би ло сјај но!’’

  Ва ма се 30. ју на на Дан оп шти

не Ча је ти на уру чу је нај ви ше при

зна ње „Зла ти бор ска по ве ља“ ко је 

оп шти на до де љу је по себ но за слу

жним љу ди ма. Та ко ђе сте пре не

ко ли ко го ди на од ло кал не са мо

у пра ве у свом за ви ча ју до би ли и 

на гра ду „Ви дов дан ски ви тез“. Шта 

Вам и ко ли ко то зна чи?

‘’Вр ло че сто ка жу да чо век ни кад 

не мо же би ти про рок у свом ме сту. 

Па то са мном и ни је и је сте слу чај. 

Пре ма на гра да ма сам ма ло иро ни

чан. Имам оби чај да ка жем: из ме

ђу на гра де и на гр де ма ла је раз ли ка 

– јед но сло во ‘а’. Јер сва ка на гра да 

иза зо ве код не ко га за вист, љу бо мо

ру, што ја не во лим о то ме ни да раз

ми шљам. ду шко Ра до вић ми је кад 

сам до био Ву ко ву на гра ду го во рио: 

‘Бр ко, сад си до био 50 но вих не при

ја те ља’ ... Ме ђу тим, на рав но да ми је 

дра го то што се за ви чај, из ме ђу оста

лих, се ћа и ме не на тај не ки све ча ни 

и леп на чин. Вра ћа ју ћи се на зла

ти бор и Љу биш, ја се вра ћам у нај

леп ши део свог жи во та. Све што сам 

ура дио, че сто ка жем, има ко ре не у 

том та мо вре ме ну и ме сту, чи ни ло 

се ‘Бо гу иза ле ђа’...’’ ка зу је Љу би во

је Ршу мо вић.

Мир ја на Ран ко вић Лу ко вић

ЉУ БИ ВО ЈЕ РШУ МО ВИћ дО БИТ НИК „зЛА ТИ БОР СКЕ ПО ВЕ ЉЕ”

По вра так зла ти бо ру  
у нај леп ши део свог жи во та

„Ра де ћи за де цу тру дио сам се, и чи ни ми се по сти зао, да уне о би чим свет.  
да бу дем ду хо вит на раз не на чи не, а да во дим ра чу на шта ћу да го во рим.  

Али не са мо шта, већ и ка ко ћу то да го во рим. Тре ба на ћи ме ру из ме ђу  
Ка ко и Шта’’, об ја шња ва Ршум за „зла ти бор ске ве сти’’
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наша Боса је благо 
златиборског краја

О Босиљки Боси Росић, која је добитница 
плакете ‘’Димитрије Туцовић’’, много тога је 
написано. Она деценијама као етнолог-му-
зејски саветник неуморно проучава нашу 
народну традицију и наслеђе, не само у 
златиборском крају, њеном завичају, већ 
и широм Србије и у другим земљама где 
Срби живе. С Добрилом Смиљанић Боса је 
стварала етно Музеј ‘’Старо село’’ у Сиро-
гојну, окупљала плетиље, у јавности про-
мовисала постигнуто. 
Учествовала је у низу истраживачких проје-
ката, сарађује и са САНУ. За три деценије 
теренских истраживања створила је доку-
ментацију од 2.000 страница дневничких 

белешки, преко 40.000 надгробних споме-
ника евидентирала и проучила. Објавила је 
монографије ‘’Шарена села’’, ‘’Свети Георгије 
у Дабру’’, ‘’Око златиборско’’ и ‘’Поменици на 
камену’’, припрема још четири књиге. Стру-
чне радове објављивала је у десетинама ча-
сописа, аутор је вредних поставки. 
Боса Росић је за свој рад добила многа 
признања: Вукову награду (2014. године), 
‘’Масарикову награду’’, Златну значку КПЗ 
Србије, грамате, повеље, захвалнице.

О нашој народној Боси, за коју кажу да је 
благо златиборског краја, говорили су мно-
ги познати. ‘’Боса је била предодређена да 
открива забити у планинским пределима 
Србије, заборављене и скоро уништене 
споменике анонимних сељака и значај-
них ратника, који су срећом документова-
ни у неколико сјајних Босиних књига’’(До-
брила Смиљанић). ‘’ Прави је родољубни 
подвиг Босе Росић, која својим стручним 
радом и неумором спасава од заборава и 
смрти високе људске, духовне вредности 
наше далеке прошлости и доприноси бо-
гаћењу српске духовне баштине’’ (Добри-
ца Ћосић).  ‘’Она научној јавности ставља 
на располагање сва своја открића чиме 
доприноси очувању нашег националног 
идентитета’’ (Динко Давидов). М. Ј.

Општинску плакету ‘’Димитрије Ту-
цовић’’ добила је и успешна фирма 
‘’Југофриго – коп’’ д.о.о. Мачкат. Ос-
нована је у јануару 2000. године, а 
њена основна делатност је трговина 
грађевинским материјалом.  Фирма 
се може похвалити модерним арми-

рачким погоном за  израду бетон-
ског гвожђа по спецификацији, ферт 
гредица за лакомонтажне таванице 
и производњу бетонских блокова и 
шентова за димњаке. Купцима нуде 
и превоз робе.
  „Настојимо да будемо пословни у 
испоруци, купце не треба да занима 
да ли се наше стовариште налази на 

Златибору, у Чајетини или у Мачка-
ту. Они поруче робу и добијају је на 
лицу места. Радимо с физичким ли-
цима, али и са великим предузећи-
ма која се баве градњом на тери-
торији Ужица и општине Чајетина“, 
каже директор фирме Родољуб Љу-
бојевић. Он додаје да у окружењу 
има и других фирми које се баве 
овим послом, али једни другима не 
сметају, с тим што се боре за сваког 
купца. Фирма запошљава 28 радни-
ка, углавном мештана општине Чаје-
тина. Њен власник истиче да је ве-
ома  задовољан пословном климом 
и привредним амбијентом у коме 
‘’Југофриго – коп’’ послује. 
„Захваљујући Златибору, делом и 
Ужицу, фирма као што је моја може 
да опстане, да ради и напредује. Зах-
ваљајући разумевању локалне само-
управе и наших комшија, основали 
смо месну заједницу Даутовац и јако 
смо задовољни радом и сарадњом“, 
каже Љубојевић. Д. Р.

Удружење грађана „Сигурност”, добитник 
општинске плакете „Димитрије Туцовић”, 
основано је у марту 2015, као нестраначка, 
невладина и непрофитна организација. Са 
циљем унапређења и побољшања квалите-
та живота и здравствене заштите у рурал-
ним подручјима. Током рада ово удружење, 
које окупља угледне ентузијасте цењене у 
својим професијама, исказало се у великом 
броју добро организованих активности и ак-
ција. Ближи циљеви су пружање бесплатне 
правне и друге помоћи женама и деци које су 
жртве породичног и других видова насиља, 
побољшање квалитета живота старих лица 
која немају адекватну здравствену заштиту у 
сеоским подручјима...Са тим циљем до сада 
је организовано на стотине бесплатних пре-
вентивних прегледа у већини златиборских 

села, укључујући и медицинска села у Си-
рогојну, Шљивовици и Мачкату са великим 
бројем лекара специјалиста, са преко 200 
чланова медицинског особља. Током реали-
зације низа пројеката успели су да обезбеде 
редовну посету лекара у селима попут Јабла-
нице, Трипкове, Семегњева и Доброселице, а 
у којима се бележи све већи одзив становни-
ка који су претежно стара или немоћна лица. 
За оне који нису покретни, организована је 
и кућна посета.Захваљујући упорном раду и 
ентузијазму Удружења грађана „Сигурност”, 
као и сталној подршци општине Чајетина тим 
акцијама, наш крај се прочуо  по медицин-
ским селима и бесплатним превентивним 
прегледима, а сеоско становништво добило 
редовну лекарску негу каква је и у градским 
срединама ретко доступна.    З. В.  

„југофриго – коп” се бори  
за купце и напредује 

новинар Михаило Меденица 
добитник признања  
„Зоран тмушић” за хуманост  
и људскост у тешким временима 
Новинар Михаило Меденица добитник је признања ‘’Зо-
ран Тмушић’’ за хуманост и људскост у тешким времени-
ма. Рођен је на Аранђеловдан 1975. године. ‘’Заклет  у Ср-
бију, Црну Гору и Русију, како већ брда Мораче и заклињу 
своју децу!’’, почиње причу о себи.
  Са шест година Михаило је дошао у Београд, ту се шко-

ловао, оженио, добио ћерке Јану и Иву. ‘’У њему намера-
вам и да останем, ако се ‘’Београд на води’’ не прошири 
толико да нас подави све!’’ Новинарством се бави око 20 
година, почев од ‘’Гласа јавности’’, ‘’Политике’’, ‘’Пресса’’, 
‘’Наших новина’’ па закључно са ‘’Недељником’’, радећи 
упоредо и свој блог ‘’Два у један’’.
   Добитник је УНС-ове награде ‘’Лаза Костић’’ за колумну, 
‘’Гран прија’’ и низа награда на Интернационалном фести-
валу репортаже, ОЕБС-ове награде за репортажу, а 2016. 
награђен је орденом Косметска звезда Друштва поли-
цијских радника Србије за допринос очувању истине о 

Здравије село са уГ „Сигурност”

добитници 
ПризнаЊа 
„Плакета 
димитрије 
туцовић”  
за 2017.
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 Историјски успех у овој години 
постигао је КК ‘’Златибор’’ – плас-
ман међу прволигаше, у најјачи 
ранг српске кошарке. Отуда и за-
служено признање за овај клуб, 
општинска плакета ‘’Димитрије 
Туцовић’’.
КК ‘’Златибор’’ је за само три го-
дине успео да  „прескочи“ два так-
мичарска ранга и дође до Кошар-
кашке лиге Србије. Амбициозна 
управа, на челу са председником 
Рајком Пелверовићем, за кратко 
време увела је Чајетину у такми-
чење у којем  учествују српски 
кошаркашки центри. За тај успех 
Пелверовић посебно захваљује 
верним навијачима, али и спон-
зорима, управи, стручном штабу 
и, наравно играчима који су се из-
борили за овај подвиг. 
Са  капитенском траком око руке, 
клуб је у највиши ранг увео Иван 

Тмушић, „дете клуба“, више од де-
ценије и по у сениорском тиму. 
‘’Претходног лета одржали смо 
један од првих тренинга на от-
вореном. Тада су били присутни 
навијачи и том приликом смо им 
обећали да ћемо се пласирати у 
виши ранг. Обећање смо испуни-
ли’’, рекао је Тмушић. А „краљ сте-
не“ Стефан Којић каже: ‘’Ово је сва-
како велики успех. Захвалио бих 
се навијачима на подршци и на-
дам се да ће наредне сезоне бити 

још бољи’’. Тако мисли и прецизни 
шутер Александар Јевђић: ‘’Дивота 
је видети да у овако малом месту 
људи толико живе за кошарку’’.
У тренуцима славља не забо-
рављају се ни људи који су почели 
да исписују странице историје КК 
‘’Златибор’’, пре свих тадашњи пред-
седник СОФК-е Сеад Беговић (1949-
2012) који је као клупски функцио-
нер  пружио немерљив допринос у 
време када се клуб  тек афирмисао 
као кошаркашки колектив.  З. В.

Понос женског спорта у Чајетини, 
Одбојкашки клуб „Златибор“, један 
је од добитника општинске плаке-
те „Димитрије Туцовић” за изузет-
не такмичарске резултате. Овај 
клуб је у овој години на најлепши 
начин прославио 15 година по-
стојања – пласманом у Прву „Б“ 

лигу и на тај начин се сврстао 
међу 30 најбољих женских одбој-
кашких клубова Србије.
Сезона  2016/2017. за наше одбој-
кашице била је најуспешнија у ис-
торији клуба. Сениорски тим је са 
17 победа и само једним поразом 
(2:3) сезону у Другој лиги запад 

завршио на првој позицији и на 
квалификационом турниру обез-
бедио  пласман у Прву „Б“ лигу. Ка-
деткиње су освојиле прво место у 
окружној лиги и треће на међуре-
гионалном нивоу. Пионирска се-
лекција је заузела треће место у 
Златиборском округу.
‘’Ипак,  као највећи успех клуба из-
двајамо  чињенице да је све ово 
остварено са девојкама и девој-
чицама са територије општине 
Чајетина, да број чланица клу-
ба расте из године у годину (тре-
нутно око 110) и да је из сопстве-
ног играчког кадра одшколован и 
тренерски тим „, наводе у управи 
овог изузетног спортског друштва 
на чијем је челу председница ОК 
„Златибор” Нада Милошевић.  

М. Ј.

Међу добитницима при-
знања ‘’Димитрије Туцо-
вић’’ је и истакнути фуд-
балер Дарко Брашанац, 
рођен у Чајетини 1992. 
године, који је у свом 
спортском успону кре-
нуо из родног места па 
стигао до ‘’Партизана’’, 
репрезентације и шпан-
ске лиге. Озбиљан и пос-
већен у фудбалском на-
предовању, овај играч 
везног реда свуда је ре-
дове успешно повези-
вао, титуле шампиона 
државе славио, у Лиги 
шампиона наступао. 
Игра у ‘’Бетису’’ из Се-
виље.  Дарко је спортски 
понос Чајетине, доказ да 
су ови простори увек да-
вали таленте који упор-
ношћу стижу до врхова.     
‘’Почео сам да трени-
рам фудбал са шест го-
дина у хали у Чајетини 
код Радула Симића, који 
уз Ђорђа Раковића има 
највеће заслуге за мој 
развој пре одласка у ФК 
‘Партизан’ у мојој 13. го-
дини. У ‘Партизану’ ме је 
све до првог тима трени-
рао Слађан Шћеповић. 
Одиграо сам преко 200 
утакмица за први тим 
‘Партизана’, освојио че-
тири титуле шампиона, 
два трофеја Купа Србије. 
Дебитовао сам у Лиги 
шампиона против ‘Арсе-
нала’ са 18 година, играо 

групну фазу Лиге Евро-
пе, био у ‘Партизану’ ка-
питен у последњој годи-
ни играња у том клубу’’,  
наводи Брашанац, до-
дајући да је стандардни 
члан свих млађих кате-
горија репрезентације 
Србије био од 2004. го-
дине, полуфиналиста 

Европског првенства иг-
рача до 19 година у Ру-
мунији,стандардан члан 
младе репрезентације и 
учесник Европског пр-
венства за играче до 21. 
године одржаног у Чеш-
кој. Одиграо је и три 
утакмице за А селекцију 
наше земље.
‘’У августу 2016. године 
прелазим у ‘Бетис’ из 
Севиље, члана шпанске 
Примере. Ту сам у првој 
години играња одиграо 
26 утакмица, укључујући 
и утакмице против ‘Реа-
ла’ из Мадрида, ‘Атле-
тика’, ‘Валенсије’, ...’’, 
набраја овај успешни 
фудбалер, сада ослонац 
те екипе.   М. Ј.

дарко Брашанац од Чајетине  
до титула, Лиге шампиона  
и шпанске примере

КК „Златибор” стигао до највећег успеха чајетинског спорта

успеси одбојкашица са сопственим  
играчким и тренерским кадром

страдању Срба и неалбанаца, као и чувању сећања на 
јунаштво наших бораца на Косову и Метохији кроз ре-
портаже и колумне. 
‘’Непоменута али свакако најзначајнија награда јесте 
потерница приштинских власти такође због текстова о 
страдању Срба на Косову и Метохији, репортажа о Ко-
шарама и Круми, селу у албанским планинама у којем 
су на живо вадили органе отетим Србима. Потерница 
значи да сам ваљано урадио свој посао и неизмерно се 
захваљујем властима никад признате крваве ‘’републике 
косово’’ на указаној части!’’, казује Меденица.

Себе описује као критичара сваке власти, уверен да но-
винар пре свега то мора да буде не би ли се звао нови-
наром. ‘’А ове садашње власти нарочито, јер написати 
или рећи да су учинили нешто добро за Србију било би 
равно издаји самог себе и своје деце, њихове и будућ-
ности  наше Србије. Борац сам једнако против режи-
ма Александра Вучића колико и његовог ментора Мила 
Ђукановића! Увек вођен постулатом да нема довољно 
велике цене коју новинар може и треба да плати, јер од-
говорност  за свако наше слово није само у дану, годи-
ни, већ деценијама и вековима пред нама’’, истиче он.

Објавио је збирку репортажа ‘’Бестрагом’’ и то, како каже, 
да би ћерке сутра могле да кажу: ‘’Тата се трудио нешто 
да уради и својим словом покрене људе да размишљају 
својом главом!’’. ‘’Све што сам постигао дугујем управо 
њима двема, баш као што и оне дугују да никад не за-
бораве оно чему их учим од рођења: човекољубљу, по-
штењу, непоколебљивом ставу по сваку цену и оном нај-
важнијем – Србија заувек у срцу, а нема срца ако оно 
није Косово и Метохија и ако генерације не учимо: ‘Данас 
овде – догодине у Призрену, Пећи, Приштини, Ђакови-
ци...’’, рекао нам је Михаило Меденица.  М. Ј.
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И у овој го ди ни под руч је оп шти не Ча је ти на, 
осо би то ту ри стич ки цен тар зла ти бор, из у
зет но је атрак тив но и при влач но за ин ве

сти то ре и гра ди те ље. док је у про шлој го ди ни 
Оп штин ска упра ва Ча је ти на из да ла укуп но 105 
гра ђе вин ских до зво ла, у пр вој по ло ви ни ове већ 
их је из да то пре ко 60, што на ја вљу је оба ра ње го
ди шњег ре кор да.

То за ‘’зла ти бор ске ве сти’’ ис ти че на чел ник 
Оп штин ске упра ве Ча је ти на Вељ ко Ра ду ло вић, 
до да ју ћи да је ве ли ко ин те ре со ва ње за из град
њу но вих мо дер них са др жа ја пра ви на чин да 
зла ти бор оста не у вр ху ту ри зма и ква ли те та пру
же них услу га. При то ме, екс пе ди тив но и ажур
но се у Оп штин ској упра ви ра ди на из да ва њу 
по треб не до ку мен та ци је, ов де ин ве сти то ри без 
че ка ња до би ја ју по треб на до ку мен та. И све се 

ово оба вља без ика квог не до стат ка и пот пу но 
у скла ду са за ко ном, што су по твр ди ле ре дов не 
ин спек циј ске кон тро ле ра да Оп штин ске упра ве.

‘’Про це на за ре кор дан број до зво ла за сно ва
на је и на 20 по твр ђе них ур ба ни стич ких про је ка
та и 50 про је ка та пар це ла ци је, па оче ку је мо да 
ће за ове пар це ле вр ло бр зо би ти под не ти зах
те ви за из град њу те до кра ја го ди не из да те до
зво ле за из град њу обје ка та на тим пар це ла ма. 
за рад по бољ ша ња ам би јен та за до ла зак но вих 
ин ве сти то ра, под нет је Скуп шти ни оп шти не Ча
је ти на пред лог од лу ка ко ји ма би се сти му ли са ла 

из град ња га ра жа у по друм ским и су те рен ским 
ета жа ма, та ко ђе и из град ња мно гих пар кинг ме
ста. А све то кроз ума ње ње из но са до при но са  за 
уре ђе ње гра ђе вин ског зе мљи шта, за ета же на 
ко ји ма се на ла зе ови са др жа ји. Под нет је и пред
лог ума ње ња из но са до при но са за уре ђе ње гра
ђе вин ског зе мљи шта за све објек те у окви ру ко
јих би се гра ди ли отво ре ни и за тво ре ни ба зе не, 
што је про ши ре ње са др жа ја ту ри стич ке по ну де’’, 
ка же на чел ник Оп штин ске упра ве и на ста вља:

Оза ко ње но 515 обје ка та 
‘’По себ но на по ми њем да је по сту пак оза ко

ње ња при ве ден кра ју: под не то је 517 ре ше ња о 
укла ња њу обје ка та у над ле жно сти гра ђе вин ске 
ин спек ци је по за ко ну о оза ко ње њу обје ка та, а 
до са да смо оза ко ни ли 515 обје ка та. до не та су 
и два ре ше ња о укла ња њу обје ка та за ко је не ће 
по сто ја ти мо гућ ност оза ко ње ња за то што се на

ла зе у слив ном под руч ју аку му ла ци је Риб ни
ца. И по ред објек тив но ма њег бро ја рад

ни ка не го што је по треб но за по сло ве 
оза ко ње ња, ус пе ли смо да у окви ру 

за кон ских ро ко ва за вр ши мо ве ћи
ну тих по сло ва. Под но си ли смо 
зах тев Ми ни стар ству за ло кал ну 
са мо у пра ву као и Ми ни стар ству 
гра ђе ви нар ства за за по шља ва
ње два до дат на гра ђе вин ска 
ин спек то ра, ка ко би кон тро лу 
град ње без до зво ле као и град

њу обје ка та са до зво лом до ве ли 
на нај бо љу ме ру’’.
Ра ду ло вић на по ми ње да је ло

кал на са мо у пра ва у пр вој по ло ви ни 
2017. го ди не по осно ву на пла те до при

но са за уре ђе ње гра ђе вин ског зе мљи шта, 
као и по осно ву на кна де за оту ђе ња гра ђе вин

ског зе мљи шта  из јав не сво ји не при хо до ва ла из
нос од око 500 милиона динара.

Ви ше по сла не го  
за по сле них     

Под се ћа мо да је у про шлој го ди ни у Оп штин
ској упра ви Ча је ти на из вр ше но пре во ђе ње по
да та ка ма тич них књи га ло кал не са мо у пра ве у 
цен трал ни си стем за чу ва ње по да та ка. По ме ну
ти по да ци су у јед ном си сте му ко ји је са да сви ма 
до сту пан, што зна чај но до при но си бр жем при
ба вља њу до ку ме на та по треб них гра ђа ни ма. То
ком 2016. го ди не де ли мич но је из ме ње на и до
пу ње на план ска до ку мен та ци ја: из вр ше не су 

из ме не и до пу не Пла на ге не рал не ре гу ла ци је и 
Пла на де таљ не ре гу ла ци је за Тр жни цен тар на 
зла ти бо ру. Ура ђен је и План де таљ не ре гу ла ци
је за из град њу па но рам ске гон до ле на зла ти бо
ру. Из обла сти имо вин ско прав них од но са до
не то је пре ко 50 ре ше ња  о екс про при ја ци ји и 
ад ми ни стра тив ном пре но су пар це ла неп ход них 
за из да ва ње гра ђе вин ске до зво ле за гон до лу.  

 Упи тан ко ли ко овај ефи ка сан рад Оп штин
ски упра ве ко ри сти гра ђа ни ма, Вељ ко Ра ду ло
вић од го ва ра да до бар и ефи ка сан рад ло кал не 
са мо у пра ве, као сер ви са гра ђа на, њи ма нај ви
ше и зна чи. ‘’Они мо гу си гур но и бр зо да при ба
ве по дат ке и до ку мен та ци ју ко ја им је по треб на. 
Су шти на је да се у оп шти ни Ча је ти на, за раз ли
ку од мно гих оп шти на у Ср би ји, го то во не че ка 
на из да ва ње до ку ме на та. По ред уво ђе ња елек
трон ских но ви на, ис ти чем и ефи ка сан рад слу
жбе ни ка. Обим по сла је сва ка ко ве ћи у од но су 
на број за по сле них, али ка ко смо огра ни че ни ре
пу блич ким про пи си ма ми успе ва мо и са овим 
бро јем да оства ри мо нај бо љи мо гу ћи учи нак’’, 
ка же он.   М. Ј.

Зла ти бор  
при вла чи  
гра ди те ље,  
ре корд  
у бро ју до зво ла 
У пр вој по ло ви ни ове го ди не већ из да то  
60 гра ђе вин ских до зво ла,  
а има и 20 по твр ђе них ур ба ни стич ких  
про је ка та и 50 про је ка та пар це ла ци је,  
на во ди на чел ник оп штин ске 
упра ве вељ ко ра ду ло вић

Вељко Радуловић
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А
прил, мај и јун су ме се ци ко
је Ту ри стич ка ор га ни за ци ја 
зла ти бор ко ри сти за по се

те сај мо ви ма ка ко у зе мљи та ко и 
у ино стран ству.  зла ти бор, пре ма 
мно го број ним ан ке та ма је нај по
се ће ни ји, јер има мно го то га да по
ну ди – ка ко у при род ним ле по та
ма, та ко и у за бав ним и кул тур ним 
са др жа ји ма.

Ту ри стич ки сај мо ви су ме ста где 
се су сре ћу за ин те ре со ва ни по се ти
о ци и пред став ни ци ту ри стич ких 
ор га ни за ци ја.  На сај мо ви ма се по
се ти о ци мо гу упо зна ти са по ну дом 
али и са це на ма. Са јам ски по пу сти 
на аран жма не су вр ло по пу лар ни 
и то је раз лог за што су сај мо ви ма 
тре ба при да ва ти па жњу.

„Нај зна чај ни ји са јам на ко јем  
смо се пред ста ви ли овог про ле ћа 
сва ка ко је онај где смо би ли парт
не ри а то је био са јам у Лу кав
цу(БиХ), ко ји се одр жа вао у ма ју 
ме се цу. Има ли смо ве о ма за па
жен на ступ, ве ли ки број ме ди ја је 
про пра тио зла ти бор, до ста се пи
са ло о на ма као о нај по се ће ни јој  
пла нин ској де сти на ци ји и о по ну
ди на шег ту ри стич ког цен тра. На
кон то га смо на ста ви ли на ше про
мо ци је: об и шли смо Под го ри цу, 

би ли у Ба ња лу ци,за тим у Те ми
шва ру… Оче ку је нас још пре зен та
ци ја у Ско пљу и тим на сту пом би, 
от при ли ке, за о кру жи ли на ступ и 
про мо ци ју пред лет њу ту ри стич
ку се зо ну у зе мља ма у окру же њу“, 
при ча за „зла ти бор ске ве сти“ Вла
ди мир Жи ва но вић, ди рек тор ТО 
зла ти бор.

На кон про мо ци ја на сај мо ви ма, 
Ту ри стич ка ор га ни за ци ја зла ти бор 
ће,у скло пу кам па ље „Ви ди Ср би ју“ 
ко ју ор га ни зу је  ТО Ср би је, уче ство
ва ти у овом ка ра ва ну. Ово је про
мо тив на лет ња кам па ња ко јом ће 
се пред ста ви ти ту ри стич ка по ну да 
Ср би је, уз по зив го сти ма из др жа ва 
ре ги о на на са вр шен од мор у на шој 
зе мљи. А сво је ва жно ме сто ту ће 
има ти и зла ти бор. Кам па ња тра је 
до 30. сеп тем бра.

„По чет ком са јам ских на сту па, 
од но сно са сај мом ту ри зма у Бе о
гра ду, ак це нат смо ста ви ли на ак

ти ван од мор и адре на лин ске спор
то ве... Нај ви ше смо про мо ви са ли 
но ви  за бав ни парк на зла ти бо ру 
– ‘’ди но парк’’, чи је отва ра ње је 29. 
ју на. По ред то га упо зна ли смо ту

ри сте са ве ли ким бро јем но вих пе
шач ких и би ци кли стич ких ста за. 
Ове го ди не ће мо уре ди ти још је дан 
ви ди ко вац на ло ка ли те ту Око. Са 
про шле го ди не отво ре ним ви ди

ков цем на гра ди ни, ми ће мо по ку
ша ти да уве же мо пе шач ком ста зом 
та два ло ка ли те та, а на да мо се да 
ће мо сле де ће го ди не уре ди ти још 
је дан та кав ви ди ко вац на Чи го ти.“

У про шлој го ди ни је на на шој 
пла ни ни ре корд но по се ће на би ла 
Сто пи ћа пе ћи на. Са но вом ра све
том и ста за ма, са би гре ним ка да
ма и дру гим при род ним рет ко сти
ма по бра ла је све по хва ле. А оно 
што зла ти бор из два ја од дру гих 
ту ри стич ких ме ста је сте упра во 
мо гућ ност по се те мно го број ним 
за ни мљи вим и уре ђе ним из ле ти
шти ма и ло ка ли те ти ма као што су 
Му зеј ‘’Ста ро се ло’’ у Си ро гој ну, го
сти ље са сво јим во до па дом, Увац с 
ме ан дри ма, уска пру га ‘’Шар ган ска 
осми ца’’, На ци о нал ни парк ‘’Та ра’’, 
Ви ше град са Ан дрић гра дом и дру
гим осо бе но сти ма... Ту су и по се те 
уре ђе ним де гу ста ци о ним цен три
ма на шег кра ја где се ту ри сти упо
зна ју са тра ди ци о нал ним уку си ма 
овог под руч ја, ис ти че Жи ва но вић 
и до да је:

„Они ту ри сти ко ји кра ће бо ра ве 
на зла ти бо ру ов де у са мом ту ри
стич ком ме сту мо гу да ужи ва ју  у 
пре ко 80 ки ло ме та ра уре ђе них пе
шач ких ста за, ви ше од 60 ки ло ме та

ра би ци кли стич ких ста за, да по се те 
ви ди ков це, оду на зла ти бор ска ку
па ли шта… го то во сви хо те ли има ју 
уре ђе не вел нес и спа цен тре.“  

И за ову лет њу се зо ну Ту ри
стич ка ор га ни за ци ја зла ти бор, уз 
по др шку оп шти не Ча је ти на, при
пре ми ла је низ кул тур ноза бав
них са др жа ја као што су: Ме ђу на
род ни фе сти вал спорт ског фил ма, 
рок фе сти вал ‘’Хилз ап’’, Са бор тру
ба ча за пад не Ср би је у Тић по љу уз 
кон церт Ми ро сла ва Или ћа, де се
так кон це ра та по зна тих из во ђа ча 
за бав не му зи ке ко ји ће се одр жа
ти на Кра ље вом тр гу, на сту пи фол
кло ра, му зич ке ве че ри, пред ста ве, 
са др жа ји за де цу... Ту су и на да све 
за ни мљи ве се о ске ма ни фе ста ци
је ко је не гу ју дух ста рог вре ме на, 
го сто љу бље до ма ћи на и – оно што 
не до ста је у овом мо дер ном до бу – 
вре ме за дру же ње.

Мир ја на Ран ко вић Лу ко вић

Зла ти бор ско ле то с „Ди но пар ком’’ 
и но вим са др жа ји ма

„то ком про ле ћа одр жа ли смо про мо ци је зла ти бо ра у ср би ји и окол ним зе мља ма, а ак це нат у овој  
ту ри стич кој се зо ни ста вља мо на ак ти ван од мор, адре на лин ске спор то ве, но ве пе шач ке  
и би ци кли стич ке ста зе, ви ди ков це, из ле т е и ло ка ли те те’’, ис ти че вла ди мир Жи ва но вић  

Вла ди мир Жи ва но вић

Водопад у Гостиљу, светска туристичка атракција 
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Нова млекара и подршка произвођачима мле-
ка, сушарa за воће са новим радним местима, 
подизање вишенаменскогобјекта за младе и 

њихове садржаје, обнова и чување наших вредних 
здања, унапређење квалитета услуга до европског 
нивоа уз представљање најбољих локалних прак-
си, градња новог стадиона на Златибору за спорт-
ске садржаје...

Те и друге пројекте, који нашим становницима 
доносе шансе и зараду, управо спроводи општина 
Чајетина, заједно са партнерским организацијама 
или уз помоћ ресорних министарстава. У координа-
цији спровођења ових општинских пројеката учест-
вује и Бојана Божанић, директорка ЈП ‘’Голд гондо-
ла Златибор’’.

Она за ‘’Златиборске вести’’ представља сваки по-
духват понаособ, говорећи и о њиховом развојном 
значају. Најпре помиње прекогранични пројекат  ‘’Ва-
лоризацијапроизводњемлека у прекограничном под-
ручју Србија - ЦрнаГора’’ који се остварује уз подршку 
Европске уније и траје до 2018. године. 

‘’Њиме је планирано успостављање и опремање 
две мини млекаре:  код  нас у Кривој Реци и у цр-
ногорском  Плаву. Оне су прилика да мали произ-
вођачи имају сигуран пласман свежег млека. Наша 
млекара производиће сир и кајмак, а она у Плаву 
традиционални масни сир.  Мини млекара у Кривој 
Реци гради се и опрема на локацији сточне пијаце, 
где већ постоји лабораторија за контролу квалитета 
млека. Планирано је да она преради дневно 3.000 
литара свежег млека и да се готови производи, од-
носно сир и кајмак, пласирају првенствено на локал-
ном тржишту, односно хотелима и ресторанима  на 
Златибору  и околини. Овај пројекат ће у економском 
смислу имати велики значај не само за Криву Реку 
већ и за целу општину Чајетина. Поред запошљавања 
у мини млекари, биће креирани предуслови да мали 
произвођачи унапреде и економски валоризују свој 
рад, што ће у перспективи бити подстицај  и допри-
нос оживљавању сеоских подручја’’, истиче Бојана.

У та улагања за развој пољопривреде уклапа се 
и пројекат «Сушара за воће, посао за младе». Наи-
ме, Канцеларији за младе општине Чајетина на кон-
курсу Министарства омладине и спорта одобрен је 
пројекат „Сушара за воће, посао за младе“ у вред-
ности од 1.680.000 динара.  Његов циљ је да мла-

дим воћарима обезбеди један од начина како могу 
да се самозапосле и покрену свој бизнис. ‹›У Кривој 

Реци је опремљен простор са  комором за су-
шење воћа, што је омогућило да се активи-

ра неактивно удружења воћара и поврта-
ра које је учланило младе жељне да се 

укључе  у рад. Oрганизовањем обука 
подстакнути су млади да кроз регис-
трацију својих пољопривредних до-
маћинстава могу да се самозапос-
ле и своје производе  пласирају на 
тржиште››, објашњава Божанићева и 
додаје да је за време трајања пројек-
та обезбеђено бесплатно сушење 

воћа, амбалажа и етикета. Општина 
Чајетина помаже тако што финансира 

текуће трошкове (струја, вода и друго). 
Након завршетка финансирања од стране 

Министарства омладине и спорта, сушара за 
воће наставља да ради у оквиру предузећа „Зла-

тиборски еко аграр“, са запослењем двоје младих у 
сушари. За почетак, младима је обезбеђено бесплат-
но сушење воћа, а касније ће се наплаћивати, али 
само за покривање текућих трошкова.

О пројекту изградње Омладинско-културногцен-
тра на Златибору, мултифункционалног објекта са 
око 2.000 квадрата простора, писано је да га општи-
на Чајетина  финансира заједно са Министарством-
трговине, туризма и телекомуникација. Вред-
ност објекта је 130 милиона динара, од 
чега министарство учествује са 40 мили-
она динара. До краја ове године обје-
кат треба да буде завршен. ‹› У оквиру 
Омладинско-културног центра нала-
зиће се позоришно-биоскопска сала 
са 225 места, галерија и библиотека, 
више канцеларија за удружења која 
послују на територији општине Чаје-
тина, а један део биће намењен и за 
активности особа са инвалидитетом. 
Испред ће бити уређен амфитеатар, у 
коме ће моћи да се одржавају мање кул-
турне манифестације. Изградњом овог цен-
тра културе све посећенији Златибор трајно ће 
решити проблем одржавања разних манифеста-
ција у зимским месецима, које до сада није било 
могуће организовати због недостатка адекватног 
простора››, каже саговорница ‹›Златиборских вести››.

Важан актуелни пројекат је и  обнова родне куће 
ДимитријаТуцовића у селу Гостиљу. Немачка ор-
ганизација SWRD одобрила је средства  за рекон-
струкцију крова Туцовићеве родне куће, а посло-
ви су обављени по пројекту Републичког завода за 
заштиту споменика културе. Тиме је подржан пред-
лог туристичких организација Златибор и Ужице, те 
Туристичког удружења Гостиље да се реновира кров 
дашчаре у којој је рођен Туцовић. Кућа је заштиће-
на као музеј и споменик културе, а обнављана још 
70-их година прошлогвека, с тим што су тада радо-
ви заобишли поправку крова који је последњи пут 
обновљен 1953. године. 

Општина Чајетина је укључена и у пројекат ‘’Евро-
па за грађане и грађанке’’, као партнер са бугарском 
општином Сухиндол. Захваљујући овом пројекту, 
каже Бојана Божанић, стимулисаће се нови начин 
размишљања о духу Европске уније, а мањим ло-
калним заједницама пружити алати који ће им омо-
гућити да се активно укључе у рад ЕУ и да се њихов 
глас што даље чује. Одржава се неколико међуна-

родних семинара и радионица на којима мале ло-
калне заједнице имају прилику да представе своје 
проблеме и пројекте. Општина Чајетина је у мају ове 
године представила своје потенцијале и пројекте 
у граду Таурисану у Италији. Фокус пројекта је на 
младима и унапређењу њиховог активирања у ок-
виру тековина Европске уније и модерних алата за 
учешће у развоју заједнице. Партнери на пројекту 
који ће размењивати искуства долазе из Грчке, Пор-
тугала, Шпаније, Пољске, Француске Гвајане, Малте, 
Црне Горе, Италије и Србије.

Сродан томе је пројекат ‘’Подршка локалним са-
моуправама у Србији на путу придруживања ЕУ››, са 
унапређењем квалитета услуга, дијалога и ефикас-
ности локалне администрације. Општина Чајетина 
у партнерству са Сталном конференцијом градова 
и општина реализује пројекат унапређења услуга 
из области заштите животне средине на локалном 
нивоу који финансира Краљевина Шведска. СКГО 
општини Чајетина пружа мере подршке у еколо-
гији с циљем да јој помогне да превазиђе све про-
блеме и убрза њихово решавање. ‘’Програм ставља 
посебан акценат на два међусекторска питања: 
родну равноправност и добру управу (укључујући 
транспарентност и антикорупцију), које треба да 

буду саставни део свих програмских активности и 
постигнутих резултата. Очекује се да до 2020.годи-
не, захваљујући и утицају овог програма, локалне 
самоуправе у Србији буду боље припремљене за 
придруживање ЕУ’’, закључује Бојана.

А градња новог стадиона спортског центра 
на Златибору такође је важан подухват за развој 
спортског туризма, већу посету и приходе. Из-
градњу овог стадиона највећим делом финанси-
ра општина Чајетина, док је Министарство тури-
зма за ове намене издвојило 10 милиона динара. 
Са новим и два постојећа стадиона на Швајцарији, 
као и неколико фудбалских терена у приватном 
власништву, лакше ће се задовољити изражене по-
требе, јер на Златибор на припреме у току једне го-
дине дође и по 100 спортских екипа. Нови стадион 
ће бити у функцији од следеће године. „Изградњом 
овог спортског терена општина Чајетина даје до-
принос развоју спортског туризма на Златибору. 
Циљ је да Златибор постане регионални и европски 
центар за припреме спортских екипа’’, напомиње 
наша саговорница. М. Ј.

Пројекти 
општине 
Чајетина доносе 
радна места  
и зараду 
о низу започетих или обављених послова,  
које на добробит нашег становништва  
општина спроводи заједно са партнерским  
организацијама или уз помоћ ресорних  
министарстава, говори Бојана Божанић, 
ангажована на координацији  
тих пројеката  
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Петар Ј. Грбовић(46), наше горе 
лист, научник је признат у 
свету. Електроника је њего-

ва област, научно-истраживачки рад 
у индустрији садашња делатност, а 
тренутно живи и ствара у Дизелдор-
фу у Немачкој. Кренуо је из Чајети-
не и знањем, радом, упорношћу свет 
освојио. Радио је  на Новом Зелан-
ду, па  у Француској, сада је виши 
стручњак енергетске електронике у 
европском истраживачко-развојном 
центру кинеске компаније ‘’Huawei 
Technologies’’. Упоредо са научно-ис-
траживачким радом у индустрији, по-
времено одржава кратка предавања 
на докторским студијама на више фа-
култета широм света.

Са овим успешним нашим земља-
ком, у време кад школа у којој је обра-
зовање започео обележава 130 годи-
на постојања а општина Чајетина свој 
празник, разговарали смо за ‹›Злати-
борске вести››.  

  Пут Вашег образовања кренуо је из 
чајетинске ОШ ‹›Димитрије Туцо-
вић››. Какве Вас успомене везују за 
тај период, ко је био Ваш учитељ, а 
касније разредни старешина, какав 
сте успех имали у основној школи?
Да, баш тако, моје образовање по-

чиње управо у основној школи у Чаје-
тини. Све је почело давне 1978 годи-
не. Прва четири разреда сам био код 
учитељице Јелке Станковић. Учитељи-
цу памтим као једну дивну особу. Го-
дине 1982. крећем у пети разред. 
Првих пар месеци мој разредни ста-
решина је био сада покојни Душан 
Петрић, кога касније замењује Нико-
ла Вукмановић.

Мој успех у основној школи је јако 
варирао од разреда до разреда. У по-

четку сам врло добар, потом одличан, 
касније поново врло добар, па чак у 
једном периоду и добар. “Најгори” пе-
риод је био седми разред. Иначе, увек 
сам био добар у ономе што сам волео 
и желео да радим, као што су матема-
тика и физика. Нажалост, не бих могао 
да се похвалим успехом из ‘’друштве-
них“ предмета као што су матерњи 
језик, руски језик и слично.

    Даљи ток Вашег школовања: средња, 
факултет... и ко је открио, препо-
знао Ваш таленат?
Још при крају основне школе сам 

схватио шта бих ја желео да будем 
кад› “порастем”. Желео сам да будем 
електричар. То можда најбоље илус-
трује детаљ из разговора са Вањом 
Булићем, негде у лето давне 1983 го-
дине.

По завршетку основне школе на-
стављам школовање у средњој усме-
реној школи у Чајетини. Ту сам био 
прве две године на смеру машинство. 
Касније одлазим у Ужице у средњу 
Техничку школу где завршавам трећу 
и четврту годину, смер електротехни-
чар. И ту почиње да се остварује мој 
први дечачки сан, “кад порастем да 
будем електричар”.

По завршетку средње школе одла-
зим на одслужење војног рока. Кад 
сам се вратио из војске, у јесен 1991., 
крећем на студије електротехнике на 
Техничком факултету у Чачку. Нажа-
лост, то није било оно што сам желео. 
Мој сан је био да студирам на Елек-
тротехничком факултету (ЕТФ-у) у 
Београду. Било је то врло једностав-
но питање; ЕТФ или ништа. Коначно 
1994. године напуштам студије у Чач-
ку и одлазим на ЕТФ где крећем сту-
дије скоро од нуле. Почетком 1999. 
године сам дипломирао на катедри 
за енергетске претвараче и електро-
моторне погоне. Исте године уписујем 
магистарске студије на истој катедри.

Питате ме ко је открио мој „тале-
нат“? Ја ипак не бих рекао таленат, то 
је јака реч. Радије бих напоменуо не-
колико особа који су желели да ми по-
могну да завршим студије и бар дели-
мично остварим своје снове. Ту бих, 
пре свега, поменуо Милорада Родића 
Роду, директора и власника фирме 
RDA co. из Београда. То је човек који 
је обезбедио стипендију и финансијс-

ку подршку док сам био четврта и пета 
година редовних студија, а касније и 
за време магистарских студија. Дру-
га особа коју не бих смео да забора-
вим је академик проф. др Слободан 
Н. Вукосавић, у то време мој профе-
сор и ментор, а сад пријатељ и коле-
га. Проф. Вукосавић је човек који се 
потрудио да од мене нешто начини 
(колико је то било могуће ) и да ме 
касније пошаље у “бели свет”.

   Када сте донели одлуку да одете 
из Србије и шта вас је на то под-
стакло?
Можда један од главних разлога да 

почнем да размишљам о (привреме-
ном) одласку из Србије је чињеница 
да је у то време било јако тешко доћи 
до посла и радног места где бих мо-

гао да се бавим својом професијом 
и науком, и да бар делимично ост-
варим своје снове. Међутим, с друге 
стране, увек сам се сећао стихова “Ос-
тајте овде, сунце туђег неба неће вас 
гријат ко што овo грије. Грки су тамо 
залогаји хљеба...”. И дуго сам се ломио 
да ли да идем или не.

Један од преломних момента да 
ипак одлучим од идем из Србије био 
је коментар моје стара-мајке која ми 
некада давно, још док сам радио ма-
гистарску тезу, рече: “Сине, што не 
идеш неђе, видиш да овде немаш 
шта да радиш..”. Касније после пуно 
година , из потпуно друге перспекти-
ве, схватио сам да је била у праву и 
да нисам погрешио што сам отишао. 
Не само из финансијских разлога, већ 
много више од тога – због могућности 
за усавршавање у струци и остварења 
неких дечачких снова.

Мој ментор проф. Вукосавић је 
у пар наврата покушавао да ме по-

шаље у иностранство: Енглеска, Аме-
рика, Италија... Међутим из разнораз-
них разлога ништа од тога није успело 
да се оствари и ја сам остао у Србији 
све до почетка 2003. године. Можда 
је то била и моја судбина , можда још 
није било време да се иде из Србије.

По завршетку магистарских студија, 
почетком 2003. године, по препору-
ци проф. Вукосавића одлазим на крај 
света, на далеки Нови Зеланд. Ту на 
Новом Зеланду остајем до пролећа 
2005. и у том периоду радим у развој-
ном одељењу француске компаније 
‘’Schneider Electric’’. Касније одлазим 
у Француску, где радим у централном 
развојном одељењу исте компаније.

У јулу 2010. године сам одбра-
нио докторску дисертацију на вели-
кој школи у Лилу у Француској (l’Ecole 
Centrale de Lille, France). Непосредно 
после тога са породицом прелазим 
у Немачку, гда сам и данас. Тренут-
но радим у европском истраживач-
ко-развојном центру кинеске компа-
није ‘’Huawei Technologies’’.

Паралено са научно-истраживач-
ким радом у индустрији, повремено 
одржим кратка предавања на доктор-
ским студијама на више факултета 
(Università degli Studi Roma Tre, Rome, 
Italy; Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM), Spain; University of Hong Kong, 
Hong Kong; Harbin Institute of Technology, 
Harbin, China; Department of Electrical 
Engineering, University of Catania, Italy).

   Да ли се успели да остварите свој 
циљ и да ли вас „вуче” да се врати-
те у своје родно место?
Па могао бих рећи да сам бар де-

лимично остварио своје снове и своје 
циљеве. Уствари, снови и циљеви се 
мењају и увек кад смо на корак ост-
варења треба да имамо један сан и 
један циљ више. У супротном, на крају 
без тога све постаје бесмислено.

Да ли ме вуче да се вратим у родни 
крај? Наравно, вуче ме завичај и то све 
више што сам старији. То најбоље гово-
ре стихови “Златибор је тако чудан и кад 
спаваш ти си будан. Нигде лепше нигде 
више пољско цвеће не мирише”. Јако 
често долазим у родну Чајетину и Очку 
Гору. И увек ме хвата иста туга кад пола-
зим назад за Немачку. Надам се да ћу у 
догледно да се време вратим у Србију.

Драгана Росић

НАШ ИНТЕРВЈУ: дР ИНЖ. ПЕТАР Ј. гРБОВИћ

У Чајетини као дечак сањао  
да буде електричар, а постао 

научник признат у свету
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Jавном комуналном пре

дузећу „Водовод Златибор“  

уручена су као донација 

возила вредна 215.000 евра – 

пик ап 4Х4’ марке „форд’’ и 

камион ‘’ивеко’’ са две над

градње, од којих је једна за од

ношење трапезних контејнера, 

а друга је кипер. 

Извођачи радова – конзор

цијум ‘’Хидроинжењеринг’’, 

‘’Беохидро’’ и ‘’Јединство’’, 

који су добили послове на из

градњи постројења за пре

чишћавање отпадних вода на 

Златибору – предали су ЈКП 

„Водовод Златибор“ на упо

требу два возила, вредности 

око 215.000 евра.

„Добили смо возило пик 

ап 4х4 марке ‘форд’ и ками

он ‘ивеко’ који има две над

градње. Оба возила биће ко

ришћена у току изградње 

самог постројења за продуже

так канализационог колекто

ра, уређење реке Обудојевице, 

а могу се користити и за све 

остале потребе нашег преду

зећа“, каже Раде Јовановић, 

директор ЈКП „Водовод Зла

тибор“.

Будуће постројење је капа

цитета 20.000 становника, где 

ће се вршити терцијарна обра

да отпадних комуналних вода. 

Један од донатора за његову 

изградњу је Влада Словеније.

„Словеначка влада и за Ср

бију и за земље Балкана које 

су у развоју обично кроз сред

ства која су опредељена за из

градњу постројења донира и 

део средстава за набавку оп

реме и специјалних возила. 

Она су потребна за одржавање 

самог постројења, а исто тако 

помажу и комуналним преду

зећима за обављање њихових 

функција“, каже Срђан Фили

повски, представник конзор

цијума ‘’Хидроинжењеринг’’, 

‘’Беохидро’’ и ‘’Јединство’’.

Изградњом постројења за 

пречишћавање отпадних 

вода и његовим пуштањем у 

рад, општина Чајетина биће 

проглашена првом еколош

ком  општином  у Србији. Ра

дови би требали да почну до 

краја јуна: пројекат је урађен, 

обезбеђена су средства, док ће 

грађевинска дозвола бити  из

дата након решених имовин

скоправних односа.

„Опет имамо тај мали про

блем око издавања грађевин

ске дозволе, где имамо то спор

но земљиште. Надам се да ће 

на овом примеру држава по

казати да размишља о грађа

нима и да неће то пребаци

вати на локалну самоуправу 

или неке личне интересе. Јер, 

ако је гондола комерцијални 

пројекат, постројења за прера

ду отпадних вода су одрживи 

пројекти и у циљу су заштите 

животне средине“, наглашава 

Милан Стаматовић, председ

ник општине Чајетина.

Иначе, ‘’Водовод’’ је до сада 

набавио доста опреме и ме

ханизације, а у наредном 

периоду следи обнова оног 

што је старо, попут трактора, 

цистерне за воду. У плану је и 

да се, кроз неке нове пројек

те, набави и нова ‘’вома’’, како 

би ово предузеће увек било у 

приправном стању да одго

вори на захтеве свих корис

ника.

Н. Џелебџић

нова возила за „водовод”  
донација владе словеније

Добили смо возило пик ап 4х4  
марке ‘форд’ и камион ‘ивеко’ који има 
две надградње, укупне вредности око 
215.000 евра, каже Раде Јовановић,  
директор ЈКП „Водовод Златибор“

„Водовод’’ је до сада набавио доста опреме и механизације, а у наредном периоду следи  
обнова оног што је старо, попут трактора, цистерне за воду...
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Поред активности на са
купљању и транспорту 
комуналног отпада и на 

кошењу зелених јавних повр
шина, Комунално јавно преду
зеће „Златибор“ ових дана ради 
на реконструкцији макадам
ских путева у сеоским месним 
заједницама. 

Служба летњег одржавања 
путева КЈП „Златибор“ ових дана 
ангажована је на обележавању 
хоризонталне саобраћајне сиг
нализације и машинском ко
шењу путног појаса. Окончани 
су и радови на садњи око 23. 000 
садница сезонског цвећа и око 
1.000 садница ружа, тако да су 
све јавне површине у Чајетини 
и Златибору на овај начин уле
пшане, а у летњем периоду сле
ди њихово одржавање. Директор 
КЈП “Златибор“ Срђан Пантовић 
истиче да ће активности овог 
предузећа током лета бити ин
тензивиране.

„Почетком летње туристичке 

сезоне значајно се увећавају ко
личине како комуналног тако и 
кабастог отпада. Ми смо спрем
ни и кадровски и технички да 
одговоримо на те захтеве и на
дамо се да ће туристичка сезона 
протећи без проблема, бар што 
се тиче наших послова. Преду
зеће је преко Националне служ
бе за запошљавање ангажовало 
11 радника у периоду у наред

на четири месеца. То ће нам по
моћи да послове за које нам је 
потребна физичка радна снага 
можемо обавити квалитетно и 
на време“, додаје Пантовић.

На питање како је задовољан 
пословањем КЈП „Златибор“ 
Пантовић каже:

„Трећу годину за редом пре
дузеће бележи позитиван фи
нансијски резултат, што је пре 

неколико дана потврдила и ре
визија која нам је била у кон
троли. Да нагласим да је у току 
набавка 50 контејнера од 1,1 
кубних метара и 15 контејне
ра од 5 кубних метара. Они ће 
бити постављени на подручју 
сеоских месних заједница. У  
протекле три године КЈП „Зла
тибор“ комплетно је обновило 
возни парк, тако да се у скорије 
време не планира куповина но
вих возила“.

Као један од приоритетних 
послова која се налазе у пла
ну рада овог предузећа је из
мештање претоварне станице 
са локације на Златибору, као 
и изградња објекта за скла
диштење соли и ризле за пот
ребе зимске службе. 

 Д. Росић

У селима поправљају 
макадамске путеве  

радници кЈП „златибор” засадили 23.000 садница сезонског цвећа  
и 1.000 ружа на јавним површинама у Чајетини и на златибору  

Срђан Пантовић

Технички спремни за квалитетан рад
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У 
овој години навршава се 

деценија рада етно-до-

маћинства ‹›Бошкова во-

да›› у Љубишу, а почетна идеја 

породице Дацовић да оживи то 

имање предака претворило се 

у изузетан туристички успех. У 

све већем броју гости, домаћи и 

страни, долазе да се овде одмо-

ре. Током летње сезоне тешко је 

наћи слободан лежај, а само у 

овој години у модерно опремље-

ним брвнарама „Бошкове воде” 

боравили су и туристи из Мале-

зије, Кине, Турске, Азербејџана...

 Шта је оно што мами по-

сетиоце у лепоте овог скро-

витог, удаљеног Златибора? 

Призори као у бајци, брвнаре 

усред  ливада и борова, тра-

диција савремено понуђена. 

Бисерно чисте воде и речица 

на којој је направљено лепо 

купалиште. Мириси очуване 

природе и поглед који одмара. 

Укуси домаће кухиње, јела по 

рецептима наших бака: раз-

вијана гибаница, свежа те-

летина и пастрмка, бели мрс 

из качице, пројино брашно са 

поточаре. Прави простор за 

бекство од урбане свакодне-

вице. И увек пажња домаћи-

на, лепа реч, ненаметљиво на-

родно гостопримство.

А ‹›Бошкова вода›› је, уства-

ри,пример паметне пословне 

идеје и предузимљивости, јед-

на породична прича која мно-

гима у нашим лепим селима 

може да послужи као узор. Ис-

причале су је генерације по-

родице Дацовић, свако дајући 

свој удео у туристичком успе-

ху. Некад деда Бошко, по коме 

је све ово названо, па његов 

син Александар који се први 

подухватио радова и уређења, 

а данас унук Урош, млад чо-

век у чијим рукама је вођење 

и развој успешног етно-до-

маћинства. Наравно, и остали 

чланови породице неуморни 

у заједничком раду.

Ту у Горњем Љубишу, под-

но Превије и Чиготе, живео је 

некад Бошко Дацовић и имао 

ове ливаде кроз које је речи-

ца текла. Његов син Алексан-

дар, с породицом настањен у 

Ужицу, решио је пре 10 годи-

на да овде на очевини обнови 

домаћинство. Купио омању 

стару брвнару у селу и преу-

редио је за породичне потре-

бе, да имају викендицу кад 

наврате из града. – Упоредо с 

тим, преградили смо ову ре-

чицу и направили невелико 

купалиште. Нисмо тада ни 

размишљали о туризму, тек 

да лепо уредимо простор где 

ћемо се одмарати – сећа се 

Александар Дацовић.

Но људи су приметили ово 

пријатно место крај пута у 

Горњем Љубишу и почели 

лети да свраћају на купање. 

Застајали су и они што у во-

зилима крстаре овим круж-

ним путем кроз села, ‹›зла-

тиборским кругом двојке››. 

Схватили су Дацовићи да тре-

ба нешто предузети, шансу за 

зараду искористити. Али била 

су потребна већа улагања, јер 

нема развијеног туризма ако 

госту све није потаман.

Брвнаре са интернетом

-Решили смо тада да улажемо 

и уредимо етно-домаћинство – 

прича за ‹›Златиборске вести›› 

млади власник ‹›Бошкове воде›› 

Урош Дацовић. – Још три брвна-

ре смо набавили и за туристе 

опремили, онда и још две. Уку-

пно шест ових кућица са два-

десетак лежајева имамо сада, 

„Бошкова вода’’  
тече традицијом  

и породичном слогом
Деценија рада етно-домаћинства породице Дацовић, у које сада долазе и гости  
из Малезије, Кине, Азербејџана. – ‘’Добру пословну идеју увек треба изгурати,  

а сложна породица је у томе најсигурнији ослонац’’, каже власник Урош Дацовић  
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свака је споља као старинска а 

унутра модерно опремљена: са 

двокреветним и четворокревет-

ним собама, купатилима, теле-

визорима, интернетом. Пре пет 

година смо направили и обје-

кат ресторана, уредили водени-

цу поточару на имању, проши-

рили купалиште које је сада 40 

са 15 метара и доградили базен 

за децу, цео простор обогатили 

садржајима. Коштало је то при-

лично, све смо финансирали за-

дужујући се кредитима код ба-

нака и Фонда за развој, али сад 

доноси приходе, исплаћује се.

Туриста је последњих година 

у ‹›Бошковој води›› све више, 

додаје Урош. Посебно током 

летње сезоне када је домаћин-

ство увек пуно,  мада долазе и 

за Нову годину и зимски рас-

пуст, понекад и у вансезони.

-Прво су нам долазили до-

маћи гости, углавном из Бео-

града и Новог Сада, онда и из 

Црне Горе и БиХ, да би ‹›Бошко-

ву воду›› за њима упознавали и 

Немци, Руси, Украјинци, Руму-

ни. Овог пролећа било их је и из 

далеких земаља. Сазнају за нас 

јер нам је понуда добро пози-

ционирана (оцена 9,6) на сајту 

booking.com. Ево, недавно су че-

тири туристкиње из Кине овде 

боравиле и врло су задовољне, 

чак су нам и концерт приреди-

ле, уз свирку на фрули и песму. 

Иначе, гости нам остају у про-

секу по четири-пет дана: за то 

време обилазе цео Златибор, 

упознају занимљивости. Кажу 

да им се свиђа ова тишина, ли-

ваде, одмор као у кућној атмос-

фери. Некад се и хране у нашем 

ресторану, увек смо им на услу-

зи. Радимо сви у породици и по 

15 сати дневно да гостима уго-

димо  – додаје Урош Дацовић.

Свекрва и снаха сложне  
у кухињи

А за храну су задужене свекр-

ва и снаха: Александрова супру-

га Милена и Урошева супруга 

Бобана. Оне, у слози, праве уку-

сна домаћа јела, зна се овде ре-

дослед ручка: прво се сервира 

предјело с кајмаком и сиром, 

гибаницом, поврћем, онда 

главно јело – телетина испод 

сача или пастрмка -  уз салату, 

а за дезерт су народни колачи: 

обланде,слатке пите и друго. Ис-

куснија домаћица Милена каже 

да увек има посла у кухињи:

-Нема ту неких посебних тај-

ни у спремању. Поштујемо ре-

цепте наших бака и народно 

искуство, а обезбеђујемо увек 

свеже месо, поврће, пројино 

и хељдино брашно, сир и кај-

мак, све што треба. Најважније 

је бити посвећен и упоран, по-

моћи породици. Да млађи на-

ставе оно што је започето, 

поштују традицију, а посао мо-

дернизују у складу с временом. 

Бобана и ја се лепо слажемо, 

све на време стижемо – при-

ча свекрва, док снаха додаје 

да уважава оно што јој Милена 

каже и да је ово захтеван, али 

леп посао који доноси зараду.

Један члан породице – Миле-

нин и Александров други син, 

Урошев брат Раденко – већ пет 

година је преко океана, у дале-

ком Чикагу. И он одатле допри-

носи успеху ‹›Бошкове воде››: 

помаже кад затреба, сад раз-

мишља да се врати овде и укљу-

чи у породични посао. Љубиш 

је некад привлачнији и од свет-

лости метропола.

Отац Александар не крије да 

му се сан остварио: – На мојој 

очевини, која је била забо-

рављена, створили смо успеш-

но туристичко домаћинство и 

прилику млађима да зараде и 

овде остану.

А Урош, предузимљив мла-

дић чије искуство може да по-

могне развоју златиборског 

туризма, овако закључује: – 

Било је и има великих одри-

цања у овом послу. Али успели 

смо и допринели туристич-

ком напретку не само нашег 

домаћинства, него и Љубиша. 

Захваљујући ‹›Бошковој води›› 

људи су боље упознали лепо-

те села. Сада и други овдашњи 

домаћини иду нашим стопама, 

сређују своја домаћинства и из-

дају гостима смештај. Тако сви 

доприносимо туристичком раз-

воју Златибора и наше развије-

не општине Чајетина. Моја по-

рука је да добру пословну идеју 

увек треба изгурати, а сложна 

породица је у томе најсигур-

нији ослонац. М. Ј. 
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У 
не де љу 11. ју на у Ја бла ни ци 
је по 12. пут одр жан се о ски 
ви ше бој. На род ном пе смом 

и игром уз не за о би ла зни на ступ 
тру бач ког ор ке стра, отво ре на је 
ова смо тра у јед ном од нај ве ћих 
, а мно ги ка жу и нај леп ших срп
ских се ла Ја бла ни ци. Не гу ју ћи 
дух ста ри на, не са мо кроз пе сму 
и игру већ и кроз над ме та ња у 
ста рим ве шти на ма кроз ко је су 
се не кад на ва ша ри ма и са бо ри
ма так ми чи ли на ши пре ци, сво
јом жи во пи сно шћу и да нас оку
пља ју мно го број ну пу бли ку.

 Ви ше бој је отво рио за ме ник 
пред сед ни ка оп шти не Ча је ти на  
Ар сен Ђу рић ко ји је ис та као да се 
оп шти на тру ди да, ула жу ћи у ин
фра струк ту ру сво јих се ла, уна пре
ди ква ли тет жи во та ме шта на. Да у 
то ме успе ва, ре зул тат је и ова ква 
ма ни фе ста ци ја ко ја је и ове го ди
не до ве ла пут ни ке на мер ни ке из 
свих кра је ва Ср би је и ши ре.

„Oрганизација ова квих ма ни
фе ста ци ја до при но си афир ма
ци ји при род них ле по та, кул тур
ноисто риј ских зна ме ни то сти 
ко је се на ла зе на те ри то ри ји оп
шти не Ча је ти на и све то по спе
шу је ка ко раз вој ту ри зма на Зла
ти бо ру та ко и се о ског ту ри зма у 

на шим се ли ма. Ова 
на род на смо тра ни је кла сич
на ту ри стич ка ма ни фе ста ци ја 
јер вред ну је не ке тра ди ци о нал
не вред но сти и про мо ви ше тра
ди ци о нал не ди сци пли не ко је су 
на жа лост по ма ло за бо ра вље не у 
Ср би ји, али ми се тру ди мо да их 
очу ва мо“, ре као је Ар сен Ђу рић.

Ор га ни за тор, Ту ри стич ко удру
же ње Ја бла ни ца, овом ма ни фе
ста ци јом не гу је не кад та ко би
тан, а да нас ре дак ста ри за нат 
– пра вље ње ка тра на. У овом се
лу не ка да су од про из вод ње цр не 
смо ла сте теч но сти, ко ја се до би ја 
де сти ла ци јом бо ро вог лу ча, жи
ве ле чи та ве по ро ди це.

„Ово је тра ди ци о нал ни про из
вод ово га кра ја и на род ни лек ка
ко за љу де, та ко и за сто ку. До ста 
се у ово да на шње вре ме ко ри сти 
у са вре ме ној ме ди ци ни. Ко ри
сти га фар ма це ут ска ин ду стри ја 
, али ево ми има мо при ли ку да 
по ка же мо Ср би ји, и ши ре ка ко се 
про из во ди овај ста ри про из вод 
ка тран“, об ја шња вао је при сут ни
ма Ми ло је Ра јо вић, пред сед ник 
СО Ча је ти на, отва ра ју ћи у по по
днев ним ча со ви ма ка тра ни цу.

О ка тран џи ја ма и ки ри џи ја
ма пи са ли су мно ги пе сни ци, а 

сти хо ви ма До бри це 
Ери ћа нас је по здра вио глу мац 
ама тер Жар ко Бо жа нић ко ји је и 
ро ђен у овом се лу:

„Лу чар др жи зу бљу лу ча
у ру ци му бук ти цвет
то је ва тра што кљу ча
ње гов пут у бе ли свет.“
Ре зул та ти так ми че ња из ра зних 

ди сци пли на или ве шти на, ко је су 
чи тав дан за о ку пља ле па жњу по
се ти ла ца , су сле де ћи: у ско ку у 
даљ се над ме та ло 10 так ми ча ра, а 
ско ком од три ме тра пр во ме сто је 
при па ло Да ни је лу По по ви ћу, Ду
шан Си ме у но вић је био дру ги а 
тре ћи Сте фан Стан ко вић.

У ди сци пли ни ба ца ње ка ме
на с ра ме на по бед ник је био Не
над Мар ти но вић,, дру го ме сто је 
осво јио Сте фан Пет ко вић, а тре
ће Ми ћо Ра до вић. У пре вла че ње 
клич ка пр во ме сто је по сле же
сто ке бор бе при па ло Дра го шу 
Ми ја то ви ћу ко ји је ре зул та том 
2:1 са вла дао Стра хи њу Ро си ћа. 
У пре вла че њу ко ноп ца нај бо
ља је би ла еки па „Сте фан и Див“, 
док је дру га „Ја бла ни ца“ а тре ћа 
„Трип ко ва“. У ди сци пли ни скок 
увис пр во ме сто је осво јио Да ни
јел По по вић ко ји је пре ско чио 
156 цен ти ме та ра. Дру го ме сто је 
при па ло Мар ку Ма то ви ћу, а Вук

ман Бо жо вић 
је био тре ћи. Сте фан Пет ко

вић је осво јио пр во ме сто у ди
сци пли ни пре вла че ње ру ком, а 
у фи на лу је са 2:0 са вла дао Алек
сан дра Ра ко ви ћа. У ди сци пли ни 
пу за ње уз бан де ру пр во ме сто 
је при па ло Ђор ђу Ла зи ћу, док је 
дру ги био Да вид Ја џић. 

У рад ним ди сци пли на ма та ко
ђе је би ло за ни мљи во – у стру
га њу те сте ром кла да ром пр ва је 
еки па Љу бе Ба ки ћа Ли ска, док 
је у ди сци пли ни стру га ње ду бе

ћом те сте ром пр во ме сто при па
ло еки пи Удо ви чићУро ше вић. 
У руч ном стру га њу ду бе ћом те
сте ром по бе ди ла је еки па Ри је
ка, дру га Ли ска, а тре ћа Трип
ко ва. У тр ци ко ња пр во је гр ло 
Ви хор вла сни ка Сте фа на Са ви
ћа, а у над ме та њу у ву чи на вла
ци коњ ским јед но пре гом као и 
дво пре гом пр во ме сто је за у зе ло 
гр ло Не ма ње Цве ти ћа. У ву чи на 
вла ци во лов ском за пре гом по бе
ди ло је гр ло Ми ло ра да Ан џи ћа.

Уз ле по вре ме, до бро рас по ло
же ње и спорт ски дух про те као 
је и ово го ди шњи ви ше бој, у ор
га ни за ци ји ТУ Ја бла ни ца и под 
по кро ви тељ ством оп шти не Ча је
ти на, ТО Зла ти бор и СЦ Ча је ти на. 

Мир ја на Ран ко вић Лу ко вић

ка мен с ра ме на нај да ље ба цио не над Мар ти но вић, у пре вла че њу ко ноп ца  

пр ва еки па „сте фан и див’’, а у пу за њу уз бан де ру по бе дио Ђор ђе ла зић

На род на над ме та ња и пра вље ње  

ка тра на на ви ше бо ју у Ја бла ни ци

Фото Самир Аслани
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Кроз Програм мера подршке за спро
вођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја, општи

на Чајетина је у 2017. години издвојила  
значајна средства за набавку репромате
ријала са циљем планског вештачког осе
мењавања крава и јуница на територији 
ове локалне самоуправе. Намера да се на 
територији општине Чајетина ради план
ско вештачко осемењавање потекла је од 
стручног тима ‘’Златиборског еко аграра’’. 

Након мапирања потенцијалних 
пољопривредних газдинстава која би ко
ристила услуге по основу ове мере, рас
писана је јавна набавка. Семе је набавље
но од „Геностарс Темерин“ 
из Темерина, званичног  за
ступника у Србији „Генос
тара“ из Аустрије, водећег 
центра за репродукцију и 
вештачко осемењавање го
веда у тој земљи и једног од 
најбољих у свету за развој по
пулације сименталске расе и 
унапређење генетске основе 
у говедарству. Укупна вред
ност набавке по овом основу 
била је 1.918.224 динара (са 
ПДВом). Набављено је 714 
доза и то: 200 доза сексира
ног семена на женски пол и 
514 доза конвенционалног 
семена. Сво семе је набавље
но од квалитетних приплод
них бикова сименталске расе 
који су одабрани по одређеном критерију
му од стране стручних лица. 

Иван Гујаничић из ‹›Златиборског еко 
аграра›› каже да су услови приликом рас
писивања јавног позива били јасно дефи
нисани, а то значи да се на позив могао 
одазвати само онај ко има регистровано 
пољопривредно газдинство са активним 
статусом и пребивалиште на територији 
општине Чајетина, да у свом власништву 
има најмање 10 и више женских приплод
них грла говеда рођених закључно са 30. 
септембром 2016. године.

„Интересовање је много веће него што 
смо очекивали. На позив су се јавила 52 

пољопривредна газдинства. Пољопривре
дници који су испунили услове да корис
те права по основу мере били су дужни да 
потпишу уговор са ‘’Златиборским еко аг
раром’’ у коме су тачно дефинисана сва 
права и обавезе потписника уговора. Дозе 
семена распоређене су по газдинству на 
основу броја плоткиња сименталске расе 
које су под контролом основне одгајивач
ке организације тј. матичне службе“, до
даје Гујаничић.  

Незаобилазна карика у целом подухва
ту су ветеринарске станице које су укључе
не и спроводе вештачко осемењавање на 
територији општине. Ветеринарске стани

це које врше осемењавање по основу ове 
мере су она са седиштем у Мачкату и ста
ница са седиштем у Чајетини. Оне су, као 
и пољопривредници, потписале уговор са 
‘’Златиборским еко аграром’’ по коме су 
одређени начин складиштења и чувања 
семена, активности осемењавања, цена 
коштања услуге, вођења евиденције, пи
сање извештаја и његово достављање на
длежним лицима у ‘’Златиборском еко аг
рару’’ за праћење подухвата.

Гујаничић објашњава зашто је овим по
духватом обухваћена само сименталска 
раса: ‹›То је веома заступљена раса гове
да у Србији. Она је комбинованих про

изводних способности, врло захвална за 
гајење у нашим крајевима. Сименталска 
раса говеда је заступљена са више од 80 
одсто од укупне популације говеда на те
риторији општине Чајетина. С тим у вези  
циљ овог подухвата јесте оплемењивање 
постојећег расног састава, а сама селек
ција превасходно треба да иде  у правцу 
побољшања млечности“. 

Међу пољопривредним газдинствима 
која су испунила услов за коришћење ус
луге по основу ове мере је домаћинство 
Александра Костадиновића из Бранежаца, 
који је пољопривредом активније почео да 
се бави након одласка у пензију.

„Еко аграр ми је за ову го
дину доделио укупно 13 се
мена за приплод. Већ је иско
ришћено пет. Тренутно имам 
седам крава и седам јуница. 
Имам десетак оваца и толи
ко јагањаца које држим за 
своје потребе. Сазнајући за 
неке стимулације и подсти
цаје које нуди ‹Златиборски 
еко аграр› отпочео сам са
радњу са њима. Према мени 
су увек били коректни . Ја сам 
одушевљен њиховим радом 
и њиховом помоћи. Мислим 
да ниједна општина у Ср
бији у овој мери не помаже 
пољопривреднике као Чаје
тина“, истиче Костадиновић.

Намера ‘’Златиборског еко 
аграра›› је да се активности по овом ос
нову наставе, а да се у цео процес укључи 
што више пољопривредних газдинстава 
која  ће овим путем побољшати генетику 
запата. Сви они који нису користили пра
во по основу ове мере имаће шансу да га 
користе у наредном периоду. Фокус неће 
бити само на оним пољопривредним газ
динствима која имају у свом власништву  
10 и више плоткиња већ и мање, с тим што 
ће сигурно постојати лимит тј. граница ми
нимума приплоднх женских грла испод 
које неће бити прихватљиво учешће оних 
који имају испод тог броја. 

Драгана Росић

Власницима сименталки 
помаже „Еко аграр’’

с циљем оплемењавања расног састава набављен и газдинствима подељен  
репроматеријал за вештачко осемењавање крава и јуница

Дозе семена распоређене су по газдинству на основу  
броја плоткиња сименталске расе
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П
о десети пут на Златибору, Синдикат 

српске полиције ове године окупио је 

648 полицајаца, а реч је о најмасов-

нијем окупљању полицајаца који су, упркос 

безбедносној ситуацији у нашој земљи, успе-

ли да одвоје овога пута два дана како би се 

дружили и надметали између себе.

„Наша ‘Полицијада’ је постала бренд и ми 

смо највише, од свих синдикалних организа-

ција које праве овакве скупове, препознатљи-

ви по томе што окупљамо велики број учес-

ника. Ове године је можда и најмањи број 

зато што ово по први пут траје два дана, тако 

да се надамо да ћемо већ следеће године оку-

пити поново око 1.000 људи“,  каже Лазар Ра-

нитовић, председник Синдиката српске по-

лиције.

Овогодишња ‘’Полицијада’’ имала је 12 

спортских дисциплина, а од екипних спорто-

ва били су мали фудбал, баскет за мушкар-

це и жене, одбојка, стони тенис, тенис, рибо-

лов, стрељаштво и надвлачење конопца. Гости 

‘’Полицијаде’’ били су представници из Сло-

веније и Бугарске.

„Ове године  смо на ‘Полицијади’, учествује-

мо у спортским догађајима и нека најбољи 

победе. Први пут смо на Златибору и морам 

да кажем да је организација одлична, као и 

сам Златибор“, каже Лука Великов Лазарски, 

председник синдикалне групе МУП Бугарске.

Најбоља екипа у малом фудбалу била је 

синдикална група Ариље, у баскету за жене 

синдикална група ДСИ 92 , а за мушкарце син-

дикална група одред жандармерије Краљево. 

У одбојци за мушкарце најбоља је била син-

дикална група Пријепоље, док је свеукупни 

победник овогодишње ‘’Полицијаде’’ био РЦ 

Нови Сад.

„Моје лично мишљење је да је ово одлич-

на прича, да се људи на неки начин растере-

те од свих обавеза, пословних и приватних, и 

заиста сам задовољна целом организацијом, 

девојкама и колегама. Све је било супер“,  каже 

Милена Радуловић из ПУ Град Београд.

„Регионални центар Пријепоље, који обух-

вата чланове Синдиката српске полиције из 

полицијских станица Пријепоље, Прибој и 

Нова Варош, као и Граничну полицију и ва-

трогасце, бранио је титулу свеукупног побе-

дника  освојену прошле године. Ове године 

нисмо успели да остваримо тај успех, екипно 

смо били пети“, каже Виктор Ратковић, гене-

рални секретар Синдиката  српске полиције.

„Ово је постала једна лепа пракса већ 10 го-

дина, а циљ је баш то – да се сви дружимо, 

да се мало опустимо, баш због тог посла који  

обављамо, а нимало није лак. Прва је година 

да је ‘Полицијада’ трајала два дана  и надам 

се да ће овако остати, јер је ово заиста преле-

по“,  истиче Александар Голубовић, ПУ Ужице.

Покровитељи овогодишње ‘’Полицијаде’’ 

били су, између осталих, општина Чајетина, 

Туристичка организација Златибор и одма-

ралиште ‘’Сунчани брег’’. Н. Џелебџић

Фото Самир Аслани

Полицајци се два дана  
надметали на Златибору

У не де љу 18. ју на са вет за род ну рав но
прав ност оп шти не Ча је ти на ре а ли зо вао је 
из лет за же не из се о ских ме сних за јед ни ца. 
из лет су ор га ни зо ва ле и спро ве ле чла ни це 
са ве та, мр зо ри ца Ми ло са вље вић и ива на 
Ми ло је вић. Про грам из ле та је об у хва тио по
се ту шу ма диј ским зна ме ни то сти ма – ма на
сти ру вра ћевш ни ца, спо менпар ку ,,кра гу је
вач ки ок то бар” и шу ма ри це, ме мо ри јал ном 
ком плек су опле нац и то по ли. Уче сни це су 
ужи ва ле у оби ла ску ових ме ста и ме ђу соб
ном дру же њу. на ра стан ку су из ра зи ле же љу 
да се у што ско ри јем ро ку по но во оку пе у не
кој слич ној при ли ци. З. В.

Из лет за же не из ча је тин ских се ла 
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на 14. јун, свет ски дан да ва

ла ца кр ви, ши ром све та се ор

га ни зу ју раз ли чи те ма ни фе ста

ци је са ци љем по ди за ња све сти 

о ви тал ној уло зи тран сфу зи је 

кр ви у спа са ва њу жи во та и уна

пре ђе њу здра вља љу ди. та ко је 

и ча је тин ски Цр ве ни крст ор га

ни зо вао го ди шњу сед ни цу скуп

шти не Цр ве ног кр ста, ко ри сте ћи 

при ли ку да се на при кла дан на

чин за хва ли до бро вољ ним да

ва о ци ма, рад ним ор га ни за ци ја

ма и са рад ни ци ма на њи хо вом 

до при но су до бро вољ ном да ва

ла штву.

на тој сед ни ци, по ред усво је

ног из ве шта ја о ра ду и фи нан сиј

ског из ве шта ја Цр ве ног кр ста за 

2016. и усва ја ња Про гра ма ра да 

и фи нан сиј ског пла на за 2017. 

го ди ну, до де ље на су и при зна

ња до бро вољ ним да ва о ци ма 

кр ви ко ји су сво ју ху ма ност ис

ка за ли на нај пле ме ни ти ји на чин 

у прет ход ној го ди ни.

„за хвал ни це смо де ли ли за 

јед но да ва ње, пет, два де сет, 

три де сет пет и пе де сет да ва

ња“, ка же Ми лан си мо вић, се

кре тар Цр ве ног кр ста. „наш да

ва лац Ми лој ко ку тле шић дао је 

крв ви ше од 100 пу та. кЈП „зла

ти бор“ је по дру ги пут до би ло за

хвал ни цу. они су и прет про шле 

го ди не нај ви ше да ли крв у то ку 

че ти ри го ди шње ак ци је. нај ви ше 

се гра ђа ни ода зи ва ју и, што ра ду

је по себ но, ода зи ва ју се мла ди.“

Би ти до бро вољ ни да ва лац кр ви 

ин ди ви ду ал на је од лу ка, а на не

ком ви шем ни воу то је част и при

ви ле ги ја. због че га се по је дин ци 

од лу чу ју да по ста ну да ва о ци, пи

та ли смо ове на ше ху ма не гра ђа не:

„тре ба по мо ћи љу ди ма у не во

љи јер ни кад се не зна кад ко ме 

мо же за тре ба ти крв. су тра мо же 

мо јој по ро ди ци да за тре ба, или 

би ло ко ме, и то ми је би ла мо ти

ва ци ја. до кле год бу дем мо гао да 

да јем крв – да ва ћу!“, ка же го ран 

ра ди бра то вић ко ји је до био за

хвал ни цу за 50 да ва ња кр ви.

слич но ми сли и не бој ша ку

зе ље вић ко ји је та ко ђе 50 пу та 

дао крв.

„да би се не ко ме по мо гло, да 

се спа су жи во ти. Би ло је слу ча је

ва да су ме зва ли (из тран сфу зи

је) и увек сам се ода звао том по

зи ву. ода зва ћу се и убу ду ће.“

за хвал ни це су до би ли и уче

ни ци основ них шко ла у Ча је ти

ни ко ји су уче ство ва ли на кви зу 

„шта знаш о Цр ве ном кр сту“ и на 

ли ков ном и ли те рар ном кон кур

су „крв жи вот зна чи“. ово је и је

дан од на чи на да се у не ком од 

ових ма ли ша на под стак не же ља 

да од пу но лет ства кре ну сто па ма 

да на шњих при ма ла ца при зна ња 

за ху ма ност и до бро вољ но да ва

ла штво кр ви. М. Р. Л.

Ђаци из Горње 
Шљивовице 

уредили 
школу и 

двориште
Док се већина ученика радује распусту, уче-

ници издвојеног одељења ОШ „Миливоје Бо-

ровић“ у Горњој Шљивовици последњи на-

ставни дан у овој години искористили су за 

уређење школе и школског дворишта. Они 

су заједно са својим учитељима, родитељи-

ма и бившим ученицима ове школе офарба-

ли ограду, тако да ће у новој школској години 

малишане сачекати веома занимљив школ-

ски амбијент.

По идеји деце и учитеља Марка Ђокића из 

четворогодишње школе у Горњој Шљивови-

ци, пред распуст се радило пуном паром на 

уређењу школске зграде, дворишта и ограде. 

Ђаци су изнели замисли како би они хтели 

да изгледа школско двориште. Уз помоћ на-

ставног особља, општине Чајетина, родитеља, 

али и бивших ђака све идеје спороведене су 

у дело.

„Постоји план да уредимо ово школско дво-

риште, да колико-толико тај изглед доведемо 

у ранг европских школа. А општина и сама 

школа изашли су нам у сусрет, да ова устано-

ва изгледа овако као сада – много лепо“, каже 

учитељ Марко.

Школа у Горњој Шљивовици у овој школској 

години имала је 13 ђака, док се у новој оче-

кује пет ђака првака и једна је од ретких сеос-

ких школа која из године у годину уписује све 

више ученика. Из овог разлога више се улаже 

у њу, као и у друге школе где је велика помоћ 

локалне самоуправе када су  у питању адапта-

ција простора и потребни реквизити.

„Највећи пораст ђака је у Мачкату, дели-

мично у Кривој Реци и у Горњој Шљивовици, 

док нам је Доња Шљивовица проблематична 

са бројем деце. То је велико село и ова чиње-

ница нас забрињава. Али и ова школа ће оп-

стати, неће се угасити, јер општина Чајетина 

води политику да и школа са једним ђаком 

ради, што је веома похвално. Јер, чим се сеоска 

школа угаси, то је онда проблем за цело село“, 

каже Иван Ивановић, директор ОШ „Миливоје 

Боровић“ Мачкат.

Сања Зорзић, Димитрије Петковић, 

Андријана Зорзић, Давид Марјановић, Сне-

жана Петковић, Бранко Ковачевић и Ивана 

Зорзић активно су последња два школска дана  

учествовали у уређењу своје школе. Н. Џ.

За хвал ни це ча је тин ским  да ва о ци ма кр ви
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Свечано и отмено, уз познате 
госте и свирку клавира, било 
је у суботње вече 24.јуна у 

холу хотела ‹›Палисад›› на злати
бору, где су у оквиру Видовданских 
културних свечаности поводом 
дана општине Чајетина заслужним 
ствараоцима додељена признања 
‹›Видовдански витез››. Ово је деве
ти пут да их општина Чајетина до
дељује у сарадњи са Клубом прив
редних новинара и уз подршку 
Туристичке организације златибор.

Жири Видовданских културних 
свечаности, којим је председавао 
председник општине Чајетина Ми
лан Стаматовић, доделио је седам 
витешких признања истакнутим при
падницима значајних професија. 

звање витеза српске књижевности 
припало је књижевнику академику 
Љубомиру Симовићу. Витез српске 
медицине је Хиландарско лекарско 
друштво чији је председник проф. др 
Радисав Шћепановић. Витез српске 
музике је наша најзначајнија интер
претаторка православне духовне му
зике дивна Љубојевић. звање вите
за српске глуме примио је познати 
глумац Војин ћетковић. Витез срп
ске културе за остварени изузетни 

‹›Пупин меморијални пројекат›› је 
Александра Нинковић Ташић. Витез 
српског сликарства је угледни ико
нописац Војислав Луковић. А звање 
витеза српске привреде додеље
но је фирми ‹›Електроват›› и њеном 
директору Радомиру Милекићу за 
пројекат златиборских минихидро
електрана на Црном Рзаву.

‘’Хвала вам што сте дошли и при
хватили да примите ово признање 
које додељује општина Чајетина››, 
обратио се лауреатима Милан Ста
матовић и напоменуо: ‹›Кренули смо 
с доделом витешких плакета пре де
вет година у сарадњи с Клубом прив
редних новинара, по замисли сада 

покојног новинара гордана Ранито
вића. А сада се види да смо у праву 
када ову награду додељујемо српској 
интелектуалној елити, изузетним ст
вараоцима који се нису истицали у 
медијима и политици, али остављају 
дубок траг у нашој свакодневици и 
српској историји. Надам се да ћемо 
убудуће још више сарађивати на срп
ским традиционалним вредностима 
које се овде најбоље чувају››.

 Академик Љубомир Симовић 
није могао да присуствује додели, 
њему је признање уручено у САНУ у 
Београду, а видео поруком поздра
вио је окупљене и  захвалио општи
ни Чајетина рекавши да је лепо што 

се при додели звања витеза није 
ограничила само на једну област. У 
име Хиландарског лекарског друшт
ва, у одсуству проф. др Радисава 
Шћепановића, признање је примио 
хирург др Предраг Савић, члан овог 
друштва које броји око 400 лекара и 
спаја хиљадугодишњу духовност са 
савременим научним сазнањима. 
А добитница звања витеза српске 
музике дивна Љубојевић бираним 
речима се захвалила на признању:

‘’Мислим да би ова комисија за 
избор на челу с Миланом Стамато
вићем требало да добије звање срп
ског витеза за препознавање правих 
вредности››, рекла је у свету призна
та дива наше духовне музике.

глумац Војин ћетковић, након 
садржајног образложења прочита
ног о његовој успешној каријери, 
захвалио се на признању и кратко 
рекао: ‹›Ако је све овако као што сам 
чуо о себи у образложењу, и то да 
сам заиста витез глуме, онда сам ја 
срећан човек’’.

Аплаузе окупљених добила је 
Александра Нинковић Ташић, ау
торка пројекта о Пупину, када је ка
зала да су ‹›изворишта и упоришта 
великих витезова срца и ума управо 
ова места која спајају српску тради
цију, с једне, и поглед ка звездама, 
с друге стране››. 

‘’Иконописац се свакога дана су
среће са витезовима духа и тела, са 
светитељима. Као и свако дете и ја 
сам желео да будем витез, а сада 
ми се се то остварило’’, истакао је 
витез српског сликарства иконопи
сац Војислав Луковић. У име фирме 
‹›Електроват›› Радомир Милекић је 
изјавио да му је драго што је у овом 
пројекту препознат њихов рад и зна
чај пројекта хидроцентрала за ло
калну заједницу.  

У културном делу програма уз 
клавирску пратњу је наступио тенор 
Мирко Милановић, а доделу су во
дили глумица Вјера Мујовић и Иван 
голушин. М. Ј.

Признања „Видовдански витез” 
заслужним ствараоцима

‘’Мислим да би ова комисија за избор на челу с Миланом Стаматовићем требало да добије звање српског витеза  
за препознавање правих вредности››, рекла је Дивна Љубојевић, награђена признањем витеза српске музике
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„Хилз ап” фестивал  
од 13. до 15. јула  

на Златибору
Straight Mickeu and Boys, Мортал  
Комбат, Канда Коџа и Небојша,  

Атомско склониште и други  
на четвртом фестивалу рок, хип-хоп  

и електро сцене

Најбоља журка у овом делу Србије, злати
борски ‘’Хилз ап’’ фестивал  биће одржан 

од 13. до 15. јула. Организатори настављају да 
унапређују овај музички догађај па нас и ове 
године очекују богат програм, велика имена 
рок, хип хоп и електро сцене што гарантује 
врхунски провод под звезданим златиборс
ким небом. 

Као и сваке године, ‘’Хилз ап’’ даје простор 
младим, неафирмисаним бендовима који ће 
отварати свако вече фестивала и тако добити 
прилику да се представе публици.

Извођачи који ће наступати на главној бини 
фестивала у Тић Пољу брижљиво су изабрани 
и укомпоновани тако да ће свако вече чинити 

целину за себе. Наступиће један од најбољих 
бендова нове генерације ‘’Straight Mickeu and 
Boys’’, духовити и бучни ‘’Мортал Комбат’’, за
гребачке звезде ‘’Еlemental’’, ‘’Irie FM’’,  Канда 
Коџа и Небојша, ‘’Ортодокс Келтс’’,  панк иконе 
‘’Џа или Бу’’ и ‘’Atheist Rap’’. Поред њих публика 
ће имати прилику да види и пионире алтерна
тивног звука ‘’Обојени програм’’ и рок легенде 
горан Баре и ‘’Мајке’’,’’ Лет 3’’ и сигурно један 
од назначајнијих бендова на овим просторима 
Атомско склониште. 

Крај сваке фестивалске вечери за резерви
сан за хипхоп ритмовиме, па ћемо имати при
лику да уживо слушамо и ђускамо уз ‘’Prti Bee 
Gee’’, ‘’Sajsi Mc’’ и ‘’Who See’’.

Бина у шуми (Shuma stage) која је у програм 
фестивала уврштена прошле године показала 
се као пун погодак, а  на њој ће овај пут насту

пити сам крем актуелне електро сцене. Тако ће 
ритам ноћи давати Lena Glish, Dumanua, Мар
ко Милосављевић, Илија Ђоковић, Кристијан 
Молнар,Yap Me Strobe и највећа имена српске 
ди џеј сцене дејан Милићевић, Марко Настић 
и Леа добричић.

Поред музичког програма, “Хилз ап” по
сетиоцима, традиционално, нуди различите 
допунске садржаје. Ове године ће бити орга
низовани турнир у баскету 3 на 3 и трка у пла
нинском оријентирингу. 

Карте за фестивал су већ у претпродаји, а 
они који пожуре са куповином могу искори
стити различите погодности које је обезбедио 
организатор. 

грађани општине Чајетина и овај пут могу 
купити карте по повлашћеним ценама.

З. В.

У организацији ОШ „Миливоје Бо
ровић“ из Мачката, у чајетинској 

библиотеци одржан је трећи  Квиз 
знања из екологије. Учествовало је 
пет екипа, ученика седмих разре
да, и то из ОШ „Миливоје Боровић“ 
Мачкат као и из њихове школе из 
Шљивовице, ОШ „димитрије Туцо
вић“ из Чајетине и са златибора те  
ОШ „Саво Јовановић Сирогојно“. 
Прво место припало је седмацима 
из Чајетине.

Трећи по реду општински квиз из 
екологије протекао је у најбољем 
реду. Организатори су похвалили 
колеге из основних школа и ђаке, 
који се сваке године радо одазо
ву учешћу у квизу. Од ове годи
не укључили су се и многобројни 

спонзори, који су деци обезбедили 
награде. А деца су показала завид
но знање из ове области.

„Прилично сам задовољна њи
ховим знањем, јер овде није било 
чисто знање репродукције. Било је 
и игрица меморије и разних дру
гих игара, где су се деца одлич
но снашла.Сваке године ђаци све 
више знају о екологији, јер су све 
наше школе укључене у програм 
Еко школе“, каже Ана Ристановић, 
учитељица ОШ „Миливоје Боро
вић“ Мачкат и координатор  про
грама Еко школе.

Организовање квиза из еколо
гије има за циљ развијање еколош
ке свести и бриге за животну среди
ну. да су свесни и савесни, седмаци 
су то показали својим знањем и 
пласманом. Прво место припало је 
екипи ОШ „димитрије Туцовић“ из 
Чајетине, а учесници кажу да није 
било тешко, јер су се припремили. 
А ево зашто су баш изабрали еко
лошку секцију:

„занима ме како да сачувамо пла
нету, да просто направимо боље ме
сто за живот. Јер, еколози сами имају 
велики утицај и без њих би ова пла

нета пропала“, каже Нађа Радибра
товић, ученица седмог разреда ОШ 
„димитрије Туцовић“ из Чајетине.

другопласирана је била екипа из 
ОШ „Миливоје Боровић“  Мачкат. 
И њихови утисци веома су пози
тивни:„Није било тешко, занимљи
во је ово наше дружење, а победа 
је била на другом месту. Спрема
ли смо се око 15 дана са наставни
цом биологије. Ја лично волим еко
логију, јер можемо да помогнемо 
очувању природе и самим тим по
мажемо прво животињама, па са
мим тим и људима“, каже Анђела 
гојковић из ОШ „Миливоје Боро
вић“ Мачкат.

Треће место заузела је екипа из 
Шљивовице. Н. Џ.

Ђаци из Чајетине најбољи у 
квизу знања из екологије
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Пише: Милисав Р. Ђенић

Радосав Симић је рођен 1882. го-
дине у селу Бранешцима, у по-
родици Павла и Јоване, рођене 

Јездовић. По завршетку два разреда 
основне школе у Чајетини одлази у 
Чачак, јер га усваја стриц Крста, који 
није имао деце. После завршене ос-
новне школе и пет разреда гимназије 
уписује стару Богословију у Београду 
коју, као члан последње  генерације, 
завршава 1902. године. 

Захвалност према стрицу и њего-
вој супрузи Анђи, изнета у писму зах-
валности, била је дубока и трајна: “Ви, 
моји други родитељи, тога дана сте 
ме поново родили и усинили за други 
бољи и за мене срећнији живот. Вама, 
мојим родитељима другим и највећим 
добротворима после Бога, имам да се 
захвалим што се данас не мучим у 
месту рођења – Златибору већ бегујем 
у данашњем положају као свештеник”.

Октобра 1902. године постављен је 
за привременог учитеља у селу Доња 
Краварица у срезу драгачевском. Тако 
почиње један плодан, предан и сјајан 
рад на просвећењу и духовном развоју 
српског народа, који није престајао то-
ком читавог живота овог духовника. Са 
изузетним надахнућем остваривао  је 
своју жељу да остави трајну успоме-
ну о свом животу и раду као родитељ, 
учитељ и свештеник.

Подизао школе, оснивао  
задруге, поправљао цркве 

Службу напушта у августу 1904. го-
дине и одлази да одслужи војни рок, 
а само након годину дана стиже у 
Рогачицу да као привремени учитељ 
настави своју просветитељску делат-
ност. Током две године рада основао 
је земљорадничку задругу и стрељачку 
дружину чији је био председник,  по-
диже чесму и трпезу на гробљу. Епис-
коп жички Сава Дечанац 1907. годи-
не рукоположи га у чачанској цркви 
за ђакона, а месец дана касније у чин 
свештеника. Одмах је добио посао у 

сирчанској парохији, али је истовре-
мено годину дана обављао и дужност 
вероучитеља у чачанској гимназији. О 
том времену прота пише:

“Како Сирча није имала школу, већ 
су им ђаци ишли чак у Краљево на 
школовање, прелазећи чамцем Мо-
раву и излажући се опасности наро-
чито када Морава надође, то сам од-
мах почео код грађана агитовати за 
прављење школе. Са председником 
општине, општинским одборницима 
и виђеним грађанима успео сам да 
зидање школе почне 1909. године... У 
недостатку учитеља постављен сам ја 
као свештеник за њеног првог учитеља 
и био сам учитељ школске 1910/1911. 
године”.

Прота Симић наставља 
свој племенити рад, 
1910. године ос-
нива земљорад-
ничку задругу у 
којој преузима 
дужност пред-
седника, се-
кретара и бла-
гајника, која 
у б р з о  п о -
стаје једна од 
најбољих у жич-
ком округу. Осим 
тога основао је певач-
ко друштво ‘’Свети Илија›› 
које је током 1911. године одржа-
ло неколико запажених концерата у 
Краљеву, Чачку и Врњачкој и Мата-
рушкој бањи. Основао је и стрељач-
ку дружину.

Мештани Сирче нису заборави-
ли свог свештеника, на свечаном ос-
већењу споменика јунацима у рату за 
ослобођење 1922. године примио је 
диплому о избору за почасног грађа-
нина општине сирчанске коју је доста 
емотивно примио. Из Сирче на своју 
молбу 1912. године премештен је на 
упражњено место у Прањанској па-
рохији, али недуго затим Србија ула-
зи у дуго раздобље ратова. 

Прота је 1915. године био принуђен 
да напусти парохију, пређе са војском 

албанску Голготу и стигне у Француску 
где проводи читаво време рата. У Мар-
сеју је боравио око три месеца радећи 
у фабрици као обичан радник, а потом 
је упућен у српску избегличку колонију 
у Мондофену за тамошњег свештени-
ка, где врши црквене обреде.

У избеглиштву је требало људима 
лечити душе, утешити их у болу, дати 
нову наду, што је прота својеврсном 
топлином, као истински духовни отац, 
и чинио, јачајући њихово уверење да 
ће се ипак једнога дана вратити својој 
отаџбини, за коју су се тако усрдно мо-
лили. Посебно тешки били су велики 
празници.

О томе прота пише у свом ‘’Путо-
пису››: “Освануо је Ускрс – 10/23. 

априла 1916. г. дан  радо-
сти сваког хришћани-

на. Решио сам да тог 
дана позовем све 

избеглице пред 
ручак на молит-
ву Богу, да ос-
ветим водицу 
и попрскам их 
водицом, да им 

одржим говор и 
благословим јаја 

и софру. Дирљив 
је призор био за све 

нас. Плакали смо сви и 
молили се Богу да нас што 

скорије врати у нашу Отаџбину – на-
шим милим и драгим”.

После годину дана премештен је 
у јужну Француску, у Драгињон, где 
поново образује црквицу и врши бо-
гослужење и друге обреде. Обила-
зи и околне вароши, свуда где има 
Срба раздвојених од својих породица, 
храбри их да не клону духом и верују 
у васкрс отаџбине. Са пуно емоција 
прота о томе пише: “Дирљиве су биле 
наше молитве и наша богослужења 
у изгнанству. Ускрс, Божић Св. Сава, 
као и за Петровдан и друге празнике 
пропраћали смо сви са болом у души, 
уздахом и сузама, сећајући се својих 
милих и драгих, својих домова, своје 
отаџбине – како је све некад било а 

како је данас. Реч свештеникова мно-
го је значила. И ја сам колико сам знао 
и умео тешио их и храбрио, да не кло-
не духом и вером у Бога.” 

По повратку у земљу одлази у 
Прањане где поправља оштећену 
цркву. У јануару 1921. године, због 
школовања деце, одлази у Стапар-
ску парохију са седиштем у Ужицу, 
али само после неколико месеци до-
бија премештај у село Дрежник. Поред 
свих редовних дужности, радио је и на 
многим друштвеним пословима. Био је 
члан управе Црвеног крста, једно вре-
ме и председник, затим члан управе и 
благајник Соколског друштва, члан уп-
раве Планинарског друштва, благајник 
‘’Набављачко – потрошачке задруге’’...

                                               
Завичај није заборавио

Ипак, највећу хуманост показује ра-
дом у Ђачкој трпези у Ужицу у којој је 
био председник више од петнаест го-
дина. Бринуо се о сиромашним ђаци-
ма, скупљао прилоге за одржавање 
ове трпезе за око 150 незбринутих уче-
ника свих ужичких школа све до рата. 
Поред тога био је хонорарни свеште-
ник ужичке болнице и ужичког војног 
гарнизона. Предавао је војницима ве-
ронауку, вршио заклетве војске, при-
чешћивао, држао опела...

Прота врло реално резонује: “По-
што сам радио и урадио доста у мно-
гим местима службовања и сматрам 
да сам тим својим радом  оставио лепе 
успомене, решио сам да урадим нешто 
и у свом месту рођења Бранешцима. 
Прва ми је замисао била да се одужим 
палим ратницима свога села и сусед-
ног села Семегњева, да им имена ове-
ковечим”.

На Оку постоји јак извор планинске 
воде за коју се веровало да је лекови-
та. Народ је приповедао да се ту некад 
умила слепа девојка и повратила вид, 
па су многе хендикепиране особе од 
памтивека долазиле на видовдански 
вашар да се пре изласка сунца умију 
и доживе судбину девојке из легенде. 
Не само из златиборских села, на Оку 
се окупљало и старо и младо, од Се-

Племенито дело проте Радосава Симића
Након изгнанства из земље заједно са српском 

војском, прота и добротвор Радосав Симић бора-
ви у Француској и обилази многа туристичка на-
сеља разбацана по Алпима у жељи да их упозна и 
по њиховом узору развија свој завичај. Апеловао 

је на одговорне људе задужене за развој злати-
борског туризма да се обавезно врши раздвајање 
насеља, да колоније болесних лица буду одвојене 
од дечјих, спортских и туристичких насеља, јер је 
тада Златибор био проглашен терапијским под-

ручјем за одређене врсте плућних обољења. Није 
нудио само сјајне идеје – на свом имању на Оку 
поклонио је земљиште, грађу и други грађевин-
ски материјал да се изгради дечје летовалиште 
са летњим базенима и кабинама.   

Прота Радосав Симић
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војна до Негбине и од Равни до Мо-
кре Горе.

Пошто је извор служио и као појило 
за стоку вода се брзо мутила, па пасти-
ри и намерници често нису могли да је 
користе, а косци враћали празне буце, 
то је подстакло проту да заинтересује 
народ околних села за изградњу спо-
мен-чесме. На видовданском вашару 
1928. године изнео је идеју и од виђе-
нијих мештана формирао одбор, који 
је имао задатак да прикупља средства 
и руководи градњом.

Добровољним прилозима грађана и 
државном помоћи убрзо је прикупљен 
потребан новац. Од бројних дарода-
ваца треба похвалити Обласни одбор, 
који је донео одлуку да се одбору за 
изградњу чесме на Оку додели 10.000 
динара на име помоћи. Пројекат чесме 
и споменика урадио је инж. Велисав 
Томашевић, а радове изводио преду-
зимач Никола Прохоров. Леп и скла-
дан камени обелиск, на коме су испи-
сана имена 202 погинулих ратника из 
Семегњева, Бранежаца и једног дела 
Шљивовице, завршен је 1930. године 
када је служен парастос ратницима.

Поклонио очевину  
за дечје летовалиште

По сећању проте Симића, тог сун-
чаног летњег дана окупило се преко 
5.000 душа из Ужица и златиборског и 
ужичког среза. Играло је десет народ-
них кола у пољу код чесме. Дошао је 
краљев изасланик,  командант IV пука 
из Ужица, дошла је војска са војном 
музиком да ода пошту палим јунаци-
ма, стигао је изасланик бана из Сараје-
ва, изасланик окружног бановинског 
инспектора, изасланик министра про-
свете и још много чиновника и углед-
них грађана. Било је и седам свеште-
ника, а споменик је открио краљев 
изасланик.

Прота Симић се није задовољио 
само подизањем споменика и чес-
ме, то је заправо почетак реализације 
његове визије једног модерног лето-
валишта, које ће омогућити физич-
ку релаксацију и душевни мир љуби-
тељима природних лепота. Предложио 
је Хигијенском заводу из Београда да 
ту подигне дечје летовалиште и за те 
потребе поклонио им ливаду са шу-
мом. Стручна комисија, др Иванић, 
др Шнајдер и инж. Томашевић, убрзо 
се нашла на Оку, прегледала локацију 
и надлежне известила да постоје иде-
ални услови.

Хигијенски завод из Београда и Дом 
народног здравља из Ужица уложили 
су 70.000 динара у изградњу отворе-
ног летњег купалишта.  Два базена, за 
децу и одрасле,  два туша, четири свла-
чионице, плажа и рибњак завршени су 
1932. године. О освештењу купатила 
писала је ‘’Политика››:

‘’Свечаном отварању, 17. јула 1932. 
године, присуствовали су угледни гос-
ти међу којима изасланик Дринске 
бановине Бора Петровић, Жика Ерић, 
лекар чачанске школске поликлинике, 
представник Дома народног здравља 
из Ужица Коста Харамбашић, ужички 
соколи са Ђоком Драшкићем и Владе-
том Милетићем, чачански скаути са 

Љубом Селаковићем, затим гости са 
златиборских колонија Краљеве Воде, 
Палисада, Чајетине и Ужица. Свечани 
чин освећења извршио је прота Си-
мић уз асистенцију свештеника Бла-
гоја Шишаковића и учитеља Здравка 
Аћимовића.

Прота даље пише: “Да бих еко-
номски и здравствено помогао свом 
месту рођења, својим земљацима, ја 
сам поклонио Хигијенском заводу у 
Београду једну моју ливаду – очевину 
са лепом буковом шумом те је завод 
на том имању подигао Дечије лето-
валиште. Лети је излазило у неколи-
ко партија по 200 и више деце ради 
одмора и опорављања. Зграда је била 
веома модерна и у оно време ово де-
чије одмаралиште сматрало се за нај-
модерније у Србији, поред  удобности 
имало је и електрично осветљење из 
своје сопствене мале централе”.

У циљу реализације своје замисли 
прота је 1931. године на свом имању 
подигао десет дрвених павиљона, рес-
торан ‘’Око’’ и пекару, и тако уобличио 
једно угодно место за летовање. Ресто-
ран је радио у летњој и зимској сезо-
ни, а издаван је угоститељима који су 
спроводили протине замисли о здра-
вој домаћој храни. Прота истиче ко-
ристи које је донело отварање овог 
летовалишта.

“Вођено је рачуна да ово летова-
лиште буде само за здраве особе. 
Мештани из суседних села снабдевали 
су летовалиште разним пољопривред-
ним производима и Око је заиста била 
добра пијаца за прођу њиховим про-
изводима. Зими су пак излазили сму-
чари, па је и од њих мештанима била 
прилична корист: и овим, поред пре-
храмбених артикала  продавали су ву-
нене рукавице, чарапе и друге вунене 

одевне ствари. У дечјем одмаралишту 
био је сталан лекар који је народу дос-
та помогао у здравственом просвећи-
вању дајући им разне савете као и ле-
карску помоћ”.

На добробит туризму  
Златибора

Своје замисли прота је у потпуности 
остварио, то потврђује и тадашња 
штампа: “Сем купатила, прота г. Си-
мић успео је да својим трудом заснује 
такозвану ‘’Колонију здравих››, у коју 
могу да дођу само здрави. Она већ има 
ресторан снабдевен одличним јелом и 
пићем, пекарницу, ледару и неколико 
дрвених зграда са 20 соба за самце и 
породице. Стварање оваквих колонија, 
на разним крајевима Златибора, а на-
рочито деобом на колоније здравих и 
болесних, најзгодније је за Златибор. 
Ако би се све груписало око Краљеве 
Воде, онда би тамо постала варош, што 
не одговара циљевима који треба да се 
остваре да би Златибор уистину постао 
модерно излетиште и летовалиште”.

После рата прота Симић је смењен 
са дужности намесника од стране 
нових власти које га оптужују за са-
радњу са Немцима. О том случају он 
говори без горчине, оптуживања и ја-
диковања, помирен са судбином ма 
каква она била и са дубоким миром 
у себи, уверен у исправност својих 
дела. Сећајући се тог времена прота је 
записао: “После ове наше свечаности, 
ја сам по жељи овдашње грађанске 
власти, јер су ме сматрали сарадни-
ком Немаца будући да сам за време 
рата архијерејски намесник и стареши-
на цркве, поднео г. Епископу оставку”.

После 50 година службовања, 1952. 
године одлази у  пензију. За плодан 
свештенички и друштвени рад цркве-
не власти га одликују црвеним поја-
сом, камилавком, протским чином и 
напрсним крстом, највећим црквеним 
одликовањем. Од стране грађанских 
власти добија Орден Светог Саве IV и 
V реда, Орден Југословенске круне V 
реда,  Албанску споменицу и Сребр-
ну медаљу Црвеног крста. Фонд Њ. В. 
Краља Александра Карађорђевића до-
дељује му похвалницу и новчану на-
граду за његов рад на пољу културног 
подизања нашег села. Златиборци чу-
вају успомену на свог неимара – данас 
улица која води ка Оку носи име Радо-
сава Симића.  

Прота Симић умро је 1966. године у 
Ужицу, а сахрањен је у Београду.  Спомен чесма „Око”

Са породицом
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Ве че се ћа ња на умет ни ка из 
Тр на ве Вла ди ми ра Ми тро ви-
ћа упри ли че но је у би бли о те-

ци „Љу би ша Р. Ђе нић“ за јед нич ком 
же љом пред став ни ка две при ја тељ-
ске оп шти не : Кни ћа и Ча је ти не ко је 
су чу де сним пу тем спо је ни до брим 
на ме ра ма до брих љу ди и су ђе них 
пу те ва. За јед нич ка спо на, опет, бе-
ше Вла ди мир Ми тро вић. О тој спо-
ни го во ри ли су го сти из пи то ми не.

„Вла де Ми тро вић, го сту ју ћи код 
нас у Кни ћу, где год се окре нуо - 
оста вио је траг. Ње го ве скулп ту ре 
кра се и зва нич не ин сти ту ци је по-
пут оп шти не Кнић, по пут  углед ног 
ма на сти ра у Че сти ну..., по ро дич-
них до ма ћин ста ва. Чак и у спо мен 
на об но ву шко ле у јед ном гру жан-
ском се лу, Пај си је ви ћу, он је по кло-
нио јед ну сли ку као дар тој де ци 
та мо да се се ћа ју на јед но ле по зи-
мо ва ње на Зла ти бо ру“, ре као је Дра-
ган Ву јо вић, члан Са ве та МЗ Кнић. 

„Вла дов пре ра ни од ла зак је не-
на док на див гу би так за ње го ву по-
ро ди цу, при ја те ље, ро ђа ке, ко ле ге, 
за ње го ву Тр на ву, Ча је ти ну, за оп-
шти ну Кнић и Ср би ју. Да нас, ка да 
се са пи је те том под се ћа мо на Вла-
да, по ста јем си гу ран да се сва ко од 
нас ра ђа ра ди не ког по сла...“, на гла-
сио је Ми лић Ми ло вић ис пред Дру-
штва за не го ва ње тра ди ци је Кни ћа. 

Умет ник из Тр на ве знан је ван 
гра ни ца ове оп шти не, ван гра ни ца 

Ср би је. У оп шти ни су са за до вољ-
ством са ра ђи ва ли са њим и не број-
но пу та сво је го сте су мо гли об ра до-
ва ти чу де сним Вла до вим пти ца ма 
или сли ка ма. 

„Го ди ну да на већ је ка ко нам је 
Вла де оти шао у не бе ско са зве жђе... 
Оти шао та мо, ка ко ре че ње гов и наш 
при ја тељ Ро ко Ан дрић из Удру же ња 
књи жев ни ка Ср би је, да по пу ни три 
би се ра зла ти бор ске умет но сти: по-
ред пе сни ка Ћу па и Бо жа са Бо ро ве 
Гла ве... А пле ја да го сти ју, умет ни ка 
свих вр ста про шла је кроз га ле ри ју 
Тр на ва, кроз по ро ди цу Ми тро вић, и 

сви би ли до че ка ни и уго шће ни до-
ма ћин ски“, на гла сио је Жар ко Бо жа-
нић, глу мац-ама тер и до бар при ја-
тељ и са рад ник тр нав ског скулп то ра.

О  ли ков ној ко ло ни ји ко ју је Вла-
де ор га ни зо вао уз по моћ КСЦ Ча-
је ти на , а под по кро ви тељ ством 
оп шти не, о успе ху тог тра ја ња од 
пре ко две де це ни је, го во рио је ње-
гов при ја тељ ко ји је ви ше пу та и 
отва рао и ко ло ни је и из ло жбе сли-
ка на ста ле на њи ма, ака дем ски сли-
кар Об рад Јо ва но вић.

„Јед но Си ро гој но је мо гло да по-
ве же ја пан ску ам ба са ду и јед ну 

бал кан ску за би тост. Је дан Вла де 
Ми тро вић је мо гао да по ве же све 
умет ни ке на Бал ка ну. Кад се сад 
на ђем са не ким ко ле га ма сви се 
пи та мо: шта би са Вла дом, шта би 
од све га то га? Ми смо ве че рас ту, 
уства ри, као ње го ви ду жни ци да на-
ста ви мо да ље ту ми си ју“.

 Са Вла дом су са ра ђи ва ли но ви-
на ри и сни ма те љи ТВ Ча је ти на. За-
бе ле же ни су раз го во ри ка ко са до-
ма ћи ни ма, та ко са мно го број ним 
го сти ма из зе мље и све та. Оно што 
би пр во ис ти ца ли, бе ше та не ви ђе-
на го сто љу би вост Вла ди ми ро ве по-
ро ди це и ње га са мог, а тек би он да 
при ча ли о свом ра ду. Овом при ли-
ком при сут ни су се кроз пет на е сто-
ми нут ни до ку мен тар ни филм  под-
се ти ли на Вла да на чи ном на ко ји 
би мо жда он нај ви ше и во лео: кроз 
рад на ње го вим чу де сним пти ца ма 
у ка ме ну. 

На овој ве че ри су о Вла ди ми ру 
го во ри ли и при ја те љи пи сци Љи-
ља на Бра ло вић, Мир ја на Ран ко вић 
Лу ко вић и Ми ло сав Ра ди бра то вић. 
На кон ре чи за хвал но сти ко ју је упу-
ти ла по ро ди ца Вла ди ми ра Ми тро-
ви ћа ор га ни за то ри ма и уче сни ци ма 
про гра ма као и при сут ним при ја те-
љи ма, отво ре на је из ло жба фо то-
гра фи ја ко ју су при ре ди ли го сти из 
Кни ћа у са рад њи са Дра га ном Ни-
ки ћем из „Фо то сту ди ја Ни кић“.

Мир ја на Ран ко вић Лу ко вић

Се ћа ње на Вла да  
Ми тро ви ћа, спо ну 
Кни ћа и Ча је ти не

На кон пу бли ке у Ужи цу и ча је тин ска пу бли-
ка је до би ла при ли ку да ужи ва у сти хо ви-

ма за ви чај ног пе сни ка Сло бо да на Ри сто ви ћа. 
Он је 13. ју на у би бли о те ци „Љу би ша Р.Ђе нић“ 
пред ста вио збир ку „Пу сти њи ште“ за ко ју је до-
био и на гра ду „Пе снич ка хри со ву ља“ Срп ске ду-
хов не ака де ми је из Па ра ћи на, ко ја се до де љу је 
за из у зе тан до при нос срп ској по е зи ји, кул ту ри 
и ду хов но сти.

 „Пу сти њи ште се већ го ди на ма по ја вљу је не као 
те ма, не го као ста ње, та ко да ја ту књи гу фак тич-
ки ни сам ни схва тио као књи гу пе са ма, не го су се 
те ре чи по ја вљи ва ле на чуд не на чи не... Бо ра ве ћи, 
углав ном, у кра је ви ма где не ма љу ди, где је по че-
ла да вла да жи вот на и људ ска пу стош, на мет ну ло 
се бе ле же ње ових пе са ма“, збо ри пи сац. „Пу сти-
њи ште је све при сут ни је, не са мо у тим пре де-
ли ма где је по е зи ја на ста ла, не го је пу сти њи ште 
за хва ти ло огром не про сто ре, ско ро све про сто ре 
на Бал ка ну. Пу сти њи ште је у ва ро ши ца ма, гра до-

ви ма... То зна чи да је и ме ђу на ма за вла дао је дан 
не ду хо ван про стор“.

Го ди на ма пи сац Сло бо дан Ри сто вић но си у не-
дри ма срп ска кућ на ог њи шта, оби ча је и ве ро ва ња, 
чу ва их кроз за пи се као кућ не гу је што чу ва ју пра го-
ве на пу ште них ку ћа, бри не о ро ду и је зи ку, не да да 
за тра ве сви при ла зи људ ским ду ша ма, бра ни љу бав 
и прав до љу бље, опо ми ње и чу ва нас од нас са мих.

„Од у ми ра ње Ср би је је ве ков ни про цес… Нај-

ве ћа од у ми ра ња људ ска, од у ми ра ње на ро да, де-
силa су се у Пр вом свет ском ра ту. Да ни је би ло 
же на ко је су оста ле у Ср би ји, ко је су са чу ва ле кућ-
не пра го ве, род ну гру ду и му шко се ме ње, Ср би ја 
би се за тр ла… Са да шња пу сти њи шта и че ме ри шта 
су на ста ла због све оп ште гра бе жи људ ске“, при ча 
Сло бо дан Ри сто вић.

О до би је ним на гра да ма – а не ке од њих су 
‘’Бла жо Шће па но вић’’, ‘’Јан ко Ту фег џић’’, Пла ке та 
‘’Па ун Пе тро ни је вић’’ ко ју је до био два пу та, на-
гра да за по е зи ју и про зу упе ре ну про тив ра та у 
не ка да шњој Ју го сла ви ји ко ју је до био не ко ли ко 
пу та, ‘’Кон дир Ко сов ке де вој ке’’, пла ке та ‘’Хо мољ-
ски мо ти ви’’ за до при нос ет но кул ту ри Хо мо ља и 
нај но ви ја, „Пе снич ка хри со ву ља“ Срп ске ду хов-
не ака де ми је из Па ра ћи на – Ри сто вић скром но 
ћу ти. Јер он пи ше о ду ши на шег чо ве ка. Ба ви се, 
ка ко ре че „оним чи ме би сви тре ба ло да се ба ви-
мо: со бом и ме ђу со бом, да се не оту ђу је мо и не 
од љу ђу је мо“. М. Р. Лу ко вић

Пу сти њи шта у пе сма ма Сло бо да на Ри сто ви ћа

Фото Никић
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Би бли о те ка „Љу би ша Р. Ђе нић” 
је пр ва уста но ва кул ту ре и сре-
ди ште кул тур ног жи во та ва ро-

ши, са тра ди ци јом ду гом пре ко сто 
го ди на. На ста ла је дав не 1904. го-
ди не, осни ва њем „Зла ти бор ске чи-
та о ни це” са се ди штем у Ча је ти ни.

Да нас, на ша би бли о те ка по се-
ду је фонд од бли зу 50. 000 књи га. 
Сме ште на је у јед ној од нај ста ри јих 
и нај леп ших згра да у ва ро ши, по-
диг ну тој 1910. го ди не за по тре бе 
основ не шко ле и због сво јих спо-
ме нич ких вред но сти ста вље на је 
под за шти ту.

 На ша би бли о те ка је ка рак те ри-
стич на по то ме што у у свом фон-
ду осим књи га по се ду је и му зеј ску 
збир ку, осно ва ну дав не 1951. го-
ди не. Овај ма ли му зеј оба вља де-
лат ност са ку- пља ња, за шти те, 
чу ва ња, 

п р о  у -
ча ва ња и 

п р е  з е н  т а  ц и  ј е 
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 бли зу 
1.200 пред ме та раз вр ста них у исто-
риј ску, ет но граф ску, умет нич ку  и  
при род њач ку збир ку, као и  ар хив-
ску гра ђу са пре ко 2.000 ар хив ских 
до ку ме на та из пе ри о да 19. и  20. 
ве ка са бо га том фо то те ком. У ње-
го вом са ста ву на ла зи се и Спо мен-
збир ка 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 зла ти бор ског се-
ла Љу би ша. Сми ља нић спа да у ред 
зна ме ни тих Ср ба 20. ве ка.

 Да би смо учи ни ли на шу за јед-
ни цу бо љим ме стом за жи вот, би-
ли смо ми шље ња да би ову вред ну 
збир ку, ко ја без соп стве ног про сто-
ра по ста је обе сми шље на, тре ба ло 
ста ви ти у аде ква тан про стор ка ко би 
би ла до ступ на јав но сти, та ко да 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 ко ја би би ла сме ште на на 
Зла ти бо ру.

На на ше ве ли ко за до вољ ство, на-
и шли смо на раз у ме ва ње оп шти не 
Ча је ти на, у чи је име осни вач ка пра-
ва вр ши Скуп шти на оп шти не Ча је ти-
на ко ја је на сед ни ци одр жа ној 25. 
ма ја 2017. го ди не осно ва ла уста но-
ву кул ту ре Му зеј „Ко нак“. То је за и ста 
не што из у зет но за зла ти бор ски крај, 
јер осни ва ње ове кул тур не уста но ве 
ни ја са мо на ша мо рал на оба ве за – 
то је наш дуг и то је тра ја ње.

  Циљ овог за ви чај ног му зе ја  био 
би за шти та и пре зен та ци ја бо га те 
кул тур но – исто риј ске ба шти не зла-
ти бор ске ре ги је кроз кул ту ру се ћа ња 
на зна ме ни те исто риј ске лич но сти и 
ве ков ну исто ри ју ту ри зма на Зла ти-
бо ру, пр ве срп ске ва зду шне ба ње. 
На тај на чин овај му зеј би био чу вар 
јав не ме мо ри је, ко лек тив но се ћа ње 
пре не то на бу ду ће ге не ра ци је.

Осни ва ње  му зе ја има ви ше стру-
ки зна чај. По ред за шти те на ше про-
шло сти што је и на ша ду жност, му зеј  
би био од не про це њи вог  зна ча ја и 
за кул тур ни ту ри зам ко ји је фо ку си-
ран на кул тур не атрак ци је и ак тив-
но сти као по вод за пу то ва ња. То би 
да ло нов ква ли тет Зла ти бо ру ко ји 
пре тен ду је да бу де у са мом вр ху ту-
ри стич ких де сти на ци ја не са мо Ср-
би је већ и зе ма ља у окру же њу.

Ка ко већ по се ду је мо му зеј ски 
фонд за стал ну по став ку, по треб-
но  је из гра ди ти обје кат ко ји не би 
био ни пре тен ци о зан ни пре ви ше 
скуп. Згра да му зе ја би, та ко ђе, би-
ла у ду ху за шти те јер би би ла из гра-

ђе на као ре пли ка ко на ка  ру јан ског 
ста ре ши не сер да ра Јо ва на Ми ћи ћа. 
Ти ме до би ја јед ну це ли ну ко ја би 
би ла из ван ре дан ре пре зент на шег 
кул тур ног на сле ђа.

По ред овог кру ци јал ног про јек-
та, ба ви ли смо се на шим ре дов ним 
де лат но сти ма и за до вољ ство је ре-
ћи да нам је про те кла го ди на би ла 
ве о ма са др жај на и успе шна. Ра ди-
ли смо по усво је ном Про гра му ра да 
и оства ри ли го то во све  пред ви ђе-
не пла но ве. За успе шно оства ре ње 
на ших пла но ва за слу жни су нај пре 
Скуп шти на оп шти не Ча је ти на као 
осни вач и фи нан си јер, до бра ор-
га ни за ци ја и тим ски рад свих за по-
сле них у би бли о те ци.

Ка да је у пи та њу основ на би бли-
о теч ка де лат ност – при ку пља ње, чу-
ва ње и дис ри бу ци ја књи ге – би бли-
о те ка је то ком  2016. го ди не  би ла 
успе шни ја не го прет ход не го ди не 
и укуп но при но ви ла  1.317 књи га. 
Књи ге су на ба вља не  сред стви ма 

из бу џе та, соп стве ним сред стви ма, 
от ку пом Ми ни стар ства за кул ту ру и 
по кло ни ма.Осим књи га, би бли о те-
ка је сво јим ко ри сни ци ма обез бе-
ђи ва ла днев ну и не дељ ну штам пу, 
а од пе ри о ди ке  24 ча со пи са.

На ста ви ли смо са ауто мат ском  
об ра дом књи га, го то во да нам је чи-
тав фонд пре ба чен у нов про грам  и 
за хва љу ју ћи то ме на ша би бли о те-
ка је пр ва у Зла ти бор ском окру гу и  
јед на од са мо 16 би бли о те ка у Ср-
би ји ко ја је ак ти ви ра ла са вре ме ну 
‘’Ко бис’’ по зај ми цу.

Уку пан број чла но ва би бли о те ке 
из но сио је 734, што је знат но ви ше 
од прет ход не го ди не, та ко да  мо же-
мо  би ти за до вољ ни  јер је сва ки пе-
ти ста нов ник на се ље ног ме ста Ча је-
ти на и сва ки 18. ста нов ник оп шти не 
Ча је ти на  члан на ше би бли о те ке.

Ва жан део ра да на ше уста но-
ве су про грам ске де лат но сти и ми 
смо се  по тру ди ли да обез бе ди мо  
бо гат, ра зно вр стан и ква ли те тан 
кул тур ни жи вот у на шој ва ро ши, да 
не гу је мо тај  фи ни и до бар укус ко-
ји ина че по се ду је на ша пу бли ка. И 
ако по гле да мо Ка лен дар кул тур них 
де ша ва ња, ви де ће мо да су то би ле 
про мо ци је књи га, књи жев не ве че-
ри, те мат ске из ло жбе, до ку мен тар-
ни фил мо ви, по зо ри шне пред ста ве, 
му зич ки кон цер ти...

По зна то је  да су не ке од тих ма-
ни фе ста ци ја по ста ле већ тра ди ци-
о нал не, а да смо ми по њи ма по-
ста ли чу ве ни не са мо у Ср би ји, већ 
и у су сед ним зе мља ма. Јед на од 
тих ма ни фе ста ци ја је ‘’Лет њи улич-
ни ер ски ка ба ре’’ чи ји је основ наш 
спе ци фич ни ер ски ху мор ко ји је 
упи сан у На ци о нал ни ре ги стар не-
ма те ри јал ног кул тур ног на сле ђа и 
та ко пре по знат као део на ци о нал-
ног иден ти те та срп ског на ро да.

  Би бли о те ка се и 2016. го ди не 
вр ло успе шно ба ви ла из да ва штвом. 
У из да њу би бли о те ке об ја вље но је 
чак пет књи га, што  сма тра мо сво јим 
ве ли ким успе хом. И искре но се на-
да мо да ће нам и сле де ћа  го ди на 
би ти јед на ко ова ко успе шна. 

Сне жа на Ђе нић

Сва ки пе ти Ча је ти нац члан би бли о те ке 
По во дом Да на би бли о те ке „Љу би ша Р.Ђе нић’’ о ње ном ра ду, при но вље ним књи га ма, осни ва њу Му зе ја „Ко нак’’ 

и дру гим ак ту ел но сти ма за „Зла ти бор ске ве сти’’ пи ше ди рек тор ка те уста но ве Сне жа на Ђе нић

Сне жа на Ђе нић
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Шести Међународни фестивал спортског 
филма ове године се одржава у Кон
гресном центру ‹›Србија›› на златибору 

од 29. јуна до 3. јула. Публика има прилику да 
током четири дана трајања погледа око тридесет 
филмова из 15 земаља, а на отварању је прика
зан босански документарни филм ‹›Џајић›› о на
шем прослављеном фудбалеру драгану Џајићу. 
Овогодишњи градгост фестивала је  Тузла, који 
се представља филмом о највећим спортским 
легендама овог града.

Првог фестивалског уручене су и награде за жи
вотно дело и то:  драгану Џајићу, затим ватерпо
листи Александру Шоштару који је ушао у Кућу 
славних, председнику Атлетског савеза Србије Ве
селину Јевросимовићу, редитељу здравку Шотри, 
као и постхумно кошаркашу Мирзи делибашићу.

„Ове године једну од значајних награда фести
вала додељујемо нашем прослављеном спорти
сти – фидбалеру драгану Џајићу. Нама је велика 
част то што  он лично присуствује фестивалу и 
што је филм под насловом „Џајић“, који говори 
о његовом раду и животу,  отворио овогодишњи 
фестивал“, рекао је Михаило Тодоровић Црни, 
директор фестивала спортског филма.

Иначе, филм „Џајић“ рађен је у продукцији 
ТВ Ал Џазира, аутора Сабахудина Топалбећире
вића, познатог спортског новинара и коментато
ра. Овај филм је занимљива и емотивна прича о 
најбољем југословенском фудбалеру свих вре
мена, о његовим почецима, успесима и тешким 

животним искушењима. дечак из Уба, легенда 
Црвене звезде, освајач титуле првака Европе и 
света отворио је душу и кроз филм нас води јед
ном смиреном причом која никога не оставља 
равнодушним.

Организатори су желели да  на фестивалу 
представе разне спортове и друге манифеста
ције везане за спорт, уз проблеме који он доно
си. Програм је и ове године богат и разноврстан 
за многобројну публику, која филмове може да 
гледа сваког дана од 17 часова. 

„Ове године смо успели да од 150 филмо
ва у селекцији изаберемо тридесетак из 15 зе
маља. гледали смо да филмови буду разноврсни, 
да што више земаља буде представљено и што 
више спортова“, каже Јован Марковић, уметнич
ки директор фестивала и додаје: „У свим значај
нијим каталозима  светских фестивала спортског 
филма ове године представљен је златиборски 
фестивал, што представља један важан корак“. 
Овог пута се овде приказују спортски филмови из 

Белгије, Француске, Аустрије,   Немачке, Пољске, 
Кине, Ирана, САд, Ирака, Швајцарске, Русије, Ук
рајине, грузије, БиХ и Србије, од домаћих фил
мова ‘’Шампион’’, ‘’Више од игре’’ и ‘’завеслаји’’.

‘’златибор је заслужио да се једна оваква ма
нифестација одржава на овој планини’’, изјавио 
је Арсен Ђурић, заменик председника општине 
Чајетина, и додао да је то веома важно за афир
мацију златибора, као и за  његову промену 
имиџа. „Када смо пре шест година установили 
овај фестивал, мислим на општину Чајетина, Ту
ристичку организацију златибор и ‘Маја филм’, 
златибор није случајно одабран као дестина
ција за то, јер је ово туристичко место прве ка
тегорије и најпосећенији туристички центар у 
Србији, а посебно због тога што златибор има 
велике потенцијале када је спортски туризам у 
питању. Током године овде се припрема преко 
100 спортских екипа, и то не само из  Србије, већ 
и из Европе и света“, нагласио је Ђурић.

Овогодишњи  градгост је Тузла, који се пред
ставља филмом о највећим спортским легенда
ма овог града. Организовани облици спортског 
живота у Тузли датирају још од 1904. године када 
се у Тузли формира гимнастичко друштво. да
нас делују 74 спортске организације, у 19 спорт
ских грана, са 6.500 активних спортиста. Један 
од највећих спортских успеха града постигле су 
кошаркашице ‘’Јединства’’, које су 1989. године 
освојиле европску  шампионску титулу. Тузла је 
дала и 17 олимпијаца. Нада Џелебџић

Филм о Џајићу отворио 
фестивал спортског филма 
на међународном фестивалу на златибору приказано тридесетак 
филмова из 15 земаља, а додељено пет награда за животно дело 
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зоран тодоровић недавно је званично представљен 
као нови тренер кошаркашког клуба ‘’златибор’’. дос

корашњи тренер ‘’смедерева’’ и актуелни селектор Уни
верзитетске селекције србије предводиће чајетински 
клуб у дебитантској сезони у кошаркашкој лиги србије.

‘’неопходно је да се направи добра атмосфера у тиму 
којој би свакако могли допринети и навијачи, а видео 
сам да ‘златибор’ има сјајне навијаче. Упознат сам са 
саставом ‘златибора’, против неколицине њих сам и иг
рао...Моја иницијатива је усмерена ка томе да се тим 
мало подмлади, јер бисмо тако значајно побољшали ро
тацију’’, сматра нови тренер.

Председник клуба рајко Пелверовић о реновирању 
дворане „спортског центра Чајетина“ каже да ће оно кре
нути почетком лета. ‘’Пројекат је завршен, средства би 

ускоро требало да буду обезбеђена. Проблем свакако 
може представљати то што нема много времена до по
четка првенства. У сваком случају, ако буде потребе, пар 
уводних утакмица ћемо играти у дворани на златибору’’, 
додаје Пелверовић уз најаву да клуб крајем августа по
чиње припреме за нову сезону.

Фудбалери „златибора’’ освојили су пехар по
бедника купа западне србије без борбе, с 

обзиром да су њихови противници оФк ‘’шапи
не’’ отказали долазак на финалну утакмицу. овим 
је чајетински клуб изборио пласман у завршно 
доигравање за главни жреб купа србије, које ће 
се одржати на јесен. У првенству српске лиге за
пад златибор је веома добрим резултатима то
ком пролећа успео да од тима који се борио за 
опстанак уђе међу пет најбоље пласираних екипа. 

Мало нам је жао што је није одиграна финал
на утакмица купа, али није до нас. сезона је овим 
сасвим коректно завршена. задовољни смо петим  
местом у лиги, момци су у пролећној полусезони 
показали карактер. а били бисмо задовољни и са
мим опстанком, без обзира на позицију. очекује 
нас још једна рунда, то доигравање за пласман у 
главни жреб купа србије. Приоритет нам је да за 
наредну сезону мало појачамо неке дефицитар
не позиције, као и довођење бонус играча којих 
немамо у том годишту (1998.). Па да пробамо да 

се поново нађемо међу пет најбоље пласираних 
тимова – каже тренер, владимир Мудринић.

ситуација је током пролећне полусезоне била 
у потпуности другачија за Фк ‘’Чајетина’’. они у 
последњих једанаест утакмица овосезонског из

дања окружне лиге нису остварили победу, у 
том периоду су освојили само два бода, али зах
ваљујући добром првом делу сезоне избегнута је 
борба за опстанак.

 М. Ј.

Бронза за  
Радишића  

на Светском купу
александар радишић освојио је 

бронзану медаљу у бацању чуња 
на светском купу у загребу. он је 
хицем од 23,5 метара заузео треће 
место у својој дисциплини (класа 
Ф51). радишић истиче да је, као 
и после недавно освојене бронзе 
на Првенству србије, истовремено 
задовољан и незадовољан оства
реним резултатом. он каже да ду
жина хица није према очекивањи
ма, али додаје и да је због јаког 
ветра, који је враћао чуњ, већина 
такмичара подбацила по питању 
личних резултата.  М. Ј.

Мале олимпијске игре
У дворани „Спортског центра Чајетина“ одржане су прве „Мале олим-

пијске игре“ за ученике нижих разреда основне школе, у организацији 
Спортског савеза Чајетина. Најуспешнији били су ђаци из Чајетине, а 
осим њих надметали су се и ученици са Златибора и из Сирогојна. Чаје-
тинци су имали највише успеха у другом и трећем разреду, прваци из 
Сирогојна су славили у својој категорији, док су код ученика  четвртог 
разреда победили Златиборци. Учесници су се такмичили у полигону, 
а приређене су им и презентације и школице спорта (скијашко трчање, 
фудбал, кошарка). М. Ј.

Фудбалeри „Златибора’’ освојили Куп Западне Србије

КК „Златибор” представио  
новог  тренера Тодоровића
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Три најбоља српска клуба – Пар
тизан, Црвена звезда и војводи
на припреме за почетак сезоне 

у европским такмичењима спровели 
су на златибору.

шампион србије Партизан имао 
је и највише времена за припреме 
пошто им такмичење у квалифика
цијама за лигу шампиона почиње 
11. јула. Црнобели су на златибору 
у првом припремном мечу изгубили 
од зете 1:0, а из Црне горе им стиже и 
противник у другом колу квалифика
ција – подгоричка Будућност. 

„ова утакмица нам је била лепа 
припрема за Будућност, да видимо да 
нема лаких противника. сви су тврди 
и агресивни, никог није лако победи
ти и одлично нам је дошла та утакми
ца са зетом’’, каже тренер Мирослав 
Ђукић, повратник на клупу Партизана 
после 10 година који током девет дана 
на златибору није могао да рачуна на 
леонарда и Уроша Ђурђевића. Црно–
бели су и другу пријатељску утакми
цу изгубили од Младости у лучанима, 
али је Ђукић и поред тога задовољан 
учињеним и условима на планини. У 
комшилуку се припремала и Црвена 
звезда, с тим што није били „шпијуни
рања“ вечитих. 

„имали смо мир и добре терене, у 
хотелу адекватан смештај, све је од
лично и услови су врхунски. играчи су 
имали две недеље одмора, брзо смо 
стартовали и имамо само месец дана 
да их спремимо. није дошло ни до пре
тераног опуштања код њих, није било 
времена да се опусте или набаце који 
килограм, тако да су дошли малтене 
спремни па их брзо убацујемо у коло

сек. звезда је била такође на златибо
ру, али ми радимо наш посао, гледамо 
нас, сигурно да ћемо када за то дође 
време пратити нашег највећег и најоз
биљнијег ривала’’, додаје бивши тренер 
валенсије, ваљадолида и ал шабаба.

најпрепознатљивији играч Парти
зана саша илић је рекордер по од
рађеним припремама,  броју наступа 
у црно–белом дресу, али и по броју 

утакмица у квалификацијама за лигу 
шампиона (51), а прилику да повећа 
скор имаће против Подгоричана, 
чијег домаћег терена се сећа из пе
риода заједничке државе. осим тога, 
39–годишњи везњак памти и играчке 
дане тренера Мирослава Ђукића из 
репрезентације Југославије. 

„за мене је било фантастично ис
куство што сам тада прикључиван ре
презентацији у којој су осим Ђукића 
носиоци били великани попут Мија
товића, деја савићевића, Пиксија 
стојковића. Били су то вансеријски 

играчи и био сам почаствован што 
сам пар пута имао прилику да с 
њима тренирам. имао сам контакт са 
Ђукићем и када је био селектор, по
зиван сам био у том тренутку. одлич
ну сарадњу имам са Ђукићем, а и са 
свим тренерима који су били у Парти
зану. Ми смо на истом путу, трудиће
мо се да заједничким снагама ура
димо оно што сви желимо’’, поручује 

илић којег су најчешће заустављали 
за фотографисање на златибору. 

Популарност код златиборске пуб
лике виђена је и у случају звездиног 
капитена ненада Милијаша, који је 
најстарији играч у табору Црвене звез
де. и црвено–бели почињу сезону са 
новим тренером владаном Милоје
виће, коме су на златибор постепено 
стизали играчи. каснила су појачања 
Филип стојковић, вујадин савић и 
рикардињо, али и странци са дужим 
одмором дамијан ле талек, абрахам 
Фримпонг, Мичел доналд и ричмонд 

Боаћи. звезда је на златибору сазнала 
да ће у првом колу квалификација иг
рати против Флоријане са Малте.

„Услови су феноменални и ствар
но нисмо имали никаквих проблема. 
изузетно добро је што нас је време 
послужило, додуше ове врућине по
следњих дана не одговарају баш иг
рачима. али такво нас време очекује 
и против Малтежана››, рекао је тре
нер Милојевић који је играо у звезди 
па водио омладинску екипу до титу
ле шампиона србије. вицепрвак др
жаве био је 12 дана на златибору и 
није забележио победу против селек
ције Ужица (1:1) и рудара (0:0), те има 
доста простора за напредак. Утакми
ца против Пљевљака одиграна је у ле
пом амбијенту пред пуним трибина
ма стадиона швајцарија, а капитен на 
том мечу био је душан анђелковић:

„ишли смо на победе као у свакој 
утакмици, и нисмо задовољни, али 
одиграли смо тек два меча. специ
фична је ситуација, кратке су при
преме, спремамо се и још ћемо да 
радимо››, поручује леви бек звезде.

на златибор је прва стигла војво
дина. трећепласирани тим прошлог 
првенства србије ће играти у квали
фикацијама за лигу европе против 
ружомберока из словачке. ослабље
ни одласком неколико првотимаца, 
новосађани су на златибору победи
ли селекцију Ужица (1:0) и Јединство 
(2:1), а ремизизирали са зетом (2:2) 
која је овде оставила одличан утисак. 
тренер војводине радослав Батак је 
на тој позицији и завршио прошлу се
зону: ‹›Утисци су позитивни, имамо 
фантастичне услове на златибору као 
и увек, јер је препознатљив као уљуд
на и гостољубива планина са свим 
објектима и позитивним стварима 
које нуди. играчи су добили програм 
и у паузи су већ кренули да раде сна
гу, пунили плућа тако да смо већ од 
првог дана кренули да радимо са лоп
том. Циљ нам је првенствено тимска и 
агресивна игра, брза и једноставна, да 
се што пре уђе у прилику за постизање 
гола››, каже Батак који је тренерску ка
ријеру почео на тајланду.

Чињеница да су три најпознатија 
српска клуба изабрала златибор и те
рене ‹›спортског центра Чајетина›› за 
летњу базу показује какав је капаци
тет за спортски туризам и да је најпо
сећенија српска планина спремна да 
угости најозбиљније екипе. 

М. Јевремовић 

Вечити ривали се припремали 
на Златибору

најпосећенија планина постала база за припреме наших најбољих клубова,  
фудбалери Партизана, Црвене звезде и војводине овде стицали кондицију  

за европска такмичења и домаће првенство

Шампион Србије Партизан имао је и највише времена за припреме

Звезда је на Златибору сазнала да ће у првом колу квалификација играти против Флоријане са Малте

Фото М. Цветковић
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Установа ‘’спортски центар Чајетина’’ у првих 
шест месеци ове године бележи одличан учи
нак. рекордни резултати од кадa она постоји 

забележени су у области спортског туризма, а по
ред учешћа у организацији традиционалних мани
фестација унапређује се квалитет услуга спортског 
центра. директор никола смиљанић задовољан је 
бројем спортских екипа које су користиле терене 
‘’сЦ Чајетина’’. 

„спортски центар целе године има континуиран 
рад на довођењу екипа из србије, али и региона по
пут румуније и Црне горе. осим издавања терена, за 
потребе спортиста који се припремају на златибору 
обавља се и проналажење смештаја, обезбеђивање 

лекара, превоза и свих потребних реквизита. никада 
нисмо имали већи број екипа, поготово у овом пе
риоду. најпре су стигли фудбалски клубови из реги
она  који учествују у европским такмичењима, а тек 
креће сезона припрема екипа на златибору. о ква
литету наших терена најбоље говоре похвале фуд
балера Црвене звезде, Партизана, војводине, зете... 
да су услови на златибору за спортски туризам из
узетно добри сведоче екипе које више пута долазе 
попут румунског газ Метана, а из те државе овде 
бораве и конкордија и Јувентус из Букурешта. По
стоји интересовање из русије и саудијске арабије, 
што показује да се квалитетно ради и да је златибор 
спреман да дочека врхунске клубове“, каже смиља
нић и најављује нове спортске догађаје овог лета: 

„Први пут ће се на златибору одржати фудбал
ски камп ‘Coerver’ на нашим теренима, у који ће 
бити укључени и тренери клубова златибора и 
Чајетине у циљу едукације. дечаци од девет до 14 
година на овом кампу, који је део међународног 
бренда ‘Coervercoaching’, радиће јединствене веж
бе за унапређење вештине без обзира на позицију 
и способности. ове године је први пут на златибо
ру финале купа србије у баскету три на три, који је 
постао олимпијски спорт, то организујемо са ко
шаркашким савезом србије 12. и 13. августа. тра
диционално се одржава и камп Фк Црвена звезда. 
на златибору 1.јула имамо турнир у бич волеју и 
сарађујемо са одбојкашким кампом вање грбића“.

Чињеница да на златибор током једне године 
дође и по 100 екипа из свих спортова, говори да 
је у општини Чајетина потребно повећање инфра
структурних капацитета. због тога се на швајцарији 
гради нови терен,  чију изградњу већим делом фи
нансира општина Чајетина, док је Министарсво ту
ризма за ове намене издвојило 10 милиона динара. 

„захваљујући разумевању локалне самоуправе 
и стратегији развоја спорта и спортског туризма. 
Потражња за теренима, а и сам план развоја зла
тибора, натерали су нас да урадимо још један фуд
балски терен. радови на њему почели су прошле 
године и ускоро ће бити завршен“, истиче дирек
тор сЦ Чајетина.

У плану је проширење спортске хале у Чајетини. 

‘’Пратимо успехе наших кошаркаша и одбојкашица. 
Постојећи капацитети дворане премали су за Чаје
тину. У хали се поред спортских догађаја организују 
наступи културноуметничких друштава, свечаности 
школе и вртића, а увек тражи место више. Пројекат 
је при крају, очекује се расписивање тендера“, каже 
смиљанић.

спортски центар не запоставља ни традиционал
не манифестације и наставља да пружа помоћ за 
организацију ракијаде, Пршутијаде и сабора труба
ча на златибору. а у оквиру спортских активности 
установа одлично сарађује са златиборским хоте
лима, посебно са ‹›Палисадом›› чијим се терени
ма допуњују у случају потребе. део делатности је 
и медијска, портал ‹›златиборпрес’’ свакодневно 
прати најважније догађаје у општини и објављује 
их, а пласира и информације осталим медијима. 

М. Јевремовић
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на нај а трак тив ни јој ло ка ци ји пар
ка Чи го та на зла ти бо ру про сти

ре се но во о тво ре ни за бав ноаван
ту ри стич ки парк, нај ве ћи ка ко у 
ср би ји та ко и у овом де лу евро
пе .’’ди но парк зла ти бор’’, ка ко 
су нам ов де ре кли, сво јим по
се ти о ци ма ну ди ши рок спек тар 
еду ка тив ног, кул тур ног и за бав
ног са др жа ја. Укуп но 24 из у зет
но вер не ре пли ке ди но са у ру са 
из ере Ме зо зо и ка сва ка ко су за
штит ни знак овог пар ка.

‘’ди но парк’’ сво јим по се ти о ци
ма ну ди це ло днев ну и ви ше днев ну 
за ба ву уз не из о став ну еду ка ци ју за све 
уз ра сте. аван ту ра парк пра во је ме сто за 
сва ког ко жу ди за уз бу ђе њи ма, зип лајн, ве
штач ка сте на, ква до ви, pa int ball и RC ауто мо
би ли ну де не за бо рав ну аван ту ру сва ком по се ти
о цу. ис ко па ва ње ске ле та ди но са у ру са, 6D би о скоп, 
би на за пред ста ве са мо су део еду ка тив ног са др жа ја.

‘’ди но парк’ пред ста вља ме сто где 
се клин ци и клин це зе мо гу сло бод но 

игра ти, док њи хо ви ро ди те љи без
бри жно про во де вре ме у ре сто ра
ну по ред је зе ра, ко ји по ред бо га
те га стро ном ске по ну де хра не 
и пи ћа ну ди ужи ва ње у игра ма 
као што су би ли јар, сто ни фуд
бал и пи ка до. не из о став ни део 
на шег пар ка сва ка ко је ми ни зоо 
врт са по ну дом ра зно ли ких жи

во ти ња ме ђу ко ји ма су и по ни ји 
за ја ха ње. сва ки са др жај по на о соб 

пред ста вља јед ну пло чи цу пре див
ног мо за и ка ди но пар ка. наш циљ 

је да по ну дом оду ше ви мо ро ди те ље и 
из ма ми мо осме хе на ли ци ма ма ли ша на. 

Ми си ју ће мо сма тра ти успе шном ка да се 
по но во вра ти те у ди но парк и ти ме сво јој де ци 

пру жи те не за бо рав ну аван ту ру њи хо вог де тињ
ства’’, ка жу ор га ни за то ри ове из у зет не атрак ци је отво

ре не 29. ју на.                                                                                              З. В.


