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На једној од последњих седница 
Општинског већа општине 
Чајетина донета је одлука да 

се из општинског буџета определи део 
средстава за власнике објеката-кућица 
које су изгореле на пијаци на Златибору 
14.  јануара. Чланови Већа донели су 
одлуку да се финансијским средствима 
помогне изградња објеката, док ће 
КЈП ,,Златибор’’, у чијем је власништву 
пијаца, изнаћи још неке начине помоћи 
за закупце тезги које су биле смештене у 
другом делу пијаце. Део новца из Буџета 
је  уплаћен, а остатак суме планирано је 
да буде ускоро пребачен власницима 
објеката до 12. марта.

Веће је  донело одлуку о наставку 
пројекта ,,Дневни боравак за децу са 
посебним потребама Зрачак’’, који 
ће у наредних неколико месеци бити 
финасиран само из буџета локалне 
самоуправе. 

А на 26. седници Општинског већа 
одржаној 9. марта, усвојени су Извештај 
о раду и финансијски извештај за 2009. 
и Програм рада и Финансијски план за 
2010. годину: Библиотеке „Љубиша Р. 
Ђенић“, Дечјег вртића „Радост“ и Центра 
за социјални рад Чајетина, као и  Извештај 
о раду и Финансијски извештај за 2009. 
годину КЈП „Златибор“, Туристичке орга-
низације Златибор и Културно спортског 
центра Чајетина. Веће је утврдило нацрт 
Декларације о противљењу најављеној 
измени Закона о Регионалном развоју, 
и нацрту Одлуке о измени одлуке о 
локалним и административним такса-
ма, као и предлог Одлуке о вршењу 

екстерне ревизије завршног рачуна 
буџета општине Чајетина. Све ово биће 
прослеђено Скупштини на усвајање.                

Веће је дало сагласност на предлог 
Правилника о систематизацији радних 
места у Општинској управи, као резултат 
усклађивања броја радника у локалној 
администрацији и Закона који регулише 
број запослених у државном апарату. 

Чланови Већа усвојили су и предлог 
решења о давању сагласности на Решење 
о утврђивању цене часа услуге помоћи 
у кући и висини учешћа корисника и 
сродника о цени услуга. Овим је утврђена 
цена часа за услуге помоћи у кући коју 
евентуално плаћају корисници и   њихови 
сродници. Те цене су усклађене са растом 
нивоа социјалне сигурности које сваког 
месеца прописује Министарство рада и 
социјалне  политике. Тако је минимални 
ниво социјалне сигурности, који је у 
децембру за појединца износио 5.407,00 
дин од 1. јануара 2010. године 5.402,00 
дин. Тако, на пример, лице (чланови 
породице) које има приход до 5.402,00 
динара је ослобођено плаћања услуга 
службе помоћи у кући. Лице, корисник  
услуга помоћи, које живи у домаћинству, 
чији приходи не прелазе износ од 
10.804,00 динара,  плаћају 10 % пуне цене 
за добијене услуге, тј. 30,00 динара по 

сату. Трећу групу чине лица чији приходи у 
домаћинству не прелазе 16.206,00 динара 
и они плаћају 20 % од економске цене 
услуга, тј. 60,00 динара по сату. У четврту 
групу спадају она домаћинства чији 
приходи не прелазе 21.608,00 динара и 
она плаћају 30 %, тј. 90,00 динара по сату. 
Пета група - домаћинства чији приходи 
нису већи од 27.010,00 динара, плаћају 
услуге 40 %, или 120 динара по сату, а 
50 %, или 150,00 динара по сати плаћају 
она домаћинства чији приходи прелазе 
27.010,00 динара. 

Општина Чајетина конкурисала је са 
десетак пројеката на конкурс за средства 
из Националног инвестиционог плана за 
2010. годину. Протекле недеље стигао 
је извешта о пројектима који ће бити 
финансирани из државне касе НИП-а, на 
којем углавном нису пројекти за које је 
Општина аплицирала. 

Општина Чајетина директно је 
добила  7.847.708,00 за изгр-
адњу пута Златибор-Мокра 

Гора, који је започет у 2009. години. За 
реализацију пројекта изградње система 
водоснабдевања Ски центра „Торник“ 
на територији општине Чајетина, Мини-
старство економије и регионалног развоја 
Републике Србије и Скијалишта Србије 
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добили су 80.000.000,00 динара. Заједно 
са општинама Брус и Рашка, за изградњу 
туристичке инфраструктуре за активан 
одмор на Златибору и Копаонику, исто 
министарство добило је 170.000.000,00. 

За 2010. одобрен је и наставак 
пројекта изградње виле „Ро-
манија“ у оквиру РЈ „Ратко Ми-

тровић“ на Златибору, а одобрена су 
средства Министарству просвете у износу 
од 60.163.633,00 динара. Уз то, ове годи-
не наставиће се изградња гасоводне 
мреже РГ 08-19 Ужице-Чајетина-Златибор 
и ГМРС „Чајетина” и ГМРС „Златибор” са 
60.864.173,00 динара из буџета НИП-а који 
су опредељени Министарству енергетике 

за реализацију пројекта на територији 
општине Чајетина. 

,,Средства из НИПа највећим делом 
усмерена су у пројекте јавних предузећа, 
првенствено Скијалишта Србије, али се 
реализују на територији наше општине. 
Углавном смо задовољни овогодишњим 

средствима, мада је могло и боље. 
Очекивали смо више одобрених пројеката, 
обзиром на Златибор као туристичко 
место прве категорије и најпосећенији 
планински туристички центар.’’, рекао је 
председник општине Чајетина, Милан 
Стаматовић.

-Одсек за финансије 
-     Одсек за привреду и привредни 
развој 

- Одсек за инспекцијске послове и 
заштиту животне средине 

- Одсек за урбанизам и просторно 
планирање 

-  Одсек за општу управу, друштвене 
делатности и заједничке послове                       

 У оквиру новоусвојене Одлуке, 
сви послови груписани су према 
садржају и циљевима Општинске 
управе, у настојању да се  олакша 
рад са грађанима и да се послови 
учине прегледнијим за контролу 
.Следећи корак који ће употпунити 
зацртани циљ реорганизације је 
доношење нове систематизације 
радних задатака. Оваква одлука у 
потпуној је сагласности са Законом 
о максималном броју запослених у 
локалној самоуправи и Одредбама 
о смањењу броја запослених у 
органима Општинске управе.

Одборници Скупштине опш-
тине Чајетина на 20. седници одр-
жаној 18. фебруара 2010. године, 
разматрали су планове рада и фи-
насијске планове за текућу годину, 
јавних предузећа ЈКП „Сирогојно“ 
из Сирогојна као и ЈКП Региона-
лна депонија „Дубоко“ из Ужица. 

Поред усвајања ових докуме-
ната, Скупштина је усвојила и 
важну Одлуку о новој органи-
зацији Општинске управе Чаје-
тина. Потреба да се донесе нова 
одлука о организацији управе 
произашла је из настојања да 
општинска администрација по 
својим функционалним, стручно 
професионалним одсецима што 
потпуније одговори захтевима 
физичких и правних лица, у циљу 
ефикасног обављања делатности 
из надлежности Општинске упр-
аве.  Одсеци у оквиру Управе су 
следећи: 

С, обзиром на обавезу локалне 
самоуправе да има 4 радника у 
јавном сектору на 1000 становника, 
општина Чајетина је у обавези  да 
смањи број радника. Одлуком о 
утврђивању стимулативног дела 
отпремнине за запослене и новом 
организацијом рада стварају се 
услови да се одговори на законске 
прописе. Наиме, у зависности 
од година радног стажа, поред 
законске основице за обрачун 
отпремнине, одлучено је да се 
новчано стимулишу они који имају 
мање година стажа.                                                                                             

На 20. седници СО Чајетина 
именован је нови вршилац дужно-
сти дирекора Културно-спортског 
центра Чајетина Никола Смиљанић, 
досадашњи руководилац Одсека 
за грађевинско земљиште и инве-
стиције у Општинској управи Чаје-
тина. 
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Почетак сарадње између општине Чајетина и 
српске општине Косовска Витина датира од 2007. 
године, када су се они обратили Чајетинцима за 
помоћ у опремању канцеларије општине Витина у 
Јагодини, у коју је избегао највећи број житеља Ви-
тине. Представници општине Чајетина материјалним 
средствима изашли су у сусрет сабраћи са Косова и 
кроз посету, приликом отварања канцеларије и 
значајним манифестацијама на Златибору, успо-
стављена је братска сарадња ове две општине. Прва 
посета Косову уприличена је приликом доделе Пла-
кета почасних грађана. Ово су, по речима домаћина, 
прва признања овакве врсте након 1999.године 
између косовске општине и локалне самоуправе 

из централне Србије. Домаћини су изразили своју 
захвалност и велико задовољство посетом пријате-
ља из Чајетине и објаснили да је само реч охрабрења 
и подршка коју пружа Чајетина довољна српском 
народу на Косову у намери да истраје у очувању 
својих огњишта и традиције. Током посете гости су 
обишли различите знаменитости на Косову, колико 
је то било могуће у тешким условима. Договорени 
су наредни кораци сарадње који ће се састојати у 
пријему деце из Витине на одмор на Златибору већ 
током првих пролећних месеци. Такође, сви су се 
сагласили да се на наредним седницама Скупштине 
општине Чајетина усвоји и Повеља о братимљењу 
ове две општине. 

Представници српске општине Косовска 
Витина доделили су Плакете почасних 
грађана овог косовског града председнику и 
заменику председника општине Чајетина, 
на свечаности у просторијама општине 
Витина. 

Током више састанака са представницима 
локалне самоуправе, утврђене су 
активности како би се, на обострано 
задовољство, пројекат и реализовао. 
Представници инвеститора основали су 
компанију са седиштем у Новом Саду 
,,Gree Stone Real Estate’’, која  ће бити 
носилац посла. Први корак је доношење 
планског основа, за шта је општина 
Чајетина већ предузела активности.  
Инвеститори су заинтересовани да граде 
високо-луксузне смештајне јединице у 
средини која ће пружати релаксацију и 
одмор. На потезу од око 43 хектара биће 
изграђено 120 резиденцијалних јединица 
од 150 до 250м². Поред тога, планирани 
су и додатни садржаји попут ресторана, 
продавница, дома здравља и осталих 
спортско- рекреативних објеката.Објекти 
ће бити грађени у складу са европским 

стандардима,  уз изражену бригу о 
зажтити животне средине кроз коришћење 
природних материјала, попут дрвета и 
камена, као и исистема обновљивих извора 
енергије. Посебно су заинтересовани за 
могућности коришћења соларне енергије. 
У непосредној близини парцела пролази и 
траса пута Златибор - Мокра Гора, који ће 
ускоро бити завршен.  Општина Чајетина 
подржава овај занимљив пројекат, с  
обзиром да до сада није било насеља 
таквог типа. Очекује се да ће се велики 
број гостију из иностранства, који ће 
посећивати поменуто резиденцијално 
насеље на Златибору, одразити на развој 
туризма читавог краја, унапређење понуде 
и повећање броја посетилаца из Европе. 
Важно је истаћи да се кроз пројекат отварају 
и нова радна места, као оживљавање села 
Семегњева. 

Холандска компанија упутила 
је општини Чајетина писмо о 
жељи и намери да инвестира 

у изградњу резиденцијалног 
насеља на Златибору. Ова група 

инвеститора из Холандије и Белгије 
специјализовала се за послове 

некретнина, а током истраживања 
локација на територији Златибора, 

одабрали су област у насељеном 
месту Семегњево. 



Изменама и допунама Закона о заштити 
животне средине, у 2009. години престали су 
да постоје општински еко-фондови. Јединице 
локалне самоуправе обавезане су  да отворе 
буџетске фондове преко којих би се, наменски, 
користила средства за финансирање акцио-
них и санационих планова, а на основу 
утврђеног програма коришћења  средстава 
који доноси надлежни орган јединице лока-
лне самоуправе, по прибављеној сагласности 
министарства. На основу тога, СО Чајетина 
је, на седници одржаној 12. новембар 2009. 
године, донела одлуку о укидању Фонда за 
екологију општине Чајетина. Наложено је 
да се послови у области заштите животне 
средине од интереса за Општину, врше у 
оквиру Буџетског фонда за заштиту животне 
средине, а да стручне, административне и 
техничке послове обавља Општинска управа.  
Сходно Закону о заштити животне средине, 
Буџетски фонд остварује средства од дела 
накнаде остварене по основу накнада које 
плаћају загађивачи животне средине.

 У малој сали „Чиготе“ на Златибору,  26. 
фебруарa 2010.  у организацији ЈП „Железница 
Србије“, Хуманитарно друштво железничара 
Србије  „Костадин Веселиновић – Коста “, општине 
Чајетина, Специјалне болнице „Чигота“ и компаније 
„Хемел“, органозована је акција добровољног 
давања крви. У овој акцији радници Железнице 
су дали 70 јединица крви. У знак захвалности за 
добру организацију,  посебна признања – статуе 
цара Константина, добили су: председник општине 
Чајетина Милан Стаматовић, председник СО 
Чајетина Милоје Рајовић и директор СБ „Чигота“, др 

Ненад Црнчевић. Према речима Милоја Рајовића, 
ово је само једна у низу хуманитарних акција у 
којој је Општина учествовала, а сарађивала је  и 
са друштвом „Кап по кап“ из Ужица. И убудуће ће 
се потрудити да што већи број становника укључи 
у овакве акције, како би се прикупило што више 
крви за оне којима је најпотребнија.
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У петак, 19. марта одржана је хума-
нитарна представа ,,Мај нејм из Митар’’, 
у организацији Канцеларије за младе 
„Чајетина“, „ЦМОК“ и Дома културе, и уз 
подршку бројних пријатеља. Најлепши 
део ове акције представљао је поглед на 
пуну салу Дома културе у којој су седели, 
у главном, млади, дајући тако подршку 
својим вршњацима из “Зрачка”.

Канцеларија за младе општине Чаје-
тина у сарадњи са свим институцијама 
друштва, кренула је у нову годину са 
усвојеном Стратегијом развоја омла-
динске политике у нашој општини 
и новим хуманитарним акцијама. У 
организацији активиста Канцеларије за 
младе, Тијанe Росић, Марка Кнежевића 
и Бобана Томашевића, првих дана 
јануара припремљени су новогодишњи 

“Златиборски круг” је учествовао на 
конкурсу  Института за одрживе заједнице 
за програме јавног заговарања са предлогом 
пројекта који је препознат као квалитетан и 
значајан за читаву локалну заједницу и чија 
ће реализација допринети развоју општине 
Чајетина. Основни циљ пројекта “Млади 
за старе” је унапређење квалитета живота 
старих лица у Општини кроз њихово активније 
учешће у животу заједнице и кроз израду и 
усвајање Локалног акционог плана за старе 
(ЛАП) у складу са Националном стратегијом 
о старењу. Пројекат предвиђа укључивање 
локалних установа, организација и шире 
јавности у процес побољшања положаја 
старих у Општини, а за израду ЛАП-а ће бити 
формирана радна група, састављена од 
представника свих релевантних локалних 
институција.

Активности које ће допринети стварању 
квалитетног Акционог плана за старе 
обухватају истраживање потреба старих 
лица и подизање информисаности јавности 
о положају старих путем медија, трибина 
и јавних уличних акција. Нарочит значај се 

даје развоју међугенрацијске сарадње и 
активнијем укључивању младих у побољшање 
положаја старих кроз формирање омладинске 
волонтерске групе и њихову обуку за помоћ 
старима, отварање интернет одељка за 
старе на омладинском порталу, организацију 
уметничких конкурса за младе на тему 
старости и организацију културно-уметничких 
дешавања за старе.

„Златиборски круг“ је у досадашњем 
раду успешно реализовао разне едукативне 
и социјалне програме, као и програме јавног 
заговарања, а овим пројектом наставља да 
окупља представнике локалне самоуправе, 
образовних институција и грађанских орга-
низација у решавању проблема значајних 
за живот локалне заједнице. У пројектном 
тиму су особе са дугогодишњим искуством 
у „Златиборском кругу“: координатор про-
јекта - Зорица Милосављевић, помоћник 
координатора - Ивана Милојевић, и ПР 
пројекта - Весна Белчевић. Читав ток пројекта 
ће пратити локални медији, а све пројектне 
активности ће бити представљене на интернет 
страни за старе на порталу www.cmok.org.rs 

Удружење грађана 
“Златиборски круг” из 

Чајетине је у фебруару 
започело реализацију 

једногодишњег пројекта 
“Млади за старе”, који 

представља јавну 
кампању за израду 

Локалног акционог плана  
за старе.

Пројекат се реализује 
уз помоћ Института за 

одрживе заједнице (ИСЦ) 
и  Агенције Сједињених 

Држава за међународни 
развој (УСАИД), као део 

програма “Иницијатива 
јавног 

заговарања 
грађанског
 друштва”. 
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заговарања 
грађанског
 друштва”. 

поклони за децу из социјално угрожених 
породица. Симболично, акцију су назва-
ли ЗАЈЕДНО ЗА ОСМЕХ ВИШЕ! Уз изузе-
тну сарадњу са трговинским радњама 
са Златибора, омладинци су прикупили 
довољно занимљивих поклончића ко-
јим су обрадовали преко двадесеторо 
деце из Чајетине и околних сеоских 
месних заједница. Акцију су помогли и 
представници Центра за социјални рад. 
Канцеларија за младе се овим путем 
захваљује на помоћи продавницама 
„Центар“,  „Рид“, „Пролеће“ и „Маимакс“ 
са Златибора, предузећу бб „СИС“, 
Златибор и Креативној радионици Зла-
тибор. Акција је спроведена у складу 
са усвојеном Стратегијом за младе 
општине Чајетина и Планом активности 
за 2010. годину.

У рад са децом са посебним потребама 
укључила се библиотека „Љубиша Р. 

Ђенић“. Сваког уторка радници Библиотеке 
проводе по сат времена упознајући своје 

нове чланове, децу „Зрачка“, са писцима из 
нашег краја и њиховом поезијом, читају им 
бајке, басне, доносе им сликовнице. Деца их, 
како кажу њихови васпитачи, нестрпљиво 

очекују а омиљена сликовница им је, за сада, 
„Десет љутих гусара“ урађена по песми 
Љубивоја Ршумовића, „оног са великим 

брковима, из Љубиша“, како овог песника 
препознају не само малишани из „Зрачка“, 

већ и сва деца. 
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МЗ Шљивовица има око 450 дома-
ћинстава, односно 1400 становника. Ста-
новништво је, углавном, старије, мада 
има и младих људи који су одлучили да, 
без обзира на факултетске дипломе, оста-
ну на селу. Највише се баве пољопривре-
дом, а има и неколико фабрика као што 
су ИМ „Раковица“, „ДИВИ“, „Горштак“... 

Потреба становништва овог села 
да имају амбуланту испоштована је 
давно, али због нехигијенских услова, 
2008. године, санитарна инспекција је 
затворила амбуланту. Овог фебруара, 
после реновирања, амбуланта је поново 
почела да ради. На изгледу амбуланте у 

21. децембра одржана је 
Изборна скупштина ОО 
ПУПС-а на којој је за пред-
седника изабран Слободан 
Јеремић, за секретара Милица 
Јевремовић, а у Надзорном 
одбору су Недељко Радишић, 
Драгиња Владисављевић и 
Живанко Максимов, док су 
у Дисциплинској комисији 
Живорад Грујичић, Миливоје 
Ристовић и Радојко Рњаковић. 
Формирано је и 12 Месних 
одбора ПУПС-а општине Чаје-
тина.  Из ове партије истичу 
да ће приоритет и даље бити 
побољшање живота старих 
људи у нашој општини, на чему 
су са доста успеха, у сарадњи 
са локалном самоуправом,  и 
до сада радили.

13. фебруара 2010. године у 
Дому културе у Чајетини одр-
жана је Изборна скупштина ОО 
Демократске странке Чајетина. 
И поред отежаних временских 
услова – великог снега који је 
нападао преко ноћи, излазност је 
била преко 80%. За председника 
Странке изабран је Страјин Не-
довић са преко 90 % гласова, а у 
стални састав ОО ДС Чајетина 
изабрано је 11 чланова, од при- 
јављених тринаест. То су: Дејан 
Александрић, Мирко Благојевић, 
Мирјана Вирић, Милан Ђекић, 
Радован Јојић, Владе Ковчић, 
Драган Марјановић, Миливоје 
Милосављевић, Милијан Сокић, 
Обрад Ћалдовић и Мићо Чубрак. 
Скупштина је била одлично орга-
низована и протекла је без икаквих 
проблема. 

овом златиборском селу позавидели би и 
поједини градски домови здравља.

Укупна инвестиција прве фазе ада-
птације амбуланте износи око 600,000,00 
динара, а средства су обезбедили опш-
тина Чајетина и МЗ Шљивовица. Договор 
са Домом здравља из Чајетине је да сваке 
среде долазе по један лекар и медицинска 
сестра, као и да се обезбеди једно сани-
тетско возило којим би могло да се иде 
у кућне посете. Амбуланта има и зубну 
ординацију која тренутно не ради јер је 
и њу потребно адаптирати, а председник 
ове месне заједнице, Милован Божић,  
сматра да ће то бити ускоро.   
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Овај Савиндан, 2010. године, биће памћен у ОШ 
„Димитрије Туцовић“. Иако у годинама кризе, када се и за  
ситне поклоне понекад пресабирамо, постоје људи који су 
успешни у свом послу и имају средства, а при том не мисле 
само на себе, већ мисле и на друге. Када даривају од срца, и 
уз то децу, не постоје речи које могу описати такав чин.  

У препуном холу школе „Димитрије Туцовић“ издвојеног 
одељења на Златибору, поред представника Школске управе 
на челу са Блажом Чубрилом и председника Општине Милана  
Стаматовића са сарадницима, домаћини су угостили и своје 
велике добротворе - власника предузећа „Путеви“ Ужице Васи-
лија Мићића са директорима његових фирми. Наиме, господин 
Мићић је поклонио школи три возила – једно путничко, један 
комби од 7 места и један минибус за 17 путника. Возила су 
била преко потребна, с обзиром да матична школа ,,Димитрије 
Туцовић’’ из Чајетине има шест издвојених одељења: на Злати-
бору, у Јабланици, Доброселици, Алином Потоку, Мушветама и 
Голову, а превоз деце до школа је један од текућих проблема 
у овако разуђеним сеоским подручијима. Ово није први пут 

да Василије Мићић мисли на ђаке; и претходне године деци, 
која иду у ОШ „Сава Јовановић Сирогојно“, поклонио је возило 
како би лакше долазила у школу, поготово у зимском периоду. 
Директорка школе, Милка Васиљевић,  искористила је прилику 
да се захвали господину Мићићу на овом драгоценом дару. 
Једно возило биће искоришћено за превоз деце са посебним 
потребама до дневног боравка у Чајетини, где деца бораве део 
дана и где се образују и социјализују уз помоћ стручних лица. 
Овај пројекат је средствима подржала Локална самоуправа 
и на Савиндан, представници општине су деци са посебним 
потребама испунили Новогодишњу жељу и купили мобилне 
телефоне. Ове поклоне, на огромну радост деце, уручио је 
глумац Драган Јовановић. Деца Основне школе дала су свој 
допринос прослави пригодним рецитацијама и песмама.

Сретење, празник Света Три Јерарха - хришћанских 
учитеља, богослова и светитеља: Василија Великог, Григорија 
Богослова и Јована Златоустог, обележен је у свим храмовима 
СПЦ, али и широм земље као црквени празник, и као Дан 
државности Републике Србије.  Овај леп и значајан датум  је 
и слава Дечјег вртића „Радост“ Чајетина. За малишане ове 
установе био је то посебан доживљај: заједничко ломљење 
колача, служење житом и читање славске молитве. Парох 
чајетинске цркве, отац Драгиша, упознао је децу укратко са 
житијем светаца којима је посвећен овај заједнички празник, 
а потом благословио све оне који раде и бораве у Вртићу, 
и све оне који у њега долазе.  Драги гости на крсној слави, 
у новим просторијама Вртића,  били су и представници 
локалне самоуправе Чајетина.                
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Мачкат, мало село подно Златибора, 
искористило је и ове године прилику да се 
наметне свету и представи своје квалитете 
на десетој, јубиларној Пршутијади. 
Организатори су и овога пута били 
произвођачи сувомеснатих производа 
и општина Чајетина. Манифестацију је 
отворио Зоран Мићевић, директор Управе  
за ветерину Министарства пољопривреде 
РС, рекавши да је постигнут висок ниво у 
производњи сувомеснатих производа и 
да сви изложени производи и стандарди 
који су постигнути у производњи, али и 

дистрибуцији производа, говоре да  овај 
простор превазилази глобалну економску 
кризу.  „ Људи са ових простора су схватили 
да добар рад, технологија, праћење 
захтева тржишта, квалитетан производ, 
могу помоћи људима да задовоље 
потребе за бољим животом, а ове године 
ће и Министарство пољопривреде пове-
ћати субвенције регистрованим пољо-
привредним домаћинствима “, обећао 
је господин Мићевић. Иначе, на овој 
јубиларној Пршутијади уведена је једна 
новина: није било стручног жирија, већ 
су произвођаче и њихове производе 
оцењивали посетиоци. Тако је, према 
броју њихових гласова, победник Пршу-
тијаде Саво Зарић из Качера, друго место 
припало је Радовану Анџићу из Мачката, 
а треће – Раду Шопаловићу, такође из 
Мачката. Према незваничним подацима, 
Овогодишњи Сајам сувомеснатих прои-
звода посетило је око 10 000 људи. 
Организатори су приредили једно изне-
нађење: награђивани су  и посетиоци 
Сајма, па је главна награда – џак пршуте, 

припала Алекси Петровићу из Ужица, 
другу награду – квадратни метар сланине 
– добила је Катарина Живановић из 
Ваљева, а трећу – 10 метара кобасице – 
Драгојла Јовановић из Ужица. Пропратни 
програм био је, такође, богат и занимљив. 
Одржана су предавања из области пољо-
привреде о примарној производњи ме-
са, заштити биља, производњи млека,  
удруживању и сеоском туризму. 

 Од 15. до 17 јануара 2010. године у Мачкату је одржан 10. Сајам 
сувомеснатих производа, под покровитељством општине Чајетина, 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Владе РС и 
Туристичке организације Златибор. 

Већ у прва два дана на 32. Међународном сајму туризма 
у Београду, златиборски хотели, одмаралишта, туристичке 
агенције, склопиле су низ конкретних послова за предстојећу 
сезону. Ове године је на Сајму било око 850 излагача из 41. 
земље, међу којима по први пут Америка и Шпанија. Квалитетна 
понуда и јака конкуренција учинили су да су туристичке понуде 
повољније ове године, а договор Туристичке организације 
Златибор са туристичким радницима је да и ове сезоне цене 
смештаја остану на нивоу оних у зимској сезони. Већ има 
најава да ће у марту и априлу бити доста семинара, конгреса, 
саветовања, а и рекреативна настава поново почиње да се 
организује, тако да ће Златибор по броју посетилаца  поново 
бити међу водећим дестинацијама. 
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Ловно туристичка манифестација - 28. Сабор ловаца  на 
Златибору, која је одржана последњег викенда фебруара, 
окупила је и ове године велики број ловаца и љубитеља 
природе. Њих око 600,  са гостима из Словеније, Аустрије, Чешке, 
Немачке, Мађарске, Босне и Херцеговине и Црне Горе, већ трећи 
пут за редом нису успели да преваре опрезне вукове, који су у 
међувремену причинили велике штете на подручју Јабланице, 
где је ове године и организован лов на вука.

Сабор је почео по устаљеној традицији изложбом ловачког 
наоружања, муниције и опреме, као и пригодним културно-
уметничким програмом у хотелу Палисад. Организатори, 
Ловачки савез Србије и Ловачко удружење  „Златибор“  Чајетина у 
сарадњи са Министарством пољопривреде,  општином Чајетина 
и Туристичком организацијом „Златибор“, у три дана Сабора 
припремили су богат програм: стрељачка такмичења у пет 
дисциплина, лов на вука, лов лисице гоничима, као и тематска 
предавања. Према речима Драгана Васиљевића, организатори 
су и ове године имали бројне недоумице и дилеме око тога да 
ли је или није дозвољен лов на предаторе и како ће реаговати 
Друштво за заштиту животиња, с обзиром да је министарство 
за Просторно планирање и животну средину и Министарство 
за пољопривреду, шумарство и водопривреду донело програм 
мера заштите предатора. Како Васиљевић каже, мере су донете 
без консултовања са онима који највише брину о животињама 
и њиховој заштити од болести и истребљења, а то је ловачка 
организација. Јер, на нашим просторима нису предатори ти који 
су угрожени, већ људско благо – домаће животиње. На срећу, 

ова врста традиционалног окупљања ловаца и лов на вука није 
укинута и забрањена, па је и ова – златиборска, дошла и прошла 
на најбољи могући начин, захваљујући доброј организацији, 
али и уходаном дружењу ловаца. И друштво за заштиту 
животиња може да одахне: вукови су сви на броју... Бар – до 
следећег лова. А задовољни су и туристички радници, јер, како 
рече Јован Павловић из Туристичке организације Златибор,  у 
вансезони овакве и сличне манифестације су добра прилика да 
Златибор угости што већи број људи. 

28. САБОР ЛОВАЦА
Ловно туристичка манифестација - 28. Сабор ловаца  на 

„Поред инвестирања у инфраструктуру 
и уређење самог Златибора, ове године 
ће се  почети са уређењем забавног парка 
на Обудојевици. Има доста приватника 
који улажу у изградње туристичких 
објеката, као што су хотели „Ружа ветрова“ 
и „Торник“, а почела је  реконструкција и 
доградња хотела „Олимп“ чије отварање 
се очекује за првомајске празнике, што ће 
употпунити туристичку понуду Златибора 
у догледно време“, рекао је на Сајму Арсен 
Ђурић, директор ТОЗ-а.  „Битно је рећи 
да ће отварањем информативног центра 
у Београду Златибор имати још већу 
могућност да грађане Београда упозна са 
туристичком понудом Златибора. У овом 
представништву  ће се продавати аранжма-
ни свих туристичких капацитета на Злати-
бору, што је још један корак у промоцији 
туризма ове планине коју годишње посети 
преко 250 000 гостију и где се оствари око  1 
100 000 ноћења.“

Хотел „Златибор Мона“, 
проглашен је, на  32. 

Међународном сајму туризма 
у Београду, за најбољи хотел у 
2010. години. Изузетно добра 

попуњеност, квалитетни 
и разноврсни садржаји, 
љубазност запослених, 

разновсни културни догађаји, 
су разлози за добијање ове 

престижне и значајне награде.

На отварању Инфо-центра  „Златиборска 
капија“, директор ТОЗ-а се захвалио др Нена-
ду Црнчевићу, директору СБ „Чигота“, на иде-
ји да се отвори овакво једно представни-
штво, место промоције и маркетинга 
Златибора, у просторијама „Чиготе“ које се 
налазе на атрактивном месту у Београду – 
преко пута Храма Светог Саве. Потписивању 
уговора између Туристичке организације 
Златибор и СБ „Чигота“ присуствовали 
су представници туристичких агенција и 
хотела са Златибора, министар туризма 
Републике Српске, и многобројни медији. 
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Раде Верговић већ дуги низ година 
својим делима оплемењује  не само сли-
карске галерије широм света, већ и душе 
људи. „У скривеној души града“ назив је 
изложбе коју су имали прилику да виде 
Ужичани, којима је Верговић омогућио 
осврт на проток времена при погледу 
на известан број кућа у овом граду на 
којима  зуб времена оставља свој печат, 
али и самом граду даје својеврстан 
изглед аутентичности, препознатљивости 
и карактер. Некада прекрасне, понос 
својим власницима, данас „чекају“ тре-
нутак када ће бити срушене. У овом 
времену сада -  то су очи старих и мудрих 
које су се нагледале свега, доживеле што-

У периоду од 4. децембра 2009. године до 25. јануара текуће године, библиотека „Љубиша 
Р. Ђенић“ је извршила ревизију и реинвентаризацију Музејске збирке коју поседује у свом 
фонду. С обзиром да је Музејска збирка основана 1951. године и да је до августа 1966. у 
књигу инвентара унето 445 предмета, Комисија која је вршила ревизију, ослањајући се на 
ове податке, констатовала је да Музејска збирка тренутно броји 863 предмета, али и то да 
је за већи број предмета потребно извршити конзервацију. Ппрепоручено је и да се уради 
каталогизација и фотодокументација и да се уради унос у Централни регистар Народног 
музеја из Београда према стандардима чувања и презентовања музејских експоната, како 
би предмети остали очувани и доступни јавности. 

Радници Библиотеке су 26.фебруара присуствовали стручном скупу у Пожеги, у 
организацији Подружнице златиборског округа и Народне библиотеке Пожега. Циљ стручног 
скупа био је  упознавање са примерима добре праксе у Америци, начином рада код њих, и 
применом добре праксе у реалном окружењу, а на тему „Рад са   децом и младима“.

22.јануара, у сарадњи са библиотеком  Специјалне болнице „Чигота“ на Златибору, 
чајетинска библиотека је учествовала у  представљању  књиге  „Изабране приче”, аутора 
Михајла Пантића. Такође у сарадњи ове две библиотеке,12.фебруара,  у пуној сали библиотеке у Чајетини, одржан је радиофонски 
портрет Љубомира Ненадовића “Писма из Италије“, а учествовали су драмски уметник Ђорђе Ненадовић и уредник Радио Београда, 
Владимир Путник. 

Поводом 8. марта,  Библиотека и КСЦ Чајетина су и ове године припремили скроман дар женама. Изведен је рецитал у којем 
су учествовала деца Драмског студија „Бистричак“, основци и средњошколци, уз музичку пратњу на гитари, а све то у прелепом 
амбијенту оплемењеном сликама “Сећања, снови, жена...” , академског сликара Радомира Верговића. Две вечери касније, 
промовисана је  књига  „Србијо, мајко и маћехо“ Луке Николића о којој су, поред аутора, о књижевнику и његовом делу говорили: 
домаћин вечери Драгољуб Новаковић, и генерал Милисав Секулић. Тематика књиге је везана за Први светски рат и страдање 
српске војске и народа. Описане су све муке преживелих бораца који су, после повлачења кроз гудуре и беспућа Албаније, послати 
далеко преко мора, у Африку, како би се опоравили и поново стали у строј за ослобођење. Многи од њих нису доживели повратак 
у домовину, већ су умрали, заувек остајући у туђини. Међу хиљадама погинулих је и 16 бораца из чајетинске општине. Ова богато 
илустрована и документована књига, још једна је у низу издања којима се може подичити Библиотека „Љубиша Р. Ђенић“. 

шта, и још гледају... Очи са душом... Куће 
са душом... Прошлост. 

Ову изложбу посетила је у Дому 
културе и  чајетинска публика 18. фебр-
уара, а отворио ју је историчар уметности, 
Драгиша Милосављевић. „Сликарева 
идеја јесте да наша кућа представља 
корен који нас везује за тло, за порекло. 
Она нам успоставља идентитет који, 
када изгубимо, лутамо попут гусака 
у магли. Кућа нас болно враћа у 
детињство проведено у родитељском 
окриљу, безбрижном и тако далеком “, 
рекао је Милосављевић. Сам аутор је, 
препознатљивошћу колорита, симбо-
ликом коришћеном да допуни, оживи 

или истакне животност слика, овом 
изложбом исказао поштовање према 
свом дому, свом граду, према коренима. 
Ово је изложба коју је лако разумети, јер 
осим естетских, побуђује у гледаоцу и 
многа друга осећања.
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16. јануара КУД „Златибор“ Чајетина прославио је 14 година 
рада и постојања, концертом одржаним у ужичком Народном 
позоришту. Многобројни посетиоци уживали су у играма из 
Шумадије, Мачве, Врања, Поморавља, Црноречја, Такова, 
ужичког краја, околине Неготина и Књажевца,  у одличним 
кореографијама Владана Милекића - Ликија, Десанке Ђорђевић, 
Драгомира Вуковића, Бата Грбића и Милорада Лонића. 
Сценографија је изгледала прелепо, замишљена и урађена 
као једно велико сеоско двориште са амбаром,, бунаром, 
тарабом искићеном старинским предметима и воћкама... А 
унутар „дворишта“... У шареним ношњама  богатог веза, кроз 
песму и игру, смењивало се на сцени 29 девојака и 16 момака 
Ансамбла, разигравајући и срца у гледалишту. А није тако 
само у Ужицу, или у Чајетини и Златибору, већ било где да оде 
КУД „Златибор“, у земљи или иностранству. Под вођством Јеле 
Павловић, и председника Друштва и уметничког руководиоца 
фолклорног Ансамбла Владана Милекића – Ликија, КУД-овци 
су протекле године ишли на фестивале у Аранђеловац, Вршац 
(Међународни такмичарски фестивал, освојили 3. место); 
прошли су на Регионалном такмичењу у Пожаревцу и ушли 
у 19 најбољих ансамбала у земљи... Путовање у Франкфурт, 

Ученици ОШ „Димитрије Туцовић“ из 
Чајетине и Ликовног студија „Мали Монмартр“ 
из Београда, представили су на Савиндан своје 
ликовне радове у Конгресној сали хотела „Мона 
- Златибор“. Изложбу је, пред многобројним 
званицама и посетиоцима,  отворио историчар 
уметности Никола Кусовац. Четрдесет радова 
ове даровите деце из Чајетине и Београда, 
узраста од пет до четрнаест година, изведених 
комбинованом техником - сувим пастелом и лавираним цртежом, приказ је живота у две 

различите средине виђене очима најмлађих. 
Само оно  најлепше приказано је са искреношћу, 
непосредношћу, емоцијама: златиборске падине 
у различита годишња доба, и београдска здања, 
углавном упечатљиве старе зграде, улази, бал-
кони, капије... Ову изложбу имали су прилике да 
виде и становници главног града 21. децембра 
прошле године у галерији „Арт поинт“, а утисци 
које је оставила на посетиоце у Београду и 
Златибору су исти: свет виђен дечјим очима је 
леп, магичан, са душом.
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У петак, 5. марта, у Дому културе 
почело је свечано обележавање јубилеја 
КК „Златибор“ Чајетина - 30 година 
постојања, промоцијом књиге „Чајетина 
под обручима“ аутора Драгана Пејића. О 
књизи, али и тим дивним, не тако дале-
ким данима када су ентузијазам и спортски 
дух били готово све, говорили су бивши 
кошаркашки асови Радомир Раковић, 
Жељко Џамбић, некадашњи председник 
Скупштине овог клуба, Сеад Беговић, 
садашњи врсни играч Страјин Недовић, 
и сам аутор. У публици, поред многобро-
јних љубитеља кошарке и верних нави-
јача „Златибора“, беху и садашњи играчи 
Клуба међу којима Душко Пантовић, идол 
чајетинских омладинаца који, убацујући 
лопту кроз обруч у Парку где је све и почело 
1979. године, не узвикују имена српских 
репрезентативаца или НБА лигаша, како 
је за очекивати, већ једноставно и лако: 
„Пантовић... Пантовић... И кош!!!“ А у 
књизи Драган Пејић записа:„Ни мањег 
места, ни већег кошаркашког срца. Ни 

мање вароши, ни већег кошаркашког 
центра. Ни мање средине, ни веће љубави 
према игри под обручима. Тако се живи у 
Чајетини у последње три деценије“.  

„Књига је сублимација свих догађаја и 
активности које памте многи људи, не само 
они који су дошли да искажу поштовање 
према кошарци, свом Клубу и јубилеју, 
већ и они који су учествовали у раду и 
одржању Клуба свих ових година. Није било 
могуће уписати и описати у једној књизи и 
„људе из сенке“ тако  битне за опстанак 
клуба „Златибор“ Чајетина“, рекао је Сеад 
Беговић. То, наравно, даје могућност да 
књига добије и свој наставак. 

Након промоције, у Спортској дворани 
у Чајетини одиграна је ревијална утак-
мице између некадашњих и садашњих 
кошаркаша Клуба  на којој су додељене 
и захвалнице бившим тренерима, игра-
чима, спортским пријатељима као и 
људима који су помагали у раду Клуба. 
Посебне награде добили су: Сеад Беговић, 
Радомир Раковић, Желимир Џамбић и 

Душко Пантовић као легенде Клуба, Владе 
Драгојловић - некадашњи играч и Страјин 
Недовић испред издавача Монографије.

Узбудљива атмосфера владала је и 
на следећој утакмици коју су одиграли 
ветерани КК „Партизан“ Београд против 
ветерана КК  „Златибор“ Чајетина, на којој 
су победили   ветерани „Партизана“. Спор-
тска дворана била је, како се и очекивало, 
пуна, а овај значајан јубилеј обележен је на 
прави начин: пригодно и за памћење.

Барселону, Словенију...  „Још нам, од континената, остају 
Америка и Аустралија“, са осмехом говори Јела Павловић, 
истичући како су игре из наших крајева увек остављале добар 
утисак на публику на иностраним фестивалима, где је било и 
Летонаца, Кубанаца, Тахићана, Мексиканаца, Грка, Бугара ...Цео 
један свет у малом! Што се тиче самих фолклораца, тренутно 
раде две дечје групе у Чајетини и једна на Златибору, њих око 
стотину, око 60 играча броји први ансамбл, и  40 ветерана. „Ту је 
и оркестар који вредно ради и чије музичко умеће и виртуозност 
дају посебност и изворност  песми и игри. Марко Џамбасовић 
(шеф Оркестра) свира фрулу, гајде и кавал, Ана Стаматовић 
и Сара Матовић свирају виолине, Марина Веланац и Милан 
Каљевић – хармонике, Јован Павловић и Немања Теофиловић 
– гитаре, Бранко Павловић – контрабас и Иван Стојановић 
– тапан“. Да би се прича заокружила, потребно је поменути 
подршку Општине и Туристичке организације Златибор, као 
и спонзора који прискачу у помоћ тако што дају бесплатно 
простор, бесплатну вожњу, храну и воду, штампање каталога 
и слично. Ускоро ће КУД „Златибор“ одржати још један концерт 
пред својим суграђанима, својом највернијом публиком.  
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Многи Златиборци су са радозналошћу ишчекивали Ноћ 
бокса на Златибору који је помпезно најављиван. Balkan Box 
Promotion, на челу са Мирославом Боровчанином, уз подршку 
Општине Чајетина,Туристичке организације „Златибор“, 
Културно-спортског центра Чајетина, хотела „Палисад“, 
„Златиборца“  и МК Grоupe, организовао је, средином јануара,  
спектакуларну ревију професионалног бокса . Препуна хала, 
врхунска сценографија, одличне борбе, као и забавни део 
програма у коме је наступала Ксенија Пајчин, били су оно у 
чему је публика уживала. На предлог Микана Велиновића, 
истакнутог спортског функционера, Златне плакете за развој 
и афирмацију бокса добили су председник Општине, Милан 
Стаматовић, директор Туристичке организације, Арсен Ђурић и 
директор хотела „Палисад“,  Војкан Јањић, које су им у име Bal-
kan Box Promotion  уручили Петар Пјешчић директор Mk Group, 
Томо Марић - новинар и Небојша Минић председник Скупштине 

 У недељу,  21.фебруара,  на стази „ Двориштa“ на Јахорини, 
у оквиру Купа ’’Јахоринске Бајке’’ одржано је Првенство Србије 
у смучарском трчању за старије категорије, које је планирано 
да се одржи у Сјеници у организацији  Смучарског Савеза 
Србије и СК ’’ Сјеница’’, али је због недостатка снега и обавеза 
репрезентативаца Србије одлучено да се Првенство Србије 
одржи у склопу Купа ’’ Јахоринска Бајка’’.

У Сениорској конкуренцији, на стази од 10 км, прва три 
места су заузели: 

-  Растић Дамир  СК „Сјеница“, Миленковић Александар  СК 
„Златибор“ и 

- Јеремић Никола  СК „Златибор“.  Међу јуниорима (10 км)  
прва три места припала су Сањину Диздаревићу, Игору 
Стојићу и Ивану Јездимировићу из  СК „Златибор“.

Код старијих омладинаца први је био Демир Растић - 
СК „Сјеница“, код старијих омладинки Катарина Дучић СК 
„Златибор“, код млађих омладинаца Реџеп Хоџић СК „Ревуша 
– Сјеница“, а код млађих омладинки Вахида Хоџић СК „Ревуша 
– Сјеница“. Уз добру организацију СК „Романија – Пале“ и 
Скијашког савеза  Републике Српске и уз повољне временске 
услове, такмичење је добило највише оцене, а  учешће је узело 
99 такмичара из 9 клубова из Србије и Босне и Херцеговине. 

кошаркашког клуба „Трепча“ из Косовске Митровице. Бројне 
личности из јавног живота, пријатељи из Србије, Црне Горе и 
Републике Српске, дошли су да подрже Ненада Боровчанина . 
Меч између Боровчанина и Немца Андреаса Гунтера није дала 
публици предаха, а резултирала је победом Боровчанина који 
је у шестој рунди десним крошеом послао Гунтера у нокдаун.

Публика је уживала и у борбама које су претходиле главном 
мечу, а у којима су боксовали:  Петар Бајић против Џемала 
Махмића (2:0), Милан Костић против Бахрудина Махмића 
(0:2), Мирко Вујадиновић против Санела Папића (0:2) и 

Слободан Лукић против Вита Мартића (2:0 без борбе).
Према обећањима челних људи општине Чајетина, сличних 

дешавања ће у овој години бити још, на радост локалног 
становништва, а пре свега посетилаца Златибора. 
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23. и 24. јануара, на Бјеласици је организован 4.међународни 
Ски-куп Мојковица, на којем је учествовало  9 клубова и 69 
скијаша.

Млади скијаши СК „Чигота“ су имали следећи пласман: Јана 
Шевкушић (млађи цицибан) 2.место у велеслалому и 3.место у 
слалому. Андрија Самарџић (стари цицибан) 2.место у велеслалому 
и 2.место у слалому. Рашо Јевремовић (млађи пионир)  2.место 
слалом.

На првенству Пливачког савеза 
Централне Србије -2. коло за кадете, 
омладинце  и апсолутно (КОА) које је у 
суботу 06.03.2010.год. одржано на базену 
“Три делфина “ у  Поточцу недалеко од 
Параћина,  пливачи “Чиготе”  освојили су 
13 медаља: две златне, осам сребрних 
и три бронзане. Боје “Чиготе” бранили 
су Кристина Деспић, Тамара Удовичић, 
Марија Николић, Јована Кнежевић, 
Славица Јеремић, Бојан Агановић, 
Љубомир Николић, Растко Ковачевић и 
Страхиња Јевтић.  Медаље за “Чиготу” 
освојили су: Бојан Агановић - злато у 
дисциплини 100 м слободно у категорији 
кадета, сребро у дисциплина 400 м 
слободно у категорији кадета, бронзу у 
дисциплини 400 м слободно у апсолутној 
категорији; Љубомир Николић  - сребро 
у дисциплини 50 м делфин у категорији 
кадета, сребро у дисциплини 200 м 

мешовито у категорији кадета;  Марија 
Николић  -  злато у дисциплини 800м 
слободно у категорији омладинки,  
бронзу у дисциплини  800 м слободно 
у апсолутној категорији,  сребро у 
дисциплини 400 м слободно у категорији 
омладинки,  сребро у дисциплини 400 
м слободно у апсолутној категорији; 
Кристина Деспић - сребро у дисциплини 
50 м делфин у кетегорији кадеткиња, 
бронзу у дисциплини 100 м слободно у 
категорији кадеткиња; Тамара Удовичић 
- сребро у дисциплини 100 м прсно у 
категорији кадеткиња.               

Ниску медаља заокружила је  кадетска 
штафета (девојчице 96-97.год.) у саставу 
Јована Кнежевић, Славица Јеремић, 
Кристина Деспић и Тамара Удовичић 
освојивши сребро у дисциплини 4x100 м 
мешовито.             

На овом првенству учествовало је 

14 клубова са 176 пливача из Лесковца, 
Ниша, Параћина, Крушевца, Врњачке 
Бање, Краљева, Крагујевца, Ваљева, 
Ужица и Јагодине.

Пливачки клуб “Чигота” на 
Зимском првенству ПСЦС за КОА  (1. и 
2. коло) освојио  је укупно 21 медаљу: 
четири златне, дванаест сребрних 
и пет бронзаних, екипно заузевши                
изванредно 6 место међу 18 клубова 
колико их је учествовало на наведеном 
такмичењу.

У екипној конкуренцији од укупно 9 клубова, колико је 
учествовало на овом Купу, СК „Чигота“ је освојио 3.место.

30.-31.јануара 2010. на скијалишту Ивер - Мокра Гора одржано 
је ски такмичење  “Трофеј Београда 2010.” у алпском скијању 
у  организацији Смучарског савеза Београда. У -дисциплинама 
слалом и велеслалом надметали су се такмичари у категоријама 
млађи и старији цицибани, деца 1 и деца 2, а бодовало се и за 
Алпски куп Србије. Учествовало је 119 такмичара и 12 клубова из 
Србије, БиХ, Хрватеске, ЦГ.

Цицибани из СК „Чигота“ су показали храброст, јаку вољу 
и дисциплину. Овог пута резултат је нешто скромнији али је и 
конкуренција била велика. 

Лука Стевановић је освојио,  у конкуренцији цицибана, 3.место 
у слалому и Јана Шевкушић 4.место у слалому.
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Припреме за 47. међуопштинске омладинске 
спортске игре, које ће се од    7. до 11. јула одржати 
у Чајетини, су почеле. Наиме, 17. марта је одржана 
седница Сталног комитета и седница Скупштине 
МОСИ, на којој је било речи о припремама 
општине Чајетине за организацију овогодишњих 
игара. То подразумева обезбеђивање спортских 
терена, смештајних капацитета и инфраструктуре 

Традиционална сарадња са братском општином Херцег Нови 
наставља се и кроз дружење фудбалских клубова. На припреме 
у овај лепи, приморски, црногорски град отишао је први тим 
ФК „Златибор“ из Чајетине где је боравиo од 26. фебруара 
до 8. марта. Циљ је  био да се играчи што боље припреме за 
Првенство, које почиње већ 13. марта.   Ове године ће бити 
потписан и уговор о званичној сарадњи између Херцег Новог и 
Чајетине, у виду сарадње у организовању едукација фудбалских 
тренера из Игала и Чајетине, на заједничким семинарима. 
Такође се предвиђа размена деце из ФК „Златибор“ и ФК „Игало“, 
где ће млади фудбалери, од 7 до 18 година, имати прилику да 
путују и играју утакмице у земљи и иностранству. Тренутно, ФК 
„Златибор“ Чајетина је пети на табели. Један од приоритета 
чајетинског клуба, како каже тренер Ђорђе Раковић, јесте 
улазак у виши ранг такмичења као и  остваривање сарадње са 
клубовима из Београда, како би деца која иду на студије и даље 
могла активно тренирати. 

Издавач: Општинска управа Чајетина
Прес служба - КСЦ Чајетина: Мирјана Ранковић Луковић, Љиљана Лучић, Предраг Радибратовић
Штампано за интерну употребу
Тираж: 500

потребне за спортска такмичења. На Скупштини 
је истакнуто  да чајетинска општина има одличне 
услове за сва спортска такмичења осим атлетских, 
па ће алтернативно решење бити такмичење на 
стадиону у једном од околиних градова. Због 
недостатка услова за такмичење кануиста, 
усвојен је и предлог да нове дисциплине буду 
пливање и тенис. У циљу добијања финансијских 
средстава и помоћи за што боље организовање 
Игара, комисија састављена од представника из 
Србије, Црне Горе и Републике Српске је посетила 
Министарство омладине и спорта Републике 
Србије, јер МОСИ имају традицију дугу 55 година, 
а поштовање визије оних који су утемељивачи 
добрих и племенитих ствари у области спорта, као 
и очување традиције, јесте велика обавеза.   Због 
тога је свака  помоћ добро дошла. Очекује се да 
ће ове године на МОСИ учествовати преко 2 000 
спортиста из 31. општине. За организацију игара 
задужен је Културно спортски центар - Чајетина, 
који је носилац великог броја спортских збивања 
у Општини, а има јаку жељу да се и овога пута 
покаже као добар домаћин и организатор.


