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У 
оцени године иза нас 

председник општине 

Чајетина Милан Стама-

товић истиче за ‹›Златиборске 

вести›› да је у овој локалној са-

моуправи све оно што је пла-

нирано за 2016. годину добрим 

делом и завршено, или су ка-

питални пројекти пребачени у 

2017. годину. Настављамо убр-

зано са развојем наше локалне 

самоуправе и морамо да на-

гласимо да сви они параметри 

који се користе за вредновање и 

успешност иду у прилог општи-

ни Чајетина: сигурно смо у вр-

ху  по резултатима и  развије-

ности локалних смоуправа у 

Србији, оцењује председник и 

илуструје резултатима:  

„Стопа незапослености међу 

најнижим је у Србији, буџет по 

глави становника је највећи у 

Србији, привредни амбијент 

за улагања и долазак инвести-

тора на Златибор је и даље на-

стављен. Златибор је тренутно 

једно од највећих градилишта, 

и даље смо рекордери по изда-

вању грађевинских дозвола у 

једној години. Модернизација 

и коришћење електронских 

технологија у пословању дове-

дена је до највећих стандарда. 

Постајемо прави сервис грађа-

на, а уз то на високом нивоу др-

жимо и друге активности које 

прате успешност једне локалне 

самоуправе. Када би наша вла-

да једном урадила реалну ана-

лизу показатеља успешности 

рада локалних самоуправа, си-

гурно би Чајетина била далеко 

испред осталих”.

  Ипак, он не крије да је по-

ред најважнијих развојних и 

инфраструктурних пројеката 

и доброг привредног амбијен-

та било и мање лепих ствари 

које су умањивале допринос и 

напоре општинског руковод-

ства да се што боље, потпуније 

и брже развија локална само-

управа.

Боси у трци,  
а први на циљу

„Наставља се негативан 

тренд, политичка опструкција 

и политичка дискриминација 

од стране републичких инсти-

туција или политичких неис-

томишљеника, што је у поје-

диним тренуцима умањивало 

наше напоре и скретало пажњу 

на другу страну. Али за нас је 

најбитније да нисмо одустали 

од наших зацртаних циљева. 

Нећемо одустати ни у наред-

ном периоду’’, обећава Милан 

Стаматовић и наставља:

„Нажалост, живимо у једном 

тоталитарном режиму где се 

поштује и вреднује само оно 

што је радила владајућа коали-

ција, а не и оне локалне само-

управе које нису део ње. Има-

мо много негативних примера 

дискриминације од стране ми-

нистарстава, па и сада нова ми-

нистарка за државну управу 

као успешне истиче локалне 

самоуправе које нису ни близу 

успешности општини Чајети-

на. Убедљиво смо рекордери 

и први по издвајању за лич-

не дохотке, где издвајања не 

прелазе седам одсто од укуп-

ног буџета и по томе смо међу 

најбољима, али до сада нисмо 

чули речи хвале.Статистички 

подаци се не прикатују онакви 

какви јесу, избегавају се или 

запостављају, али то нас неће 

зауставити, већ нам је мотив 

више да радимо.Нама највећу 

награду за рад дају грађани на 

изборима, а злоупотребе и по-

грешне информације сигурно 

ће се брзо обити о главу онима 

који их пласирају’’.

Зато председник општи-

не каже да није лако радити у 

оваквом амбијенту: ‘’Увек на-

водим пример да ми наш по-

сао схватамо као маратонску 

трку коју сви остали трче у 

најбољој опреми, а ми трчимо 

боси и стигнемо први на циљ. 

То је нешто што не може да се 

не види и прикрије, а ми ћемо у 

том духу и даље да се понашамо 

и да развијамо нашу општину’’. 

На питање које ће актив-

ности обележити 2017.годину, 

Милан Стаматовић одговара:    

„Настављамо са капиталним 

пројектима, са изградњом По-

стројења за пречишћавање от-

падних вода, радимо на уна-

пређењу заштите животне 

средине што је надградња све-

га онога што смо радили. Ако 

неко тражи од државе да у овој 

области ради како би се отвара-

ла нова поглавља, ми смо пуно 

одмакли у том послу. Мислим 

да ће године пред нама обе-

лежити улагања у ову инфра-

структуру, како бисмо добили 

Година иза нас: Милан стаМатовић, председник општине Чајетина

Чајетина је по резултатима  
у врху у Србији

Милан стаматовић: „стопа незапослености међу најнижим је у србији, буџет по глави становника је 
највећи у србији, златибор је тренутно једно од највећих градилишта”

Милан Стаматовић
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сертификат једине еколошке 

општине у Србији.Томе смо по 

свим параметрима најближи’’.

Три пројекта  
националног карактера 
‘’Према нашим плановима 

и улагањима, општина Чаје-

тина у будућности може да се 

похвали да у свим сегментима 

развоја предњачи у односу на 

друге општине. Увећали смо 

буџет 100 пута. Све су то успеси 

како општинског руководства, 

тако и грађана који су разуме-

ли и подржали наше напоре и 

идеје, чланова већа, одборни-

ка који су нам и када је било 

тешко и дискутабилно да ли ће 

наши пројекти бити одрживи, 

дали подршку. И када је било 

питање да ли улагати у сеоске 

месне заједнице и правити ам-

бијент за ширење Златибора на 

целокупну територију, имали 

смо подршку. Чак смо радили 

и на томе да правимо амбијент 

и у суседним општинама, што 

говори да се не затварамо у ло-

калне оквире. 

Размишљамо дугорочно, раз-

мишљамо шире, глобално, а не 

само локално као што то чине 

политичке опције када дођу 

на власт. Мисле да се затворе у 

своје политичке оквире и мисле 

да на тај начин, уз помоћ поли-

тике, могу да гледају шире, што 

сматрам највећим проблемом 

Србије и разлогом због чега се 

Србија спорије развија’’. 

У наредним годинама, 

најављује председник општи-

не, предстоји ангажовање на 

националним пројектима: ае-

родрому Поникве, изградњи 

гондоле и радовима на истраж-

ним бушотинама за геотермал-

не воде. 

„Са ова три веома важна 

пројекта, који имају национал-

ни карактер, општина Чајети-

на ће заокружити комплетну 

туристичку и привредну пону-

ду, стати у ред најмодернијих и 

најразвијенијих општина и ту-

ристичких места у свету. Циљ 

нам је да се Златибор позицио-

нира на светској туристичкој 

мапи, јер смо у Србији сигурно 

најдаље одмакли, а сви позитив-

ни коментари који нам стижу од 

невладиног сектора, из међуна-

родних институција, уверавају 

нас да смо на добром путу и да 

ћемо реализовати наше пројек-

те’’, каже за ‹›Златиборске вести›› 

Милан Стаматовић М. Ј. 

Када би наша влада једном урадила 
реалну анализу показатеља 
успешности рада локалних 

самоуправа, сигурно би Чајетина 
била далеко испред осталих

Овако ће изгледати Постројење за пречишћавање отпадних вода на Златибору

У својим развојним плановима определили смо се да радимо на темељима истинских вредности и 
по најважнијим мерилима за народ, што подразумева да се сачува култура, нација, вера и традиција. 
То је гарант за успех. Овом поруком уз најбоље жеље честитам предстојеће празнике становни-
цима општине Чајетина и свима онима који су одлучили да празничне дане проведу на Златибору. 

Милан Стаматовић
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Г
одину иза нас можемо 

оценити као веома ус-

пешну, када је реч о реа-

лизацији пројеката који су би-

ли планирани за 2016. Урађено 

је много значајних послова, по-

чев од инфраструктуре,  путе-

ва, улица, нових садржаја, ста-

за, расвете. Општина Чајетина 

је, како то већ чини последњих 

година, предњачила у овом де-

лу Србије по тим великим ула-

гањима...”

Овако годину која пролази 

оцењује Арсен Ђурић, заменик 

председника општине Чајети-

на. Образлажући за „Злати-

борске вести” такву оцену, он 

најпре подсећа да је у 2016. го-

дини урађено преко 50 кило-

метара асфалтних путева на 

територији ове локалне само-

управе, која је у путну инфра-

структуру уложила 200 мили-

она динара.

„Такође, у години за нама 

отпочели смо изградњу Омла-

динско-културног центра на 

Златибору. То је за свеукупну 

понуду Златибора веома зна-

чајан подухват, у који зајед-

но улажу општина Чајетина и 

Министарство туризма. Градња 

је стигла до крова, а радови ће 

бити настављени на пролеће, 

чим временске прилике доз-

воле. У току зиме расписаћемо 

тендер за другу фазу, односно за 

уређење унутрашњости објек-

та и очекујемо да ћемо до краја 

2017. године завршити ову ин-

вестицију. Отпочела је и реали-

зација пројекта Постројења за 

пречишћавање отпадних вода. 

У овој години уплатили смо 20 

милиона динара извођачу ра-

дова. Како се та инвестиција 

реализује уз донацију ЦМСР-а 

Словеније, услов за ову дона-

цију је уплата сопствених сред-

става што смо и испоштовали, 

тако да ће грађевински радови 

почети на пролеће’’, објашњава 

Ђурић и наставља:

Реконструкција  
постојећих водоводних  

и канализационих мрежа

„Поред тога, урађене су ре-

конструкције постојећих во-

доводних и канализационих  

мрежа, те грађени нови кра-

кови за нова насеља (Влаови-

на, Јелена Анжујска). У улици 

од тениских терена до пијаце 

на Златибору постојећа расвета 

замењена је лед расветом. Она 

је  постављена и на потезу од 

кружног тока до насеља Јелена 

Анжујска, као и од магистрале, 

поред ауто-кампа до скретања 

за Гајеве, куда прати пешачку 

и бициклистичку стазу. У пла-

ну за наредну годину је да се 

поменуте стазе наставе и да се 

повежу. На седници скупшти-

не донета је одлука да се у на-

редном периоду лед расветом 

замени још 450 сијалица на 

Златибору, што ће се радити у 

сарадњи са инвеститором ‘Зла-

тиборски конаци’ у замену за 

комунално опремање. Један 

део поменутих радова почеће 

ускоро, а очекујемо до фебруа-

ра завршетак радова. Више од 

половине Златибора биће по-

кривено лед расветом, што омо-

гућава значајне уштеде’’.

 У 2016.години, подсећа наш 

саговорник, радило се и на 

обележавању пешачких, бици-

клистичких и планинарских 

стаза, постављене су нове те-

ретане на отвореном ка споме-

нику, нове справе за децу, а вр-

шена је и поправка постојећег 

урбаног мобилијара, како на 

Златибору тако и у сеоским 

месним заједницама. Изграђе-

на су три јавна тоалета: један 

на путу ка споменику на Зла-

тибору, те по један у центрима 

Сирогојна и Гостиља. „Започе-

та је и до краја године ће бити 

завршена модерна локација за 

изнајмљивање коња и фијаке-

ра, с бољим условима и за људе 

који се баве изнајмљивањем и 

за  посетиоце. У наредној годи-

ни планирано је да се та лока-

ција допуни летњиковцем, клу-

пама, справама за децу, како би 

ту имали једну нову понуду’’.

Арсен Ђурић уз то најављује 

да ће у јануару бити расписа-

ни нови тендери за крпљење 

и пресвлачење улица и за из-

градњу нових путева на тери-

торији општине. Када је реч о 

тим пословима на Златибору, 

радиће се Улица Проте Симића, 

део Улице Николе Алтомано-

вића,као и још неке мање, а у 

месним заједницама радиће се 

према плановима које доставе 

савети месних заједница. 

„Ове године нисмо започели, 

а почећемо већ на пролеће 2017. 

године, уређење трговачке ули-

це на Златибору које смо најави-

ли. Пројекат је завршен недавно 

и могу да најавим да ћемо на-

кон завршетка ових радова до-

бити једну изузетно атрактив-

ну целину. Средства у буџету су 

за то опредељена, у јануару нас 

очекује расписивање тендера за 

реализацију овог пројекта, а ра-

дови на пролеће. Општина ће из-

градити типске објекте који ће 

се изнајмљивати корисницима 

и план је да до почетка летње ту-

ристичке сезоне поменута ули-

ца буде у пуном сјају’’.

На пролеће ће, додаје Ђурић, 

Година иза нас: арсен Ђурић, заМеник председника општине Чајетина 

Лидери по улагањима  
у инфраструктуру  

и нове садржаје

У 2016. години урађено је преко  
50 километара асфалтних путева  
на територији општине Чајетина
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почети и уређење парка испод 

ресторана „Колиба код Милун-

ке“ на Обудојевици, ка будућем 

Постројењу за прераду отпадних 

вода. Радиће се уређење речног 

корита, уређење саобраћајнице 

за четвороточкаше и пешачке са 

бициклистичком стазом.   

Ново рухо  
Стопића пећине

Он подсећа да је посебна 

пажња током 2016. године по-

клоњена Стопића пећини, у 

којој је комплетно замењена 

расвета и урађена платформа 

изнад бигрених када, тако да 

је пећина, која привлачи све 

више посетилаца, сада у потпу-

но новом руху. Што се тиче наја-

ве градње Аква парка на Зла-

тибору, заменик председника 

општине о томе каже следеће: 

„Нашом планском докумен-

тацијом ми смо предвидели 

две локације за изградњу Аква 

парка. Једна је преко пута ау-

то-кампа на Златибору, а дру-

га на Обудојевици (кружни пут 

према Семегњеву) . Реч је о ве-

ликој инвестицији, за коју би 

било тешко наћи и купца за 

тако велику површину, будући 

да је за изградњу Аква парка по-

требно од шест до осам  хекта-

ра. У плану нам је да једну од 

поменуте две локације дамо на 

оглас. Понуда би се односила 

на реализацију инвестиције по 

моделу приватног-јавног парт-

нерства, тако што би општина 

дала локацију и комунално оп-

ремање, а инвеститор би ула-

гао, с тим што би општина за 

вредност локације и комунал-

ног опремања била сувласник 

у одређеном проценту. Мислим 

да је то један значајан садржај 

који недостаје Златибору’’, исти-

че Арсен Ђурић и даје примере 

успешних подухвата у таквим 

партнерским односима:  

„Поред наших директних ин-

вестиција које се односе на ин-

фраструктурне пројекте и на 

Златибору и у Чајетини , ми смо 

са инвеститорима у партнерс-

ком односу изградили Аванту-

ра парк на Златибору, док је по 

сличном принципу издата ло-

кација и за Дино парк. То је је-

дан велики забавни парк, веро-

ватно највећи такав на Балкану, 

са мноштвом садржаја. Дино 

парк, нажалост, још није завр-

шен, али радови су у току, оче-

кујемо да би до пролећа требало 

да се заврши››.  М. Ј.

Највећа новогодишња посета 
Златибору

арсен Ђурић додаје да ће за време новогодишњих празника 

бити много гостију на златибору. „очекујемо да ће на планини  тих 

празничних дана бити убедљиво највише људи у историји, барем 

на основу досадашњих резервација и најава. све је спремно, зим-

ске службе су мобилне уколико буде снежних падавина. најављен 

је квалитетан програм како за дочек нове године, тако и за 1. и 2. 

јануар. Биће организован и дочек српске нове године. сигуран сам 

да ће током јануара и до средине фебруара, до када траје распуст.  

златибор бити изузетно добро попуњен и да ће се наставити тренд 

раста туристичког промета’’, каже он.

У години за нама отпочели смо изградњу  
Омладинско-културног центра на Златибору

За путну нфраструктуру 
у току 2016. године 

уложено је  
200 милиона динара
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П
редседник Скупштине 

општине Чајетина Ми-

лоје Рајовић  за ‘’Злати-

борске вести’’ каже да је 

веома задовољан како је 

чајетински парламент  

функционисао током 

године за нама.  У 2016. 

одржано је 11 скупштин-

ских седница, од којих 

осам у новом сазиву. 

Донете су многе важне 

одлуке, на основу којих је 

општина Чајетина низ 

значајних инвестиција 

реализовала и велике 

приходе остварила.

‘’Веома сам задовољан 

како је скупштина радила 

у овој, али и у претходним 

годинама. Гледајући 

снимке скупштинских 

седница по општинама 

у окружењу, али и у це-

лој земљи, уверио сам 

се да смо ми за мно-

го мање времена донели много 

више одлука. Из тог разлога сам 

дефинитивно поносан на рад СО 

Чајетина: једноставно, све седни-

це су завршаване у року од два 

до три сата. Донели смо велики 

број одлука, које су отишле на 

даље спровођење. Већи део тих 

одлука је и спроведен и због све-

га тога много новчаних средста-

ва слило се у наш буџет.  Тако смо 

успели да већи део планираних 

инвестиција реализујемо“, суми-

ра Рајовић.

Усвојили буџет  
за 2017. годину

Ипак, велике инвестиције по-

пут изградње гондоле на Злати-

бору и Постројења за пречишћа-

вање отпадних вода пренеће се и 

у наредну годину, а председник 

скупштине се нада да ће у 2017. 

бити реализоване. Скупштина 

општине Чајетина усвојила је у 

законском року буџет општине 

за 2017. годину у износу од  једне 

милијарде и  775 милиона дина-

ра. Буџет је, по Рајовићевим ре-

чима, урађен на основу смер-

ница које је дало министарство 

финансија. Значајна средства 

издвојена су за завршетак ра-

дова на изградњи путева, ули-

ца, водоводне и канализационе 

мреже, затим за изградњу гондо-

ле – 200 милиона динара, као и 

за систем за пречишћавање – око 

60 милиона.

‘’Надам се да ћемо са радовима 

на изградњи Постројења за пре-

чишћавање отпадних вода поче-

ти већ на пролеће и да коначно у 

2017. години завршимо ту инвес-

тицију. Поред овога, велика сред-

ства су издвојена и за субвенције 

у пољопривреди, дакле све оно 

што држава не субвенционише 

ми ћемо. Желимо да помогне-

мо пољопривредним произвођа-

чима, јер имам утисак да  у Ср-

бији све већи број људи  креће са 

пољопривредном производњом.  

Нама је задовољство ако смо 

претходних година успели да на-

говоримо људе да се почну бави-

ти пољопривредом и сигуран сам 

да смо им у томе много помог-

ли“, каже Милоје Рајовић.

 Велика средства у наредној 

години биће из-

двојена и за спорт, 

јер општина Чаје-

тина има и ко-

шаркашки и одбој-

кашки клуб који 

су први на табели 

у својим лигама, 

а Рајовић се нада 

њиховом такми-

чењу и у вишем рангу. И спортска 

хала у Чајетини биће реновира-

на, односно стављена у стандарде 

који су потребни како би се што 

више деце бавило спортом.

Заштићени градитељи 
породичних кућа

Од дана ступања на снагу Зако-

на о озакоњењу објеката, СО Чаје-

тина донела је неколико одлука 

којим су регулисана права гра-

дитеља. Заштићени су они који су 

градили породичне куће, док су 

градитељи објеката за даљу про-

дају платили своје обавезе у пу-

ном износу.                

„Ми смо константно по-

следњих десетак година, како у 

легализацији тако и сада у оза-

коњењу, омогућили људима који 

имају своје породичне куће да  

их легализију уз минималну 

накнаду, а за оне који су гради-

ли за тржиште одлуке да од њих 

наплатимо пуне износе.  Нисмо 

желели да фаворизујемо оне који 

су последњих година илегално 

градили, напротив, желели смо 

да им наплатимо, јер не би било 

поштено према онима који су 

легално градили.  Ово је, иначе, 

за општину Чајетина констан-

тан поступак, процедура је јас-

на и сви који желе да легализују 

своје објекте то код нас могу брзо 

да ураде“, каже председник чаје-

тинске скупштине.

Милоје Рајовић најављује  и 

одређене промене на релацији 

јавни сектор – грађани: ‘’Потреб-

на је већа дисциплина која мора 

владати у читавом јавном сек-

тору. Ту пре свега мислим на из-

лажење у сусрет свима онима 

који желе да инвестирају у нашу 

општину. Имамо малих пробле-

ма где се можда преклапају на-

длежности, али сам убеђен да 

ћемо све то превазићи и да ћемо 

увести један нови систем који ће 

сигурно боље фунционисати, и то 

већ од почетка следеће године“, 

наглашава Рајовић.

По његовој оцени, чајетински 

парламент ради на коректан 

начин. Коментаришући одсу-

ство одборника Српске напред-

не странке, који су напустили 

скупштину уз образложење да 

више неће учествовати у њеном 

раду, Рајовић истиче да није по-

стојала ни једна ствар за такву 

њихову одлуку и да су ти одбор-

ници увек добродошли, те да се 

нада да ће се на наредним сед-

ницама, ако не сви, појавити бар 

већина одборника Српске на-

предне странке.

Нада Џелебџић

Година иза нас: Милоје рајовић, председник скупштине општине Чајетина  

Поносан на рад парламента  
у години важних одлука

Гледајући снимке скупштинских седница по општинама у окружењу, али и у целој земљи,  
уверио сам се да смо ми за много мање времена донели много више одлука
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А
ко је судити по броју 

грађевинских дозвола 

које је у овој години изда-

ла Општинска управа Чајетина, 

подручје ове општине једно је од 

најзанимљивијих за инвеститоре 

и градитеље у Србији. 

„У последњих неколико годи-

на повећава се број издатих доз-

вола за градњу. Радује нас велико 

интересовање за изградњу нових 

хотела са пратећим садржајима, 

што је најбољи начин да Злати-

бор буде у врху туризма и квали-

тета пружених услуга. При томе, 

у Општинској управи експеди-

тивно и ажурно се радило на из-

давању потребне документације 

– овде су инвеститори добија-

ли неопходна документа без че-

кања. Све то обављано је без икак-

вог недостатка и потпуно у складу 

са законом, што су потврдиле ре-

довне инспекцијске контроле 

рада Општинске управе”.

   То је, сумирајући ове актив-

ности у 2016. години, за ‹›Злати-

борске вести” изјавио Вељко Ра-

дуловић, начелник Општинске 

управе Чајетина. Сваку од поме-

нутих области рада он је детаљ-

није образложио:    

 „У години за нама у Општин-

ској управи Чајетина, односно у 

одсецима који су унутар ње сис-

тематизовани, обављен је ве-

лики број како изворних, тако 

и поверених послова од стра-

не републичких органа. Значај-

но је истаћи да је рационализа-

ција и смањење броја запослених  

уређено у складу са Законом о 

смањењу броја запослених, а све у 

складу са одлуком коју је усвојио 

локални парламент. Извршено је 

и превођење података матичних 

књига локалне самоуправе у цен-

трални систем за чување подата-

ка. Поменути подаци су у једном 

систему који ће бити свима дос-

тупан, што ће значајно доприне-

ти бржем прибављању докумена-

та потребних грађанима’’, рекао је 

Радуловић и наставио:

„Током 2016. године изврши-

ли смо одређене измене и допу-

не планске документације. Извр-

шене су измене и допуне Плана 

генералне регулације и Плана 

детаљне регулације за Тржни 

центар на Златибору. У поступ-

ку израде је План генералне ре-

гулације друга фаза, а урађен је 

и План детаљне регулације за из-

градњу панорамске гондоле на 

Златибору”. 

Из области имовинско правних 

односа, напомиње начелник, до-

нето је преко 50 решења  о екс-

пропријацији и административ-

ном преносу парцела непходних 

за издавање грађевинске дозволе 

за гондолу. 

„У самом поступку издавања 

грађевинских дозвола и оза-

коњења објеката направљен је 

један велики посао. До овог тре-

нутка издато је 105 грађевинских 

дозвола, преко 50 решења која 

(по члану 145 закона) замењују 

грађевинске дозволе, а потврђен 

је и велики број пројеката парце-

лације и урбанистичких проје-

ката. Посебно истичем да је од 

стране надлежних инспектора 

из министарства вршена редов-

на контрола послова  Општинске 

управе, као и да у свим контрола-

ма није уочен никакав недоста-

так који би на било који начин на-

нео штету локалној самоуправи, 

о чему сведоче записници”, каже 

Вељко Радуловић.

  Кад је реч о броју запослених, 

он подсећа да је законом на ни-

воу локалне самоуправе одређен 

максималан број запослених у 

јавном сектору. У Општинској уп-

рави тај број је сведен на 63 запос-

лена на неодређено време, коли-

ко је и прописано.  

На питање колико постигнуто 

користи грађанима, Радуловић 

одговара: 

„Добар и ефикасан рад локал-

не самоуправе, као сервиса грађа-

на, највише њима и значи. Они 

могу сигурно и брзо да прибаве 

податке и документацију која им 

је потребна. Суштина је да се у 

општини Чајетина, за разлику од 

многих општина у Србији, готово 

не чека на издавање докумена-

та. Поред увођења електронских 

новина, истичем и ефикасан рад 

службеника. Обим посла је сва-

како већи у односу на број запос-

лених, али како смо ограничени 

републичким прописима, ми ус-

певамо и са овим бројем да ост-

варимо најбољи могући учинак”.

М. Ј.

Година иза нас: вељко радуловић, наЧелник општинске управе Чајетина

У Чајетини се документација 
прибавља без чекања

у поступку издавања грађевинских дозвола и озакоњења објеката направљен је велики посао:  
издато је 105 грађевинских дозвола, преко 250 решења о озакоњењу, а потврђен је  

и велики број пројеката парцелације и урбанистичких пројеката

Извршено је превођење података 
матичних књига локалне самоуправе  

у централни систем за чување података. 
Поменути подаци су у једном систему 
који ће бити свима доступан, што ће 

значајно допринети бржем прибављању 
докумената потребних грађанима
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Г
о ди на за нама  тр еб ало је 

да буде година у ко јој  ће мо 

 за по че ти  град њу  гон до ле, 

нај ве ће ин ве сти ци је у про те-

клих  не ко ли ко  де це ни ја у оп-

шти ни  Ча је ти на, ко ја  ће  при ву ћи 

 но ве госте и ин ве сти то ре, као 

и отво ри ти  но ве  ту ри стич ке 

 ло ка ли те те. Ипак, због  би ро крат-

ски х про це ду ра у на шој  зе мљи и 

за то шт о ст ва ри фун кци ониш у н а 

ј еда н с та ромодан начин, ми  још 

 ув ек нис мо у спел и д а р еал из уј-

емо нашу инвестицију’’.

Овим  ре чи ма нас у сво је ви ђе-

ње 2016. го ди не уво ди Бо ја на Бо-

жа нић, ди рек тор ка ЈП ‘’Голд гон-

до ла Зла ти бор’’, ко ја под се ћа да је 

про је кат гон до ле за по чет и до ку-

мен та ци ја припремље на:  

„Ме ђу тим, због  не ре ше ни х 

и мо вин ско-прав ни х од но са 

 ни смо  би ли у мо гућ но сти  да у овој 

г од ини  доб иј емо  гр ађе вин ск у 

д озволу од стране министар-

ства. Оно се, да  под се ти мо, про-

гла си ло у јун у на дл ежним  за 

 изд ав ање  док ум ен тације. Ло ка-

циј ски м у сло ви ма, ко ји  су при-

ба вље ни, де фи ни са но је  пет  фа за 

 за из град њу гон до ле. У сва ко ј од 

т их пет  фаз а по сто је о др еђ ени 

проблеми. По ја вљи ва ли су се го-

то во сва ко днев но, и убр зо нам је 

по ста ло потпуно ја сно да по сто ји 

скри ве на оп струк ци ја у ра зли чи-

тим  др жав ни м ин сти ту ци ја ма’’, 

ис ти че Бо ја на и на ста вља:

‘’Што  се  ти че  при ват них ли-

ца, ми смо углав но м ре ши-

ли  и мо вин ско-прав не  од но се. 

Процеду ра  са још два вла сни-

ка је у то ку. При ват ни ци  су  ве-

о ма  ко рект но и за шли у су-

срет на шем  про јек ту, има ли 

смо и ве о ма до бру са рад њу са 

ЈП ‘’Ср би ја  шу ме’’. Али то  ни је 

 слу чај и са  Ми ни стар ством  по-

љо при вре де, Ре пу блич ким 

 ге о дет ским  за во дом, ЈП ‘’По ште 

Србије’’, Ре пуб ли чк им ја в ним 

 прав об ра нилаштвом...Ове јав не 

ин сти ту ци је, иако  су на осно ву 

 ре ше ња  Вла де  Ср би је о утвр ђе-

но м јав но м ин те ре су има ле оба-

ве зу да дел уј у на најб рж и мо-

гу ћи  начин како би се решили 

имовинско-прав ни  од но си, то 

 ни су учи ни ле. Без  об зи ра и на 

 са гла сно сти  ко је  су  до би је не, раз-

ли чи ти  спо ра зу ми, до ку мен та, 

па пи ри с тоје п о к ан цел ар иј ам а 

тих државних институција. Ја сно 

нам је да не ко не же ли да се овај 

пројекат ра ди, или бар да се не ра-

ди оном ди на ми ком ко ју  смо  ми 

 пре дви де ли’’, за кљу чу је ди рек тор-

ка ЈП ‘’Голд гон до ла Зла ти бор’’.

Не чу вен слу чај  
у европ ској по слов ној 

прак си

По ње ним ре чи ма, оп шти-

на  Ча је ти на ура ди ла је све што 

је би ло по треб но: ‘’Ми смо оп-

рему у пот пу но сти  и спла ти ли, 

ода бра ли  и зво ђа ча  ра до ва, као 

и над зор ни  ор ган. Из во ђач ра до-

ва је у го ди ни  за  на ма  пла ни ра о 

 сво ју  о пре му и вр ем е к ак о б и 

с ве б ило з а врш ен о  по плану, али 

 са да  је  на  гу бит ку због ду гог че-

ка ња. По ре д и зво ђа ча  ра до ва, гу-

би так тр пи и про из во ђа ч о пре ме 

– ком па ни ја ‘По ма’ из Фран цу ске, 

која  им а обав езу  да п рат и уг ра-

д њу купљене опреме, по ди за ње  

сту бо ва, мон ти ра ње  ста ни ца  као 

и да  вр ши  над зор  над пројек-

том, те  на  кра ју  да  ин ста ла ци ју 

 пу сти у функ ци ју. Обав ил и см о 

р аз гов ор е с а представ ницима 

фирме, са пр ед ста вн иц има 

 фр ан цу ск е амба саде, са  су пер-

ви зо ри ма компани је ‘По ма’. Они 

ни су  на и шли  на  о ва кав  слу чај, 

ни су  и ма ли  при ли ке  да  не што 

слич но ви де у ме ђу на род ном 

по сло ва њу, по го то во у зе мља ма 

 Е вроп ске  у ни је. На  гу бит ку  су и 

Го ди на иза нас: Бо ја на  Бо жа нић,  
ди рек тор ка јп „Голд Гон до ла зла ти Бор’’

Из град њу  
гон до ле  

за ко чи ла  
др жа ва

раз ли чи ти  спо ра зу ми, до ку мен та, па пи ри  за  
про је кат гон до ле стоје  по канцеларијама 

државних институција. јас но  нам је да  не ко  
не жели да се овај пројекат ради, или  ба р да се не 

 ра ди  оном динамиком коју смо ми предвидели

Бо ја на Бо жа нић



9ДЕЦЕМБАР, 2016. ГОДИНЕТЕМА БРОЈА

тури сти и гр ађ ани оп шти не Ч а је-

тина који су м ного очекивали од 

2016. го ди не у по гле ду изград ње 

 гон до ле. А у на ред ном  пе ри о ду и 

ин вес тит ор и ћ е  са пра во м бити 

љути  што нису у могућно сти  да 

же ље ном ди на ми ком по вра-

те  сред ства  у ло же на у ин ве сти-

ци је , ко је  су и на ста ле  на  о сно-

ву  и зград ње  гон до ле. Оп шти на 

 Ча ј ети на  с а свој им  јав ни м пре-

дузећима учинила је све да се 

процедуре из на ше н ад ле ж нос-

ти  м аксим ал но б рз о решавају’’.

Бо ја на, ипак, не гу би на ду да  

ће  сва ки  но ви  дан до не ти  не што 

 но во и да  ће  се  си туа ци ја позити-

вн о ра зр ешити.’’Са рад ња са Ми-

ни стар ством гра ђе ви нар ства, 

са о бра ћа ја и инфраструк ту ре је 

ко рект на. Им али с мо до бр у са-

радњу н а д елу  из давања лока-

цијских услова и ми  о че ку је мо 

 од  ми ни стар ства, иако  о но  ни је 

 ди рект но  за ду же но  за  то, да  нам 

помог не у ре ша ва њу  и мо вин ско-

прав ни х од но са у др жав ни м ин-

сти ту ци ја ма  пре  све га, је р св ак-

ако  да њ их ов  ут иц ај м оже  бити 

од помоћи. Ве ру јем  да  ће у на-

ре дно м п ерио ду  на ша са рад ња 

б ити боља и да  ће мо  на  про ле ће 

 от по че ти  ра до ве и за вр ши ти  их 

у 2017. го ди ни. Све је спрем но за 

ова ко ве ли ку ин ве сти ци ју. У на-

ре дно м п ерио ду  на јв ер ов ат ни је 

ћемо планирати и од ре ђе ну 

 до дат ну  о пре му у ка би на ма, ко-

је  ће мо и до пре ми ти ка да  кре ну 

радо ви, оне  ће  ди рект но  би ти 

 мон ти ра не. Оче ку је  нас у 2017.

го ди ни на ступ на сај му туризма 

и мно го ве ће и оз биљније пр ом-

от ив не а кт ив нос ти када буду от-

почели радови’’, на ја вљу је она.

Рад на ак ци ја за гон до лу  
у ја ну а ру 

На  са оп ште ње  ми ни стар ства 

 да  оп шти на Ча је ти на н иј е п од-

нела  захт ев  за  гра ђевинску доз-

волу, Бо жа ни ће ва  ка же: ‘’Оп шти-

на  Ча је ти на  би мо гла  да  по дн ес е 

з ахте в за г ра ђе вин ску дозволу да 

има решене имовинско-прав не 

 од но се, а са  дру ге  стра не спор но 

у ре ша ва њу имо вин ско-прав ни х 

од но са је са мо оно што се на ла-

зи  у сво ји ни др жа ве или на ко-

ри шће њу код др жав них ор га на. 

Ми ни стар ство  гра ђе ви нар ства 

и ње го ви пр едст авн иц и з нај у 

шта т о зн ачи, као и да  ми у ов ом 

трен утку  не м ож ем о да  решим о 

имовинско-прав не  од но се  на 

делу  зе мљи шта у свој ин и Р еп-

уб ли ке  Ср би је г де су  држаоци 

ПК ‘’Зла ти бор’’, што  чи ни гото-

во  по ло ви ну  тра се у чак  три  од 

 пет  фа за  и зград ње  гон до ле. Ми-

ни стар ство  је у то упуће но, с об-

зи ром да има у виду  раније пр-

обл е ме око  до дел е т ог земљишта, 

а ка сни је и по ни шта ја  ре ше ња 

о до де ли. У пре о ста ле  две  фа зе 

ми ни стар ство  не  мо же  ди рект но 

помоћи, ал и с вака ко ка о д ео 

 др жа вног  ап ар ат а могу да по мог-

ну. У при лог  по ме ну том говори и 

то  да  је  на  го то во  сва ком  са стан-

ку у ми ни ст ар ст ву  на ш пр оје ка т 

ока ракт ерисан као важан, те да  

ће  би ти  при о ри те тан у сми слу  

и зда ва ња  до зво ла  за  град њу.Не  

тре ба занема ри ти  ни  чи ње ни цу 

 да  је ре сор на  ми ни стар ка  у јед но 

и пот пред сед ни ца  Вла де Србије, 

а вла да  је  и зда ла  ре ше ње о утв-

рђ ив а њу ј ав но г и нтер ес а за н аш-

у инвестицију, па је сва ка ко  ње на 

 од го вор но ст јо ш ве ћа у одн ос у с а 

д ру ги м ј ав ни м инс тит уци јама.

Кад а б и о д с тр ан е в ла де  били  упу-

ћен и сигнали јавним институ-

цијама које оспоравају нашу ин-

вестицију, све би  би ло  дру га чи је.“

  О на ја ви рад не  ак ци је за по-

че так ра до ва на гон до ли, из ну-

ђе не за то што тај ка пи тал ни про-

је кат др жа ва успо ра ва, Бо ја на 

на во ди сле де ће:

‘’Сви про бле ми на ко је на и-

ла зи мо у про це су ре а ли за ци је 

про јек та из град ње гон до ле, без 

об зи ра на са гла сно сти  и ре ше-

ње  Вла де Ср би је о јав но м ин те-

ре су, ути чу на на ше гра ђа не и 

ин ве сти то ре. На  њи хо ву ини ци-

ја ти ву  о длу чи ли  смо  да  кре не мо 

у од ре ђе не  ак тив но сти  изград ње, 

јер  све  је  спрем но, сам о др жа ва 

изг леда н и је спр емн а д а при-

хвати ову инвестицију у оп шти-

ни  Ча је ти на. Пла ни ра ли смо да 

у на ред ном пе ри о ду  от поч не мо 

радове ко ји ће би ти у фор ми рад-

не ак ци је. Гра ђа ни ко ји су се већ 

ја вља ли у ве ли ком бро ју пу тем 

ин тер не та и те леф он а или д ола-

зил и  лично  код  на с заинтересо-

вани су да учествују и по мог ну. И 

он и см атрају д а ј е неп р аведн о да 

 је дна локална самоуправа која је 

део јавних институција, на  не ки 

 на чин  де о  др жав но г а па ра та, 

не  мо же  да  до ђе до др жа ве, као 

и да држа ва ко чи је дан свој део 

у раз во ју, без об зи ра што ми не 

 тра жи мо  нов ча на  сред ства. Рад-

на ак ци ја ће си гур но до не ти је-

дин ство и по ка за ти да ово  ни је 

 при ват на  ин ве сти ци ја. Сва ком 

нор мал ном чо ве ку је ја сно да  се 

не ради  збо г п ол ит ичк их  пое на 

или нечијих интереса, ве ћ и скљу-

чи во  за  оп шту  ко рист, за  на род, 

за  све  о не  ко ји  до ла зе  на  Зла-

ти бор, па на  кра ју је то и до бра 

 ре фе рен ца  за  са му  др жа ву. Где 

 год  смо у све ту  по ме ну ли  на шу 

инвести ци ју, ре ак ци ја  је  би ла 

 по зи тив на и си гу рн о ћ е д оп ри не-

ти  вел ико м б роју нових гостију и 

но вих ула га ња на  Зла ти бо ру’’, ис-

ти че Бо жа ни ће ва и на кра ју до-

да је: ‘’Позивамо све о не  ко ји  нис у 

чу ли  да се прикључе нашој рад-

ној акцији која ће бити у ја ну а-

ру, а о дета љ има  ћемо  гр ађ ан е об-

аве ст ити путем средстава јавног 

информисања’’. М. Ј.

Пла ни ра ли смо да у на ред ном пе ри о ду   
от поч не мо радове ко ји ће би ти у фор ми  

рад не ак ци је. Гра ђа ни ко ји су се већ  
ја вља ли у ве ли ком бро ју пу тем ин тер не та  
и те леф он а или д олазил и  лично  код  на с 

заинтересовани су да учествују и по мог ну
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А
нализирајући резултате 

рада из 2016. године, ди-

ректор Туристичке орга-

низације Златибор, Владимир 

Живановић, каже да има до-

вољно разлога за задовољство, 

јер је протекла година била 

више него успешна. Златибор, 

који је ове године посетио ре-

кордан број посетилаца, заслу-

жено је понео титулу  најпо-

сећенијег  туристичког места у 

Србији. То су потврдили подаци 

Републичког завода за статис-

тику, према којима је Туристич-

ка организација Златибор  за 11 

месеци 2016. остварила пораст 

броја гостију од 10,5 одсто.

Представљање у земљи  
и иностранству

„Када погледамо годину за 

нама видимо заиста добре ре-

зултате. Унапређени су мно-

ги садржаји. Стопића пећина 

је реновирана, направљене су 

нове стазе, урађена је расвета. 

Број посетилаца који су ове го-

дине посетили Стопића пећи-

ну износи 46.000 што предста-

вља резултат вредан пажње и 

дивљења. Повећању броја ту-

риста допринели су додатни 

садржаји на локалитетима. По-

бољшању спортског дела садр-

жаја допринела је изградња 

Авантура парка, али и уређење 

многих локалитета и видико-

ваца. Уређен је видиковац на 

Градини који је недавно отво-

рен, а уређене су и обележене 

нове бициклистичке стазе“, до-

даје Живановић. 

Позитивном пословном ре-

зултату допринела је констант-

на промоција Златибора на до-

маћем и иностраном тржишту. 

Туристичке потенцијале пла-

нине ТО Златибор је предста-

вила у Београду, Будви, Кра-

гујевцу и Нишу. Наступили су 

на сајму туризма у Берлину, а 

најзапаженију презентацију 

имали у Москви. 

У овој години интензивирали 

су промоције у Румунији (Буку-

решту и Темишвару). Значајан 

допринос дали су туристички 

ваучери што, према Живано-

вићевим речима, представља 

добар програм јер стимулише 

категорисана туристичка до-

маћинства, што је са друге стра-

не допринело смањењу изда-

вања смештаја „на црно“. 

Промотивне активности ТО 

Златибор углавном су биле фо-

кусиране на тржишта у окру-

жењу, тако да је током године 

организован велики број сту-

дијских тура. Угостили су пред-

ставнике туроператора и турис-

тичких агенција из Македоније, 

Републике Српске, Црне Горе. Са 

том праксом ће се наставити и 

у 2017. години јер се показала 

као веома успешна. Познато је, 

уз то, да ТО Златибор годинама 

организује богато културно лето 

праћено великим бројем мани-

фестација и фестивала. 

Ова планина је до сада имала 

две јасно изражене туристичке 

сезоне, али из ТО Златибор по-

носно кажу да такав  јаз више 

не постоји и да нема периода 

године када је овај туристич-

ки центар празан будући да се 

стално организује велики број 

семинара и конгреса.

Тренутно на Златибору има 
преко 22.000 лежајева
„Сведоци смо да се сваке го-

дине унапређује инфраструк-

тура, граде се нови смештај-

ни капацитети на Златибору. У 

следећој години се очекује от-

варање новог хотела ‘Торник’, 

првог са пет звездица, који ће 

имати 350 смештајних једини-

ца и унапредити тренутну по-

нуду. Сада на Златибору има 

преко 22.000 лежајева, како у 

хотелима, тако и у приватном 

смештају. Планину годишње 

посети више од  250.000 посе-

тилаца“ , наводи директор Жи-

вановић.

У Нову 2017. годину ТО Зла-

тибор кренуће амбициозно са 

знатно увећаним буџетом. Зна-

чајна средства биће усмерена 

на промоцију и маркетинг, тако 

да ће у следећој години насту-

пити на великом броју сајмова 

у земљи и иностранству. 

„Представићемо се на тр-

жишту Бугарске, у фебруару 

наступамо на сајму туризма 

Година иза нас: владиМир живановић, директор то златиБор

Златибор с титулом 
најпосећенијег туристичког места 

увећани буџет то златибор за промоције, развој нових локалитета и садржаја,  
даље уређење стопића пећине и друге новине 

Туристичка организација Златибор  
за 11 месеци 2016. остварила пораст 

броја гостију од 10,5 одсто
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у Софији. Учествоваћемо на 

сајмовима туризма у Москви, 

Берлину, Београду. Имаћемо 

интензивне наступе на теле-

визији, радијске рекламе, бил-

борд кампање. 

Све то пратиће промоције на 

интернет порталима и друштве-

ним мрежама. У том периоду 

биће организоване студијске 

туре за представнике агенција и 

туроператере. Тада ће бити одр-

жани и њихови састанци са хо-

телијерима, који ће имати при-

лику да их упознају са својом 

ценовном политиком“. 

Радиће се  
на промовисању  
нових садржаја

Пратећи модерне трендове и 

технологије у плану је израда 

нових интернет садржаја, пор-

тала, централизованог компју-

терског система који ће син-

хронизовано објављивати све 

информације о Златибору. Та-

кође, биће интензивнија, орга-

низованија и боља промоција 

на друштвеним мрежама и ин-

тернет порталима, а у плану 

је и унапређење и редизајни-

рање публикација. Радиће се и 

на промоцији микролокалите-

та и промовисању нових садр-

жаја, као што је Дино парк.

„Трудићемо се да развијемо 

неке нове микролокалитете, 

као што су црква брвнара у Ја-

бланици, сеоска домаћинства 

и дегустациони центри који ће 

се од наредне године уврстити 

у туристичку понуду Златибо-

ра. Увидевши да унапређење 

појединих локалитета допри-

носи повећању броја гостију, 

додатна средства су планира-

на за уређење Стопића пећине, 

а планирамо да опремимо не-

колико локалитета новим па-

норамским видиковцима.“

Директор ТО Златибор Вла-

димир Живановић је свим 

посетиоцима, локалном ста-

новништву и туристичкој прив-

реди пожелео срећне нового-

дишње и божићне празнике, уз 

жељу да наредна година буде 

још успешнија, а Златибор, као 

и до сада, буде носилац титуле 

лидера туризма.

Драгана Росић

Побољшању понуде допринела је и изградња Авантура парка

Број посетилаца који су ове године 
посетили Стопића пећину износи 
46.000 што представља резултат 

вредан пажње и дивљења
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С
умирајући резултате ра-

да у 2016. години, дирек-

тор КЈП „Златибор” Срђан 

Пантовић каже да ће ову годину, 

као и две претходне, завршити 

са позитивним финансијским 

резултатом. То, како додаје, није 

последица увећаних цена услуга 

већ боље организације, рациона-

лизације и модернизације пре-

дузећа. Цене комуналних услуга 

нису промењене још од 2012. го-

дине, а ни у следећој години није 

планирано њихово  повећање.

Једна од већих инвестиција 

предузећа у години која прола-

зи била је изградња пијаце на 

Златибору. За изградњу 62 кући-

це, санитарних просторија и 

ограђивање пијаце уложено је 

око десет милиона динара. По-

ред стандардних радова који под-

разумевају прикупљање и транс-

портовање комуналног отпада, 

уређивање и одржавање јавних 

површина, управљање пијацом, 

паркингом и гробљем, у овој го-

дини предузеће је имало велики 

број грађевинских радова. 

Нова опрема  
и механизација

„Градили смо и реконструи-

сали макадамске путеве по 

сеоским месним заједница у 

укупној дужини од око 20 ки-

лометара на неколико локација. 

За те потребе утрошили смо пре-

ко 3.000 тона тампона и јалови-

не, што је у односу на претход-

ну годину значајно увећано. КЈП 

‘Златибор’ је у 2016. години ин-

вестирало у нову опрему и ме-

ханизацију. Набављена је једна 

комбинована грађевинска ма-

шина и камион кипер, раоници 

за снег и посипачи, као и сва ос-

тала пратећа опрема. У току је 

поступак јавне набавке још јед-

ног специјализованог возила 

4х4 које ће се подједнако кори-

стити у зимској служби, али и 

за грађевинске радове које ово 

предузеће обавља“, каже дирек-

тор КЈП „Златибор” Срђан Пан-

товић. 

На уређењу јавних површина 

и на одвожењу комуналног от-

пада ово предузеће ради током 

целе године. Али с обзиром да се 

Златибор као туристички центар 

нагло развија и шири, површи-

не које се одржавају сваке годи-

не су све веће, што изискује ан-

гажовање већег броја радника и 

механизације. Не запостављају 

ни сеоске месне заједнице са 

територије општине Чајетина 

које су укључене  у организо-

ван систем сакупљања и транс-

портовања комуналног отпада, 

што за последицу има смањење 

дивљих сметлишта. У првој по-

ловини ове године започело се и 

са уређењем стазе ка Спомени-

ку палим борцима на Златибо-

ру, укупне дужине 1.000 метара: 

формиран је ружичњак са обе 

стране стазе, а завршен и један 

део радова на изравнавању те-

рена између стазе и шуме, како 

би се у предстојећој години на-

ставило са формирањем уређе-

них травнатих површина. План 

је да се настави са сличним ак-

цијама како би се допринело 

општем подизању свести о важ-

ности чисте средине.

Директор овог предузећа ће и 

даље инсистирати да се фирма 

ослања искључиво на сопствене 

ресурсе, механизацију и радну 

снагу. „Нама је у интересу да у 

надлежност КЈП ‹Златибор› из 

године у годину све више посло-

ва, које су раније обављали неки 

Oву, као и претходне две године, 
завршавамо са позитивним 
финансијским резултатом.  

То није последица увећаних цена 
услуга већ боље организације, 

рационализације и модернизације 
предузећа

Година иза нас: директор кјп „златиБор” срЂан пантовић

Озбиљан рад КјП „Златибор” 
улива сигурност

у протеклој години изградили смо златиборску пијацу, уређивали сеоске путеве и шеталиште  
ка споменику, обновили механизацију и обавили низ других важних послова...
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приватници, а тичу се уређења 

околине и збрињавања кому-

налног отпада као и зимског 

одржавања путева. Једини про-

блем који у будућности можемо 

имати је забрана запошљавања 

у јавном сектору, јер из године 

у годину број запослених у пре-

дузећу се природним одливом 

смањује, а потребе су све веће“, 

додаје Пантовић.

Говорећи о планираним ин-

вестицијама у 2017. години, као 

најважније издваја пројекат из-

градње Рециклажног дворишта  

(сабирног центра) на Сушици, 

за који су ушли у процедуру до-

бијање потребних дозвола, док 

се почетак радова планира за 

пролеће. Изградњом рециклаж-

ног дворишта стећиће се усло-

ви за измештање неусловног  

претоварног места са локације 

на путу ка Семегњеву, али и за 

смањење трошкова сакупљања 

комуналног отпада. Рециклаж-

но двориште биће изграђено у 

складу са свим стандардима из 

области заштите животне сре-

дине. „У плану је проширење 

гробља у Чајетини и форми-

рање новог гробља на Златибо-

ру, као и даља модернизација 

машина и опреме неопходна за 

остварење још бољих пословних 

резултата“, истиче директор.

Спремно дочекују  
зимску сезону

Током године КЈП „Златибор” 

учествовало је у више хума-

нитарних акција. Организова-

ло је обележавање „Дана пла-

нете Земље“ 22. априла, где су 

заједно са еколошком секцијом 

ОШ “Димитрије Туцовић“ из 

Чајетине организовали акцију 

чишћења јавних површина.

 Зимска служба спремно до-

чекује предстојећу зимску сезо-

ну, са добром механизацијом и 

довољним количинама агрега-

та за зимско одржавање путева. 

Поред досадашњих путних пра-

ваца које годинама одржава, од 

ове су у надлежности овог пре-

дузећа и три нова путна прав-

ца: Око – Бранешци, Крш – Лок-

ва – Зарића куће и Борова Глава 

- Доброселица. 

 Директор КЈП „Златибор” је 

сарадницима упутио и поруку 

захвалности:

„Желим да се захвалим рад-

ницима КЈП “Златибор“, ло-

калној самоуправи Чајетина, 

саветима месних заједница, 

Регионалном центру за упра-

вљање отпадом „Дубоко”, ос-

новним школама „Димитрије 

Туцовић” из Чајетине, „Ми-

ливоје Боровић” из Мачката и 

„Саво Јовановић” из Сирогојна 

без  чије подршке и сталне са-

радње не бисмо остварили вео-

ма добре пословне резултате на 

више поља. 

Жеља нам је да ову сарадњу 

проширимо и заједно урадимо 

још много тога за нашу локалну 

заједницу. Свим нашим сарад-

ницима и суграђанима желимо 

срећне предстојеће празнике“.

 Драгана Росић
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З
начајне резултате у години иза нас 

остварило је ЈКП ‹›Водовод Златибор››, 

чија је делатност да низом одговорних 

послова обезбеђује квалитетно водоснабде-

вање наше општине као и развој водоводне и 

канализационе мреже. О урађеном за ‹›Зла-

тиборске вести›› говори Раде Јовановић, ди-

ректор овог јавног комуналног предузећа.

  ‘’У току 2016. године предузеће ‹Водовод 

Златибор› је, у складу са уговором о извођењу 

радова склопљеним са Општинском управом, 

изградило око 17 километара водоводне и око 

три километра канализационе мреже››, каже 

Јовановић и појединачно наводи послове:

 ‘’На Златибору је постављена нова водо-

водна мрежа у Тржном центру, изграђени су 

водоводни и канализациони краци у насељу 

Зова, урађено је више нових и реконструиса-

но неколико постојећих кракова водовода и 

канализације у насељима Ђурковац, Фарма, 

Обудојевица, Слобода и ‹25.мај›. Завршени су 

радови на канализацином краку за насеље 

‹Јелена Анжујска›. У оквиру реконструкције Златиборске улице у Чаје-

тини постављена је нова канализација. Изграђено је око 1,2 киломе-

тра кишне канализације у Чајетини и на Златибору. Настављени су 

радови на месном водоводу Крива Река. Проширена је водоводна мре-

жа Рибница ка Ски-центру ‹Торник›. Изграђени су водоводни краци 

од засеока Јевремовићи ка Сушици и Трипкови››.

Поред наведног, наставља директор ЈКП ‹›Водовод Златибор››, ре-

шено је водоснабдевање и одвођење отпадних вода за привремене 

објекте нове пијаце на Златибору и за почетну станицу коњских чеза. 

Завршени су и радови на водоводу Токовића коса, као и радови на 

измештању и реконструкцији водоводне и ка-

нализационе мреже испод ски-стазе Обудоје-

вица и на локацији будућег Омладинско- кул-

турног центра на Златибору. Прикључено је, 

такође, око 130 објеката на водоводну мрежу. 

‘’Завршавају се и радови на реконструкцији 

канализационог колектора поред језера на 

Златибору и  на изградњи водоводне мреже 

у Гостиљу››, додаје Раде Јовановић.

Подсећамо да је у 2016.години потписан 

важан уговор о изградњи Постројења за пре-

чишћавање отпадних вода на Златибору. 

Потписали су га представници ЈКП ‘’Водовод 

Златибор’’ и конзорцијума фирми Јединство 

– Хидроинжењеринг – Беохидро, док је  пред-

седник општине Чајетина Милан Стаматовић 

том приликом са Центром за међународну 

сарадњу и развој Републике Словеније пот-

писао уговор о донацији за постројење, вре-

дан 1,5 милиона евра. Завршетак радова и 

пуштање у рад овог постројења планирано 

је за 2018. годину. Општина Чајетина је прет-

ходно обезбедила сву потребну инфраструктуру:  одрадила идејно 

решење, одредила локацију, урадила приступни пут и трафостаницу. 

Вредност целог пројекта износи око 10 милиона евра. С обзиром да ће 

ЈКП ‘’Водовод Златибор’’ бити корисник Постројења за пречишћавање 

отпадних вода на Златибору, тада је директор Јовановић рекао да је 

Скупштина општине Чајетина донела одлуку да ‘’Водовод Златибор’’ 

буде носилац посла изградње постројења, што значи да ће спровести 

јавну набавку за избор најповољнијег понуђача за пројектовање и из-

раду главног пројекта за добијање грађевинске дозволе. ‘’По пројекту, 

изградња ће трајати 870 дана – 600 дана за радове и 270 за пробни 

рад. Наше предузеће ће од извођача радова добити један нови ками-

он и теретно возило, што ће олакшати наше даље послове“, истакао је 

том приликом Раде Јовановић.

А важни послови у овој области односе се и на градњу мањих по-

стројења за пречишћавање отпадних вода у Мачкату, Сирогојну и 

Чајетини.За прва два општина је већ ушла у пројекат суфинанси-

рања. Завршетком свих тих подухвата ова локална самоуправама 

потпуно ће се приближити дугорочном циљу – да постане прва еко-

лошка општина у Србији.

Осим ових, дугорочни циљеви ЈКП ‹›Водовод Златибор›› у сарадњи 

са општином Чајетина су и изградња водовода ‹›Сушичко врело›› те 

његово повезивање са водоводом акумулације ‹›Рибница›› и свим 

већим извориштима на територији општине Чајетина (Доброселич-

ка врела, Змајевац, Глиза, Голово, Боровац и друга), као и бунарских 

водосистема (Рудине, Швајцарија) како би се обезбедила алтернати-

ва тренутним начинима водоснабдевања. З. В.

Година иза нас: јкп „водовод златиБор”

Изграђено 20 километара 
водоводне и канализационе мреже

„на златибору је постављена нова водоводна мрежа у тржном центру, урађено је више нових  
и реконструисано неколико постојећих кракова водовода и канализације у неколико насеља”,  

каже директор јкп „водовод златибор” раде јовановић

Раде Јовановић
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З
латиборски еко аграр” пред-

ставио је радну верзију пе-

тогодишње стратегије ру-

ралног развоја општине Чаје-

тина, направљену у сарадњи са 

консултатском агенцијом ИДА из 

Краљева. Овај документ је још у 

фази јавне расправе и након 

консултовања са свим актерима 

биће званично изгласан. 

У планираној стратегији на-

гласак је на сточарству, воћар-

ству и сеоском туризму. Предста-

вљене су мере подршке и начини 

субвенција, а планира се подела 

села на три групе: према удаље-

ности, развијености и предности 

при пружању подршке. 

Aко се ова стратегија усвоји, 

износ за субвенције у пољоприв-

реди у 2017. години биће 48 ми-

лиона динара, а предвиђено је да 

се до 2021. године увећа на 70,5 

милиона. Директор ‘’Еко аграра’’ 

Владимир Бојовић позива заин-

тересоване пољопривреднике да 

се укључе и изнесу своја миш-

љења и предлоге. 

„Са изузетком пар новина и но-

вих критеријума и ограничења, 

ова стратегија се у принципу и 

не разликује толико од нашег 

досадашњег рада, јер су све мере 

на којима смо базирали подрш-

ку пољопривредним произвођа-

чима у претходном периоду ре-

зултат стратешког оквира који 

је донело надлежно министар-

ство. У складу са тим је урађена 

и ова стратегија, дефинисани су 

кључни правци пољопривредног 

развоја и најбитнији сегменти 

којима ће бити дата значајнија 

подршка. Пре свега се мисли на 

континуиран развој и подршку 

сточарству и воћарству, који су 

најреалнији да буду заступље-

ни на нашем поднебљу. Огроман 

труд је уложен у један овакав до-

кумент и огроман број стручњака 

из свих релевантних институција 

из свих области значајних за раз-

вој пољопривреде ангажовано је 

и консултовано приликом изра-

де, а биће конслутовани и при за-

вршним фазама израде ове стра-

тегије’’, поручује Бојовић. 

Четири главна стратешки 

циљеви овог документа у јавној 

расправи су: побољшање конку-

рентности пољопривреде у шу-

марства; очување природе и ра-

ционално газдовање природним 

ресурсима; побољшање услова 

живота у руралним подручији-

ма; увођење веће разноликости 

код остваривања прихода и уна-

пређење руралне економије. 

Предвиђене су три категорије 

села, где су у првој најудаљенија 

и за њих се предвиђа предност у 

субвенционисању. 1. категорија: 

Семегњево, Јабланица, Стубло, 

Доброселица, Љубиш, Раковица, 

Жељине, Дренова; 2. категорија: 

Трипкова, Саиновина, Шљиво-

вица, Бранешци, Голово, Алин 

Поток, Рожанство, Трнава, Сиро-

гојно, Гостиље, Мушвете; 3. кате-

горија: Златибор, Чајетина, Мач-

кат, Крива Река. 

Предвиђене подстицајне мере 

су: 1) Улагање у физичка сред-

ства газдинстава, 2) Унапређење 

постојећих и успостављање но-

вих организација пољопривред-

них произвођача и прерађива-

ча,  3) Инвестиције за прераду и 

маркетинг пољопривредних и ри-

барских производа, 4) Обнављање 

производног потенцијала нару-

шеног елементарним непого-

дама и увођење одговарајућих 

превентивних активности, 5) 

Унапређење еконосмких актив-

ности на селу кроз подршку не-

пољопривредним активностима, 

6) Подршка младима у руралним 

подручјима, 7) Економске актив-

ности у смислу додавања вредно-

сти пољопривредним производи-

ма као и увођење и сертификација 

система безбедности квалите-

та хране, органских производа и 

проузвода са ознаком географског 

порекла, 8) Трансфер знања и раз-

вој саветодавства  - Унапређење 

обука у области пољопривреде и 

руралног развоја, 9) Набавка сточ-

не хране за увећање стада из соп-

ственог подмлатка, 10) Селекција 

и матична евиденција у сточар-

ству. М. Ј.

Села сврстана 
у три групе 
у стратегији 

руралног развоја 
општине

нагласак на сточарству, воћарству и сеоском 
туризму, а ако се стратегија усвоји, износ за 
субвенције општине пољопривредницима  

у 2017. биће 48 милиона динара

Семегњево, село у првој категорији стратегије руралног развоја

Владимир Бојовић
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Х
о тел ‘’Зла ти бор Мо на’’, јед-

но од нај звуч ни јих име-

на зла ти бор ског ту ри зма 

са ре но ме ом вр хун ског објек та 

за од мор, у 2016. го ди ни оства-

рио је из у зет не по слов не ре зул-

та те. Чи та ву про те клу де це ни ју 

ово бес пре кор но уре ђе но и са др-

жај но зда ње кра си ла је од лич на 

по пу ње ност то ком це ле го ди не, 

не са мо у ту ри стич кој се зо ни, да 

би у го ди ни за на ма био оства-

рен ре корд у том по гле ду. То нам 

у из ја ви за ‘’Зла ти бор ске ве сти’’ 

по твр ђу је Иван Је вре мо вић, ди-

рек тор хо те ла ‘’Зла ти бор Мо на’’:

‘’Хoтeл ‘Злaтибoр Moнa’ ову го-

ди ну зaвршава сa рeкoрдних 80 

од сто пoпуњeнoсти. Нај бо љи ме-

се ци би ли су jaнуaр сa 93,7 од-

сто и aвгуст сa 93,5 од сто. Хо тел 

је ове го ди не оства рио огро ман 

раст у по сло ва њу’’, су ми ра ди-

рек тор Је вре мо вић.  

Та квим ре зул та том, ка ко ка-

же он, хoтeл ‘’Злaтибoр Moнa’’ 

зaвршaвa joш jeдну гoдину 

успeшних пoслoвних пoдухвaтa.

‘’Слeдeћи трeнд кoнстaнтнoг 

рaстa и рaзвoja oствaрeнoг тoкoм 

прoтeклих гoдинa, хoтeл изa 

сeбe oстaвљa joш jeдну успeшну 

пoслoвну гoдину. Oдлични рeз-

ултaти у инoвaциjи, дoбрoj услу-

зи и пoвeрeњу по стиг ну ти су 

истoврeмeнo. Пло до ве до но си 

дoбрo oфoрмљeњa стрaтeгиja у 

ци љу рeaлизaциje убрзaнoг, aли 

стaбилнoг рaзвoja, а хoтeл успе-

хе свaкaкo цр пи и из бoгaтoг 

искус твa свojих зaпoслeних. За то 

се на свe кoнкурeнтниjeм тр жи-

шту зaпaднe Србиje хoтeл ‘’Зла ти-

бор Мо на’’сврстaвa мeђу вoдeћe у 

пoслoвaњу’’, на по ми ње Иван Је-

вре мо вић.

По ње го вим ре чи ма, не-

ће се ста ти са раз во јем и ам би-

ци о зним пла но ви ма. ‘’Хoтeл и 

дaљe плaнирa дa инвeстирa у 

будућнoст,jeр вeруjу дa je рaст у 

брojу нoћeњa мoгућ. Пoгoтoвo 

пoслe oтвaрaњa нoвoг дeлa 

aутoпутa Љиг-Прeљина, кojи 

је смaњиo ду жи ну путoвaњa 

гoстимa. Та ко ђе, дугoрoчна је 

же ља дa сe пoзициoнирaмо и у 

држaвaмa у рeгиoну, jeр вeруjемо 

дa би и стрaни гoсти, ко ји нам и 

са да у зна чај ном бро ју до ла зе, 

jeднaкo уживaли у бaгoдeтимa 

Злaтибoрa и хoтeлa ‘Злaтибoр 

Moнa’ ‘’, до да је ди рек тор.

Под се ћа мо да овај хо тел рас по-

ла же са 120 ком фор них со ба и мо-

дер них апарт ма на, опре мље них 

свим са вре ме ним са др жа ји ма 

за пот пун од мор и опу шта ње(ка-

блов ска ТВ са ве ли ким бро јем ка-

на ла, бес плат на ин тер нет ко нек-

ци ја, сеф, ми ни бар, фен и дру ге 

по год но сти). Уз сме штај не ка па-

ци те те и па жљи во би ран ен те ри-

јер, ‘’Зла ти бор Мо на’’ ну ди мно-

штво мо гућ но сти за ра зо но ду, 

за ба ву, кон гре сне са др жа је,обро-

ке. Ту су ре сто ра ни ‘’Пе рун’’, ‘’Ви-

ла’’ и ‘’Ла да бар’’, игра о ни ца за 

де цу ‘’Мо ни ка’’, као и ком плет-

но опре мљен вел нес цен тар ‘’Ин-

спи ри јум’’ ко ји је на рас по ла га-

њу свим го сти ма то ком њи хо вог 

бо рав ка. Он се про сти ре на 1.200 

ква дра та и об у хва та ба зен за пли-

ва ње, то пле ба зе не за опу шта ње, 

са у не и пар но ку па ти ло, фит нес 

цен тар и по себ не про сто ри је за 

ма са же и трет ма не.

Осо бе на вред ност хо те ла ‘’Зла-

ти бор Мо на’’ је са вре ме ни кон-

гре сни цен тар ‘’Ко ле до’’ ка па ци-

те та до 500 ме ста. На пла ни ни 

раз ви је ног кон гре сног ту ри зма 

ов де по се ду ју та кав цен тар иде-

а лан за ор га ни за ци ју свих вр ста 

кон гре са, се ми на ра и све ча них 

про сла ва. Опре мљен је мо дер ном 

тех но ло ги јом, кли ма ти за ци јом, 

озву че њем, ра све том и оп тич ким 

при сту пом ин тер не ту. Овај мул-

ти функ ци о нал ни про стор мо же 

се пре ма по тре ба ма по де ли ти на 

две или три не за ви сне це ли не, а 

ту је и мо гућ ност ус по ста вља ња 

из ла гач ког про сто ра у фо а је и ма 

кон гре сног цен тра, на ре цеп ци ји 

и у лет њој ба шти.

Хо тел стал но ну ди атрак тив не 

про мо-по ну де (‘’Опу шта ње у дво-

је’’, ‘’Ваш пре дах’’, ‘’Се ни ор па кет’’, 

‘’Сре тењ ски па кет’’, ‘’Ро ман тич ни 

ви кенд’’, ‘’Љу бав је у Мо ни’’...), а 

за но во го ди шње пра зни ке има-

ју ква ли те тан аран жман (че ти-

ри да на, три но ћи) са ни зом све-

ча них са др жа ја, му зи ком ужи во, 

швед ским сто лом и дру гим по-

год но сти ма. М. Ј. 

Го ди на иза нас: Хо тел „зла ти Бор Мо на’’

Го ди на ре корд не по пу ње но сти  
успе шног хо те ла

‘’зла ти бор Мо на’’ за вр ша ва 2016. са ре корд них 80 од сто по пу ње но сти, нај бо љи ме се ци би ли су  
ја ну ар са 93,7 од сто и ав густ са 93,5 од сто, ка же ди рек тор хо те ла иван је вре мо вић 

Иван Је вре мо вић
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У
дружење грађана „Сигурност” у са-

радњи са Домом здравља Чајетина, 

а под покровитељством општине, у 

2016. години успешно је реализовало два 

пројекта: „Здрављу у сусрет” и „Караван 

здравља››, на чије резултате су веома по-

носни. 

У пројекту „Караван здравља”, који је 

осим бесплатних лекарских прегледа у 

сеоским подручјима подразумевао и пре-

глед хирурга и ултразвучни преглед дојки, 

закључно са децембром реализовано је 

405 прегледа и 35 кућних посета. Током 

трајања пројекта урађена су 84 клиничка 

прегледа дојки и 124 ултразвучна.

Организатори су мислили о свему, па су 

бесплатан превоз обезбедили за заинте-

ресоване који нису били у могућности да 

дођу сопственим превозом. Циљ 

ових акција је,по речима орга-

низатора, приближавање здравс-

твене заштите нашим суграђани-

ма који живе у удаљеним селима 

и не могу свакодневно да добију 

здравствени преглед, који немају 

осигурање, а прегледи су им сва-

како потребни.

Др Гордана Бојовић, начелница 

Опште медицине Дома здравља у 

Чајетини која је са стручне стране 

координисала ове активности, не 

крије задовољство оствареним резултати-

ма у заштити здравља становништва наше 

општине:    

„Када сумирамо све ове резултате, на-

дамо се да су наши пацијенти и суграђа-

ни веома задовољни. Ми јесмо. На при-

мер, прегледи за дојку су се надовезали на 

мамографски преглед, односно на прису-

ство покретног мамографа који је у нашој 

општини био у мају и јуну. До сада смо от-

крили три карцинома. Има још жена које 

су на даљој дијагностици, али се надамо 

да ћемо следеће године наставити овај 

тренд. С тим што ћемо, евентуално, хирур-

га за дојку појачати у смислу да долази два 

пута месечно.На прегледе ћемо позивати и 

млађе жене - од 30 до 50 година“, каже док-

торка Бојовић.

У протеклој години у оквиру пројекта 

„Здрављу у сусрет“ организовано је меди 

цинско село у Шљивовици, када је у једном 

дану извршено преко 900 прегледа. Спро-

вођењем ове акције грађани су имали мо-

гућност да добију комплетну медицинску 

дијагностику, на лицу места подигну пре-

писане лекове, али и да на основу савета 

лекара спознају значај здравих стилова 

живота и превентивних прегледа. 

Што се тиче планова Удружења грађа-

на „Сигурност” за 2017. годину, др Горда-

на Бојовић истиче да ће се са прегледима 

хирурга за дојку, као и утразвучним пре-

гледима наставити и у наредној го-

дини. Поред медицинског села, и 

даље ће се по једном месечно орга-

низовати лекарски прегледи у До-

броселици, Јабланици, Семегњеву 

и Трипкови. Уколико буде било мо-

гућности, ова акција прошириће 

се и на друга златиборска села. У 

плану је да се у најскорије време 

лекарским екипама придружи и 

апотека, па ће пацијенти на лицу 

места моћи да подигну преписане 

лекове. Драгана Росић

Година иза нас: др Гордана Бојовић

Поносни на акције 
заштите здравља

 у пројекту „караван здравља” реализовано 405 прегледа и 
35 кућних посета, а „здрављу у сусрет” се само у једном дану 

одазвало 900 пацијената

Сирогојно добило апотеку
на иницијативу мештана сирогојна ово село добило је апотеку, и то након 

20 година. приватна апотека „арсић’’ опремила је простор поред поште,  уз 

помоћ општине Чајетина, Мз сирогојно и дома здравља Чајетина. радно 

време апотеке у сирогојну биће сваког дана сем недеље у времену од 9 до 

17 часова. за грађане који из здравствених разлога не могу лично доћи у 

апотеку биће организована достава лекова на кућне адресе.

сирогојно, туристичко село које годишње посети између 50 и 70 хиљада 

туриста, већ 20 година је без апотеке. Мештани су коначно, на своју 

иницијативу, успели да добију оно што им је потребно.

„нажалост, државне институције нису препознале потребу да изађу у 

сусрет грађанима који живе у унутрашњости и у руралним срединама. 

ја се овом приликом захваљујем власницима приватне апотеке ‘арсић’  

који су препознали свој интерес  и потребе овог народа па овде отворили 

апотеку. није лако уложити и ризиковати, па самим тим није ни лако 

функционисати у издвојеним пословницама, али они су кренули заједно 

са општином Чајетина и Мз сирогојно, те уложили део новца у опремање 

ових просторија“, каже Милан стаматовић, председник општине Чајетина.

апотека „арсић’’ послује већ 25 година, а апотека у сирогојну је њен девет 

огранак. „овде имамо нову делатност, а то је помоћ грађанима који не могу 

да дођу до апотеке. Њима ће лекови бити достављани на кућне адресе, и 

те не само за мештане сирогојна, већ и за оне из окружења: рожанства, 

љубиша, Гостиља“, рекао је Божидар арсић, власник апотеке „арсић’’.

отварање апотеке у сирогојну заједнички је интерес и власника и села, 

јер је радница која ту сада ради чекала на посао 10 година.   Н. Џ.

Гордана Бојовић

У пројекту „Караван здравља”  бесплатно су прегледани  
житељи сеоских подручје
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П
рва од три планиране, 

мини хидроелектра-

на „Бели камен” поче-

ла је са радом крајем лета ове 

године. Изграђена је на ушћу 

реке Рибнице у Црни Рзав, на 

територији месне зајенице Се-

мегњево. Ради снагом од 1,68 

МW и већ се нашла у систему 

ЕПС-а. За 2017. годину плани-

рана је изградња још две ми-

ни хидроелектране – „Комаљ” 

и „Пета”, а када све три буду 

пуштене у рад укупна снага 

ће бити 3,2 MW. Овим је Зла-

тибор добио „зелену енергију“, 

као једна од ретких општина у 

Србији. 

Интензивна градња мини 

хидроелектране „Бели камен” 

кренула је 1. јула 2015, а за-

вршена у септембру 2016. го-

дине. Од октобра је произ-

водња струје регуларна, а још 

увек траје пробни рад пред-

виђен на једногодишњи пе-

риод. Електрана је прикључе-

на на мрежу ЕПС-а и редовно 

предаје сву произведену енер-

гију. Иначе, према условима 

за градњу електрана, све оно 

што мале електране произведу 

мора бити примљено у мрежу 

Електропривреде Србије.

Производња електричне 
енергије на најприроднији 

и најчистији начин

„Сада је главни циљ што већа 

производња, да се искористи 

сав расположиви хидропотен-

цијал, а то је оно што су инсти-

туције одобриле да се користи. 

Постоји и биолошки минимум 

који је обавезан да се остави у 

реци, због биљног и животињс-

ког света. Све три електране су 

пројектоване уз уважавање 

свих закона и прописа које су 

прописале надлежне институ-

ције за заштиту животне среди-

не. Срећна околност је та што 

су мини хидроелектране про-

извођачи електричне енергије 

на најприроднији и најчистији 

начин, најмање штете околини 

и то је вид производње елек-

тричне енергије који би био 

најпожељнији“, каже Радомир 

Милекић, директор предузећа 

„Златиборске електране“, и до-

даје:

„Изградња прве МХЕ кошта-

ла је 5,2 милиона евра, укуп-

но са припремним радовима 

и приступним путевима, а ова 

вредност верификована је од 

стране банкарских супервизо-

ра. Вредност друге две биће ко-

лико и прва. Локације су веома 

тешке и неприступачне, тако 

да је удео грађевинских радо-

ва  много већи него што иначе 

треба да кошта. У целој Србији 

нема много повољних локација 

за градњу мини хидроелектра-

на, мали је тај број где се може 

реализовати њихова градња са 

малим учешћем грађевинских 

радова. У нашој земљи те ин-

вестиције се крећу од две до 

три хиљаде евра по киловату. У 

Србији је више река које имају 

већи проток а мањи пад,  па са-

„бели камен” Златибору донео 
„зелену енергију”

на подручју семегњева прорадила прва мини хидроцентрала, у 2017. години  изградња још две.  
– инвеститор хвали пословност општине Чајетина и очекује разумевање за нове подухвате    

Радомир Милекић

Електрана је прикључена на мрежу ЕПС-а и редовно предаје сву произведену енергију
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мим тим и изградња МХЕ више 

кошта“.

Мини хидроелектране раде 

најстабилније, најмање уруша-

вају електроенергетски систем, 

раде у врло стабилном режиму 

и позитивно утичу на рад елек-

троенергетског система. Са дру-

ге стране, то су веома скупи и 

тешко изградиви објекти. До 

краја 2016. године биће заврше-

на сва потребна документација 

како би МХЕ „Бели камен” по-

чела да „живи свој живот” и да 

има свој одрживи развој, однос-

но да добије статус повлашће-

ног произвођача електричне 

енергије. У плану је изградња 

још две мини хидроелектра-

не – „Комаљ” и „Пета”, које ће се 

налазити низводно, једна испод 

друге. Прва се налази на ушћу 

реке Рибнице у Црни Рзав, док 

је два километра ниже плани-

рана градња друге МХЕ „Комаљ”, 

а два и по километра испод ње и 

трећа, „Пета”.  Снага прве је 1,68 

МW, друга ће имати снагу од 0,7 

MW, а трећа 0,8 MW.

Почела изградња  
приступних путева

„Почела је изградња приступ-

них путева, грађевинске дозво-

ле су добијене, али радови су 

ниског интензитета, управо 

онолико колико фирма „Елек-

троват” може да поднесе трош-

кова, тј. колико из својих обрт-

них средстава може да издвоји 

за те намене. Нема озбиљнијег 

посла док се не укључи нека фи-

нансијска институција, било 

банка или фонд“, истиче Ми-

лекић.

Дакле, енергетске инвести-

ције су ту, али ово подручје Зла-

тибора је предложено за прос-

тор посебне намене. Да ли ће 

то бити парк природе или нека 

друга врста заштићеног просто-

ра, остаје да се види. Проблем 

који ће имати инвеститори је 

тај што сви фондови и инсти-

туције које дају подстицајна 

и бесповратна средства за об-

новљиве изворе енергије неће 

да финансирају пројекте који 

се налазе у таквим зонама и 

областима. Радомир Милекић 

се нада да ће општина Чајети-

на имати разумевања и да ће 

ревидирати свој став, па нагла-

шава да је до сада сарадња са 

општином  била одлична, 

као и то да је чајетин-

ска  локална само-

управа  по послов-

ности далеко изнад  

других.  

„Ја ћу упутити пис-

ма општини и ука-

зати на тај проблем, 

да општина преиспи-

та предлог  заштите 

одређених области. Ове 

друге две МХЕ би се ра-

диле на територији села Се-

мегњево, што је десна обала 

реке Црни Рзав која је заиста 

деградирана, јер је то 90 одсто  

некатегорисаног земљишта, то 

је неплодно и неприступач-

но земљиште без катастарског 

прихода. Изградњом ове две 

електране цела долина , од-

носно кањон Црног Рзава био 

би обезбеђен приступним пу-

тевима. Сада постоји директан 

пут од Златибора за моторна, 

транспортна, ватрогасна вози-

ла у дужини од 11 километара. 

Изградњом ове двецентрале 

добиће се још пет километара  

путева . Овај проблем, иначе, 

може одложити изградњу ове 

две МХЕ. Сарадња са општи-

ном Чајетина до сада је била 

одлична, све је било онако како  

и треба да буде, па без икаквог 

претеривања могу да кажем да 

је локална самоуправа Чајети-

на по пословности дале-

ко изнад  других. Знају 

шта значи одрживи 

развој, шта значи по-

моћ инвеститорима. 

Тако да ја уопште не 

сумњам да ће Чајети-

на подржати даље ове 

пројекте и да ће стати на 

страну развоја. Ми ин-

веститори гледамо свој 

интерес, али га и укла-

памо у социјалну среди-

ну.  Подршка је веома зна-

чајна, јер ни један инвеститор 

неће без те подршке улазити у 

ризике који су несагледиви“, 

каже за „Златиборске вести” 

Радомир Милекић.  

 Што се тиче рада мини хи-

дроелектране „Бели камен”, он  

се обавља даљински, објекат је 

под видео надзором, уз физич-

ки надзор у виду обиласка тра-

се - терена и путева, јер је у пи-

тању велики инфраструктурни 

објекат који захвата седам ки-

лометара реке.

Нада Џелебџић

Мини хидроелектране раде најстабилније, најмање урушавају 
електроенергетски систем и позитивно утичу на рад тог система
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У 
Медија центру у Београду 2. децем-

бра потписан је Протокол о сарадњи 

на активностима стављања аеродрома 

Поникве у функцију за комерцијалне летове. 

Протокол су потписали председник општине 

Чајетина Милан Стаматовић, председник СО 

Прибој Борис Мрдовић, председник општине 

Нова Варош Радосав Васиљевић, секретар СО 

Сјеница Амел Папић, председник УО Тури-

стичке организације регије Западна Србија 

Арсен Ђурић и председник Удружења тури-

стичке привреде Златибора Војислав Јанић.  

Овај протокол биће упућен ресорном ми-

нистарству и свим локалним самоуправа-

ма Златиборског округа како би се за 2017. 

годину планирала средства која су потребна 

за оживљавање и функционисање аеродро-

ма Поникве.

Потписници протокола на овај начин 

желе да скрену пажњу на статус аеродрома 

Поникве и да се учини иницијални корак 

ка стављању овог аеродрома у фукцију. Они 

верују да ће се овој иницијативи ускоро при-

дружити и друге локалне самоуправе запад-

не Србије, као и локалне самоуправе из ис-

точног дела Босне и Херцеговине.

Зарад укључивања и других општина осим 

Ужица у одлучивање о овом аеродрому, 

предлог потписника протокола је да се извр-

ши статусна промена ЈП „Аеродром Поникве’’ 

из јавног у друштво посебне намене, друштво 

са ограниченом одговорношћу регионалног 

карактера сходно Закону о јавно- приватном 

партнерству и концесијама.

Председник општине Чајетина, Милан 

Стаматовић је овом приликом изјавио да је 

циљ акције да се све заинтересоване општи-

не укључе у решавање овог питања како би 

на аеродрому отпочео авио-саобраћај. „Ае-

родром се може ставити у функцију само ако 

се определе средства и промени власничка 

структура. За ову инвестицију је потребно око 

пет милиона евра како би се завршила пис-

та, расвета, ограда и пратећа инфраструкту-

ра“, рекао је Стаматовић и позвао све локалне 

самоуправе из западне Србије да се укључе 

у овај пројекат и да у својим буџетима за на-

редну годину планирају средства за реализа-

цију те инвестиције. 

„Ми шаљемо поруку свим надлежним 

институцијама да се укључе, јер од њих за-

виси да ли ће бити позитивна ова акција. 

Наступамо без зле намере и шаљемо прија-

тељску поруку“, истакао је Стаматовић.

Председник СО Прибој Борис Мрдовић 

рекао је да регионални пројекти као што 

је развој аеродрома Поникве, ауто-пута и 

заједничког туристичког наступа имају и за 

циљ равномерни регионални развој запад-

не Србије.  Предлог је подржао и председник 

општине Нова Варош Радосав Васиљевић. От-

варање аеродрома би значило много и то не 

само за туризам на Златибору и Златару, већ 

би омогућило најбржу везу са Београдом што 

би позитивно утицало и на демографију овог 

краја. Сличне ставове има и Амел Папић, се-

кретар СО Сјеница, који верује да би покре-

тањем аеродрома сви потенцијали златибор-

ског краја били знатно боље искоришћени.

Арсен Ђурић се обратио присутнима у име 

ТО регије Западна Србија, рекавши да је ово 

најзначајнија туристичка регија у Србији и 

по инфраструктури и потенцијалима. Ђурић 

је истакао да би отварање аеродрома већ у 

првој години удвостручило број страних гос-

тију, са око 40.000 на више од 80.000. Ово би 

истовремено за последицу имало и повећање 

броја ноћења за више од 100.000. Он сматра 

да је аеродром пресудан за долазак страних 

гостију. У име удружења Туристичке привре-

де Златибора Војислав Јанић је истакао да је 

у претходне четири године доста учињено на 

развоју спортског туризма, али да је аерод-

ром кључан за даљи развој ове гране турис-

тичке привреде.

На питања новинара о учешћу осталих ло-

калних самоуправа и ставова града Ужица, 

Стаматовић је изјавио да Ужице за аеродром 

тражи стратешког партнера, иако би овакав 

вид партнерства био идеалан. Додао је да ће 

и даље указивати на погубну политику гра-

да Ужица који не може да сам финансира ову 

скупу инвестицију, али одбија сарадњу и за-

уставља развој региона. Стаматовић је проко-

ментарисао ставове градоначелника Ужица, 

рекавши да Чајетина није правили проблем 

Ужицу када су имали проблем са водоснабде-

вањем. „Ми смо им тада уступили комплетну 

документацију и све планове, па је град за 40 

дана добио воду. Ми се руководимо општим 

интересима, а не личним и нећу полемиса-

ти путем медија, јер  је паметније да радимо 

конкретне акције, а ово је национални проје-

кат“, закључио је Стаматовић.

Потписници протокола планирају да са 

овом иницијативом упознају надлежна ми-

нистарства и јавност како би се тај пројекат 

реализовао. Н. Џелебџић
С. Аслани

Потписници протокола

Сарадњом до летова са Поникава
протокол о сарадњи на активностима стављања аеродрома поникве  

у функцију за комерцијалне летове потписан у Београду
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Д
водневна регионална конференција 

о породичном предузетништву у Ср-

бији, Црној Гори и БиХ одржана је на 

Златибору поводом обележавања године пре-

дузетништва у Републици Србији. Ова кон-

ференција, организована под покровитељ-

ством Владе Србије, Министарства привре-

де и Развојне агенције Србије, окупила је око 

200 учесника са циљем да охрабри незапо-

слене на самозапошљавање и умрежавање 

ради оснивања породичних предузећа, као 

и да подстакне дијалог о креирању повољног 

пословног амбијента. Породично предузет-

ништво чини један од кључних темеља свет-

ске економије. Процена је да се у Црној Го-

ри и Србији 70 одсто фирми налази у рукама 

породица, у Босни и Херцеговини и 90 од-

сто. Помоћник министра иностраних посло-

ва БиХ Драгиша Делић је рекао да су прили-

ком формирања буџета одлучили да одређе-

на новчана средства из субвенција и гран-

това буду усмерена ка 

развоју приватног пре-

дузетништва, посебно 

малих и средњих пре-

дузећа.      

„Треба нам више 

сарадње, хармониза-

ције, а мање граница, 

препрека, фискалних 

и парафискалних на-

мета да би предузет-

ништво имало далеко 

већу експанзију на на-

шим просторима“, ис-

такао је Делић.

 Министар развоја и 

предузетништва у вла-

ди Тузланског кантона 

Нермин Хоџић је напоменуо да су на ову ре-

гионалну конференцију дошли са два циља: 

да представе привреду тог кантона те да ус-

поставе што бољу сарадњу са привредници-

ма и породичним бизнисима у Србији, Црној 

Гори и шире.

Председник општине Чајетина Милан 

Стаматовић захвалио се организаторима и 

учесницима конференције који су омогући-

ли произвођачима из целог региона да се 

упознају и размене искуства. По његовим 

речима, најважније је да се произвођачи ос-

лободе потешкоћа које имају у функциони-

сању, а које се тичу процедура око добијања 

дозвола и сертификата, што је последњих го-

дина прилично искомплико-

вано. Он сматра да би људи 

који доносе кључне одлуке 

могли да помогну тако што 

би утицали на то да се отклоне 

недостаци, поправи привредни 

амбијент, процедуре упросте и 

измене законска решења. Тако би се олакшао 

пласман производа на домаћем и иностра-

ном тржишту. Светска искуства су проста и 

једноставна, само их треба применити, до-

дао је Стаматовић.

„Мислим да смо ми у нашим процедурама 

и законима много тога искомпликовали, тако 

да је веома тешко да они дођу до тих потреб-

них података. Додатно имају проблем како 

да формирају цену, маркетиншки обраде свој 

производ и на крају како да га продају. То је 

нешто чега ми приватне предузетнике треба 

да ослободимо. Довољно је само то што су они 

успели да произведу, а све друго је на држави, 

министарствима, локалним самоуправама 

да им помогну у пласманима и дају одређе-

не субвенције“, рекао је председник општи-

не Чајетина.

Управо је ова општина са највише поро-

дичних фирми у Србији. На њеној територији 

има преко 50 малих породичних фирми, које 

се углавном баве производњом сувомесна-

тих производа, и око 200 малих приватних 

предузетника.

На регионалној конференције било је речи 

о туризму, угоститељству и пољопривреди 

као пословној шанси породичних предузећа 

у региону, а на сваком од панела присутни-

ма су се обратили власници породичних пре-

дузећа који су на најбољи начин по-

казали како све то изгледа у пракси. 

Гордана Меловић, власница до-

маћинства Меловић из зла-

тиборског села Рожанство 

које се дуги низ година бави 

сеоским туризмом, упорност 

сматра кључем успеха: „Док смо оснивали до-

маћинство било је од кључне важности ос-

тати упоран, јер је у угоститељству и тури-

зму најбитније да се гости враћају“, казала је 

она.  Учесник панела био је и Арсен Ђурић, 

заменик председника општине Чајетина. Он 

је истакао да се ова општина годинама тру-

ди да подстакне развој предузетништва, на-

рочито код млађих особа. „Сваке године се у 

Чајетини усвајају локални и акциони плано-

ви запошљавања који поред јавних радова и 

стручне праксе подразумевају и категорију 

самозапошљавања. И сваке године одређе-

ни број људи добије бесповратна средства 

за покретање сопственог 

бизниса“, напоменуо је 

Ђурић.

Директор Туристичке 

организације Републике 

Српске Нада Јовановић је 

изнела податак да су по-

родичне фирме у Репуб-

лици Српској својеврсни 

брендови, који су израсли 

у светски препознатљиве 

фирме. Мирослав Рађен, 

директор ТО регије Запад-

на Србија, поменуо је ус-

пешност овог региона по 

питању улагања у сеоски 

туризам, као и да се, уп-

ркос копликованим про-

цедурама, успева да одржи интересовање 

инвеститора који желе да улажу у овај крај. 

На овом скупу закључено је да породично 

предузетништво у Србији, Црној Гори, БиХ 

представља изузетан потенцијал. Због тога 

је један од изазова за државу стварање по-

вољније пословне климе, али и унапређење 

образовног система у којем ће млади бити 

едуковани у предузетничким вештинама, 

оснажени да преузму породичне бизнисе и 

подстакну на економску активност, било да 

се ради о самозапошљавању и оснивању но-

вих или о побољшању одрживости и расту 

већ постојећих породичних предузећа. 

Драгана Росић 

Изузетни потенцијали  
породичног предузетништва

На конференцији о породичном предузетништву 
Милан Стаматовић, председник општине Чајетина  

која предњачи по броју породичних фирми,  
упозорио да компликоване процедуре  

и законе из ове области треба упростити
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П
ро шле го ди не у де цем-

бру три на е сто ро де це 

из се ла Пај си је ви ћа, оп-

шти на Кнић, бо ра ви ло је бес-

плат но на Зла ти бо ру за хва љу-

ју ћи са рад њи кни ћан ске и ча је-

тин ске оп шти не. Пам те ћи при-

ја тељ ски гест, ма ла де ле га ци ја 

из Кни ћа по се ти ла је 14. де цем-

бра на шу оп шти ну, пре да ју ћи 

у знак за хвал но сти при клад не 

по кло не.

Са ра ђу ју ћи на про јек ту из-

град ње Спо мен пар ка ма јо ру 

Ва си ли ју Лу ко ви ћу на Ци гли, 

оп шти не Ча је ти на и Кнић ство-

ри ле су усло ве за мно го стру ку 

са рад њу. Је дан од ре зул та та овог 

до го во ра је сте ства ра ње при ја-

тељ ских ве за из ме ђу ова два 

ме ста, по чев од са рад ње ме ђу 

мла ди ма.На и ме, ча је тин ска 

оп шти на омо гу ћи ла је про шлог 

де цем бра бо ра вак кни ћан ским 

ма ли ша ни ма на Зла ти бо ру.

„На кри ли ма тог зи мо ва ња 

про шло го ди шњег, ми смо до-

шли ов де да оста ви мо је дан 

траг, јед ну ве зу, успо ме ну о то-

ме и пре не се мо по здра ве на ше 

де це ко ја су зи мо ва ла на Зла ти-

бо ру“, ре као је овом при ли ком 

Дра ган Ву јо вић, члан са ве та МЗ 

Пај си је вић.

У ма лој де ле га ци ји на ла зио 

се и Не над Ан ђе лић, уче ник 

тре ћег.раз ре да ОШ „Ра да Шу-

ба кић” из Пај си је ви ћа, ко ји са 

зи мо ва ња на злат ној пла ни ни 

но си ле пе ути ске. У нај леп шем 

се ћа њу оста ло му је „кли ска ње 

на зла ти бор ским па ди на ма“, а 

по се бан ути сак оста ви ла је на 

ве ћи ну де це по се та Сто пи ћа 

пе ћи ни ко ја је пре ле па, ка ко 

опи су је Не над. За уз врат је овај 

ма ли шан по звао дру га ре из Ча-

је ти не да по се те Кнић, где би 

им њи хо ви вр шња ци по ка за ли 

ле по те сво га ме ста.

Ина че, за Пај си је вић се чу ло 

ши ре у Ср би ји пре ко ак ци је за 

об но ву шко ле, јер су се за њу за-

ло жи ли ме шта ни се ла и ро ди-

те љи, тру де ћи се да не до зво ле 

да шко ла од у мре.

„Увек тре ба не што но во ура-

ди ти. Ако се ни шта не ра ди, 

ни шта се и не де ша ва, па де-

ца и мла ди љу ди те же да оду 

ода тле. Ако не ма ју не ку бу дућ-

ност, не ма ју раз ло га ни да бу ду 

ту“, при ча Пре драг Пан то вић, 

пред сед ник са ве та МЗ Пај си је-

вић. „Тре нут но шко лу за вр ша-

ва мо, а сле де ће би тре ба ло да 

ре но ви ра мо Дом кул ту ре.“

Бри га о оп стан ку шко ла и 

ожи вља ва њу се ла је не што што 

се у ча је тин ској оп шти ни и те 

ка ко раз у ме, па се пла ни ра ја-

ча ње ве за са Кни ћем и на дру-

гим пла но ви ма.

„Ми пла ни ра мо, на рав но, да 

са рад њу на ста ви мо кроз мно-

ге за јед нич ке ак тив но сти, би-

ло у окви ру ли ков них ко ло-

ни ја као што смо то и ра ни је 

ра ди ли, или у окви ру не ких 

књи жев них ве че ри или при-

је ма де це, њи хо вих клу бо ва из 

основ них шко ла, ту ри стич ких 

ак тив но сти“, по твр ђу је Бо ја на 

Бо жа нић, ди рек тор ка пред у зе-

ћа „Голд гон до ла“. „Раз го ва ра ли 

смо да нас о до ла ску још ве ћег 

бро ја мла дих ов де на Зла ти бор, 

јер је ва жно да та де ца из шко-

ла на пра ве не ке кон так те ов де, 

да оста ну при ја те љи са де цом 

из ов да шњих шко ла, да кроз 

кул тур но-умет нич ка дру штва 

та ко ђе раз ме њу је мо не ка ис-

ку ства, од ла зи мо и до ла зи мо 

јед ни код дру гих“.

На кра ју зва нич ног де ла по-

се те, сли ку сред њо ве ков ног 

гра да Бор ча и ма на сти ра по-

све ће ног Ар хан ге лу Га ври лу, 

ко ја је рад ака дем ског сли ка ра 

Стан ка Ро ди ћа, пре дао је пред-

став ни ци ма оп шти не Ча је ти на 

нај мла ђи члан кни ћан ске де-

ле га ци је. М. Р. Лу ко вић

Кни ћа ни  
у по се ти  

за хвал но сти 
Ча је ти ни

Сли ку сред њо ве ков ног гра да Бор ча и ма на сти ра  
по све ће ног Ар хан ге лу Га ври лу пре дао је пред став ни ци ма  

оп шти не Ча је ти на нај мла ђи члан кни ћан ске де ле га ци је

„до шли смо ов де да оста ви мо је дан траг, јед ну ве зу и пре не се мо по здра ве на ше де це  
ко ја су зи мо ва ла на зла ти бо ру“, ре као је дра ган ву јо вић из кни ћан ског се ла пај си је вић
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Дневни боравак за децу са сметњама у развоју 

„зрачак’’ почео је са радом 2009. године, а од 

2104. уГ ‹›златиборски круг“ је пружалац ове со-

цијалне услуге. од почетка рада „зрачка›› основна 

школа у Чајетини уступа три просторије, од којих је 

једна опремљена и користи се за обављање  гру-

пних активности корисника, друга као кухиња за 

обуку старијих корисника у стицању основних жи-

вотних вештина, а трећа за подневни одмор млађих 

корисника и индивидуални рад стручних сарадника са корисницима. 

након седам година рада, дневни боравак „зрачак’’ броји 16 корисника, 

узраста од 5 до 27 година. ту бораве деца из сирогојна, јабланице, рожан-

ства, Гостиља, Мачката, трнаве и Чајетине. рад са овом децом углавном 

се спроводи кроз радионице, уз помоћ којих се они обучавају о основним 

животним вештинама, а наставно особље се труди да кроз њих одржава 

основне интелектуалне функције деце са посебним потребама. од 2012. 

почела је са радом кухиња, у  којој средом пунолетни корисници стичу не-

опходне вештине кувања. спремају разна јела, слана и слатка, а кад смо 

их посетили на менију је била царска пита.

„у питу сам ставила јаја, брашно, уље, јогурт, 

саламу, гриз и зачине. надам се да ће се допасти 

мојим другарима“, каже зока павловић и додаје да 

много воли да кува и да јој је, као и осталим дру-

гарима, у кухињи веома забавно, али и корисно.

Царску питу правили су зока, дачо, Мирко и 

Мишо  уз помоћ стручног особља. Мирко каже да 

највише воли да кува гулаш и одаје тајну како се 

прави. „у гулаш ставим лук, месо, зачине, сланину. 

потребно је да се кува око два сата“, прича нам Мирко петровић.

далибор је већ самостално у свом дому правио макароне са сиром. 

„прво сам ставио воду да проври, па у њу макароне. у плех сам ставио 

јаја, сир и кајмак, па додао скуване макароне. све сам заједно промешао 

и ставио да печем. Биле су одличне“, каже дачо Милекић.

 сви се лепо друже, деле тренутке који су им драги. а њима је заиста 

потребно веома мало да би били срећни. шта их чини срећним, шта је то 

што желе, чему се радују, чему се надају? Можда то нико не зна, али једно 

је сигурно: воле да се друже, увек на леп и искрен начин дочекају сваког 

посетиоца.  Н. Џелебџић

Н
а Светски дан волонтера, јер су то и 

сами, Удружење грађана „Златибор-

ски круг“ обележило је 15 година по-

стојања и успешног рада. Од 2001. па до да-

нас, без икакве накнаде, многи људи добре 

воље и великог срца успешно су спровели 40 

пројеката, за све којима је помоћ била неоп-

ходна. Помажу другима, али и њима самима 

потребна је помоћ – неопходна су средства за 

даљи наставак рада Дневног боравка за децу 

са сметњама у развоју „Зрачак“ и за службу 

„Помоћ у кући за старе’’.

Удружење грађана „Златиборски круг“ 

формирано је пре 15 година у Чајетини зах-

ваљујући волонтерима и волонтеризму, иста-

кла је Весна Белчевић, пи-ар овог удружења. 

Од тада удружење је успешно спровело 40 

пројеката, намењених деци, женама, ста-

рима. Први председник удружења била је 

Мирјана Јелисијевић Лончар, а од 2005. ту 

функцију обавља  мр Зорица Милосављевић.

„Посвећеност идеји да Чајетина буде добро 

место за живот за све људе, да деца расту  у 

здравој и безбедној средини, била је једини 

капитал са којом је удружење започело рад.  

После 15 година капитал се није много увећао, 

али је ентузијазам заиста остао. Од 2005. го-

дине, када је Зорица Милосављевић преузе-

ла дужност председника, све више је обавеза 

прелазило на њу и она је данас синоним за 

‘Златиборски круг’ “,  казала је Весна Белчевић.

„Заједно за децу’’, „Женска људска права’’, 

„Побољшавање услова избеглих и прогнаних 

лица’’, „Оснаживање сеоских жена’’ само су 

неки од пројеката које је ово удружење спро-

вело, а они најзначајни свакако су Дневни бо-

равак за децу са сметњама у развоју „Зрачак“ 

и „Помоћ у кући за старе’’.

„Бавити се двема услугама социјалне 

заштите, бити лиценцирани пружалац, на-

бавити и обезбедити лиценцу, створити ус-

лове да све функционише како треба – није 

нимало лако“,  истакла је мр  Зорица Мило-

сављевић, председник удружења.

Служба „Помоћ у кући за старе’’ има 16 за-

послених, који пружају услуге за 74 корис-

ника у 24 месне заједнице, а месец децем-

бар 2016. је месец добре воље и добрих дела, 

под слоганом „Да буде добро нама, помозимо 

комшијама“. Иначе, за последње две и по го-

дине 123 корисника користила су услуге „По-

моћи у кући за старе’’. Са друге стране, „Зра-

чак“ броји шест запослених, који раде са 16 

деце са сметњама у развоју из девет месних 

заједница. Велику улогу у раду „Златиборског 

круга’’ има и Волонтерски социјални сервис.

„У реализацији обуке за младе  имали смо 

тесну сарадњу са основном и средњом шко-

лом у Чајетини, а Библиотека је увек била 

ту да нам уступи простор за све радионице 

и програме које смо реализовали. Први по-

лазници наших програма за младе данас су 

зрели људи, неки су већ основали своје поро-

дице, завршили факултете. Неки већ имају 

и своју децу и верујемо да ће, знајући коли-

ко су ти програми њима значили,  пружити 

подршку у реализацији програма за младе у 

будућности“,  рекла је Јагода Јеремић, коор-

динаторка Волонтерског социјалног сервиса.

Установама и привреди који су помогли рад 

удружења уручене су захвалнице, а упућен је и 

позив људима добре воље да, уколико су у при-

лици, помогну „Златиборском кругу’’ како би 

се набавила неопходна средства за даљи рад и 

реализацију многобројних пројеката. Оно што 

је на првом месту неопходно, то је возило за 

кориснике „Зрачка“ који су ових дана остали 

без превозног средства. Док се не набави ново, 

велику помоћ у превозу деце дали су КЈП „Зла-

тибор’’  и ЈКП „Водовод’’. Н. Џелебџић

Велико срце „Златиборског круга”
обележено 15 година удружења које је успешно спровело 40 пројеката намењених помоћи деци, женама...

У кухињи „Зрачка” праве и царску питу 
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О
ни ко ји су за вр ши ли сво је 

ту ре и при ве за ли за пре-

ге се де по ред ва тре крај 

пу та. Не ко ли ко мла ђих са ко њи-

ма спу шта труп це низ стра ну и 

при дру жу је се дру жи ни ко ја че ка 

до ру чак. Док на са мо ки ло ме тар 

ода тле ра де то по ви за ве штач ки 

снег и оста ла са вре ме на опре ма 

се спре ма за по че так ски ја шке 

се зо не, гру па ра ба џи ја из вла чи 

гра ђу као што се не ка да ра ди ло.

Ра ба џи је са шест па ри во ло ва 

и осам ко ња чи не при зор ко ји се 

да нас рет ко мо же ви де ти у шу ма-

ма. Те шко се сре ћу и дво ји ца ра-

ба џи ја ко ји пе ва ју ‘’из ви ка’’, али 

су от пе ва ли јед ну пе сму за но ви-

на ре. Циљ ове еки пе је да из ву ку 

450 ку би ка гра ђе из 12. оде ље ња 

у Тор ни ку у ре дов ном пре чи шћа-

ва њу шу ме: ле тос су из ву кли 200 

из јед ног оде ље ња и по 400 ку-

би ка из дру га два. Иако је по сао 

оби ман, ова ра ба џиј ска мо ба се 

ви ше оку пи ла због дру же ња, по-

ру чу је Ми шо Удо ви чић Ћо по:

„Ни је че сто да нас се ово ли-

ко оку пи. Ово је ви ше ра ди дру-

же ња, ми се ова ко дру жи мо, а и 

по ма же мо се па се до бро сна ла-

зи мо. Сад се ви ше ра ди са ма ши-

на ма и трак то ри ма, али има и 

где не мо же без за пре ге. Ово где 

са да ву че мо не мо же, јер је да ле-

ко и низ бр до се ву че. Кад су во ло-

ви об у че ни и кад су ушли у рад, 

он да не ма про бле ма.“

Овај ве о ма те шки по сао је не-

ка да био мно го за сту пље ни ји, јер 

ни је би ло ма ши на. Ста ри је ра ба-

џи је су углав ном за нат учи ле у 

сво јој по ро ди ци. Ве за ли су се за 

шу му и жи во ти ње иако је рад на 

те шком те ре ну ис цр пљу ју ћи и 

по не кад не ис пла тив. Та кав пут 

је про шао и Ми лој ко Удо ви чић 

Шиш из Сту бла.

 „Ра ба џи ја њем се ба вим од сво-

је 12. го ди не, ра дио сам и за шум-

ску упра ву и при ват но љу ди ма. 

И дан да нас ра дим, идем по так-

ми че њи ма и мо ба ма. Имам до-

бру дру жи ну, а имам и до бру за-

пре гу. Ма ши не ни су ни по сто ја ле 

кад смо ми ра ди ли све, а ми слим 

да не ма те жег по сла. И кад на-

у чиш во ла или ко ња по сао иде, 

али исто са му ком и стал но си у 

зно ју, увек си мо кар, ду го се пу ту-

је. Има да на кад се ис пла ти, али 

има да на кад су са мо дан и ко-

мад, што по не сеш од ку ће да по-

је деш то и за ра диш. Ипак, то ме 

је од га ји ло, и де цу. Ко ли ку же љу 

имам, ја бих ово ра дио док сам 

жив, са мо ако бу дем здрав“, по ру-

чу је је дан од нај ста ри јих ра ба џи-

ја и об ја шња ва шта га је нај ви ше 

ра до ва ло кад је у шу ми: „Кад на-

и ђе чо ба ни ца или не ка да бе ре 

ја го де. Она те ма ло ора спо ло жи, 

да ти не ког ела на. То га је не кад 

би ло мно го ви ше.“

До бар ра ба џи ја за ви си од до-

брих во ло ва, а ве ли ка је му ка жи-

во ти ње об у чи ти. Ко ли ки је на пор 

за чо ве ка, то ли ко је и жи во ти ња 

мо ра ла ис тр пе ти док на у чи да 

ре флек сно ре а гу је на ко ман де 

„ај де“ или „цу рик“. Шиш ис ти че 

да се до бар пар рад них во ло ва 

мо ра ра но на пра ви ти:

„Кад те ле на ђеш да га јиш во ла, 

тре ба да му гле даш груд ни кош 

и ко ли ко су тра мо же да по ра сте. 

Кад се на ђе од го ва ра ју ћа гра ђа и 

фи зи о но ми ја дру га ствар је хлеб, 

жи то, од но сно да се до бро хра ни 

и да се од га ји до бро. Е, нај бит ни-

је је кад се на у чи да ра ди у шу ми 

он да мо же да ву че. Во лим да ви-

дим леп пар во ло ва, кад су јед на-

чи ти и ја ки, са ле пом опре мом и 

брон зом.“

Ра ба џи лу ком се ба ве и мла-

ђи, нај че шће они ко ји уз га ја ју 

ко ње. Не из о ста ју ша љи ве про-

зив ке из ме ђу ге не ра ци ја и пи-

та ње да ли бо ље ву ку ко њи или 

во ло ви. Иван Зо рић са Зла ти бо-

ра сво је ко ње има де се так го ди-

на и ка же да је за во лео жи во ти ње 

иако се у ње го вој по ро ди ци ни су 

ти ме ба ви ли. Два де сет сед мо го-

ди шњи Зо рић до да је да је за све 

ко ји има ју ко ње ра ба џи ја ње до-

дат ни вид за ра де:

“Ни је ово лош по сао, мо же ле-

по да се жи ви, иако је мно го те-

жак, је дан од нај те жих по сло ва и 

не ми слим да би баш сва ко мо гао 

да се сна ђе у ње му. Ко ли ко је те-

жак по сао ипак ни је ве ли ка за ра-

да. Ра ба џи лу ком се ба вим пре ко 

це ле го ди не, на про ле ће и је сен 

нај ви ше из вла чи мо и са да смо 

ов де код дру га ра на мо би. Јед но-

став но, у та квом окру же њу жи-

вим, ове ста ри је ра ба џи је су мо ји 

дру га ри и на ста вља мо њи хо вим 

сто па ма по што се овим ба ве 30, 

40 го ди на. Да се у ово ме за др жим 

пре су ди ла је љу бав пре ма ко њи-

ма, са мом по слу, шу ми и мом ме-

сту где жи вим, али на рав но да 

сам имао и дру гих мо гућ но сти. 

Сам сам учио, гле дао сам од ста-

ри јих и пре сли ка вао шта они ра-

де. Ми ко ји во ли мо ко ње, на ма је 

увек бо ље са ко њи ма. Али во ло ви 

су у сва ком слу ча ју ја чи, а и ко њи 

су услу жни, они су ма ло бр жи за 

рад и ла ко рад ни ји.“

Не ка да је у Ср би ји из вла че ње 

гра ђе са во ло ви ма и ко њи ма би-

ло ну жан по сао. Ра ба џи ја ња је 

са да све ма ње, али ова сли ка из 

Тор ни ка по ка зу је да Зла ти бор-

ци и да ље ра де на тра ди ци о на-

лан на чин.

Ми ро слав Је вре мо вић

ра ба џиј ска мо ба под Тор ни ком
„Ми слим да не ма те жег по сла. и кад на у чиш во ла или ко ња по сао иде, али исто са му ком  

и стал но си у зно ју, увек си мо кар, ду го се пу ту је. има да на кад се ис пла ти,  
али има да на кад су са мо дан и ко мад’’, ка же Ми лој ко удо ви чић шиш

Ми лој ко Удо ви чић Шиш

Сад се ви ше ра ди са ма ши на ма и трак то ри ма,  
али има и где не мо же без за пре ге



Удру же ње пче ла ра „Зла ти бор’’ Ча је ти на по чет ком де цем бра у ча-

је тин ској би бли о те ци пр ви пут је, по угле ду на дру га удру же ња, 

одр жа ло де бат ни клуб на те му „Прак тич но пче ла ре ње ДБ и ЛР ко шни-

цом“. Пре да ва чи су би ли чла но ви удру же ња ко ји се ду ги низ го ди на 

ба ве пче ла ре њем и од лу чи ли су да сво јим зна њем и ис ку ством по-

мог ну они ма ко ји тек кре ћу у ове за ни мљи ве во де.

Удру же ње пче ла ра „Зла ти бор’’ре ги стро ва но је 1973. 

го ди не и тре нут но бро ји 102 чла на. Те ма пр вог де-

бат ног клу ба би ла је „Пче ла ре ње Да дан-Бла то-

вом или Ланг строт-Ру то вом ко шни цом“. Ко ји 

на чин је бо љи, пи та ли смо пре да ва че Дра га-

на Ко ла ко ви ћа, ко ји је уз пче ле и ко шни це од 

1987., и Ми ло ва на Ко ста ди но ви ћа ко ји се пче-

лар ством ба ви од 1981. го ди не.

„Мед не до но си ко шни ца не го дру штво ко је се 

на ла зи у њој“, ка же Дра ган Ко ла ко вић. „У пче лар ству 

глав на је при ро да. Ви има те већ за цр тан пут ко јим она ра ди, ту не 

мо же те ни шта да про ме ни те. Зна чи, то су ни јан се где ми мо же мо 

са мо да по мог не мо.“

„Пче ла рим са ЛР ко шни цом. Имам пче ли њак од 100 дру шта ва. 

Пче ле се лим соп стве ним ка ми о ном. Др жим их у мом род ном се лу 

Шљи во ви ци, уз је дан ма њи пче ли њак у Ја бла ни ци,“ на до ве зу је се 

Ми ло ван Ко ста ди но вић ко ји још пам ти да је љу бав пре ма овом за-

ни ма њу кре ну ла ка да му је де да, као де чар цу, дао са ће пу но ме да. 

А да ли пче ла ри ти јед ном или дру гом вр стом ко шни це – све јед но је 

кад је же ља за ба вље ње овим за ни ма њем ја ка.

 Пче лар ство је љу бав, али од то га се, у овом вре ме ну у ко ме је те шко 

до ћи до по сла, и жи ви. На жа лост, ова го ди на је за пче ла-

ре би ла јед на од нај ло ши јих, ка же Ко ста ди но вић.

„Про блем је што цвет на фло ра све ма ње ме-

ди“, при ча нам Ми лан Пан то вић, пред сед-

ник скуп шти не УП „Зла ти бор’’. „Сма њу ју се 

при но си ме да и нек та ра у од но су на прет-

ход не го ди не, јер има све ма ње сто ке ко ја 

ђу бри на ше пре де ле’’.

Ипак, пред ност ко ју пче ла ри на шег кра ја 

има ју у од но су на оне из рав ни це је сте ма ња за-

га ђе ност, од но сно не ма пр ска ња воћ ња ка пе сти ци ди-

ма, ка же Пан то вић. За јед нич ка му ка збли жа ва пче ла ре у Ср би ји па са-

рад ња у ко јој се раз ме њу ју ис ку ства зна чи ви ше не го чи та ње струч не 

ли те ра ту ре. Та ко ђе је, ис ти чу пче ла ри, зна чај на по др шка ко ју им да је 

оп шти на, јер им омо гу ћа ва од ла зак на сај мо ве где се при су сре ти ма са 

дру гим пче ла ри ма са зна ју ства ри бит не за ово за ни ма ње.

 М. Р. Лу ко вић

Пче ла ри одр жа ли де бат ни клуб
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„Ски опе нин гом”  
отво ре на се зо на  

на Тор ни ку 

Ма ни фе ста ци јом „ски опе нинг”, то ком 

ко је је два да на ски ја ње у ски-цен тру ‘’тор-

ник’’ би ло бес плат но, а по том ва жио и по-

пуст од 70 од сто на це ну ка ра та, у овом 

ски ја ли шту је 22. де цем бра отво ре на се зо-

на за ски ја ше и бор де ре. при пре мље не су 

две ста зе (Чи го та и тор ник) на ко ји ма има 

до 30 цен ти ме та ра ута ба ног сне га, а рад-

но вре ме ски цен тра је од 9 до 16 ча со ва.

на отва ра њу ‘’ски опе нин га’’ в. д. ди рек-

то ра јп ‘’ски ја ли шта ср би је’’ де јан ћи ка ре-

као је да је ово пред у зе ће спрем но до че ка-

ло тем пе ра ту ре у ми ну су, па је си стем за 

ве штач ко осне жа ва ње ра дио без пре стан ка 

ка ко би се овај ски цен тар што пре пу стио у 

рад. ‘’на ша оче ки ва ња су да ће ова ски ја ли-

шна се зо на би ти успе шни ја од прет ход не, 

ко ја је на тор ни ку тра ја ла 45 да на и оку пи-

ла укуп но 16.000 ски ја ша’’, ис та као је ћи ка.

ар сен Ђу рић, за ме ник пред сед ни ка 

оп шти не Ча је ти на, на вео је да је зла ти-

бор спре ман за зим ску се зо ну и до дао да 

су рас про да ти сви но во го ди шњи аран-

жма ни у хо те ли ма.’’оче ку је мо да ова 

зим ска се зо на бу де ре корд на и на да мо 

се да ће тра ја ти нај ма ње 50 да на’’, ка зао 

је Ђу рић. М. Ј.

Некада давно,  у селу Мушвете на оброн-

цима Златибора, живела је једна старица које 

се народ плашио, али код које је и долазио по 

помоћ. Стара и неугледна, није изгледала као 

неко ко може да помогне или да донесе олак-

шање. Ипак испред њене куће је увек био ред 

невољника који су шаптали и чекали да баба 

испрати „пацијента“  до врата, па да они уђу и 

реше своју муку. 

Баба је знала да заварчи рану, али и да са-

лије страву. Растопљеног олова је увек било у 

шпорету које је чекало да се проспе преко главе  

у чимкани лавор са водом. Тако је баба спаша-

вала невољнике мука, страхова и привида који 

долазе у сан. Бајалице и чаробне басме баба је 

наследила по женској линији, и кажу људи да 

је свој дар предала наследници. 

Гласине круже да је  наследница наставила 

породични бизнис саливања страве, и да по-

маже невољнике које походе привиди у јави 

али и у сну.  Златиборци морају под хитно да 

затраже њену помоћ. Иако нису стали на суг-

реб и нису имали нечисте мисли, привиди су 

почели да колају по Златибору. Наравно, и при-

види су се модернизовали у ова транзициона 

времена. Некада су отимали душе сада оти-

мају земљу, некада су растеривали окаснеле 

путнике по раскрсницама, сада растерују ин-

веститоре. Прича се да су привиди запосели и 

државне институције Републике Србије и да 

захваљујући њиховом мешетарању из наших 

институција нестају разни документи, да се за-

губе у многобројним кутијама приликом чес-

тих пресељења.

Привиди желе да од Златибора направе 

прћију ко зна чију , без гроша и динара. Као 

да тим привидима смета што је Чајетина од 

заостале и сиромашне општине постала једна 

од најбогатијих општина у Србији. Прича се  

да се привиди плаше домаћинлука и напрет-

ка који са собом носи гондола, не само за Зла-

тибор него и за суседне општине.  Зато Милан, 

Арсен и Бојана морају  да се мало распитају 

по Мушветама и да пронађу бабину наследни-

цу. Морају пре него што крену у народну рад-

ну акцију изградње гондоле да салију страву и 

отерају привиде и страхове. Олово после нека 

баце у неку дубоку воду или на неку раскрс-

ницу, кажу да је то сигуран лек против при-

вида. Неће то бити велики трошак за општи-

ну Чајетина, кило коцке шећера, мало кафе и 

пар пакли цигара. Само морају и за те дарове 

да распишу тендер. 

Ако ни страва не помогне, онда је једи-

ни спас у муфтији Зукорлићу. Он сигурно 

има неки запис против привида чим његову 

бесправну градњу у Новом Пазару привиди не 

опседају. А. К.

из народа некад и сад

Гондола, саливање страве  
и хоџин запис
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Н
а ше стом фе сти ва лу ве-

те ра на фол кло ра, ко ји је 

по чет ком де цем бра ор-

га ни зо ва ло Удру же ње за не го-

ва ње на род не тра ди ци је „Ве те-

ра ни Зла ти бо ра’’, уче ство ва ла су 

43 фол клор на дру штва. Мно ги од 

њих на овај фе сти вал до ла зе ско-

ро од по чет ка, што умно го ме го-

во ри о са мој ор га ни за ци ји, али и 

ча ри ма Зла ти бо ра, ка ко кроз ути-

ске пре но се го сти. 

КУД ве те ра на „Бр до’’ из Кра-

ња на сту пи ло је у Ча је ти ни дру-

ги пут. „Сви на ши чла но ви су би-

ли то ли ко оду ше вље ни ка да смо 

по но во до би ли по зив ове го ди-

не, да су сви ре кли углас: иде мо 

по но во. Са љу ди ма из Ча је ти не и 

Зла ти бо ра од мах су се ство ри ле 

при ја тељ ске ве зе. Ми у ди ја спо-

ри је смо та мо, али смо ср цем и 

ду шом ту у Ср би ји“, при ча нам 

пред сед ник КУД „Бр до’’ из Кра-

ња Ми тар Во ји но вић.  Ово кул-

тур но-умет нич ко дру штво се бо-

ри да не гу је тра ди ци ју и кул ту ру 

сво је ма ти це, па то чи ни и пре-

ко свог фе сти ва ла „Да ни срп ске 

кул ту ре’’. 

„Фол клор је не што што се за-

во ли и про сто та љу бав ни кад не 

из бле ди. Ле по је по не ти но шњу 

на ших пре да ка, са чу ва ти је од за-

бо ра ва, пред ста ви ти мла дим ге-

не ра ци ја ма“, ка же Мир ја на Су-

чић, пред сед ни ца КУД „Искон 

ве те ра ни“ из Ши ма но ва ца.

Са њом се сла же и Фра ња Пар-

че тић ко ји во ди КУД ве те ра на 

„Ра ван град“ из Сом бо ра. Ово дру-

штво бро ји 300 чла но ва ко ји се, 

осим пе сме и игре, ба ви и пра-

вље њем но шњи. „Ов де је сад до-

шла ве те ран ска гру па ко ја не гу-

је оби ча је на ро да и на род но сти 

Сом бо ра. Про шле го ди не смо ра-

ди ли срп ске оби ча је,а ове бу ње-

вач ке“.

Ве ли ки по сао ста јао је пред ор-

га ни за то ри ма ше стог фе сти ва ла 

ве те ра на, јер тре ба ло је сме сти ти 

око 1.000 фол кло ра ца, а за тим и 

на пра ви ти рас по ред на сту па по-

што дво ра на у Ча је ти ни мо же да 

при ми око 400 гле да ла ца. Уз по-

др шку оп шти не, КСЦ и ТО Зла-

ти бор све је про те кло у нај бо-

љем ре ду. „Овај фе сти вал мно го 

до при но си Зла ти бо ру, ње го вом 

по зи ци о ни ра њу, а и ком плет ној 

зла ти бор ској при вре ди. Ово ли ки 

број љу ди у ово до ба го ди не, то 

је за и ста до бра ствар што се одр-

жа ва на Зла ти бо ру“, ис ти че Вла-

ди мир Жи ва но вић, ди рек тор ТО 

Зла ти бор ко ји је отво рио ову ма-

ни фе ста ци ју. М. Р. Л.

На ше стом  
фе сти ва лу ве те ра на  

43 фол клор на  
дру штва

По моћ по ро ди ци ра ко вић од ве те ра на фол кло ра из бе ча
ка да су ве те ра ни куд „је дин-

ство’’ из Бе ча, ко је по сто ји 46 го-

ди на и исто то ли ко се ба ви ху ма-

ни тар ним ра дом, од го во ри ли на 

по зив ве те ра ни ма „зла ти бо ра“ и 

до шли на фе сти вал, че тво ро чла-

на по ро ди ца ра ко вић, ко ја је пре 

три го ди не оста ла без свог хра-

ни те ља, ни је ни слу ти ла да ће им 

њи хо во го сто ва ње у Ча је ти ни на 

нај бо љи на чин жи вот улеп ша ти.

од Беч ли ја је сти гао по клон 

по ро ди ци ра ко вић: кре ве ти, те ле-

ви зор, по сте љи на, оде ћа за де цу, 

школ ски при бор, сред ства за хи-

ги је ну и још пу но то га што је мо-

гло да ста не у нов ча ни из нос од 

око 1.500 евра. ова до на ци ја ће 

до бро до ћи у ку ћу у град њи, ко ју за 

ову си ро ма шну по ро ди цу по ди же 

кјп „зла ти бор’’ где је био за по слен 

дра гу тин ра ко вић, а ко ја би до 

про ле ћа тре ба ло да бу де го то ва. 

 „Ми ло нам је да пре ђе мо у но-

ву ку ћу. Му чи ли смо се пу но. ки-

сло је. стре пиш са мо кад ће да те 

при ти сне“, при ча ви да ра ко вић, 

мај ка две де вој чи це од 9 и 12 го-

ди на, ко је су се об ра до ва ле по-

кло ни ма. „дра го ми је да има мо 

но ве кре ве те и те ле ви зор. Хва-

ла пу но“, ка же мла ђа де вој чи ца 

Ми ља. „Мо ја ве ли ка же ља је да 

се усе ли мо у но ву ку ћу и да се са 

мо јим дру га ри ма дру жим“, до-

да је ста ри ја дра ги ца.

а Ми ли ца да чић из куд-а „је-

дин ство’’ ка же: „ор га ни зу је мо 

ак ци је, оби ла зи мо по ро ди це. Ми 

ка да ра ди мо те ак ци је углав ном 

гле да мо шта је за и ста по треб но. 

де цу увек об ра ду ју слат ки ши, 

школ ски при бор, не ка играч ка… 

на рав но, до би ће и не што нов ца, 

то смо одво ји ли за њих, за деч је 

нов ча ни ке“.   М. Р. Л.
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кад се осврне на годину иза нас, никола 

смиљанић, директор јп ‹›културно спорт-

ски центар Чајетина››, не крије задовољство 

постигнутим. велики број инфраструктурних по-

духвата, разноврсних приредби и дешавања, вред-

них спортских резултата остварено је под окриљем 

овог јавног предузећа које по томе предњачи међу 

таквим у општинама западне србије.

  ‘’велики број догађаја на којима је јп ‘’кул-

турно спортски центар Чајетина“ током годи-

не учествовао као организатор или суорганиза-

тор показатељ су да је минула година била међу 

најуспешнијима до сада. организован је огроман 

број дешавања, приредби, мислим да смо на дру-

гом или трећем месту у земљи по броју садржаја 

које пружамо. такође, покренути су и значајни 

инфраструктурни пројекти’’, оцењује смиљанић 

и образлаже:

‘’поносни смо на почетак изградње новог фуд-

балског терена, као и на велики број екипа из 

иностранства које спроводе припреме на терени-

ма ‘’швајцарије’’. нови терен се ради по највишим 

стандардима, што нам је неопходно с обзиром на 

локацију и на реноме екипа које нам долазе. све-

дочанство о томе је да смо, поред тимова из ср-

бије и региона, били домаћини и клубовима из ру-

сије и из румуније који су финансијски веома јаки. 

примера ради, румунски ‘Газ Метан’ годинама је 

ишао на припреме у Мађарску, али су тамо мора-

ли да путују и до 200 километара на одигравање 

утакмица, док код нас имају све на једном месту’’. 

то је, по смиљанићевим речима, огромна пред-

ност златибора. он подсећа да су руске екипе ‘ар-

сенал’ из туле и ‘Мордовија› ове године боравиле 

у Центру Фс србије у старој пазови, али су посети-

ле и златибор. уверивши се у наше услове,  рекли 

су да немају дилему око тога где ће доћи на при-

преме наредне године. 

‘’при крају је и израда пројекта проширења 

спортске дворане у Чајетини. узимајући у обзир 

изузетне резултате кошаркаша и одбојкашица, оче-

кујемо да се наредне године спроведе у дело про-

ширење капацитета дворане, чиме би се стекли по-

требни услови за кошаркашку лигу србије и прву 

женску одбојкашку лигу. ти услови, које виши ран-

гови такмичења захтевају, изазови су за нас’’, каже 

за ‹›златиборске вести›› никола смиљанић.

  он је направио и кратак осврт на недавну тран-

сформацију јп ‘’ксЦ  Чајетина’’ у установу ‘’спорт-

ски центар Чајетина’’: 

 ‘’начин финансирања установе спорта и уста-

нове културе јасно је дефинисан законом, мења-

мо име и форму. припадамо сектору омладине и 

спорта, ‘’дом културе’’ прелази у ‘’дом омладине’’. 

сама наша делатност неће се много променити, с 

обзиром на територију на којој се налазимо’’, до-

даје директор смиљанић. И. Ј.

Година иза нас: никола сМиљанић,  
директор јп „ксЦ Чајетина”

Најуспешнија година  
за „Културно спортски 

центар Чајетина”
организован је огроман број дешавања, приредби, мислим да смо на другом или трећем месту у земљи 

по броју садржаја које пружамо. такође, покренути су и значајни инфраструктурни пројекти

Сли кар ски улаз у ла ви ринт Ка та ри не Тр нав че вић
пре две го ди не мла да ча је тин-

ска сли кар ка ка та ри на тр нав че вић 
пред ста ви ла се сво јим су гра ђа ни ма 
из ло жбом сли ка ко ју је упри ли чи-
ла са сво јим оцем Бо ри во јем тр нав-
че ви ћем. са да је то учи ни ла са мо-
стал ном из ло жбом, по ка зу ју ћи сво је 
са зре ва ње као лич но сти и као умет-
ни це ко је се де си ло у овом пе ри о ду.

оно што је био ма њи фор мат, 
пре ра сло је у озби љан сли кар ски 
по ду хват. што бе ше сми ре ност у бо-
ја ма, са да се осме ли ло, што је би ла 
глат ка тек сту ра – са да се раз ба ру-
ши ло. је ди но што је исто на сли ка-
ма ка та ри не тр нав че вић је сте мо-
тив: де ло ви гра до ва, ули це, ур ба на 
сре ди на ко јој је по мо ћу пер спек-
тив них ре ше ња, уз при ме ну све тла 
и сен ке, умет ни ца оства ри ла илу зи-
ју тро ди мен зи о нал но сти.

„сли ке под се ћа ју на игру пре-
кла па ња сло је ва, мо гућ но сти, у тој 
игри не на зи ре се крај и де лу је као 
ду го осми шља ва ни ха ос. у том слу-
ча ју, по сма тра чу је да то да са мо-

стал но раз ре ши, раз мр си или рас-
те ре ти ме ста она ко ка ко ода бе ре и 
мо жда стиг не до по чет ка, на улаз 
у ла ви ринт“,  ре кла је о ка та ри ни-
ним сли ка ма ана ста си ја Бог да но-
вић, ака дем ска сли кар ка.

тај ла ви ринт на ста је мре жом 
ла зур но раз ву че них по те за ко ји ма 

умет ни ца по ста вља по за ди ну за раз-
вој ге о ме триј ских до жи вља ја у ко јој 
је сва ки ма њи сег мент по др жан од 
ве ће ге о ме три зо ва не фор ме ко ја га 
но си. по сма трач сти че ути сак да је 
то ла ко ра дан, за ба ван за да так.

„са мо онај ко пр ви пут узме да 
ра ди не што на ве ли ком фор ма ту 

зна ка кав је то страх, ка да имаш то 
огром но бе ло, за ко је си са мо ти за-
ду жен“, ка же са осме хом аутор ка 
из ло жбе. „умет ни ци се ко че, гр че, 
хлад но им је, пр сти им оста ну у об-
ли ку чет ки це, на пор но је и пси хич ки 
и фи зич ки.не кад мо раш да сто јиш, 
не кад да се ис кри виш. али ја нај ви-
ше ужи вам у свом по слу и не мо гу 
да за ми слим жи вот без ње га“, об ја-
шња ва она.      М. Р. Лу ко вић

Ка та ри на Тр нав че вић
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Година 2016. за Библиотеку 

‹›љубиша р. Ђенић›› из Чаје-

тине, установу која је својим 

разноврсним дешавањима свих 12 

месеци привлачила многе љуби-

теље књиге и уметности – а што 

смо редовно бележили на стра-

ницама ‹›златиборских вести›› – 

може се сматрати врло успешном 

и садржајном. то оцењује дирек-

торка те библиотеке снежана Ђе-

нић, која нас најпре подсећа на 

историјат ове институције, темеља 

културе у нашој општини.   

Библиотека је овде настала 

давне 1904. године, оснивањем 

златиборске читаонице са се-

диштем у Чајетини. први познати 

поклон ова културна установа до-

била је од проте радосава симића 

и тих 250 књига биле су језгро да-

нашње библиотеке, која између два 

светска рата постаје центар ширења 

опште културе и просвећења у зла-

тиборском крају. за време два ве-

лика рата библиотека није радила, 

да би након другог почео њен ин-

тензиван развој. Године 1949. биб-

лиотеку је стручно уредио љубиша 

Ђенић пујо  и одредио концепцију 

њеног рада, која ће бити присутна 

наредних тридесетак година.

Традиција дуга преко  
100 година

„Библиотека ‘љубиша р. Ђенић’ 

је прва установа културе, са тра-

дицијом дугом преко 100 година,  

средиште културног живота наше 

вароши“, каже снежана Ђенић и 

додаје: „данас ова библиотека по-

седује фонд од око 50.000 књига и 

смештена је у једну од најстаријих 

и, рекла бих, најлепших зграда у 

вароши која је подигнута 1910. го-

дине за потребе основне школе. 

због својих споменичких вредно-

сти стављена је под заштиту“.

снежана Ђенић налази се на 

челу ове установе културе од 

2005. године. већ 11 година ус-

пешно обавља ову функцију, а 

као истраживач историје ужичког 

и златиборског краја објавила је 

ова дела: „златибор из старог ал-

бума’’ (златибор 1994.),  „злати-

бор-туристички водич’’ (златибор 

2001.),  „српски владари у ужич-

ком крају’’ (Чајетина 2007.), „ ар-

мијски ђенерал крста смиљанић’’ 

(Чајетина 2008.),  „златибор - кул-

турна и историјска баштина од 

праисторије до данас’’ (Чајетина 

2009.),  „ужички горски цар - Хај-

дук никола јевђовић’’ (Београд и 

Чајетина, 2012.), „прота радосав 

симић - српски духовник, неимар и 

добротвор’’(Чајетина 2012.), „свет-

лописом кроз прву српску ваздуш-

ну бању’’ (Чајетина 2013.), „Ђене-

рал крста смиљанић - хроника 

једног витешког живота’’ (Чајетина 

2014.), „рујански старешина јован 

Мићић - од хајдука до сердара, од 

сердара до заточеника Гургусовач-

ке куле’’ (Чајетина 2015.) и „Године 

нашег милосрђа’’ (ужице, 2016.).

добитница је признања «злат-

на значка» за несебичан, предан и 

дуготрајан рад и стваралачки до-

принос у ширењу културе које до-

дељује културно-просветна зајед-

ница србије и канцеларија владе 

србије за сарадњу са дијаспором 

и србима у региону, под покрови-

тељством Министарства културе и 

информисања. реч је о једној од 

важних награда у области култу-

ре, која се додељује већ 40 година 

ствараоцима и културним прегао-

цима из србије и дијаспоре.

Ђенићева каже да је ова 2016. за 

библиотеку била веома успешна и 

садржајна, рађено је по усвојеном 

програму рада и испуњени су готово 

сви планови. „за испуњење наших 

планова најзаслужнија је свакако 

општина Чајетина као наш оснивач 

и финансијер, затим добра органи-

зација и тимски рад свих запосле-

них“, истиче наша саговорница.

сакупљање, чување и диструбу-

ција књига једна је од основних 

делатности чајетинске библио-

теке. ове године приновљено је 

1.200 књига, и то средствима из 

буџета општине Чајетина, сопстве-

ним средствима, откупом Минис-

тарства за културу и поклонима. 

корисницима библиотеке била је 

свакодневно доступна дневна и не-

дељна штампа, као и 27 часописа. 

настављено је са аутоматском об-

радом књига, а готово читав фонд 

библиотеке уведен је у нови про-

грам „cobiss’’. овим је библиотека 

„љубиша р. Ђенић’’ постала прва 

библиотека у округу и једна од 

само 16 у србији која је активирала 

ову савремену „cobiss 3’’ позајмицу.

Збирка ђенерала  
Крсте Смиљанића

„у 2016. имали смо 732 члана, 

што је више у односу на претходне 

године и тиме можемо бити задо-

вољни, јер сваки пети становник 

насељеног места Чајетина је наш 

члан, као и сваки осамнаести ста-

новник наше општине. иначе, ова 

библиотека је карактеристична по 

томе што у свом фонду, осим књи-

га, поседује и музејску збирку ос-

новану давне 1951. године. овај 

мали музеј обавља делатност са-

купљања, заштите и презентације 

предмета из богате културно ис-

торијске баштине златиборске ре-

гије, а музејски фонд обухвата око 

1.200 предмета који су разврста-

ни у историјску, етнографску, умет-

ничку, природњачку збирку, затим 

архивску грађу са преко 2.000 ар-

хивских докумената и богату фото-

теку“, наводи снежана Ђенић.

у овом музеју налази се и збирка 

прослављеног ђенерала из првог 

светског рата крсте смиљанића, 

који је пореклом из златиборског 

села љубиш и спада у ред зна-

Година иза нас: БиБлиотека „љуБиша р. Ђенић”

Сваки пети становник Чајетине  
члан библиотеке

о успешној години установе, приновљених 1.200 књига, могућности да и златибор добије свој музеј  
и другим актуелним пословима говори директорка снежана Ђенић

Снежана Ђенић
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Три дана концерата на првом  
фестивалу „Шанкање”

Фестивал „шанкање’’ одр-

жан је први пут на злати-

бору од 15. до 18. децембра озна-

чивши почетак зимске туристичке 

сезоне.

изглед спортске дворане „ваи 

таи’’ прилагођен је за три дана 

концерата. на месту где су табле 

за кошеве окачене су рекламе за 

спонзоре пића, клупу за играче за-

менио је велики шанк, а углавном 

млађа публика је у доброј мери 

испунила простор на паркету. 

први је наступао аца лукас, 

чији је наступ био најпосећенији. 

један од најпопуларнијих српских 

певача са својим „Фолк Хаус бен-

дом’’ направио је препознатљи-

ву атмосферу. лукас и музичари 

са имиџом рокенрол састава из-

вели су и нове и старе хитове, и 

неколико песама југословенског 

рока. у петак је наступила ната-

ша Беквалац, а највише су ужи-

вале девојке у публици, са којима 

је новосадска певачица и наз-

дрављала. Фестивал су у суботу 

затвориле звезде Гранда андре-

ана Чекић и петар Митић.

 осим концерата организо-

ване су и дневне журке у аван-

тура кафеу и денсинг бару, као 

и програм на краљевом тргу уз 

бесплатно пиће и наградну игру. 

Менаџерка ана илић из агенције 

„рапсоди’’ која организује „шан-

кање’’ каже да се нада да ће се 

фестивал и у наредним годинама 

одржавати на златибору. 

‹›од ове године смо се одлучи-

ли за златибор јер имамо више 

могућности, смештајних капаци-

тета и пропратног садржаја. тако 

гости могу и сами да организују 

своје излете у склопу понуде која 

им се нуди. већи је и капацитет 

саме хале за вечерње журке.“ 

подршку организовању пру-

жила је туристичка организација 

златибор која је овим фестива-

лом раније стартовала зимску 

сезону. 

„с обзиром да је прва година 

организовања овог фестивала 

који се планира и убудуће, реак-

ције и коментари су позитивни. 

сви су били задовољни и гости су 

могли да уживају у концертима и 

пропратним манифестацијама’’, 

каже директор туристичке ор-

ганизације златибор владимир 

живановић. М. Јевремовић

менитих срба 20. века. Ђенићева 

наглашава да ту постоје озбиљни 

планови и да је већ започет посао 

одвајања музејске збирке од биб-

лиотеке, чиме ће се направити јед-

на самостална установа културе.

„надам се да ће веома брзо, тру-

дом свих нас, и златибор ускоро 

добити свој музеј, јер га свакако и 

заслужује“, наглашава директорка 

библиотеке.

Традиционалне  
манифестације

по њеним речима, важан део 

рада ове културне установе свака-

ко су и програмске активности. за-

послени су се заиста потрудили да 

обезбеде један садржајан култур-

ни живот у Чајетини и да негују фин 

и добар укус какав њихова публи-

ка има. одржане су многобројне 

књижевне вечери, промоције књи-

га, тематске изложбе, документар-

ни филмови, позоришне представе. 

„неке од ових манифестација по-

стале су традиционалне, а ми смо 

по њима постали чувени, и то не 

само у србији, већ и у земљама у 

окружењу. једна од таквих мани-

фестација је „летњи улични ерски 

кабаре’’. она у основи има тај наш 

познати ерски хумор који је ушао у 

национални регистар нематеријал-

ног културног наслеђа и такав је пре-

познат као део националног иденти-

тета“, са поносом истиче Ђенићева.

 у 2016. години Библиотека „љу-

биша р. Ђенић’’ била је гост у трсту 

у италији са изложбом „армијски 

ђенерал крста смиљанић’’, где је 

остварен велики успех у презента-

цији златибора. изложба је била 

веома посећена и по речима сне-

жане Ђенић оставила је један вели-

ки утисак и на србе и на италијане, 

као и на многобројне стране турис-

те који су посетили изложбу. по-

сета италији уприличена је на по-

зив српске црквене православне 

општине и трајала је од 22. до 28. 

септембра, а поставке изложбе 

била је у цркви светог спиридона. 

„презентовање те наше културне 

баштине у једном тако велелеп-

ном српском православном хра-

му за нас представља привилегију 

и част и велико задовољство“, каже 

директорка библиотеке.

ова установа се и у 2016. бави-

ла издаваштвом. објављено је пет 

књига, што се сматра великим ус-

пехом. снежана Ђенић се нада да 

ће и 2017. година бити једнако ус-

пешна за Библиотеку „љубиша р. 

Ђенић’’. Нада Џелебџић

Библиотека „Љубиша Р. Ђенић” из Чајетине
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Максималних девет победа из 

исто толико утакмица јесењег 

дела друге лиге запад биланс је од-

бојкашица ‘’златибора’’ на полусе-

зони. Чајетинке су са скором 9/0 и 

са само два изгубљена сета оконча-

ле први део такмичења на водећем 

месту првенства, које су додатно по-

тврдиле победом над најближим 

пратиоцем, екипом ‘’Црнокосе ар-

тос’’ из косјерића резултатом 3-1 

(20-25, 28-26, 25-17, 25-17).

учинак, којим се не може похва-

лити ниједна екипа друголигашког 

ранга ни у мушкој ни у женској кон-

куренцији, додатно добија на значају 

ако се зна да ‘’златибор’’ на већини 

утакмица није могао да рачуна на 

неколико првотимки, које су изоста-

ле због повреда или обавеза на фа-

култетима.

‘’вероватно нисам ни свестан коли-

ко смо напредовали, не само када су 

сениорке у питању, него и млађе кате-

горије. све је то плод  дугогодишњег 

квалитетног рада. имамо систем игре 

по којем нас познају, а посебно бих 

истакао нашу добру одбрану, иако 

смо можда и најнижа екипа у лиги. 

поготово када се у обзир узме из-

останак битних играчица, повређене 

Биљане петронијевић, због студија 

су изостајале техничар Милена вла-

соњић, коректори дијана Ђуровић и 

сенка јевтовић...то свакако даје тежи-

ну овом нашем успеху. да смо били 

комплетни можда ни ова два сета не 

бисмо изгубили. али, оно што је пох-

вално јесте да су се млађе играчице 

одлично снашле и да је то показатељ 

веома доброг рада тренера Милице 

јокић и капитена емилије станковић 

са млађим категоријама – каже тре-

нер сениорки станко Брашанац.

  Читав успех ок ‘’златибор’’ до-

датно добија на значају уз одличан 

резултат кадетске селекције – оне су 

такође оствариле максималан учи-

нак (5/0) у својој групи лиге злати-

борско-моравичког округа и на крају 

године разигравају у полуфиналу са 

екипом ‘’слободе с’’.

 И. Јанковић

Такмичари чајетинског кБв ‘’шогун’’  освоји-

ли су четири медаље на светском првенству 

у комбинованим борилачким вештинама (ММа) 

у Харкову. златна одличја освојили су Марко ар-

сенијевић у јуниорској конкуренцији у категорији 

до 75 кг и тамара тоскић у категорији до 50 кг. 

тоскићева је стигла и до бронзе у апсолутној ка-

тегорији ММа лајт верзије.

‘’спремали смо се око два месеца, тренирали 

високим интензитетом. искрено, очекивали смо 

добар резултат. пут нас је доста изморио, али као 

да је то додатно ‘долило уље на ватру’ у позитив-

ном смислу и искалили смо се на противницима – 

уз шалу истиче Марко арсенијевић, док тоскићева 

додаје: ‘’организација је била на високом нивоу. 

такође, противнице у полуфиналу и у финалу су 

ми биле одличне, тако да сам, када се на све то 

дода и наша премореност због дугог пута, веома 

задовољна оствареним’’.

 Бронзу је освојио и вукман Божовић у сени-

орској ММа фул верзији (до 85 кг). такмичари су 

сложни у оцени да велику захвалност дугују тре-

нерима Горану Гавовићу и радиши спасојевићу, 

који су путовали са њима у украјину. 

‘’путовали смо више од 40 часова до тамо, стиг-

ли у хотел пред поноћ и морали тада да одрадимо 

мерења, јер је већ сутрадан почињало такмичење. 

када се после тога остваре овакви резултати, шта 

рећи осим да је ово изузетно велики успех’’, каже 

Гавовић, док радиша спасојевић сматра да се, с 

обзиром на све околности, овакав резултат гра-

ничи с немогућим:

‘’искрено, мислили смо да никакав резултат 

неће остварити, јер су били преморени. свега пет 

сати одмора су имали, а уз то, први пут су радили 

у октагону. посебну захвалност дугујемо општини 

Чајетина, без чије помоћи не бисмо ни отпутова-

ли на ово такмичење’’, истиче спасојевић.  наред-

ни велики изазов борцима ‘’шогуна’’ предстоји у 

марту наредне године, када их очекује још једно 

светско првенство, у турској анталији.

 клуб борилачких вештина ‘’Фама’’ са злати-

бора на првенству Београда у савате боксу, одр-

жаном у обреновцу, наступио је са седам такми-

чара и сви су освојили медаље – по три злата и 

сребра и једну бронзу. Милан ковачевић (90 кг), 

видоје нинчић (75 кг) и огњен Богићевић (60 кг) 

освојили су најсјајнија одличја, сребро је припа-

ло жарку Глишовићу (75 кг), јовану секулићу (70) 

и вуку Ђуровићу (50 кг), док је давид курћелић 

(65 кг) дошао до бронзане медаље. председник 

клуба зоран нинчић и тренер радоје Богићевић 

истичу да су веома задовољни оствареним ре-

зултатима и да са много оптимизма очекују на-

редне изазове. 

 жарко Глишовић и Милан ковачевић оства-

рили су одличне резултате наступајући и за кБк 

‘’ере’’ из ужица. они су освојили златне медаље 

на јуниорском првенству србије у комбинованим 

борилачким вештинама (ММа), које је одржано 

у врбасу, у склопу седмог издања турнира ‘’Fight 

Games’’. све борбе окончали су прекидом, Глишо-

вић је тријумфовао у категорији испод 70 килогра-

ма, а ковачевић у категорији изнад 94 килограма. 

то такмичење је организовао ‘’UNITY Fight Team’’ 

врбас, под покровитељством ММа савеза србије

И. Јанковић

јесења титула одбојкашица  
с максималним учинком

успеси у борилачким спортовима обележили крај године 
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Билтен финансира општина Чајетина

Победом над екипом „Мла-

дости’’ из смедеревске па-

ланке на свом паркету са 

93-56 (25-13, 18-18, 29-15, 21-10) 

кошаркаши ‘’златибора’’ потврди-

ли су прво место на полусезони 

друге мушке лиге. са учинком од 

11 победа и два пораза, Чајетин-

ци су због бољег међусобног ско-

ра испред „војводине”, која има 

исти учинак

већ после почетних 12-3 било је 

очигледно да гости неће моћи оз-

биљније да припрете фаворизова-

ној екипи ‘’златибора’’. домаћи су 

на полувремену имали +12, а раз-

лика се у наставку меча додатно 

увећавала, тако да је ‘’златибор’’ 

на убедљив начин потврдио во-

деће место у првенству после 13 

кола јесење полусезоне.

најефикаснији у домаћем тиму 

био је александар јевђић са 20 

поена, док су по 12 убацили Ми-

рослав радић, Милан вулић и 

владица станисављевић. раденку 

смоловићу један поен је недос-

тајао за дабл-дабл (девет поена, 

10 скокова). није било потребе да 

петар Марић улази у игру, а пое-

не су уписали и јуниор, немања 

Ђуричић и кадет, Матија Миле-

кић. код гостију, по 10 кошева 

постигли су Чворовић и стани-

сављевић.

кк ‘’златибор’’: тмушић 5, Мука-

новић 8 п. 6 ск, Ђуричић 4, Браша-

нац, станисављевић 12, јевђић 20, 

којић 9, вулић 12, смоловић 9 п. 

10 ск, Марић, радић 12, Милекић 

2. тренер: душан радовић

кк ‘’Младост сп’’: спаровић 4, 

тапушковић 3, Ђоровић, стефа-

новић 9, Чворовић 10, вранић 3, 

станисављевић 10, Милановић 

3, којић 6, Марковић, димитрије-

вић 8, симић. тренер: Марко ди-

митријевић  И. Ј.

Кошаркаши „Златибора” поражени  
у финалу Купа КСС

кошаркаши „златибора’’ поражени су у финалу купа кошаркашког савеза србије од еки-

пе ‘’динамика’’ резултатом 79:85 (21:25, 20-15, 21-27, 17-18) у дворани ‘’кулурно спортског 

центра Чајетина’’. тим Мирослава николића је освајањем првог трофеја у клупској историји 

оставио златибор без пласмана на финални турнир купа радивоја кораћа.

‘’ утакмица је била квалитетна и неизвесна, колеги радовићу честитам на резултатима које 

остварује са својом екипом и желим им да се пласирају у овај ранг такмичења у којем смо ми 

тренутно’’,  изјавио је тренер ‘’динамика’’ николић, док је кошаркаш ‘’златибора’’ александар 

јевђић признао:  ‘’остаје мали жал због тога што нисмо пред нашом публиком дошли до овог 

трофеја и пласмана у куп радивоја кораћа, што би представљао подвиг. Ми, у сваком случају, 

имамо свој циљ – пласман у кошаркашку лигу србије’’. 

кк златибор: тмушић, Мука-

новић, Ђуричић, Брашанац, ста-

нисављевић 9, јевђић 14 п. 5 ск, 

којић 16, вулић 12, смоловић 11, 

Марић, радић 17 п. 5 ск, Чорбић. 

тренер: душан радовић

кк динамик: стевановић 25 п. 

6 ск, ћирковић 2, катнић 12, Гру-

шановић, лазић 6, Гавриловић 6, 

нађфеји 11, јефтић 10, радуловић 

12, торњански, тодоровић. тре-

нер: Мирослав николић И. Ј.

кошаркаши победом 
потврдили прво 

место на полусезони
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Фудбалери ‘’златибора’’ упамтиће 

2016.годину по великом успеху – по-

сле 15 година овај клуб се вратио у 

српску лигу запад. и то апсолутном 

доминацијом у зонском рангу так-

мичења, са 20 бодова више од дру-

гопласиране екипе на табели. то 

такмичење ‘’златибор’’ је завршио 

са убедљивом предношћу у односу 

на остале ривале (укупно 68 бодова 

– 20 победа, осам ремија и два по-

раза, гол разлика 54:21), окончавши 

сезону као најбоља одбрана лиге и 

један од два најбоља напада.

исписана је, тако, још једна сјајна 

страница у новијој историји спорт-

ских остварења клубова из општине 

Чајетина. Фудбалски пројекат запо-

чет пре три године дао  је потпуни  

резултат: од клуба који се мучио у ок-

ружном рангу дошло се до респекта-

билног клуба, који и организационо 

и играчки може да се носи са про-

тивницима у изузетно квалитетном 

такмичењу српске лиге запад. 

познати и искусни фудбалски 

стручњак из ужица Милан Чанча-

ревић Чане синоним је овог успе-

ха, стратег који је тим довео до врха. 

Млади и способни председник ‘’зла-

тибора’’ вељко радуловић препо-

знао је у њему квалитет, одговорност 

и посвећеност послу, па је Фк  ‘’зла-

тибор’’ у три сезоне прескочио два 

ранга, доживео само шест пораза и 

доминантно вратио популарну ‘’швај-

царију’’ на српсколигашку сцену. за-

слуге, наравно, носе и врсни фудба-

лери који су изгарали на терену.

ипак,  у много квалитетнијем ви-

шем рангу такмичења, у јесењем 

делу српске лиге запад, све је било 

теже и захтевније. стартовало се ис-

под очекивања, али нико у клубу не 

сумња да ће у другом делу екипа за-

узети место у средини табеле које 

клубу овакве традиције припада. 

тренер владимир Мудринић овако 

досадашње игре оцењује за ‘’злати-

борске вести’’: 

‘’с обзиром на дуго одсуство из 

трећелигашког ранга такмичења, 

не можемо да будемо незадовољ-

ни оствареним бодовним салдом и 

учинком екипе у јесењем делу так-

мичења. сви момци су се трудили 

да дају неки свој максимум и на том 

плану немам много замерки. на не-

ким утакмицама нам је недостајало 

и мало спортске среће да забележи-

мо позитивније резултате. самим 

тим би и стање на табели изгледало 

мало боље. наша реалност јесте  сре-

дина табеле, што у тренутној ситуа-

цији значи да нам недостају три-че-

тири бода, која надам се можемо да 

надокнадимо у пролећном делу се-

зоне. Морам још да напоменем да 

као клуб функционишемо на једном 

завидном нивоу и као такви постаје-

мо магнет за играче са овог фудбал-

ског региона а и шире. Мислим да 

општина Чајетина заслужује да има 

једног стабилног трећелигаша. уз 

подршку локалне самоуправе и са 

људима који воде клуб не сумњам 

да ћемо успети то да остваримо’’, оп-

тимиста је Мудринић.

а укупном успеху клуба у 2016.го-

дини допринеле су и млађе селек-

ције, с којима је у раду направљен 

велики искорак. у овој сезони  селек-

ције  омладинаца, кадета,пионира и 

петлића наступају у такмичењима 

оФс ужице и Фс златиборског окру-

га. поред њих,  организован је рад две 

селекције школе фудбала коју чине 

најмлађи чланови клуба. М. Ј.

Година великог повратка Фк „златибор”

у три сезоне прескочили два ранга и после  
15 година вратили се у српску лигу запад,  

где им је место средина табеле  

спортска 2016. година била је изузетно ус-

пешна за Чајетину, истиче Бранко шкодрић 

који је током ове године обављао дужност 

генералног секретара  спортског савеза општине 

Чајетина. према његовим речима, посебно је ва-

жно што су се на добре резултате у екипним спор-

товима надовезала и остварења у појединачној 

конкуренцији.

‘’кошаркаши су на добром путу ка најјачем ран-

гу, фудбалери ‘златибора’ су се после 15 година 

вратили у зону, одбојкашице су прве у својој лиги 

са максималним учинком, а уз то, ту су и одлич-

ни резултати млађих категорија у кошарци и у од-

бојци. наравно, посебно истичем сјајне резултате 

борилачких клубова : ‘шогун’ је освајао медаље 

на светским и европским првенствима у ММа и 

џу-џици, док су борци ‘Фаме’ освојили низ медаља 

на првенству Београда у савате боксу. Биатлонац 

дејан крсмановић јури норму за светски куп... све 

је то резултат квалитетног рада у претходним годи-

нама, постављен је добар систем. потрудили смо 

се да свима изађемо у сусрет, а они су нам то вра-

тили на најбољи могући начин’’, каже шкодрић.

по његовој оцени, веома је важно што је и ба-

зични, школски спорт “покренут са мртве тачке”, 

да су остварени запажени резултати на школским 

такмичењима. нови закон о спорту налаже да се 

свим клубовима морају издвојити значајна сред-

ства за млађе категорије, као и за школски спорт 

у оквиру локалних спортских савеза.

‘’нови закон је прописао неке ствари на које ће 

се наредне године посебно дати акценат, а то су 

обавезно осигурање и здравствена заштита у клу-

бовима и у систему школског спорта, као и лицен-

цирање људи који раде са децом. неће више бити 

‘провлачења’ на основу претходног искуства’’.

шкодрић истиче и добру сарадњу са спортским 

савезом србије, чији је председник александар 

шоштар током године боравио у посети Чајетини.

‘’имамо веома добру сарадњу са спортским са-

везом србије, као и са Министарством омладине 

и спорта. желимо да саслушамо савете, да импле-

ментирамо шта треба... заједнички превазилазимо 

проблеме којих увек има, спорт је ‘жива материја’. 

већ на следећој седници нашег савеза морамо ус-

кладити наше акте са законом о спорту, статут, пра-

вилнике итд. неке ствари су пооштрене, све у по-

кушају да се подигне квалитет спорта у локалним 

самоуправама’’ истиче шкодрић и свим спортисти-

ма жели срећне предстојеће празнике, уз наду за 

још успешнију 2017. годину. И. Јанковић

Успеси резултат квалитетног рада
Година 2016. била је изузетно успешна за спорт у општини Чајетина, сумира Бранко шкодрић

Бранко Шкодрић


