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Општина Чајетина је, с обзи-

ром изузетне резултате по-

стигнуте до сада у области 

заштите животне средине и мало 

преосталог што још треба урадити, 

на добром  путу да постане прва 

еколошка општина у Србији. То 

је приликом обележавања Дана 

општине најавио њен председ-

ник Милан Стаматовић, рекавши 

да се огромна средства овде улажу 

у екологију, па је циљ да у наред-

не четири године, у овом мандату, 

Чајетина буде проглашена у прву 

еколошку општину.

По његовим речима, од значаја 

је то што је ова локална самоупра-

ва од међународних институција 

призната као једина у Србији и 

дринском сливу без дивљих де-

понија. Убрзано се ради и на са-

нацији постојеће депоније, а пре 

неколико година ушло се са још де-

вет општина у финансирање Реги-

оналне депоније ‘’Дубоко’’ где се већ 

одвози чврсти отпад. Питамо пред-

седника Стаматовића шта је у тој 

области сада приоритетно.    

‘’Нама  је основни циљ да решимо 

питање отпадних вода и чврстог от-

пада. Ми смо један део чврстог от-

пада решили. Једина смо општина 

у окружењу која нема дивљих депонија на 

својој територији. У последњих неколико 

година уложили смо огромна средства да 

сакупимо чврсти отпад са целе територије. 

Друга фаза треба да буде санација две де-

поније: на једној се већ ради и до краја го-

дине би требало да буде завршена санација 

депоније Брегови, док се у наредном перио-

ду планира чишћење и сређивање депоније 

у Очкој гори. Тада општина Чајетина не би 

имала ниједну депонију на својој терито-

рији’’, одговара председник и наставља:

‘’Када је реч о отпадним водама, ове годи-

не улазимо у пројекат изградње постројења 

за пречишћавање отпадних вода за које смо 

добили донацију и планирали средства 

буџетом. Само чекамо решење имовин-

ских односа за простор на коме је планира-

на изградња. Следећа фаза је изградња по-

стројења за пречишћавање отпадних вода 

у Сирогојну, Мачкату и Чајетини. У том слу-

чају све отпадне воде са наше територије 

биле би решене, не би се изливале у реке 

и не би се загађивала животна средина. 

Тиме бисмо заокружили читаву причу от-

падних вода. За период од четири године 

могли бисмо да изградимо ова постројења 

и у том периоду да прогласимо општину 

Чајетина за еколошку општину’’. 

‘’Ми већ радимо са Рударско- геолошким 

факултетом, постављају се мерни инструмен-

ти у реке, мери се степен загађености ваздуха, 

радимо један целовит пројекат на локација-

ма у којима би грађани могли сваког момен-

та да се увере у стање отпадних вода, ваздуха, 

полена и друго. То би били видљиви пара-

метри који не би могли да се прикрију или 

кривотворе. Средства која издвајамо за ову 

намену сада се не виде, али озбиљно радимо 

на томе и сигуран сам да ћемо у наредном 

периоду бити прва еколошка општина у Ср-

бији’’, уверен је Стаматовић. 

По његовим речима, најпре ће се ра-

дити постројења за пречишћавање от-

падних вода на Златибору, у Мачкату 

и Сирогојну. 

  ‘’У Мачкату је евидентиран велики 

број кланица, а ми смо спровели ан-

кете о заинтересованости. У  том селу 

не постоји фекални колектор док је у 

Сирогојну делом урађен, а на Злати-

бору постоји. Предстоји нам само за 

Сирогојно и Мачкат да урадимо ова 

постројења, а касније нам остаје да ре-

шимо постројење за Чајетину. У њој је 

и већи број становника, па је потребно 

урадити и веће постројење као што ће 

бити ово на Златибору, што је у плану 

за следећу годину. Мачкат и Сирогој-

но су мања постројења, за њих смо већ 

ушли у пројекат суфинансирања.’’

Речју, новац се паметно улаже у дуго-

рочне и друштвено оправдане подух-

вате. Стаматовић је, како каже, свестан 

да није све идеално , али... ‘’Највеће су 

примедбе на  ‘солитере’ на Златибору, 

али се трудимо да искористимо бенефи-

те из тога па средства од градње улаже-

мо у развој инфраструктуре. Нисмо улу-

до потрошили тај новац’’, напомиње он.

  Што се тиче увођење гаса као еко-

лошки чистог енергента, председник 

истиче да је и ту прилично припрем-

них послова обављено.  

 ‘’Како би општина била проглашена еко-

лошком средином неопходно је избацити 

топлане на чврсто гориво. Сада се ради га-

сификација Чајетине и Златибора, најпре 

урбаних средина, и до краја године сигур-

но ће моћи да се прикључе корисници. У 

више наврата смо најављивали пуштање у 

рад гасовода, али чекало се добијање упо-

требне дозволе која је сада добијена. Добар 

део секундарне мреже у насељима Злати-

бор и Чајетина већ је урађен, тако да ће 

врло брзо и једноставно корисници моћи 

да се прикључе на мрежу. Примарни вод 

је завршен, предстоје прикључци великих 

корисника као што су хотели на Златибору, 

кланица у Чајетини и јавне институције,-

па већ од септембра може да се крене са 

прикључцима како привредних субјеката  

тако и индивидуалних корисника’’, каже за 

‘’Златиборске вести’’ први човек општине 

Чајетина. М. Ј.

 

О предстојећим пословима  
на решавању проблема  
отпадних вода и чврстог  
отпада, како би Чајетина  

за четири године постала прва 
еколошка општина, говори  

председник Милан Стаматовић



3ЈУЛ, 2016. ГОДИНЕТЕМА БРОЈА

То ком прет ход ног ме се ца пред став-

ни ци КЈП “Зла ти бор“ уче ство ва ли 

су на фи нал ној кон фе рен ци ји у 

окви ру про јек та “Упра вља ње чвр стим 

от па дом у пре ко гра нич ном, ру рал ном и 

при о бал ном под руч ју Ју го и сточ не Евро-

пе“ им пле мен ти ра ном од Стал не рад-

не гру пе за ре ги о нал ни ру рал ни раз вој 

(SWG) и NA LAS-a уз по др шку GIZ-а, Отво-

ре ног ре ги о нал ног фон да за Ју го и сточ-

ну Евро пу и Вла де Швај цар ске. Кон фе-

рен ци ја је ор га ни зо ва на у Стру ги у Ма-

ке до ни ји.

Пред став ни ци КЈП „Зла ти бор“ уче ство-

ва ли су у ви ше ме сеч ним ра ди о ни ца ма 

ко је су има ле за циљ раз ви ја ње мо де ла 

за ин те грал но упра вља ње чвр стим от па-

дом у пла нин ским под руч ји ма. Упо ре до 

су одр жа не и ра ди о ни це за упра вља ње 

чвр стим от па дом на оба ла ма ре ка и мо-

ра. Раз ви је ни мо де ли су еко ло шки ефи-

ка сни и еко ном ски при сту пач ни што је 

нео п ход но ка ко би се по сти гао циљ, а 

то је сма ње ње не га тив них еко ло шких и 

еко ном ских ути ца ја ло шег упра вља ња 

от па дом. На кон фе рен ци ји су уче ство ва-

ли пред став ни ци из пи лот др жа ва: Хр-

ват ске, БиХ, Цр не Го ре, Ал ба ни је, Ма ке-

до ни је и Ср би је.

Ка ко за ‘’Зла ти бор ске ве сти’’ на во ди 

ди рек тор КЈП „Зла ти бор“ Ср ђан Пан то-

вић, екс пер ти из обла сти упра вља ња от-

па дом пред ста ви ли су ре зул та те до са да-

шњег ра да свих рад них гру па, а по себ но 

при зна ње ода то је оп шти ни Ча је ти на и 

гра ду Брч ко, јер на сво јим те ри то ри ја ма 

не ма ју фор ми ра на ди вља сме тли шта ве-

ћих га ба ри та. По ред то га, ка ко са по но сом 

ис ти че ди рек тор КЈП „Зла ти бор“, оп шти на 

Ча је ти на и град Ша бац ис так ну ти су као 

нај у спе шни је те ри то ри је у по гле ду упра-

вља ња от па дом, има ју ћи уви ду да су ус-

пе ли да по кри ју 100 од сто те ри то ри је ор-

га ни зо ва ним са ку пља њем и од во же њем 

от па да. Ово је по себ но ва жно за ру рал на 

под руч ја јер је у сва ком се лу на ше оп шти-

не по ста вље но не ко ли ко ми ни тран сфер 

ста ни ца у ви ду кон теј не ра за ко му нал ни 

от пад за пре ми не пет ме та ра куб них, у за-

ви сно сти од бро ја ста нов ни ка. 

  –То ни је крај, тре нут но ра ди мо на из-

на ла же њу још бо љих ре ше ња за са ку пља-

ње при мар но се лек то ва ног от па да на те-

ри то ри ји на се ље них ме ста Зла ти бор и 

Ча је ти на, а у пер спек ти ви је и уво ђе ње 

при мар не се лек ци је от па да по се ли ма. 

Још јед ном мо рам да ис так нем ва жност 

пра вил ног одва ја ња от па да на мо кру и 

су ву ком по нен ту, јер кад ви ше са ку пи мо 

„су вог от па да“ што бо љег ква ли те та он ће 

ићи на да љу ре ци кла жу, а ми ће мо сред-

ства ко ја са да из два ја мо за де по но ва ње 

ко му нал ног от па да на Ре ги о нал ну де по-

ни ју ‘’Ду бо ко’’ у Ужи цу из два ја ти за на-

бав ку до дат не опре ме из обла сти упра-

вља ња от па дом. Зла ти бор је наш нај ве ћи 

ту ри стич ки цен тар, од ко га на ша оп шти-

на оства ру је зна ча јан део при хо да ко ји се 

да ље усме ра ва ју у из град њу ин фра струк-

ту ре. Мо ра мо би ти све сни да сва ко од нас 

мо же да да свој до при нос ка ко би Зла ти-

бор по стао ‘’Зе ле на ту ри стич ка де сти на-

ци ја’’, а оп шти на Ча је ти на пр ва еко ло шка 

оп шти на у Ср би ји. До оства ре ња тог ци ља 

ни је те шко до ћи уз уче шће сва ког по је-

дин ца – ка же Пан то вић и до да је да сва ки 

гра ђа нин тре ба да бу де све стан да от пад 

ни је сме ће и да је да ља ре ци кла жа од го-

вор ност пре ма жи вот ној сре ди ни у ко јој 

жи ви мо.  Д. Ро сић

Ча је ти ни ме ђу на род но при зна ње  
за еко ло шке стан дар де

На кон фе рен ци ји у Стру ги оп шти на Ча је ти на и град Брчко ис так ну ти као нај у спе шни ји,  
јер на својим територијама немају формирана дивља сметлишта већих габарита 
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Рударско-геолошки факултет Уни-

верзитета у Београду и општина 

Чајетина негују дугодишњу успеш-

ну научно-техничку сарадњу, током које 

је реализован низ пројеката и студија из 

области истраживања подземних водних 

ресурса, те из области истраживања и мо-

гућности коришћења обновљивих геотер-

малних извора енергије. Њиховом реа-

лизацијом учињен је велики допринос 

у циљу смањења негативних утицаја на 

животну средину, те су формиране подло-

ге за одрживо управљање водним и енер-

гетским ресурсима на подручју општине 

Чајетина. Сва досадашња истраживања 

усмерена су ка очувању природних ре-

сурса којима општина располаже и који-

ма газдује на начин да се природни 

ресурси заштите од загађења, а да се ис-

товремно на одрживи начин користе.   

Преглед реализованих и студија и 

пројеката на територији општине Чаје-

тина:

–  Научна студија оцене ресурса и мо-

гућности вишенаменског коришћења 

подземних вода на територији 

општине Чајетина

–  Научно-истраживачка студија инте-

грисаног управљања карстним под-

земним водним ресурсима на под-

ручју планинског масива Златибора

–  Истраживање и примена обновљивих 

субгеотермалних подземних водних 

ресурса у концепту повећања енер-

гетске ефикасности у зградарству, са 

одабраним примерина на подручју 

општине Чајетина

–  Идејни пројекат израде дубоке геотер-

малне бушотине на Златибору

–  Елаборат о зонама санитарне заштите 

на акумулацији “Златибор” у Рибници

–  Пројекат детаљних хидрогеолошких 

и хидрогеотермалних истраживања 

у циљу подног грејања дела пута на 

Златибору са израдом бунара

–  Пројекат детаљних хидрогеолошких 

и хидрогеотермалних истраживања у 

циљу подног грејања централног трга 

на Златибору са израдом бунара

–  Идејни пројекат коришћења хидро-

геотермалне енергије за потребе 

грејања/хлађења вртића на Злати-

бору са израдом истражне бушотине

–  Елаборат о резервама подземних вода 

са изворишта Сушичка врела

–  Елаборат о зонама санитарне заштите 

изворишта Сушичко врело

–  Елаборат о резервама подземних вода 

са изворишта Доброселичка Врела

–  Елаборат о резервама хипералакних 

подземних вода са изворишта “Бела 

Вода” у Јабланици

У наредном периоду планиран је наста-

вак активности на истраживању и реали-

зацији пројеката из области примене гео-

термалне енергије. Бенефити ових система 

су вишеструке: користи се локално распо-

ложив енергетски ресурс, смањује се еми-

сија штетних гасова у атмосферу-прати-

лаца фосилних енерегната, те се остварују 

како енергетске тако и значајне материјал-

не уштеде. Са тим у вези неопходно је по-

менути да је планирана израда Пројекта 

детаљних хидрогеолошких и хидрогеотер-

малних истраживања са израдом истраж-

не бушотине на локацији будуће аутобуске 

станице, те је у изради пројекат примене 

геотермалних ресурса за потребе подног 

грејања пешачке стазе на Златибору.

Још један правац развоја истражи-

вања, осим поменутих геотермалних је 

и еколошки. Са тим у вези планирана је 

израда Акционог плана прве еколошке 

општине у Србији и стављање општине 

на зелену карту Европе. Под тиме, из-

међу осталог, развијаће се стазе здравља, 

односно вршиће се уређење стаза који-

ма ће бити омогућен приступ лековитим 

и балнеолошки јединственим изворима 

подземних вода у Европи, као што су из-

вор хипералкалних вода “Бела Вода” у 

Јабалници, затим пешачка рута Стопића 

Пећина-Тошина Бања. У плану је и развој 

осматрачке станице квалитета и кванти-

тета подземних и површинских вода са 

израдом Wеб апликације, где ће корис-

ницима бити омогућен увид у дугорочно 

и актуелно стање квалитета свих водних 

ресурса на подручју општине Чајетина.

На крају, али не и најмање битно, по-

требно је поменути и истраживања вр-

шена у циљу на дефинисања и оцене 

балнеолошких карактеристика општине 

Чајетина, чији је наставак такође плани-

ран кроз пун апликативни развој балне-

олошког потенцијала у будућности.  

Са Рударско-геолошким 
факултетом до Акционог плана 

прве еколошке општине
Преносимо у целини текст који нам је послат са Рударско-геолошког факултета из Београда  

о сарадњи те институције са општином Чајетина

Постављање подног грејања код насеља Чоловића брдо на Златибору
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Изoбиљe eнeргeт скoг блaгa  
у нaшeм крajу

Уз урeђeњe живoтнe срeдинe, с 

циљeм дa oпш тинa Чajeтинa 

пoстaнe првa eкoлoш кa oпш-

тинa, oд знaчaja зa тaкaв рaзвoj су и чи-

сти прирoдни извoри eнeргиje кojих 

нaш крaj имa у изoбиљу. Oни су вeлики 

пoтeнциjaл, шaнсa зa jeфтин и дугoрoчaн 

eнeргeт ски oслoнaц, eкoлoш ки пoуздaнa 

рeшeњa. O тoмe су зa ‘’Злaтибoрскe вe-

сти’’ пoдaт кe прeдoчили Бо ја на Да бић 

ди пло ми ра ни ин же њер хи дро ге о ло ги је 

и Ду шан Га врић ин же њер за шти те жи-

вот не сре ди не.

 

TEРМAЛНE И МИНEРAЛНE ВOДE  
– ЗA РAЗВOJ БAЊСКOГ ТУРИЗМA  
И ПOТРEБE ТOПЛИФИКAЦИJE
Пoтeнциjaл тeрмaлних и минeрaлних 

вoдa у сми слу рaзвoja ту ри стич ких, прив-

рeдних и људ ских рeсурсa нa тeритoриjи 

oпш тинe Чajeтинa je вeлики. Прeтхoдних 

гoдинa нa пojeдиним лoкaциjaмa рaђeнa 

су дeтaљнa хидрoгeoлoш кa истрaживaњa 

и aдeквaтнoм рeaлизaциjoм прaвнe прo-

цeдурe ствoрeнe су пoдлoгe зa интeнзив-

нa улaгaњa у рaзвoj нoвих бaњских и „спa“ 

цeнтaрa. Нa oснoву дoсaдaшњих истрa-

живaњa нa тeритoриjи oпш тинe Чaje-

тинa, кoнстaтoвaнe je вишe  пojaвa тeр-

мaлних вoдa (нa тeритoриjи Рoжaнствa 

и Гoстиљa) и минeрaлних вoдa (нa тeри-

тoриjи Jaблaницe и Сeмeгњeвa).

Пoсeбнo интeрeсaнтнe су хипeрaл-

кaлнe вoдe кoje су у Србиjи вeзaнe зa 

ултрaмaфит ски мaсив Злaтибoрa и тo 

њeгoв зaпaдни дeo. Интeрeсaнтнo je дa су 

пoрeд Злaтибoрa хипeрaлкaлнe минeрaл-

нe вoдe пoзнaтe у свeгa нeкoликo држaвa 

у свeту и тo: Рeпубликa Српскa, Joрдaн, 

Oмaн, Грчкa, Бугaрскa, СAД (Кaлифoр-

ниja и Oрeгoн), Нoвa Кaлeдoниja и Фи-

ли пи ни. Кoд нaс вeрoвaтнo нajпoзнaтиje 

извoриш тe хипeрaлкaлних вoдa je извoр 

“Бeлa Вoдa” у Jaблaници, чиje сe вoдe oд-

ликуjу изрaзитo висoкoм пХ врeднoшћу 

oд 11,12. Зa њeгa je вeћ урaђeн Прojeкaт 

дeтaљних хидрoгeoлoш ких истрaживaњa 

и Eлaбoрaт o рeзeрвaмa пoдзeмних вoдa.

Нoвa стрaтeгиja кoришћeњa тeрмaл-

них и минeрaлних рeсурсa у бaњским 

мeстимa je дa oнe пoстaну oaзe рeлaксa-

циje и рeкрeaциje зa здрaвe људe из 

висoкoурбaнизoвaних срeдинa. 

Пoсeнo 
инeрeсaннe 
хиeрaлкaлнe 
вoe кoje су  
у Сриjи вeзaнe зa 
улрaмaфи ски 
мaсив Злaиoрa, 
и o њeoв 
зaaни eo. 
Инeрeсaннo 
je a су oрe 
Злaиoрa 
хиeрaлкaлнe 
минeрaлнe вoe 
oзнae  
у свea нeкoликo 
ржaвa у свeу
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TEРМAЛНE ПOДЗEМНE ВOДE
Кoришћeњe гeoтeрмaлних вoдa (кao jeд-

нoг oд oбликa гeoтeрмaлнe eнeргиje) и 

њихoвих биoпрoдукaтa je милeниjумимa 

стaрo и вр ши сe у цeлoм свeту. Устaљeнe 

примeнe гeoтeрмaлнe eнeргиje сe oднoсe 

нa бaлнeoлoгиjу, пливaчкe бaзeнe (спoрт, 

рeкрeaциja), тoплификaциjу, зaгрeвaњe 

стaклeникa, сушeњe и прoизвoдњу eлeк-

тричнe eнeргиje. Нajвишe je рaширeнo 

кoришћeњe зa бaлнeoлoш кe и рeкрeaтивнe 

сврхe. Oд 2009. гoдинe нa тeритoриjи oпш-

тинe Чajeтинa рaђeнa су oбимнa истрa-

живaњa у ци љу утврђивaњa нajпeрспeкт-

ивниjих лoкaциja сa aспeкт a прoнaлaжeњa 

тeрмaлних вoдa. У oквиру тих истрa-

живaњa кoнстaтoвaнe су пojaвe тeрмaлних 

вoдa кoje сe нaлaзe нa тeритoриjи мeсних 

зajeдницa Рoжaнствo и Гoстиљe.

Прeднoсти кoришћeњa хидрoгeoтeр-

мaлнe eнeргиje eнeргиje: oбнoвљивoст, 

нe зaгaђуje живoтну срeдину, вишeструкo 

искoришћaвaњe рeсурсa у рaзличитe свр-

хe, jeфтиниjи eнeргeнт

ПРOJEКAТ ИЗРAДE ДУБOКE  
ГEOТEРМAЛНE БУШOТИНE  
НA ЗЛAТИБOРУ
Oснoвнa идeja рeaлизaциje прojeк тa из-

рaдe дубoкe гeoтeрмaлнe бушoтинe je дa 

сe нa тeритoриjи oпш тинe Чajeтинa нa 

jeднoj oд нajпeрспeкт ивниjих лoкaциja 

сa aспeкт a прoнaлaжeњa тeрмaлних вoдa 

урaди гeoтeрмaлнa бушoтинa. Прojeк тoм 

су прeдвиђeнe двe мoгућнoсти - ду бин ски 

зaхвaт дo 300 мeтaрa и ду бин ски зaхвaт дo 

1.200 мeтaрa, кao и двe вaриjaнтe рeшeњa 

изрaдe гeoтeрмaлнe бушoтинe. Будућe 

дубoкe гeoтeрмaлнe бушoтинe прeдвиђeнe 

су нa пoдручjу Toшинe Бaњe у Рoжaнству 

и лoкaциjaмa у Гoстиљу, Дoбрoсeлици, 

Aлинoм Пoтoку и  Рудинaмa.

КOРИШЋEЊE ХИДРOГEOТEРМAЛНE  
EНEРГИJE ЗA ПOТРEБE ВРТИЋA  
НA ЗЛAТИБOРУ
У oбjeк ту вртићa плaнирaнa je суп-

ституциja фoсилних eнeргeнaтa хи-

дрoгeoтeрмaлнoм eнeргиjoм, тaкo дa сe 

искoристи вeћ пoстojeћи рaдиjaтoрски 

систeм. Прeдлaжe сe тoплoтнa пумпa 

вoдa/вoдa кoja рaди сa кoeфициjeнтoм 

грejaњa 5,5 у систeмимa нискoтeм-

пeрaтурнoг грejaњa. To знaчи дa сe нa 

улoжeни килoвaт eлeк тричнe eнeргиje зa 

пoкрeтaњe кoмпрeсoрa тoплoтнe пумпe 

дoбиja грejнa снaгa oд 5,5 кW. У систeму 

je прeдвиђeн и eлeк трoкoтao кojи пoдижe 

тeмпeрaтуру у рaзвoду рaдиjaтoрскoг 

грejaњa, кaдa oнa прeђe 65 °Ц у хлaдниjeм 

дeлу грejнoг пeриoдa. 

Зa пoкривaњe пoтрeбa зa пoтрoшнoм 

тoплoм вoдoм, зa пoтрeбe мoкрих чвoрoвa 

и кухињскoг блoкa, прeдвиђeн je сoлaр-

ни бивaлeнтни систeм сa шeст плoчaстих 

кoлeк тoрa и сa aкумулaциjoм oд 1.000 ли-

тaрa и eлeк трoкoтлoм кao бивaлeнтним 

извoрoм.

ПOДЗEМНE ВOДE
При крajу je првa фaзa Прojeк тa 

интeгрисaнoг упрaвљaњa кaрстним пoд-

зeмним вoдним рeсурсимa нa пoдручjу 

плaнинскoг мaсивa Злaтибoрa. Плa-

нирaнo je дa сe инстaлaциjoм нeoпхoднe 

тeрeнскe oпрeмe и изрaдoм oдгoвaрajућeг 

сoфтвeрскoг пaкeтa, успoстaви мoни-

тoринг нaд пoдзeмним вoдним рeсур-

симa у ци љу њихoвe зaш титe и будућeг 

oптимaлнoг и oдрживoг кoришћeњa.

КAНAЛИСAЊE И ПРEЧИШЋAВAЊE  
OТПAДНИХ ВOДA НAСEЉA MAЧКAТ
У Maчкaту нe пoстojи рeшeнo питањe 

ка на ли са ња и прeчишћавања oтпадних 

вoда. Сва дoмаћинства пoсeдуjу сeптич-

кe jамe при чиjoj из град њи углавнoм 

ни су испoшт oвани стан дар ди струкe. 

Циљ прojeк тa je изгрaдњa кaнaлизa-

циoнe мрeжe дужинe 1.560м и мoдeр-

нoг пoстрojeњa зa прeчишћaвaњe oтпaд-

них вoдa кaпaцитeтa 1.000 eквивaлeнт 

стaнoвникa.

КAНAЛИСAЊE И ПРEЧИШЋAВAЊE  
OТПAДНИХ ВOДA НAСEЉA 
СИРOГOJНO
У Сирoгojну нe пoстojи рeшeнo питањe 

ка на ли са ња и прeчишћавања oтпадних 

вoда. Toкoм 2012. гoдинe пoчeла je из-

град ња канализациoнe мрeжe и дo са да je 

урађeнo oкo 300 мeтaрa канализациoнoг 

кoлeк тoрa кojи joш увeк ниje у функциjи. 
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Циљ прojeк тa je изгрaдњa кaнaлизaциoнe 

мрeжe дужинe 1.200 мeтaрa и мoдeрнoг 

пoстрojeњa зa прeчишћaвaњe oтпaд-

них вoдa кaпaцитeтa 1.000 eквивaлeнт 

стaнoвникa.

MAЛE ХИДРOEЛEК ТРAНE, 
ВEТРOГEНEРAТOРИ,  
БИOМAСA ЗA ГРEJAЊE
На те ри то ри ји оп шти не Ча је ти на по-

сто ји укуп но 26 по тен ци јал них ло ка-

ци ја за из град њу ма лих хи дро е лек тра-

на(МХЕ). Њи хо ва укуп на ин ста ли са на 

сна га је око 15 MW и иде у ра спо ну од 

130 kW до 3,5 MW по ло ка ци ји. 

У овом тре нут ку у фа зи из град ње су три 

МХЕ у си сте му на ре ци Цр ни Рзав (укуп не 

сна ге око 2,4 MW). Ин ве сти то ри из Че шке 

и Аутри је по сла ли су пи смо о на ме ра ма 

за још шест МХЕ на ре ка ма Риб ни ца, Цр-

ни Рзав и Ка ту шни ца, док је са ин ве сти-

то ри ма из Аустри је пот пи сан про то кол о 

са рад њи. Тре нут но се ис пи ту ју ло ка ци је и 

вр ше по треб на ме ре ња, на кон ко јих ће се 

кре ну ти са про јек то ва њем и ући у про це-

ду ру из да ва ња по треб них до зво ла. Бит но је 

ре ћи да би пла ни ра не МХЕ мо гле по кри-

ти ком плет ну по тра жњу за елек трич ном 

енер ги јом се о ских под руч ја на ше оп шти не. 

По ред по ме ну тих 26 ло ка ци ја, мо гу ће 

је при сту пи ти из град њи МХЕ и на дру-

гим ло ка ци ја ма ко је ни су пред ви ђе не 

Ка та стром МХЕ и Про стор ним пла ном 

оп шти не Ча је ти на, а за ко је се на осно ву 

про јект не до ку мен та ци је и усло ва над-

ле жних пред у зе ћа до ка же да су у скла ду 

са кон цеп том одр жи вог раз во ја и пла ни-

ра ња и да ни су у су прот но сти са оста лим 

план ским ре ше њи ма и ме ра ма за шти те 

и очу ва ња жи вот не сре ди не.

Ка да је у пи та њу енер ги ја ве тра, пот пи-

сан је про то кол о са рад њи са још јед ном 

фир мом из Аустри је ко ја је за ин те ре со ва-

на за из град њу си сте ма ве тро ге не ра то ра 

на на шој те ри то ри ји.

Зла ти бор је по знат као сун ча на пла-

ни на и са сво јих 2.015 сун ча них са ти го-

ди шње пред ста вља иде ал но ме сто за ко-

ри шће ње енер ги је Сун ца. Са го ди шњим 

про се ком зра че ња на хо ри зон тал ну по-

вр ши ну под оп ти мал ним на ги бом од 4.1 

kWh/m2/дан ја сно је да се то мо же ефи ка-

сно ко ри сти ти ка ко за про из вод њу елек-

трич не енер ги је пу тем фо то на пон ских 

пре тва ра ча, та ко и про из вод њу то плот не 

енер ги је уград њом со лар них ко лек то ра.

По ме ну те пред но сти пре по зна ле су 

ком па ни ја „Ду нав“ и ЈП „ЕПС“ и до шле 

на иде ју да се на те ри то ри ји Зла ти бо ра 

из гра ди пр ва со лар на елек тра на у Ср би ји 

сна ге пет MW. Ме ђу тим, услед фи нан сиј-

ске кри зе од про јек та се од у ста ло. Фир ма 

„Га ском Бал кан“ ко ја је из гра ди ла со лар-

ну елек тра ну „Мер да ре“, ура ди ла је ела-

бо рат за елек тра ну од 917 kW на про сто ру 

у бли зи ни Спо ме ни ка на Зла ти бо ру, али 

је од истог од у ста ла услед не до стат ка кво-

та и не мо гућ но сти до би ја ња ста ту са по-

вла шће ног про из во ђа ча.

У овом тре нут ку на Зла ти бо ру по сто је 

др жав ни и при ват ни објек ти и ку ће ко-

ји су по ста ви ли со лар не па не ле за соп-

стве не по тре бе и пра ви су при мер до бре 

прак се ка ко се сун че ва енер ги ја мо же 

ефи ка сно ко ри сти ти и до ћи до зна чај-

них уште да.

Оп шти на Ча је ти на пре по зна тљи ва је 

по сво јим очу ва ним ре сур си ма и при-

род ним ле по та ма. До ста па жње при да-

је мо за шти ти и уна пре ђе њу жи вот не сре-

ди не, а на ред них го ди на наш фо кус би ће 

на одр жи вим из во ри ма енер ги је и енер-

гет ској ефи ка сно сти. 

Ко ри шће ње би о ма се за по тре бе гре ја ња 

јав них обје ка та већ је при сут но у на шим 

пред у зе ћи ма и уста но ва ма. Ме ђу тим, 

де таљ ном aнализом си ту а ци је на те ре-

ну, ка да су у пи та њу јав ни објек ти ко ји 

се гре ју на фо сил на го ри ва, до шли смо до 

за кључ ка да по сто ји ре ал на еко ном ска и 

еко ло шка орав да ност пре ба ци ва ња пет 

јав них обје ка та са лож уља на гре ја ње ко-

ри шће њем дрв не сеч ке као енер ген та. Ти 

објек ти су управ на згра да оп шти не, Би-

бли о те ка, Дом кул ту ре, Деч ји вр тић “Ра-

дост” и Дом здра вља. Са укуп ном греј ном 

по вр ши ном од око 7.000 м2 и го ди шњом 

по тро шњом лож уља од 94 то не пре по зна-

ти су као при о ри тет и у са рад њи са не-

мач ким ГИЗ-ом ура ђе на је пре-фи зи би-

ли ти сту ди ја Ин ста ла ци је ко тла на дрв ну 

сеч ку са из град њом то пло во да.

Пла ни ра на је из град ња но ве ко тлар ни-

це ко ја ће ко ри сти ти као об но вљи ви из-

вор енер ги је би о ма су. Да би рад по стро је-

ња био што еко но мич ни ји и ефи ка сни ји 

пла ни ра на су два ко тла укуп не сна ге 850 

kW. Пла ни ра ни су и ба фер ре зер во ар да 

би се оп ти ми зо вао рад из во ра то пло те, за-

тим из град ња че ти ри под ста ни це на ме-

сту са да шњих ко тлар ни ца ре кон струк ци-

јом истих, ин ста ла ци ја то пло во да укуп не 

ду жи не око 400 м и из град ња скла ди шта 

енер ген та. По сто је ћи ко тло ви оста ће као 

ре зер ва и по др шка. Еко ном ска ана ли за 

по ка за ла је да је ин ве сти ци ја ис пла ти-

ви ја, ако се са да шњи си стем за др жи као 

ре зер ва за по тре бе вр шног оп те ре ће ња.

Ре а ли за ци јом про јек та обез бе ди ће се 

зна чај на го ди шња уште да и то око 70.000 

евра са мо услед раз ли ке у це ни го ри ва 

ко ја се ко ри сти. Ова сред ства мо гу се за-

тим ис ко ри сти ти за ре а ли за ци ју дру-

гих про је ка та одр жи вих из во ра енер ги је. 

Исто та ко, до ћи ће до ја ча ња ло кал не еко-

но ми је упо тре бом ло кал но про из ве де них 

го ри ва и, на рав но, до сма ње ња еми си је 

штет них га со ва.   

На кра ју тре ба ис та ћи да се пла ни ра, 

ако ана ли зе са ста ва то до зво ле, да пе пео 

ко ји ће на ста ја ти у про це су са го ре ва ња 

ме ша са му љем из по стро је ња за пре чи-

шћа ва ње от пад них во да и уз до да так од-

ре ђе них ади ти ва до би је по љо при вред но 

ђу бри во. 

Ка а је у и а њу енер и ја  
ве ра, о и сан је ро о кол  

о са ра њи са је ном  
фир мом из Аусри је  

ко ја је за ин е ре со ва на  
за из ра њу си се ма  

ве ро е не ра о ра  
на на шој е ри о ри ји
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Дан општине Чајети-

на обележен је 30.јуна 

свечаном седницом 

одржаном у сали Дома кул-

туре, у присуству добитника 

општинских награда и многих 

званица. О актуелном тренут-

ку ове локалне самоуправе, 

најуспешније у овом делу Ср-

бије,  говорио је том приликом 

председник општине Милан 

Стаматовић. Преносимо његов 

говор у целини:

„Постоје правила која су 

давно успостављена за вред-

новање успеха.  То су поштен 

однос и искрена жеља да се 

нешто уради. Ми смо то при-

менили и зато је општина 

Чајетина једна од најуспеш-

нијих локалних самоуправа. 

А ево и због чега. 

Комплетно урађена 
планска документација
Општина Чајетина да-

нас има комплетно урађену 

планску документацију: од 

Просторног плана, Плана ге-

нералне регулације, плано-

ва детаљне регулације. Једна 

смо од 10 процената општина 

које имају овај основ за раз-

вој локалне самоуправе. Буџет 

општине Чајетина је реализо-

ван и у овој години са преко 90 

одсто. У последњих неколико 

година буџет наше општине је 

увећан 100 пута. Ово је реткост 

данас у Србији да једна мала 

локална самоуправа од 15.000 

становника направи буџет од 

20 милиона  евра. То је за сва-

ху похвалу. 

Стање инфраструктуре у 

општини  Чајетина  је једно од 

најуређенијих у Србији. Само  

да наведемо пример да смо 

за последњих неколико годи-

на  урадили скоро 350 кило-

метара асфалтне подлоге. Ако 

то поредимо са неким инвес-

тицијама на републичком ни-

воу, можемо да кажемо да су 

то скоро две траке ауто-пута 

до Београда, а реализовала 

је једна мала локална само-

управа. 

Привредни амбијент данас 

у општини Чајетина је по-

вољан и зато имамо ситуа-

цију да у последњих пет годи-

на сваке године отворимо по 

један или два хотела високе 

категорије. У том тренду ћемо 

наставити и даље. Општи-

на Чајетина је позната и по 

томе да током прегходне три 

године изда преко 100 грађе-

винских дозвола годишње. То 

је резултат вредан пажње за 

једну малу локалну самоу-

праву са малим бројем запос-

лених и ја им на томе одајем 

захвалност за све оно што уз 

мале личне дохотке раде за 

наше инвеститоре који желе 

да улажу у ову општину. У ин-

вестиције иде 80 одсто нашег 

буџета , а то је позитиван при-

мер у Србији. Морам да вам 

кажем да је недавно изашао 

податак да се само 7 одсто из 

буџета општине Чајетина из-

дваја за личне дохотке и по 

томе смо једна од најпозна-

тијих и најпризнатијих ло-

калних самоуправа у Србији.

Огромна улагања у 
заштиту животне средине

Познати смо и по томе да 

улажемо огромна средства у 

заштиту животне средине и 

циљ нам је да у наредне че-

тири године, у овом мандату, 

прогласимо општину Чајети-

на за прву еколошку општину 

у Србији. То нам даје за пра-

во и могућност то што убр-

зано радимо на решавању 

како чврстог отпада, тако и 

отпадних вода на територији 

општине Чајетина. Недавно 

смо и од међународних ин-

ституција признати као јед-

на од локалних самоуправа 

која нема дивљих депонија 

на својој територији, уства-

ри једина у Србији и у дрин-

ском сливу. Убрзано радимо 

и на санацији постојеће де-

ГОВОР ПРЕДСЕДНИКА МИЛАНА СТАМАТОВИЋА НА ОБЕЛЕЖАВАЊУ ДАНА ОПШТИНЕ

Поштен однос и искрена жеља 
препородили општину Чајетина 
„Буџет општине је реализован и у овој години са преко 90 одсто, у последњих неколико година 
увећан је 100 пута. Ово је реткост данас у Србији да једна мала локална самоуправа од 15.000 

становника направи буџет од 20 милиона  евра”, истакао уз остало председник Стаматовић

Ми ћемо и даље бити на услузи  
народу и држави Србији,  

а не политици и политичарима

Фоо Никић
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поније. Пре неколико година 

смо, заједно са девет општи-

на, ушли у финасирање Ре-

гионалне депоније, тако да 

се чврсти отпад већ сада од-

вози на регионалну депонију 

„Дубоко“, а ове две које по-

стоје на територији општине 

Чајетина у року од  две годи-

не ће бити саниране. Све је то 

урађено захваљујући и модер-

низацији општинске управе и 

по томе је општина Чајетина 

позната, као и по брзом из-

давању грађевинских дозво-

ла. Код нас се не чека на из-

давање грађевинске дозволе 

и довољно о томе говори сам 

податак  да годишње издамо 

преко 100 дозвола, што је мож-

да неумесно да поредим са ос-

талим  градовима и већим ло-

калним самоуправама. 

Наравно да нисмо занема-

рили ни социјална давања за 

старе, немоћне, за друштвене 

организације, за здравствену 

и социјалну заштиту. Из го-

дине у годину се за ове наме-

не средства и буџет увећавају. 

Увећава се, наравно, и буџет за 

младе: за спорт, културу, обра-

зовање... Огромна улагања су 

у сеоске средине зато што же-

лимо да се општина Чајетина 

равномерно развија. Како ове 

две урбане средине – Злати-

бор и Чајетина, тако и сеоска 

подручја да имају квалитетне 

саобраћајнице, квалитетну 

инфраструктуру,да би млади 

људи тамо остајали  и да би 

поправили квалитет живота 

онима који тамо живе.

Инвестиције вредне пажње 

у ових неколико година свака-

ко  се односе и на гондолу која 

треба да ради и финансира 

из буџета локалне самоупра-

ве. Ми смо тај посао привели 

крају, остаје још само да утвр-

димо ко издаје грађевинску 

дозволу, да ли локална управа 

или министарство? Надамо се 

да ћемо и то врло брзо решити 

и за неких двадесет – тридесет 

дана можемо да кренемо  са 

овом инвестицијом. И да вам 

кажем да не слушате погреш-

не информације, јер општи-

на Чајетина има комплетну 

документацију за ову најва-

жнију инвестицију. То је пра-

ва истина. Поред ових својих 

редовних активности ми смо 

имали и те ванредне актив-

ности да се боримо да зашти-

тимо државну имовину. Да 

то очувамо и да остане овде, 

овом народу, да остане држа-

ви, да остане општини Чаје-

тина, а не да се поклања при-

ватницима. Били сте сведоци 

и наших напора да овај вели-

ки посао завршимо у име др-

жаве и надам се да смо у томе 

и успели. Остаје још овај један 

мали корак, да се заврши овај 

управни спор и да се та вели-

ка неправда исправи.

Од грађана подршка,  
a од владе инспекција

Сви ови импресивни ре-

зултати су ту захваљујући 

подршци грађана, изврш-

не скупштинске власти, као 

и бројних инвеститора који 

улажу на Златибору.  За овакве 

резултате смо од грађана и ин-

веститора добили подршку, а  

на жалост, од министарства и 

владе у последњих пет година, 

као награду за Дан општине, 

редовно добијамо инспекцију. 

И данас имамо финасијску по-

лицију када је Дан општине, а 

то се сваки пут дешава. Ето, 

то морам да истакнем да по-

ред  ових редовних активности 

имамо и те „награде“. 

Ми ћемо и даље бити на ус-

лузи народу и држави Србији, 

а не политици и политичари-

ма. Зато, хвала вама што нам 

дајете подршку, хвала нашим 

бирачима на оваквој подрш-

ци на последњим изборима. 

То је наша још већа обавеза 

да радимо више и одговор-

није, да оправдамо ово пове-

рење и да општину Чајетина 

за неколико година сврстамо 

у светске туристичке центре.  

Хвала свим сарадницима на 

резултатима”, рекао је Милан 

Стаматовић, чији су говор у 

препуној сали Дома културе 

окупљени испратили апла-

узом.  
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Очекујемо да ће ова туристичка се-

зона бити рекордна. Претходна го-

дина била је рекордна у историји 

Златибора и по броју гостију и по броју 

ноћења. За првих шест месеци ове годи-

не, број гостију и број ноћења је већи од 

25 одсто у односу на исти период прет-

ходне рекордне године, а тај раст је на-

стављен и у јулу. Према проценама, тако 

би требало да буде и у августу, тако да смо 

сасвим сигурни у то да ћемо ове сезине 

постичи нове рекорде’’.

Ово нам је рекао  Арсен Ђурић, заменик 

председника општине Чајетина, анали-

зирајући овогодишњу туристичку посе-

ту Златибору, обимну кампању која јој је 

претходила,вредне инвестиције, култур-

но-забавне програме и садржаје.

’’Пре почетка сезоне организовали смо 

интензивну кампању не само у Србији, 

него и у у земљама у окружењу. Успешно 

смо наступали на сајмовима у Београду, 

Темишвару, Скопљу, Бијељини, Бањалу-

ци, Добоју, Подгорици и Херцег Новом. 

Осим такве врсте промоција, у тим држа-

вама смо осмислили континуиране кам-

пање у медијима, интернет порталима, 

друштвеним мрежама, билбордима и све 

то је утицало да сезона буде успешна и да 

се повећа број гостију. Ове године у ок-

виру кампање, туристима из Републике 

Српске нуде се посебне погодности, они 

имају попусте и  до 20 одсто у петнаестак 

објеката на Златибору’’, уводи нас у ову 

туристичку причу Ђурић.

Као и претходних година, додаје он, 

настојања су била да се понуди изузетан 

програм у оквиру Златибоског културног 

лета, које је почело одржавањем Видов-

данских свечаности и доделом награда 

Српски витез. Након туга у оквиру про-

славе Дана општине приређен је Међуна-

родни фестивал спортског филма, талми-

чење најјачих људи на свету – Стронгмен, 

Првенство Србије у одбојци на песку, 

Игре без граница, а настављено фести-

валом ’’Hills Up’’ на коме су учествова-

ле најпознатије рок групе и ди-џејеви из 

земље и региона. Потом је организован 

и Сајам домаћих ракоија у Шљивовици. 

’’Полако су кренули и концерти, па је 

21. јула гостовао ’Гарави сокак’, 26. јула  

’Балканика’, 1.августа ’Атомско скло-

ниште’, а потом ћемо приредити и кон-

церте ’Црвене јабуке’, Васила Хаџима-

нова, Лексингтон бенда, Дејана Цукића. 

Поред тога, наступиће и локална култур-

но-уметничка друштва, певачке групе, 

трубачки оркестри, мање афирмисани 

бендови, тако да ће готово свакодневно 

на Краљевом тргу на Златибору бити за-

нимљиво дешавање’’, најављује наш са-

говорник.

Уз све ово, за госте Златибора орга-

низују се занимљиве и бесплатне анима-

ције, едукације о лековитом биљу, плани-

нарење Златибором, учење српског кола, 

а биће организовани и ’’Дани Чиготе’’. Ор-

Туризам Златибора пред  
новим рекордом

Арсен Ђурић на основу раста туристичке посете пролетос и у јулу предвиђа рекордну годину 
и говори о обимној кампањи која је претходила, улагањима у нове садржаје на Златибору, 

програмима, ауто-кампу, ваучерима...

Пре почетка сезоне 
организовали смо  

интензивну кампању 
не само у Србији,  
него и у земљама  

у окружењу.  
Успешно смо  
наступали на  

сајмовима у Београду, 
Темишвару, Скопљу, 
Бијељини, Бањалуци, 

Добоју, Подгорици  
и Херцег Новом

Арсен Ђурић
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ганизују се посете Стопића пећини која 

је пре неколико месеци добила потпуно 

ново рухо, јер је постављена комплетно 

нова лед-расвета, платформе и стазе из-

над бигрених када. Ту су и излети до Гос-

тиља, Мокре Горе, кањона Увац и резерва-

та белоглавог супа...  Све су то дешавања 

која се организују током лета и која гости-

ма пружају  различите могућности.

’’Отворен је веома савремен  Адрена-

лински парк на Златибору који поседује 

четири нивоа, као и нешто мањи такав 

парк у Ски центру Торник. У фази из-

градње је Дино парк који ће бити отво-

рен крајем августа или почетком септем-

бра, а који ће бити највећи забавни парк 

те врсте на Балкану. Осим макета дино-

сауруса у природној велилини имаће 

дечје играонице, дино-шопове, пеинт-

бол  терен и биће то значајна новина у 

туристичкој понуди Златибора. У плану је 

изградња и аква парка ’’, напомиње заме-

ник председника општине па наставља:   

’’Од значајних инвестиција, на Златибо-

ру је отворен нови хотел ’Ирис’, а до  краја 

године очекујемо да ће бити отворен и 

нови хотел ’Торник’. То отварање ишче-

кујемо годинама, а радови си интензиви-

рани, па ће њиме значајно бити обогаћена 

смештајна понуда високе категорије. По-

ред апартманског насеља ’Краљеви кона-

ци’ пре пар година отворени су и ’Злати-

борски конаци’ који се стално шире, па ће 

ове године бити завршена градња затворе-

ног базена и велнес центра. Хотел ’Олимп’ 

је добио и затворени базен и велики вел-

нес центар на више од 1.000 квадратних 

метара. Крајем лета се очекује отварање 

апартманског насеља ’Јелена Анжујска’, 

које се налазу у непосредној близини ма-

гистралног пута. Све ће то бити значајни 

садржаји на Златибору’’. 

Обележене су и нове пешачке, бици-

клистичке и планинарске стазе и од-

штампана мапа за оне који желе да ко-

ристе тај вид рекреације, а постављено 

и још неколико теретана на отвореном 

простору, урбани мобилијар, справе за 

децу на игралипштима, Сваке године до-

бије се овде неки нови кутак са таквим 

садржајима, како би се гостима употпу-

нио боравак на Златибору.

’’Ауто-камп је проширен са 50 на 65 но-

вих јединица, јер због великог интересо-

вања кампера постојећи капацитет није 

био довољан. Ове године имали смо ве-

лики број организиваних група из Холан-

дије, Велике Британије, Аустрије и Сло-

веније, па се догодило се да смо у исто 

време имали три велике групе туриста и 

морали смо да проширимо камп. Он ради 

све боље и исказује позитивне економ-

ске резултате, а ми се трудимо да га про-

мовишемо у свим камперским асоцоија-

цијама широм Европе. То ћемо наставити 

и током јесени обиласком тих удружења 

како бисмо привукли што већи број и ор-

ганизованих група и индивидуланих гос-

тију који путују Балканом’’. 

Крајем августа планирано је да почне 

изградња Културног центра на Златибо-

ру. Објекат ће бити поред зграде Турис-

тичке организације Златибор. Министар-

ство трговине и туризма је определило 

20 милиона динара, а остатак обезбеди-

ла општина Чајетина својим буџетом. 

’’Такав објекат је недостајао Златибору, 

простираће се на 1.800 квадратних мета-

ра, имаће салу за позоришне представе и 

биоскопске пројекције, галерију, библио-

теку, две мање мултифункционалне сале, 

просторије за омладинска и друга удру-

жења са подручја Чајетине. Планирано 

је да се објекат завши до почетка летње 

сезоне следеће године. Тим објектом до-

бићемо нове садржаје, јер нисмо имали 

одговарајуће сале за организацију кул-

турних дешавања током јесени и зиме’’, 

истиче Арсен Ђурић и осврће се на ту-

ристичке ваучере: 

’’И ове године је велико интересовање 

за ваучере. Златибор је на трећем месту 

у Србији по броју издатих ваучера за од-

мор домаћих гостију, што је у значајној 

мери допринело порасту броја туриста и 

остварених ночења. Значајно је да држава 

субвенционише одређене категорије ста-

новништва да летују у Србији, а Златибор 

од тога свакако има користи. Више од три-

десет објеката на Златибору је ове године 

прихватило ваучере грађана’’. М. Ј.

Ауто-камп је проширен са 50 на 65 нових јединица

Сваке године нови кутак како би се гостима употпунио  
боравак на Златибору: Авантура парк на Торнику
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У 
току је припрема пројекта за 

уређење Краљевог трга и Тржног 

центра на Златибору, са којим би 

се кренуло након завршетка радова на 

новоизграђеним објектима. Намера ло-

калне самоуправе је да се уреде шета-

лишне стазе и јавне површине како у 

Тржном центру, тако и ка одмаралишту 

„Дунав“ и тениским теренима.

Након уређења паркова и јавних повр-

шина у насељеним местима Чајетина и 

Златибор, поправке и обнављања моби-

лијара, справа за играње, корпи за от-

патке и другог, а у очекивању завршет-

ка радова на изградњи објеката у центру 

Златибора, општина Чајетина креће са 

израдом пројектне документације за 

уређење Краљевог трга и Тржног центра 

на Златибору.

„Планирана је израда подног грејања 

на читавом том простору“, каже Бојана 

Божанић председница Савета за безбед-

ност у саобраћају и инфраструктуру. „На-

равно, прикупљамо све што је потребно 

како бисмо могли да кренемо са првом 

фазом кад се заврши сезона, негде крајем 

септембра. На тај начин ће наш центар 

добити нови изглед и биће много лепши 

са више садржаја него до сада. Сви ра-

дови који се тренутно реализују у самом 

центру ускоро ће бити завршени и сви 

нови објекти биће уклопљени на најбољи 

могући начин у амбијент.“

Осим овога, планирано је да се ради 

уређење стазе и корита реке Обудојевице. О 

овоме је већ било говора претходне године, 

али на конкурсу за који је општина апли-

цирала са овим пројектом у оквиру програ-

ма Европске Уније Србија – БиХ, средства 

нису добијена. Сада део новца за ту намену 

издвојиће сама локална самоуправа.

„Урадићемо регулацију корита реке и 

нове стазе, како пешачке тако и за трчање, 

за бициклисте, четвороточкаше... Већ има-

мо идејно решење и верујем да ћемо у овој 

години успети да почнемо са радовима. 

Такође бих хтела да најавим да ће се ове 

сезоне кренути са наставком уређења стазе 

од Олимпа према Тић пољу, преко магис-

трале, јер нам ту недостаје пешачки прелаз. 

Искористиће се пролаз испод магистрал-

ног пута и у току су припремне активности 

за почетак радова. Пролаз ће убудуће бити 

значајан и за нову аутобуску станицу и 

лакшу комуникацију пешака са обе стра-

не државног пута“, објашњава Бојана.

Буџетом општине Чајетина за прву фазу 

уређења трга и Тржног центра опредељено 

је 15 милиона динара, а што се тиче оби-

ма радова за прву фазу уређења тока реке 

Обудојевица и дела стазе планира се 20 

милиона динара. Како каже Божанићева, 

локална самоуправа реализоваће наведе-

не радове део по део како би их заврша-

вала у реалном временском оквиру, с тим 

што ће по потреби новчана средства бити 

увећана ребалансом буџета. М. Р. Л.

Уре ђи ва ње цен тра Зла ти бо ра  
по за вр шет ку се зо не

Бо ја на Бо жа нић:
Ради се пројекат 

уређења Краљевог 
трга и Тржног  

центра, у плану  
и подно грејање

Бу џе том оп шти не Ча је ти на за пр ву фа зу уре ђе ња тр га и Тр жног цен тра опре де ље но је 15 ми ли о на ди на ра
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Златиборска пијаца, може се слобод-

но рећи, није само обична тржница 

већ и једна од многобројних атрак-

ција овог краја. Ако туриста, боравећи на 

нашој планини, жели да део златибор-

ског одмора понесе са собом, то може да 

пронађе управо на једном оваквом ме-

сту. Од 1. јула пијаца се налази на новој 

локацији, а типске изграђене кућице, по 

мишљењу многих, савршено се уклапају 

у планински амбијент.

  Радови на изградњи златиборске пија-

це су завршени, тако да се закупци тезги 

на новим локацијама налазе од првог јул-

ског дана када је пијаца званично почела 

са радом. Тај инвестициони подухват из-

вело је КЈП „Златибор“, а вредност радова 

износила преко 12 милиона динара. 

   На новоформираном делу пијаце по-

стављено је укупно 89 типских кућица. 

Од тога 62 су намењене за продају суве-

нира, воћа и поврћа, меда, производа од 

шумских плодова и производа домаће 

радиности, а 17 за сувомеснате и млеч-

не прозводе. Пијаца је ограђена, са кана-

лизацијом за одвод атмосферских вода, 

уређеним санитарним чвором као и 

просторијама за инспекцију, што допри-

носи бољим условима како за посетиоце 

тако и за продавце. Радно време пијаце у 

летњој сезони је од 8 до 20 часова.

„Нова пијаца је изграђена у складу са 

свим стандардима и омогућиће боље ус-

лове рада за продавце, али и за посетио-

це. Расподела места на пијаци је вршена 

тако што су закупци старих тезги имали 

предност приликом конкурисања. Цене 

су биле одређене унапред, није било 

јавне лицитације. Договор је био са за-

купцима да извлачењем добију места на 

којима ће радити“, објашњава директор 

КЈП „Златибор“ Срђан Пантовић.

  На делу где је раније била пијаца при-

времено је опредељена локација за око 

70 паркинг места, што ће у великој мери 

допринети растерећењу саобраћаја у са-

мом центру Златибора у ударном перио-

ду летње сезоне. Додатна предност нове 

пијаце јесте и паркинг преко пута новог 

дела који броји око 60 додатних места и 

намењен је за посетиоце.

 Власница једне од тезги на златиборској 

пијаци већ 25 година је Милица Ћировић 

из села Мушвета. Најпре је продавала сир 

и кајмак, да би нешто касније асортиман 

употпунила сувомеснатим производима. 

Ћировићи су саградили објекат за прераду 

меса и тим послом се баве више од две де-

ценије. Стара златиборска пијаца, како за 

‘’Златиборске вести’’ каже Мица, није била 

заграђена већ само наткривена. Услови за 

рад били су веома тешки, радило се и на 

минус 25 степени. Онда је направљена 

пијаца на којој је радила до недавно, а од 

1.јула налази се на новој локацији.

„Ово је сада одлично урађено, личи на 

праву пијацу. Боље ми је него доле што је 

било. Само муштерија је мало, да ли још 

увек нису стигли или је скупоћа, видеће-

мо. Сувомеснати производи, иначе, лети се 

слабо купују. Туристи их купују једино када 

пођу кући. Више се траже млечни произво-

ди. Они су фино расхлаћени, имамо добру 

понуду, свега, па ко шта воли то и купује“.

Недалеко од Милициног продајног 

места налази се тезга са млечним про-

изводима Косе Зорзић из Шљивовице. 

Она каже да су услови за рад сада мно-

го бољи, али да слабије има муштерија. 

Многи од њих, како претпоставља, мож-

да нису упознати где је пијаца пресеље-

на. Цене производа Коса није мењала по-

следњих пет година, али и упркос томе 

промет је испод очекиваног. Д. Росић

Нова златиборска пијаца са бољим 
условима за продавце

Од 1. јула прорадила нова савремена пијаца, на којој је  
89 типских кућица. – „Овде нам је боље него доле што је било”, 

каже Милица Ћировић из Мушвета која је власница  
пијачне тезге већ 25 година
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У селу Алин Поток, некад давно 

незвано по некаквом аги Алији 

чији је агилук био у потоку под 

Бојиштем, сада има око 70 домаћинста-

ва. Неко гаји стоку, неко земљу обрађује, 

једни су вешти да од дрвета направе раз-

не предмете, други се опробавају у ма-

линарству. Али власнике малињака у 

намери да остваре зараду спречио је про-

шлогодишњи град усред августа а потом 

и пролећни мразеви, што је негативно 

утицало на количину и квалитет ового-

дишњег приноса.

„Прошлогодишњи град који је пао у ав-

густу преполовио је род. Општина Чајети-

на изашла је у сусрет власницима засада, 

процентуално исплативши надокнаду. 

Надамо се да помоћ општине и у надо-

кнади штете проузроковане пролећним 

мразем неће изостати“, каже за ‹›Злати-

борске вести›› председник месне зајед-

нице Алин Поток Горан Лазовић и додаје: 

„То није једина помоћ локалне самоупра-

ве. Пољопривредници редовно користе 

општинске субвенције које се исплаћују 

преко ‘’Еко аграра’’. Набављали су сточна 

грла, механизацију, музилице, расхладне 

уређаје, системе за наводњавање... Људи 

су задовољни, што су и избори показали. 

Већину подршке овде је добила садашња 

власт“.

Према подацима Привредног друшт-

ва за развој пољопривреде ‹›Златиборски 

Еко аграр“, пољопривредницима Алиног 

Потока у 2015. години за субвенције је 

исплаћено преко 650.000 динара. Најви-

ше захтева подносило се за осемењавање 

Село улагања и задовољних људи
У Алином Потоку општина помогла малинарима, од субвенција домаћинима  

набавља механизацију, а у инфраструктуру улаже милионе

Горан Лазовић, председник месне заједнице Алин Поток

Лепоте Алиног Потока десетак километара од туристичког насеља Златибор
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крава, набавку сточних грла и изградњу 

објеката. У овој години интересовање за 

субвенције је још веће. То потврђује пода-

так да је до сада поднето захтева у вред-

ности од око 620.000 динара. Углавном су 

подношени захтеви за повраћај средстава 

приликом набавке механизације и за ос-

тављену женску телад. У те сврхе до сада 

је исплаћено  598.000 динара. 

Како за „Златиборске вести“ истиче 

председник ове месне заједнице, локал-

на самоуправа последњих година нај-

више средстава уложила је у изградњу и 

реконструкцију путне инфраструктуре. 

Током 2015. години у ове сврхе издвоје-

но је нешто мање од 2,7 милиона динара. 

Тако је у засеоку Милаћевићи урађе-

но пробијање пута у дужини од око је-

дан километар, да би затим део пута (400 

м) био асфалтиран. Такође, асфалтом је 

пресвучен и пут за Савичиће (900 м), 

пут за Чумиће (око 450 м), а сваке го-

дине радило се на поправци засеочких 

макадамских путева. Говорећи о пла-

новима месне заједнице за ову годину, 

Лазовић као приоритет наводи асфалти-

рање засеочких путева, изградњу цркве у 

центру села, проширивање гробља и из-

градњу капеле. Електомрежа, према Ла-

зовићевим речима, је у солидном стању.  

У плану савета месне заједнице је и пре-

даја водовода на управљање ЈКП “Водо-

вод Златибор” из Чајетине, јер ће им то 

олакшати одржавање мреже и снабде-

вање грађана водом.

Што се тиче положаја, Алин Поток се 

налази на југоисточном делу златибор-

ске висоравни, десетак километара југо-

источно од туристичког насеља  Злати-

бор. У селу се издвајају три врха: Крст 

(1.060 m), Бојиште (1.070 m) и Чумски 

врх (1.090 m), док је са југозапада нат-

криљено венцем Чиготе (1.422 m). Кроз 

атар села протиче река Катушница која се 

улива у Велики Рзав. У селу извире речи-

ца Приштавица која то име добија пошто 

Петровићи пуно раде, умеју и имају
Шесточлана породица Пе-

тровић из Алиног Потока оп-
ределила се искључиво за 
пољопривреду, која за њих 
представља основни извор 
прихода, с’ обзиром да се нико 
од чланова домаћинства не на-
лази у радном односу. Главна 
пољопривредна грана им је 
сточарство, а од пре две годи-
не и узгајање малине. 

У свом власништву Петро-
вићи имају 18 ари под мали-
ном. У првој години принос је 
био бољи од очекиваног, па су 
набрали око 1.800 килограма 
воћа. Ова година била је мно-
го слабија, јер им временски 
услови нису ишли на руку, тако 
да су ове сезоне имали око 300 
килограма рода. Од сточарства, 
како за „Златиборске вести“ ис-
тиче Бранислав Петровић, нема 
неке вајде. У штали тренутно 
имају четири краве и јуницу. 
Млеко не предају, због ниске 
откупне цене, па су се због тога 
определили за производњу 
млечних производа, сира и кај-
мака. Олакшавајућа околност 
је што Петровићи имају своје 
сталне муштерије, па им плас-
ман производа не представља 
проблем. Њихов додатни извор 
прихода је продаја огрева.

До куће Петровића пре неко-

лико година стигао је асфалтни 
пут. Ову инвестицију, са 80 од-
сто, финансирала је општина 
Чајетина. То им, како кажу, мно-
го значи јер олакшава одлазак 
до Чајетине, где њихови наслед-
ници похађају школу и вртић.  

Живот на селу није лак, пуно 
се ради, али Бранислав ипак 
налази времена да се посвети 
лову, свом хобију који негује 
од малих ногу. Како одлазак 
у шуму захтева  пратњу добро 
обученог ловачког пса, Петро-
вић се и ту обезбедио, те у свом 
власништву има десетак паса. 
То су балканци, тробојци, поса-
вци, птичари...Тако ће Бранис-
лав почетком октобра кренути 
пут Таре, Сјенице и ближе око-
лине у потрагу за дивљачи. 

За то време, бригу о 
најмлађим члановима поро-
дице препушта својој супрузи 
Биљани. Како је због недовољ-
ног броја деце школа у Алином 
Потоку затворена, малишани 
школу похађају у Чајетини, па 
та вожња одузима пуно време-
на. Али Биљани није тешко да 
својој деци посвети највећи део 
дана, мада, као права домаћи-
ца, настоји да се и остали кућ-
ни послови обављају под ње-
ним будним оком.

Д, Росић

Малине, краве, сир и кајмак, па и љубав према 
лову у овој домаћинској кући у Алином Потоку

Локална самоуправа последњих година највише  
средстава уложила је у изградњу и реконструкцију  

путне инфраструктуре. Током прошле године у ове сврхе 
издвојено је нешто мање од 2,7 милиона динара
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прође кроз познату Терзића пећину. Кроз 

центар села прилази асфалтни пут Злати-

бор-Сирогојно, које Алин Поток повезује 

са општинским седиштем у Чајетини.

Сеоска домаћинстава су углавном ста-

рачка. Председник месне заједнице Лазо-

вић каже да је западни део села, који је 

ближи Чајетини, више насељен, са дос-

та млађег становништва, док су се мла-

ди из другог дела села одлучили за жи-

вот у Чајетини и Златибору. Ту су, истиче 

Лазовић, лети да помогну својим роди-

тељима у обављању сезонских послова. 

Охрабрујући податак је, како додаје, да 

се у последње време бележи повећање 

броја деце. 

Основно занимање становништва је 

сточарство и земљорадња. Мештани овог 

села били су познати као добри мајстори 

за обраду дрвета (израда кревета, столо-

ва, качица за сир и кајмак и сл) и већег 

броја пољопривредних алата. Село је ве-

ома погодно за развој сеоског туризма, 

али ова привредна грана још увек није 

заживела. Десетак домаћинстава одлучи-

ло је да се опроба у малинарству и произ-

водњи другог јагодичастог воћа. То мно-

гима представља додатни, а некима и 

основни извор прихода. Отуда значај од 

општинске помоћи оштећенима у овом 

послу. Драгана Росић  

Да унуци виде како је лепо живети на селу
Међу најстаријим фамилија-

ма у златиборском селу Алин По-
ток су Дабићи. Ранко Дабић је 
један мештана овог села који са 
поносом носи то презиме. Он је 
пољопривредни техничар у пен-
зији, а врата свог дома нам је от-
ворио, домаћински угостио и љу-
базно поразговарао са нама.   

Ранко је након пензиони-
сања наставио да се бави ис-

тим послом који је радио док је 
био запослен у Пољопривред-
ном комбинату „Златибор“. У 
свом воћњаку нема шта нема. 
Заступљене су многе врсте јаго-
дичастог воћа: малине, рибизле, 
боровнице, огрозд, као и разне 
сорте шљива (стенлејка, чачан-

ска родна, чачанска лепотица и 
викторија која је новија у нашем 
крају).

„Викторија има крупан плод, 
веома је укусна, а добра је и за 
ракију. Имам и разне сорте ита-
лијанских трешања, али ове го-
дине немају рода, јер их је уп-
ропастио јак пролећни мраз, а 
након тога и снег. Једино су се 
боровнице избориле. Све је то за 

кућну употребу. Нешто продам, 
али углавном то радим из чистог 
задовољства. Волим кад ми дођу 
моја унучад да виде како је лепо 
живети на селу“, каже Дабић.

Ово поднебље погодује уз-
гајању воћа, али велику претњу 
представљају пролећни мразе-

ви. Ово Ранку није основни извор 
прихода, али за оне који одлуче 
да се баве воћарством то може 
представљани сигурну финансијс-
ку потпору. Као пример Дабић на-
води свог првог комшију, који је 
прошле године предао 4.650 ки-
лограма малине. 

Ранко има два сина и петоро 
унучади којима се веома поноси.  
Сви унучићи су, како каже, добри 

ученици, успешни студенти, спор-
тисти. У свом родном селу, где на-
лази душевни мир, Ранко борави 
током лета док остали део године 
живи на Златибору. Сваког лета 
за своје најмилије организује дру-
жење, где се сви окупе поразго-
варају, почасте, али и евоцирају 

успомене из детињства које су 
провели на свом огњишту.

Дабић истиче да млади имају 
перспективу за живот у овом зла-
тиборском селу, али им је неоп-
ходна помоћ државе и локалне 
самоуправе. 

 „Доста је младих брачних паро-
ва који су одлучили да остану да 
раде на селу. Они заиста својски 
раде, али нема за њих помоћи др-
жаве. Потребни су им  повољни 
кредити, да би нешто засновали и 
били сигурни. Најгоре је што нема 
сигурног откупа. Док сам радио у 
кооперацији у Чајетини обилази-
ли смо села, имали смо повољ-
ности за сељаке, откупљивали 
све. Два пута месечно долазио је 
откупљивач за стоку, сад нема ни-
кога. Људи немају где да продају 
ни јагњад, ни телад. Једино што 
је лепо организовано, и за то сва-
ка част Сирогојну, је откуп јагоди-
частог воћа“, каже Ранко и додаје: 
„Оно што недостаје Алином Пото-
ку је црква, капела, продавница и 
школа. Што се тиче инфраструкту-
ре, то је прилично одрађено. За то 
дугујемо захвалност општини, као 
и за организовани превоз ђака 
који похађају школу у Чајетини“, 
закључује Ранко Дабић.  Д. Росић

Гаји многе врсте  
јагодичастог воћа  

и у Алином Потоку налази 
душевни мир: Ранко Дабић

Домаћинстава су се одлучила да се опробају у малинарству  
и производњи другог јагодичастог воћа
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Кан це ла ри ја за са рад њу са Ру ском 

Фе де ра ци јом и Ту ри стич ка ор га ни за-

ци ја Зла ти бор уго сти ли су де ле га ци-

ју из Ру ске Фе де ра ци је, ко ју су пред во-

ди ли пред став ни ци ви ше тр го вин ских 

ко мо ра, син ди ка та и ту ро пе ра то ра. 

  Го сти ма из Ру си је пред ста вље ни су ту ри-

стич ки по тен ци ја ли Зла ти бо ра, сме штај-

ни ка па ци те ти, мо гућ но сти ко је Зла ти бор 

пру жа у здрав стве ном ту ри зму, а упо зна-

ти су и са спорт ским са др жа ји ма, као и 

мо гућ но шћу ор га ни зо ва ња из ле та са ове 

нај по се ће ни је срп ске пла ни не до нај а-

трак тив ни јих ту ри стич ких ло ка ли те та у 

око ли ни и ре ги о ну.

Де ле га ци ју је при мио за ме ник пред-

сед ни ка оп шти не Ча је ти на Ар сен Ђу-

рић, ко ји им је по ред ту ри стич ке по ну де 

пред ста вио и пла ни ра не ин ве сти ци је на 

Зла ти бо ру. Го сти из Ру си је су по се ти ли и 

Кан це ла ри ју за са рад њу са Ру ском Фе де-

ра ци јом а пред став ни ци кан це ла ри је су 

упо зна ли ру ске при вред ни ке са мо гућ но-

сти ма за ин ве сти ра ње на Зла ти бо ру као 

и по тен ци ја ли ма за уна пре ђе ње из во за 

срп ских про из во да на ру ско тр жи ште.

По се та ру ске де ле га ци је је ре а ли зо ва-

на у са рад њи са Com mit tee for Youth En-

ter pre ne ur ship of the Mo scow city branch 

“SUP PORT OF RUS SIA” у окви ру пла на ор-

га ни за ци је срп ско-ру ског кул тур но-еко-

ном ског фо ру ма ко ји ће би ти одр жан у 

Ср би ји сле де ће го ди не. Циљ ове по се те 

је пред ста вља ње ту ри стич ких де сти на ци-

ја у Ср би ји и пре зен та ци ја ту ри стич ких 

про гра ма за ру ско тр жи ште. М. Ј.

Ру ски при вред ни ци и ту ро пе ра то ри на Зла ти бо ру

Председник општине Чајетина Милан Стаматовић је Служби 

„Помоћ у кући за стара лица“ даровао два аутомобила марке 

„Фиат пунто“, којима ће се несметано одлазити у обилазак на-

ших најстаријих суграђана. Набавком возила повећава се број 

екипа које ће одлазити на терен, чиме се ствара могућност за 

пријем нових корисника.

Стаматовић је овом приликом додао да ће општина Чајети-

на и у наредном периоду радити на повећању квалитета пру-

жања услуга старим и немоћним лицима и лицима са посеб-

ним потребама.

„Општина Чајетина улаже огромна средства и труди се да по-

прави квалитет живота старих лица која се налазе на терито-

рији наше општине, а којих из године у годину има све више.  

Захваљујући подизању квалитета рада ове услуге, они који су 

радни век провели у неким другим местима сада се враћају да 

обнове своја домаћинства и да ту дочекају старост, а ми се тру-

димо да им у томе помогнемо“, истакао је Стаматовић.

Ивана Шуњић, координатор Службе „Помоћ у кући за стара 

лица“ чији пружалац је УГ „Златиборски круг“, каже да се сваке 

године захваљујући општини Чајетина буџет увећава. То је ство-

рило услове за запошљавање нових радника, као и за пријем 

нових корисника. Ова служба тренутно има 64 корисника, а не-

дељно се обаве 72 посете њиховим домаћинствима.

„Ми смо се недавно обратили општини Чајетина за помоћ, јер 

су нам аутомобили неопходни за рад и несметано функциони-

сање ове услуге. Они су нам донирали два аутомобила марке 

„Фиат пунто“. Тако се створила могућност за оснивање четврте 

екипе која ће одлазити на терен, за запошљавање нових радни-

ка, као и за пријем 20 нових корисника“, објашњава Шуњићка. 

Она се овом приликом захвалила општини на поменутој дона-

цији, истакавши да општина Чајетина редовно излази у сусрет 

свим њиховим захтевима.  Р. З. В.

Нови аутомобили за геронтослужбу
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На иницијативу игумана манасти-

ра Хиландар архимандрита Ме-

тодија и братства манастира Хи-

ландара, а под покровитељством општи-

не Чајетина, на Златибору je у периоду 

од  13. до 20. јула организован велики 

православни камп српске деце. У њему је  

боравило 280 ученика из Епархије дал-

матинске (Книн, Кистање са околином), 

Епархије врањске (Прешево, Бујановац, 

Медвеђа и околна села) и Епархије раш-

ко-призренске (Косово и Метохија – Ви-

тина-Клокот).

Према речима Милоша Стојковића, по-

вериника манастира Хиландар ово је је-

дан од највећих  православних кампо-

ва српске деце, који је и ранијих година, 

када се одвијао у Грчкој, помагала општи-

на Чајетина. Ове године камп се први пут 

реализује на Златибору, а како би боравак 

деце био што садржајнији осмешљене су 

разноврсне свакодневне активности. 

Општина Чајетина је уз подршку  ЈП 

„Скијалишта Србије“, Туристичке орга-

низације Златибор, ТУ Гостиље, Музеја 

на отвореном „Старо село Сирогојно“  и 

Авантура парка на Златибору, Туристичке 

Помажући деци из енклава, општина 
Чајетина чува српство и православље

На православном кампу на Златибору боравило 280 деце из три епархије.  
– Милан Стаматовић рекао да је општина Чајетина  до сада увек помагала овакве кампове  

са жељом да помогне нашој браћи у енклавама где је тешко бити Србин

Раша Попов Никола Роквић

Млади гости Златибора са Марином Маљковић, Миланом Стаматовићем и Милошем Стојковићем



19ЈУЛ, 2016. ГОДИНЕАКТУЕЛНО

агенције Златекс и  аутопревозника ‘’Гага 

турс’’,  свакодневно за децу организовала 

излете и обилазак туристичких локали-

тета на територији наше општине. Упр-

кос  неповољним временским прилика-

ма, деца су обишла Златибор у шетњама у 

пратњи водича, посетила су водопад Гос-

тиље, Стопића пећину, Музеј на отворе-

ном „Старо село“ Сирогојно.  Из панорам-

ске жичаре на Торнику гледали су лепоте 

Златибора, а возили се и бобом на ши-

нама и на тјубинг стази, док је вечерњи 

провод био у луна-парку ‘’Обилић’’. Током 

трајања кампа децу је посетила и жен-

ска кошаркашка репрезентације Србије, 

играчице заједно са селекторком Мари-

ном Маљковић, које су овде обављале 

завршне припреме пред Олимпијаду. С 

децом се  дружио и певач Никола Рок-

вић. Омиљени дечји композитор Миња 

Субота  приредио је за малишане музич-

ко дружење. 

Последњег дана боравка 280 деце на 

православном кампу на Златибору, пред-

седник општине Чајетина Милан Ста-

матовић поздравио је те  младе госте и 

захвалио се манастиру Хиландару и игу-

ману Методију на иницијативи за одр-

жавање кампа. „Захваљујући Хиландару 

данас смо се овде сабрали, да размени-

мо искуства, да се упознамо, да пожели-

мо једни другима срећу и сваки напре-

дак у животу. На свим територијама, где 

у тешким условима живе Срби“, рекао је 

Стаматовић и додао да је општина Чаје-

тина и до сада помагала овакве кампо-

ве, са жељом да се нашој браћи у енкла-

вама  где је тешко бити Србин помогне, 

јер тамо се чува српство и православље. 

„Све успешне и напредне земље никада 

се не одричу вере, нације, културе и тра-

диције, не одричу се ова четири стуба, а 

то се најбоље види на вашем примеру, јер 

ви упркос  тешким условима опстајете. 

Борите се за своја права, за Србију, а нама 

у Србији показујете како се бори за свој 

народ“, поручио је Стаматовић.

Присутнима се обратио и Епископ 

врањски Пахомије, из чије су епархије 

деца такође присутна на овом кампу. 

Захваливши се игуману манастира Хи-

ландар, општини Чајетина и њеном пред-

седнику Стаматовићу, као и поверенику 

Хиландара Милошу Стојковићу који је и 

окупио сву децу, рекао је :„Ово није први 

пут да се за нашу децу уприличи овакво 

дружење и радост, радост је у заједнич-

ком дружењу.Чајетина можда није ве-

лика, али је много значајна, јер се у њој 

дешава ово прво велико дружење, обје-

дињавање Косова и Далматинског Косо-

ва. Ово заједничарење наше деце је добар 

почетак обнове нашег народа.“ 

Након обраћања наступио је књижев-

ник омиљен међу децом Раша Попов, 

аутор више десетина књига.  Потом су 

малишани из свих епархија у знак зах-

валности за боравак на Златибору  пред-

седнику општине Чајетина Милану Ста-

матовићу поклонили цртеж са посветом, 

а након тога  извели музички колаж пе-

сама из њиховог завичаја. М .Ј.

Велику пажњу деце привукао је „Авантура парк” 

Посета Музеју „Старо село“ у Сирогојну

Чајетина можда није 
велика, али је много 
значајна, јер се у њој 

дешава ово прво  
велико дружење,  

обједињавање  
Косова и Далматин-

ског Косова.  
Ово заједничарење 
наше деце је добар 

почетак обнове нашег 
народа, истиче  

Епископ врањски 
Пахомије
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У пор ти се о ске цр кве у Шљи во ви ци, 

се лу ко је пред ста вља ко лев ку срп-

ске ра ки је шљи во ви це, 16. и 17.ју-

ла одр жан је де ве ти Са јам до ма ћих ра-

ки ја. По пу лар на „Ра ки ја да“ при ву кла је 

и ове го ди не ве ли ки број по се ти ла ца, а 

про те кла је у зна ку ква ли тет не ра ки је и 

нај ви ше до де ље них ме да ља.

 Са јам је отво рен пот па љи ва њем ка-

за на „чу чав ца“ уз по здрав ни го вор пред-

сед ни ка оп шти не Ча је ти на Ми ла на Ста-

ма то ви ћа. Обра ћа ју ћи се при сут ни ма 

Ста ма то вић се, у име ло кал не са мо у пра ве 

и у сво је лич но име, за хва лио про из во ђа-

чи ма и ор га ни за то ри ма ове ма ни фе ста-

ци је ко ји су да ли мак си ма лан до при нос 

да се ло Шљи во ви ца по ста не до сто јан 

пред став ник ор ган ске про из вод ње ра ки-

је да нас у Ср би ји, из ра зив ши на ду да ће 

то та ко и оста ти.

„Све до ци смо да нам се у Ср би ји да нас 

ну ди не што но во, из уво за, из Европ ске 

Уни је, ин ду стриј ски и ге нет ски мо ди фи-

ко ва ни про из во ди. На ша ду жност и оба-

ве за је да са чу ва мо тра ди ци ју, да са чу ва-

мо на ша се ла. Де ве то ор га ни зо ва ње ове 

ма ни фе ста ци је нам да је за пра во да ка-

же мо да смо ус пе ли у то ме. За хва љу јем се 

свим про из во ђа чи ма, из це ле Ср би је а не 

са мо Зла ти бор ског окру га, и же лим вам 

да ово тра је, бу де тра ди ци ја и да Ср би-

ја по ста не пре по зна тљи ва по овој вр сти 

про из во да“, ре као је Ста ма то вић отва ра-

ју ћи де ве ти Са јам ра ки је.

Кон тро лу ква ли те та узо ра ка ра ки је 

оба ви ли су „Ју го ин спект“ из Бе о гра да, др 

Иван Уро ше вић и инж.. тех но ло ги је Ко-

ста дин Ми ха и ло вић. Пре ма оце ни жи ри-

ја, ква ли тет ве ћи не из ло же них ра ки ја је 

из у зет но до бар, али се због так ми чар ског 

де ла мо рао ода бра ти по бед ник. Ве ли ку 

злат ну ме да љу за оце ну ра ки је од шљи ве 

до би ло је 10 про из во ђа ча. Пр во ме сто и 

ве ли ка злат на ме да ља при па ла је Ра ден-

ку Мар ко вић из Дра жи но ви ћа, дру го је 

осво ји ла ра ки ја Љу бо дра га Ка ље ви ћа из 

Шљи во ви це, а тре ће  ра ки ја Го ра на Ја ра-

ко ви ћа из Би о ске.

По бед ник ово го ди шње „Ра ки ја де“ Ра-

ден ко Мар ко вић за „Зла ти бор ске ве сти“ 

ка же да је при жељ ки вао по бе ду. На про-

шло го ди шњем сај му осво јио је че твр то 

ме сто. Ка ко ка же, про шло го ди шњи шам-

пи он ни је уче ство вао па му је то, мо жда, 

по мо гло да по бе ди. Про из вод њом ра ки је 

ње го ви пре ци ба ви ли су се де це ни ја ма. 

Ову тра ди ци ју Ра ден ко је на ста вио 2000. 

го ди не. По се ду је воћ њак од око 2,5 хек та-

ра, а ко ли чи на про из ве де не ра ки је ни ка-

да ни је иста и ис кљу чи во за ви си од вре-

мен ских при ли ка. 

„Мо ја ра ки ја ни је мно го ја ка, око 17 

гра ди. Чуо сам да жи ри пре фе ри ра та-

кву ја чи ну ра ки је, па је и то до при не ло 

по бе ди. У пе че њу ра ки је не ма мно го тај-

ни, ско ро сви је пе че мо на исти на чин. 

Бит но је на вре ме пре пе ћи ме ку ра ки ју, 

на око 65 сте пе ни. По ла ко раз бла жи ва ти 

де сти ли са ном или де ми не ра ли зо ва ном 

во дом“, украт ко об ја шња ва Мар ко вић по-

сту пак пе че ња и до да је да се про из вод-

њом ра ки је ба ви из хо би ја, а ина че ра-

Ра ки ја на „Ра ки ја ди”  
бо ља и од ви ски ја

На де ве том Сај му до ма ћих ра ки ја у Шљи во ви ци при ка за но  
ка ко се чу ва тра ди ци ја и на пре ду је ве ков на про из вод ња.  

– Про фе сор Ра ден ко Мар ко вић пе че нај бо љу ра ки ју

Ра ден ко Мар ко вић
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ди као про фе сор у Еко ном ској шко ли у 

Ужи цу.

Ве ли ку злат ну ме да љу за воћ не ра ки је 

до би ли су: Го ран Ја ра ко вић из Би о ске за 

ра ки ју од на не и ди вље кру шке, До бри сав 

Ја њић из Трип ко ве за на но ва чу и Ми ла-

дин Ми ло ва но вић из Љу ба ња за ра ки ју 

од на не и кле ке. По ред ве ли ких злат них 

ме да ља за ра ки је од шљи ве и ве ли ких 

злат них ме да ља за воћ не ра ки је, уру че но 

је и 17 злат них ме да ља за ра ки је од шљи-

ве и 4 злат не ме да ље за воћ не ра ки је. На-

гра ду за нај бо љу ра ки ју по оце ни пу бли ке 

осво јио је Ла зар Зор зић из Шљи во ви це.

Пред сед ник оце њи вач ке ко ми си је др 

Иван Уро ше вић је ре као да је ни во ква-

ли те та ра ки ја из у зет но ви сок. Оце њи ва-

ли су 61 шљи ву пре пе че ни цу и 16 воћ-

них и спе ци јал них ра ки ја. Ипак, он је 

про из во ђа чи ма скре нуо па жњу на од ре-

ђе не не пра вил но сти ко је не га тив но ути-

чу на ква ли тет ра ки је и по де лио ко ри-

сне са ве те.

„Ја сам при јат но из не на ђен и за до во-

љан јер ни сам оче ки вао да ће би ти ова-

кав ни во ква ли те та ра ки ја. Ово је од ли-

чан по тен ци јал, тре ба и да ље ра ди ти на 

уна пре ђе њу тех но ло ги је. Очи глед но је да 

има пу но мла дих љу ди ко ји ула зе у ову 

про из вод њу, ко ји хо ће да слу ша ју на у ку, 

и да ра де оно што тре ба и ка ко тре ба. Ја 

оче ку јем већ иду ће го ди не да ће мо има-

ти још ви ше му ке у оце њи ва њу, у сми-

слу одва ја ња и ран ги ра ња тог ква ли те-

та. Про из во ђа чи ма же лим на пре дак и 

сма трам да би тре ба ло ис ко ри сти ти овај 

мо ме нат, ве за но за за шти ту ге о граф ског 

по ре кла. Шљи во ви ца има је дин ствен ге о-

граф ски по ло жај. Сам на зив се ла је не што 

што нам ни ко не мо же од у зе ти, и ми слим 

да је то иде ал на при ли ка да се ра ки ја из 

овог кра ја за шти ти и брен ди ра“, ка же Уро-

ше вић.

А као и прет ход них го ди на, про из во ђач 

ра ки је из Шљи во ви це Ми ло мир Ми ло је-

вић Ге ро пред ста вио је оку пље ни ма ка ко 

из гле да пе че ње ра ки је у ста ром зи да ном 

ка за ну зва ном „чу ча вац”. На ње му је лу ла 

ста ра пре ко 100 го ди на, а та бар ка шест де-

це ни ја. Спо ри је пе че не го мо дер ни ка за ни, 

али да је ви ше ра ки је. Мно ги су про ба ли 

‘’пр ве нац’’ из тог Ге ро вог ка за на ‘’чу чав ца’’.  

Це ло днев ну ма ни фе ста ци ју пра ти ла 

је му зи ка и ве се ље, као и не за о би ла зан 

кул тур но- умет нич ки про грам, у ко ме су 

ужи ва ли мно го број ни по се ти о ци. Је дан од 

њих је Гој ко Ми ли ће вић из Но вог Са да, ко-

ји је ове го ди не пр ви пут по се тио „Ра ки ја-

ду“. Пре но се ћи сво је ути ске са ма ни фе ста-

ци је, Ми ли ће вић је ре као да је овај до га ђај 

од ли чан на чин за оку пља ње љу ди у се ли-

ма, на ро чи то ако се узме у об зир и њен 

так ми чар ски ка рак тер. Имао је мо гућ ност 

да де гу сти ра не ке од до ма ћих про из во да 

овог кра ја, а за „шљи во вач ку љу ту“ ка же:

„Ра ки ју што Ср би ја мо же да про из ве де 

то не мо же ни ко, то не ма Евро па. На ша 

ра ки ја је ис пред ви ски ја ко ји у осно ви не-

ма во ћа, за раз ли ку од шљи во ви це ко јој је 

во ће осно ва. Про бао сам ма ло час јед ну – 

га ран ту јем да ле чи де сет вр ста бо ле сти“, 

ка же Ми ли ће вић.

Осим нај бо љег уку са и нај фи ни је про из-

ве де не ра ки је овај са јам обе ле жи ло је још 

низ так ми че ња, а по бед ни ци ма су уру че-

не вред не на гра де. За нај леп ше се о ско 

дво ри ште на гра ђен је Ве ли бор Ко ста ди-

но вић из Шљи во ви це, за нај бо ље уре ђен 

воћ њак Сте фан Јо ва но вић из Трип ко ве, а 

на гра ду за нај бо љу пи ту са ви ја чу осво ји ла 

је Ста на Шу ћу ро вић из Шљи во ви це. Нај бо-

љи здра ви чар ове го ди не је  Бу дим ка То-

шић. На гра ду у стру га њу ду бе ћом те сте-

ром и те са њу брв на осво јио је „Мр га“ из 

Шљи во ви це, а у стру га њу кла да ром по бе-

ди ла  је еки па „Шиш“ (Бр ко и Мр га).

Дра га на Ро сић

Геро пече ракију у казану „чучавцу” 
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У оквиру четвртог Фести-

вала ватрогаства, који 

је на Златибору одр-

жан у периоду од 8. до 11.јула, 

спроведено је треће Државно 

такмичење ватрогасаца сени-

ора и шесто Државно такми-

чење ватрогасног подмлатка. 

У Србији се оваква такми-

чења организују сваке четвр-

те године, а Ватрогасни савез 

Србије одлучио је да оганиза-

цију овог пута повери општи-

ни Чајетина, знајући да по-

седује спортске и туристичке 

комплексе, прелепу природу, 

умешност у организовању и 

остале потребне услове. 

Након смотре ватрогаса-

ца и поздрава застави Србије, 

уз интонирање химне „Боже 

правде“, присутне је поздра-

вио и фестивал прогласио от-

вореним Драган Михајловић, 

председник Ватрогасног саве-

за Србије, најављујући да ће 

нас победници представљати 

на међународном такмичењу 

у Аустрији. Међу гостима су 

били и руским спасиоци Срп-

ско – Руског центра из Ниша, 

представници Ватрогасног 

савеза Словеније и Црне Горе, 

као и представници Сектора 

за ванредне ситуације Србије.

По речима председника Ва-

трогасног савеза, да би се до-

шло до овог нивоа такмичења 

у току године је одржано низ 

квалификација и надметања 

по општинама и окрузима, са 

којих су се најбољи пласира-

ли на Државно такмичење на 

Златибору. Михајловић каже 

да се Ватрогасни савез Србије 

посебно поноси ватрогасним 

подмлатком и води рачуна о 

њиховој едукацији из области 

заштите од пожара. Стече-

но знање млади ватрогасци 

показали су на ватрогасном 

квизу који је одржан у склопу 

шестог Државног такмичења 

ватрогасног подмлатка.

Укупни победник шес-

тог Државног такмичења ва-

трогасног подмлатка, у коме 

се надметало више од 500 

учесника, у мушкој конку-

ренцији је екипа из Ракови-

це, док је у женској конку-

ренцији најбољи био Уздин. 

Што се  тиче јуниора, најбољи 

пласман и у мушкој и у жен-

ској конкуренцији забележи-

ли су Ужичани.

Другог дана ватрогасног 

фестивала надметали су се 

сениори. Победник ового-

дишњег такмичења у жен-

ској конкуренцији у групи 

„А“ је ДВД Ниш, док је у гру-

пи „Б“ најбоља екипа ДВД Сен-

та. Међу мушкарцима у групи 

„А“ најбољи су чланови Добро-

вољног ватрогасног друштва 

из Борче, а у групи „Б“ ДВД 

„Београдске електране“. 

– Веома смо задовољни што 

смо освојили прво место у овој 

категорији. Морам да кажем 

да ово није прво државно пр-

венство које смо освојили, већ 

треће. Наравно, није било ни 

мало лако, али све смо пре-

бродили – рекао је Ђула Мол-

нар из ДВД Сента.

Своје задовољство постигну-

тим успехом нису крили ни 

чланови екипе ДВД Борча. 

За ово такмичење, како кажу, 

спремали су се око шест ме-

сеци. Потајно су се надали 

победи, тако да су се њихо-

ва очекивања обистинила. 

Обећавају да ће се својски пот-

рудити да још више напредују 

и да на Међународном такми-

чењу у Аустрији прикажу себе 

у најбољем светлу.

Организацијом четвртог Ва-

трогасног фестивала задовољ-

ни су сви учесници. Драган 

Јајић, председник ДВД Војво-

дина, рекао је да их је током 

такмичења добро послужило 

време, опрема и, што је најва-

жније, није било повреда. Сви 

се задовољни враћају кући, бо-

гатији за још једно искуство. – 

Посебно ми је драго што су нас 

домаћини дочекали срдачно, 

дивним теренима, смештајем, 

храном, обичајима и изузет-

но културним људима. Чини 

ми се да смо и ми били од ко-

ристи, јер смо ширили ватро-

гасну културу – каже Јајић.

Организаторе је похвалио 

и председник ВС Београд Зо-

ран Јовановић, који истиче да 

је општина Чајетина успела 

да изнесе целокупну органи-

зацију такмичења. А локал-

ној самоуправи су подршку у 

реализацији четвртог Фести-

вала ватрогаства у техничком 

и организационом смислу 

пружили ДВД из Чајетине, ЈП 

‘’Културно спортски центар’’ 

Чајетина, ТО Златибор као и 

друга јавна предузећа и уста-

нове са подручја општине. 

Д. Росић

Златибор успешан домаћин 
ватрогасцима из целе Србије

Ватрогасци из Борче најбољи, похвале за добру организацију

Драган Јајић, председник  
ДВД Војводина

Драган Михајловић,  
председник Ватрогасног  

савеза Србије
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У Кон гре сном цен тру ‘’Ср би ја’’ на Зла-
ти бо ру од 30.ју на до 3.ју ла одр жан је 
пе ти Ме ђу на род ни фе сти вал спорт-

ског фил ма, је ди ни та кав на Бал ка ну. Њи ме 
се на сво је вр стан на чин ода је по част вр хун-
ским до стиг ну ћи ма у ове две обла сти, као 
и по је дин ци ма ко ји су сво јим ре зул та ти ма 
и ле по том игре по ка за ли шта је умет ност у 
спор ту и ко ли ки је зна чај фил ма ко ји све то 
ове ко ве чу је.

Осни ва чи Фе сти ва ла спорт ског фил ма 
су оп шти на Ча је ти на, ТО Зла ти бор, ‘’Ма ја 
филм’’, ЈП ‘’Кул тур но-спорт ски цен тар’’ Ча-
је ти на и Удру же ње ме ђу на род ни фе сти вал 
спорт ског фил ма Зла ти бор као из вр шни ор-
га ни за тор. Циљ фе сти ва ла је, ка ко ка же је-
дан од осни ва ча Ми ха и ло То до ро вић, под-
сти ца ње филм ских ауто ра да се још ви ше и 
ква ли тет ни је по за ба ве сни ма њем фил мо ва о 
спор ту чи ме ће под ста ћи ве ће ин те ре со ва ње 
јав но сти за овај сег мент жи во та. Зла ти бор, 

као ту ри стич ко ме сто ко је се опре де ли ло и за 
ба вље ње спорт ским ту ри змом, био је ло ги-
чан из бор јед но ова кво де ша ва ње.Пред сед-
ник оп шти не Ми лан Ста ма то вић за хва лио 
се на отва ра њу свим спор ти сти ма ко ји до-
ла зе на Зла ти бор и по др жа ва ју на по ре ма ле 
ло кал не са мо у пра ве да се ба ви спорт ским 
ту ри змом. 

- У сво јој стра те ги ји раз во ја ула же мо 
огром не на по ре и из два ја мо ве ли ки но вац 
за спорт ски ин фра струк ту ру и на да мо се да 
ће ова кве ма ни фе ста ци је да ти још ве ћи до-
при нос да Зла ти бор по ста не сте ци ште свет-
ских до га ђа ја, свет ских ор га ни за ци ја и свет-
ских ма ни фе ста ци ја – до дао је Ста ма то вић.

- Оп шти на Ча је ти на и Зла ти бор се већ де-
це ни ја ма по твр ђу ју у пре по зна ва њу пра вих 
вред но сти и у то ме смо до се гли пре сти жне 
ре зул та те. Ви ди се да по ла ко по ста је мо је-

дан уигран тан дем ко ји чи тав свет, филм ски 
и ту ри стич ки, оку пља и при вла чи – ре као је 
за ме ник пред сед ни ка оп шти не Ча је ти на и 
пред сед ник Ор га ни за ци о ног од бо ра фе сти-
ва ла Ар сен Ђу рић. 

А филм ски, спорт ски и ту ри стич ки свет за-
и ста се оку пио да ода пре сти жна при зна ња, 
на гра де за жи вот но де ло, ис так ну тим спор-
ти сти ма и филм ским умет ни ци ма. Та ко су на-
гра де оти шле у ру ке Дра же ну Да ли па ги ћу, 
Бо ја ну Кри жа ју, Све тла ни Ки тић, Слав ку Ку-
зма но ви ћу, Ани ци Ко сте лић и Да ну Ко ри ци, 
као и глум ци ма Ми ле ни Дра вић и пост хум но 
Дра га ну Ни ко ли ћу ко ји су, ме ђу мно го број-
ним уло га ма, игра ли у че ти ри фил ма са те-

мом спор та. О зна ча ју са мог при зна ња, на-
гра ђе ни су ре кли:

- Ве че рас су ов де та ко ве ли ка име на спор-
та, па и фил ма што је ве ли ка част за ме не и 
ве руј те, увек ћу се по но си ти ти ме – дир ну то 
је по твр дио Бо јан Кри жај, бив ши ски јаш из 
Сло ве ни је. – Та при зна ња ко ја се до би ју на 
кра ју ка ри је ре, на кра ју зад ње тр ке, зад ње 
по бе де, увек су нај дра жа – ре као је Слав ко 
Ку зма но вић, по нос и ди ка ужич ке атле ти ке.

  А ово ве че је би ло и сво је вр сна при ли ка 
да при сут ни по здра ве и два ре пре зен та тив-
ца Ми ло ша За ри ћа и Не бој шу Ђу ри ћа, ко ји 
ће предствља ти Ср би ју на пред сто је ћим Па-
ра о лим пиј ским игра ма.   М. Р. Лу ко вић

Ве ли ка ни на фе сти ва лу спорт ског фил ма
На гра де за жи вот но де ло Ми ле ни и Дра га ну, Да ли па ги ћу, Кри жа ју, Ко ри ци, Ку зма но ви ћу, Ки ти ће вој, Ко сте ли ће вој

Гран при фил му о ша хи сти Ми ха и лу Та љу
На за вр шној ве че ри пе тог Ме ђу на род ног фе сти ва ла спорт ског фил ма до де ље не су на-

гра де за нај бо ља филм ска оства ре ња. Жи ри, на чи јем је че лу био ре жи сер Дар ко Ба јић, 
јед но гла сно је од лу чио да фе сти вал ски Гран при за нај бо љи филм при пад не фил му „Жр тва 
кра љи це“ Ма ри не Ор ло ве из Ру си је, ко ји го во ри о жи во ту ве ли ког ша хи сте Ми ха и ла Та ља.

  На гра да за спорт ске ле ген де у фил му до де ље на је оства ре њу ‘’Ру ко мет ни ван зе маљ-
ци“ ре ди те ља Ју га Ра ди во је ви ћа. При ма ју ћи на гра ду Де јан По по вић, ге не рал ни се кре тар 
Спорт ског са ве за гра да Шап ца, ис та као је да је ово још јед на по бе да злат не ге не ра ци је 
ша бач ких ру ко ме та ша, ово га пу та не на те ре ну већ на филм ском плат ну.

  На гра да за нај бо љу фо то гра фи ју при па ла је фил му ‘’Ја хач’’ у ре жи ји Си бил Ме јр из 
Ве ли ке Бри та ни је. До ма ћем фил му ‘’Та па ви ца’’ о на шем пр вом олим пиј цу,  ра ђен у ре-
жи ји и про дук ци ји Ог ње на Рак че ви ћа и Ми ла на То до ро ви ћа, при па ла је на гра да за ви-
со ке мо рал не вред но сти у спор ту.  За нај бо љи крат ко ме тра жни до ку мен тар ни филм 
про гла шен је ‘’Пр ва трој ка’’ ко ји је ре жи ра ла Азру Ур шан из Ру си је. Жи ри је сма трао да 
је овај филм ве о ма успе шно при ка зао ка ко је за хва љу ју ћи од лу ци да фуд ба ле ри зи ми 
игра ју фуд бал на стао хо кеј у СССР-у и по стао ре пре зен та ти ван спорт у свет ским раз-
ме ра ма. На гра да за нај бо љи ду го ме тра жни до ку мен тар ни филм при па ла је фил му ‘’Из-
бри са но из би о гра фи је’’ ре ди те ља Ву ка Дап че ви ћа и аутор ке Ду шке Јо ва нић. Ре ди тељ 
Жор ди Лом пар ти из Шпа ни је на гра ђен је за нај бо љу ре жи ју фил ма ‘’Бар са са ња’’, ко ји 
при ка зу је ка ко се на пра ви на чин не гу ју вр хун ске вред но сти у спор ту.  Д. Р.
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На Тић пољу је другог јулског викенда одржан трећи музички 
фестивал „Hills Up’“. Прво вече замишљено је да почне жур-
ком пред бином „Хаос у шуми“ и да се настави концертима 

младих бендова, као и главним збивањем – наступом групе „Гене-
рација 5“. Међутим, ове године време је умешало своје прсте  про-
сувши кишу на Тић поље. Све остало, било је очекивано. Легенда 
екс- југословенске музичке сцене, група „Генерација 5“, свирали су 
врхунски, као на највећим фестивалима, пред  масом људи. Хито-
ви „Ти само буди довољно далеко“, „Дублер“ , „Најјачи само 
опстају“ и други, разгалили су како младу, тако и 
публику која је пратила овај бенд кроз време.

Иако је било притисака са разних стра-
на да се, због лоших временских при-
лика, концерти помере или преместе 
на друго место, организатори нису 
поклекли јер су веровали у свој 
пројекат, а пре свега – у публику. 
Наредних дана фестивал је био све 
боље посећен, јер бендови који су 
учествовали на њему и музика коју 
су изводили била је уприличена за све 
љубитеље доброг звука.

 „Људи су показали да има публике за 
наш фестивал, да има и даље љубитеља добре 
свирке и верних фанова бендова без обзира на вре-
менске неуслове,“ каже са осмехом једна од организатора 
фестивала Софија Павловић Луковић, председница  ОУ „Сердар“. 
„Такође бих се захвалила свима који су нас подржали током саме 
организације фестивала, партнерима, општини, ТО Златибор, КСЦ-у 
и свим јавним предузећима општине Чајетина, јер ово је пре све-
га један огроман локални пројекат иза кога  сви стану и заправо је 
понос нашег малог места“. 

Током фестивала вршено је анкетирање публике са жељом  да 
се сазна која је генерација највише присутна на овогодишњем му-
зичком дешавању. Показало се да су у питању најмлађи, деца од 
15 година, и да је и друга бина испунила очекивања. 

„Успели смо да привучемо разне генерације , да спојимо различи-
те звукове. Бина „Хаос у шуми“, први пут ове године, била је веома 
добро посећена и одрадила је управо оно што смо ми хтели, а то 
је – да повеже две врсте музике. Људи су константно циркулисали 
са једне на другу бину; уколико им се не свиђа извођач на главној 
бини и звук који се ту ствара, могли су да оду у стварно фантас-
тичан простор, пре свега, у боровој шуми где је све било некако 
бајковито и магично, чак и за оне који не воле електронску музи-

ку,“ истиче Софија.
А ево шта су о Фестивалу рекле неке од вођа по-

пуларних бендова:
„Баш ми је драг доживљај што сам до-
шао овде! Публика је разних генерација 

и то је оно што највише волим,“ каже 
Дарко Рундек. 

„Ми смо бенд који из године у 
годину на сваке две клупске свир-
ке одсвира један фестивал. Ја сам 
човек који највише ту кочи, јер не 

постоји могућност да се појавимо на 
свим фестивалима на које нас пози-

вају,“ објашњава  Бранко Голубовић Го-
луб из групе „Гоблини“ који је прихватио 

учешће на овом младом златиборском музич-
ком дешавању.

„Све то што изведе клинце на неке ливаде, на нека путо-
вања, то је добро; да мало забораве на мобилне и оне лап-топове 
и компјутер од којих су бледи. Ово је догађај уживо, и то је добра 
ствар“, потврђује Драган Јовановић Крле из „Генерације 5“ .

Организатори су решили да ће на сакупљени новац са прве, хума-
нитарне  вечери додати извесна новчана средства од прихода Фес-
тивала која ће бити уплаћена на рачун фондације „Подржи живот“.  
Иначе су изузетно задовољни како је овај трећи музички догађај 
прошао и обећавају још бољи наредног лета. А до тада, остаје да 
памтимо атмосферу са наших  висова када је, упркос  киши, Зла-
тибор плесао!  М.Р. Луковић 

Златибор је плесао на „Hills Up”-u
Ни киша није успела да поквари трећи музички фестивал одржан у Тић пољу,  

који је потврдио да је понос Златибора и Чајетине 
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На Кра ље вом тр гу на Зла ти бо ру одр жа но је так ми че ње Ли ге шам пи о на нај ја чих љу ди 
све та. Ово не сва ки да шње так ми че ње за овај ре ги он оку пи ло је ве ли ки број по се ти ла ца 
за ин те ре со ва них да на де лу ви де не ка од нај по зна ти јих име на овог спор та. Уче ство ва ло 
је укуп но 11 так ми ча ра, на шу зе мљу пред ста вљао је Вла ди мир Бу ла то вић, док је глав ни 
су ди ја био до ско ра шњи „стронг мен“ Ер вин Ка то на. Три јум фо вао је Ле то нац Аиварс Сма-
ук сте лис, Мар тин Вил да у ер је био дру ги, док је фа во рит де ла пу бли ке, Сло ве нац Ма тјаж 
Бел шак, био тре ћи. При сут ни су се над ме та ли у ди сци пли на ма: ву ча ка ми о на те шког осам 
то на, но ше ња ра ма са точ ко ви ма, Ко на но вом точ ку, по ди за њу ауто мо би ла итд.  И. Ј.

На те ре ни ма Зла ти бо ра овог 
ле та при пре ма ју се мно-

ги до ма ћи и стра ни фуд бал ски 
клу бо ви. Ево шта њи хо ви тре-
не ри ка жу о усло ви ма за при-
пре ме: 

Алек сан дар 
Ја њић, тре нер 
ФК Рад: По де-
ли ли смо лет-
њи бо ра вак 
на Зла ти бо ру 
у две ета пе, 

с об зи ром да има мо иде ал не 
усло ве. При о ри тет је фи зич ка 
спрем ност игра ча и до дат но 
уигра ва ње свих ли ни ја ти ма. 
На рав но, би ће и ја сни ја си ту а-
ци ја око до ла за ка и од ла за ка. 
Дру ги бо ра вак ко ри сти ће мо 
пре све га за ви ше ра да с лоп-
том, али и за све оста ло: тех ни-
ку, так ти ку, фи зич ку сна гу итд.

Кри сти јан Пу штаи, тре нер 
ФК Газ Ме тан (Ру му ни ја): Све 
што смо за ми сли ли, спро ве ли 

смо у де ло на Зла ти бо ру то ком 
при пре ма. У пет утак ми ца има-
ли смо че ти ри по бе де и ре ми, 
али сам ре зул тат ни је ми то ли ко 
би тан ко ли ко при ка за на игра. 
На ста вља мо при пре ме у на шој 
зе мљи и че ка мо пр вен ство.

Ан дреј Чер ни шов, тре нер 
ФК Спар так Су бо ти ца: При-
пре ме су про те кле ка ко тре ба. 
Ве о ма смо за до вољ ни усло ви-
ма ко је смо има ли, од хо тел ске 

услу ге до те-
ре на за рад. 
При ја тељ ске 
ме че ве ис ко-
ри сти ли смо 
на пра ви на-
чин, за до во-

љан сам игром ко ју су мо ји пр-
во тим ци по ка за ли. То ком па у зе 
оста ли смо без не ко ли ко ве о ма 
ва жних игра ча, али ми слим да 
смо до ве ли аде кват не за ме не.

Дра ган Ра до ји чић, тре нер 
ФК Ру дар Пље вља: Дра го ми 

је што сам и 
ја као тре нер 
Ру да ра до вео 
еки пу у стан-
дард ну лет-
њу ба зу, Зла-
ти бор. Ов де 

је сјај но, те шко је про на ћи бо-
ље усло ве од. Овај пе ри од ко ри-
сти мо пре све га да се фи зич ки 
спре ми мо, али и да „осве жи мо“ 
еки пу, са аде кват ним по ја ча њи-
ма. Ми је смо осва ја чи Ку па Цр-
не Го ре, за на ред ну се зо ну мо гу 
обе ћа ти да ће мо се бо ри ти, али 
не мо гу обе ћа ти тро феј, та ко не-
што не мо же се обе ћа ти.

М и  л о  р а д 
Ма ло вра зић, 
ФК Лов ћен: 
Пр ви пут до-
во дим Лов ћен 
ов де, а ме ни 
са мом Зла ти-

бор ни је не по зна ни ца, до ла зио 
сам ов де и ра ни је, као тре нер 

дру гих клу бо ва. Ов де нам осим 
те ре на из у зет но од го ва ра ју и 
кли ма и ис хра на, та ко да нам 
је ло ги чан из бор до ла зак ов де. 
Пре вас ход ни циљ нам је да у 
пред сто је ћој се зо ни обез бе ди-
мо оп ста нак, као и да афир ми-
ше мо мла де игра че.

Де јан Ву-
ки ће вић, ФК 
Зе та: Ми се 
на Зла ти бо-
ру увек осе-
ћа мо као код 
ку ће, на и ла-

зи мо на сва ком ко ра ку на из у-
зет но го сто прим ство. Из ме ни ли 
смо играч ки ка дар, до ве ли и не-
ко ли ко ре пре зен та ти ва ца, што 
се ни ор ских што мла дих, та ко 
да се на да мо да ће мо у пред-
сто је ћој се зо ни по но во би ти ак-
ти ван уче сник бор бе за врх та-
бе ле, што Зе та као клуб ко ји је 
пр ви шам пи он не за ви сне Цр не 
Го ре сва ка ко за слу жу је.  И.Ј. 

Иде ал ни усло ви за при пре ме фуд ба ле ра на Зла ти бо ру

Три ме да ље за Ча је ти ну 
на 53. МО СИ игра ма

На 53. из да њу МО СИ ига ра, одр жа-
ном у Ро га ти ци (БиХ), Ча је тин ци су 
осво ји ли три ме да ље, све три у атле ти-
ци. Ми лош Пен дић три јум фо вао је на 
1.500 ме та ра и 3.000 ме та ра, док је на 
800 ме та ра осво јио брон зу. Дру ги пред-
став ник у атле ти ци, Алек сан дар Је лић, 
до шао је до јед ног сед мог (1.500 м) и 
јед ног осмог ме ста (800 м).

Ко шар ка ши ни су ус пе ли да од бра-
не зла то из По же ге. Они су у раз и гра-
ва њу са вла да ли Бе ра не 37-33, а по том 
по ра же ни од Ба ји не Ба ште 48-45, та ко 
да су за у зе ли 5. ме сто, а исти пла сман 
оства ри ли су и те ни се ри Не бој ша Ши-
шо вић и Вла ди мир Жи ва но вић. Еки па 
у од бој ци на пе ску би ла је осма, од-
бој ка ши це и тим ма лог фуд ба ла су би-
ли де се ти, док су ри бо лов ци и еки па у 
стре ља штву за у зе ли 13. ме сто. Фуд бал-
ски тим Ча је ти не је на отва ра њу ига-
ра по ра жен по сле пе на ла од до ма ћи-
на, Ро га ти це. На ово го ди шњим МО СИ 
игра ма уче ство ва ло је 27 оп шти на из 
БиХ, Ср би је и Цр не Го ре.   И. Ј.

Нај ја чи љу ди све та на Кра ље вом тр гу
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Победници овогодишњег турнира Првен-
ства Србије у одбојци на песку на Златибору 
су Ирена Дробњак и Тијана Басић у женској, 
а Лазар Коларић и Стефан Баста у мушкој 
конкуренцији.

Басићева и Дробњак су у финалу са 2-0 (21-
14, 21-14) биле успешније од Горане Мрђан и 
Теодоре Трифуновић. Треће место припало је 
Наташи Савовић и Катарини Раичевић, које 
су са 2-0 (21-19, 21-12) биле успешније од Нине 
Шкарић и Александре Алексић.

У мушкој конкуренцији Баста и Коларић 
су одбранили титулу освојену на Златибору 
прошле године, победивши у финалу са 2-0 
( 21-17, 21-17) Синишу Антонића и Марка Ни-
колића. Треће место припало је Марку Гале-
шеву и Ђорђу Клашнићу, који су са 2-0 (21-
17, 21-18) победили Александра Гаврилова и 
Милоша Милића.

Најуспешнијим тимовима ‘’Кидс лиге’’ 
председник ОСС Ненад Голијанин поделио 
је мајице, а и ове године главни промотер 
турнира био је потпредседник ОСС Владимир 

Грбић, који је наставио са школицом одбојке 
за најмлађе.

Овогодишњи турнир окупио је укупно 43 
тима (30 у женској и 13 у мушкој конкурен-
цији). Чајетину су представљала три пара: 

Александра Пантовић и Андријана Драго-
вић су поражене у првој фази, док су парови 
Милана Стојић/Снежана Тошић и Словенка 
Стојановић/Анђела Тошић поражени у ква-
лификацијама. И. Ј.

„Златиборски вукови” 
дебитовали у Играма  

без граница
Победник Игара без граница ‘’City games’’ финала за Србију је 

екипа Крагујевца. На завршном такмичењу, одржаном 30.јуна 
на базену хотела ‘’Олимп’’ на Златибору, они су остварили 
најбољи резултат после шест дисциплина, чиме су обезбедили 
пласман у међународно финале које ће се одржати у Биограду 
на мору (Хрватска). Друго место припало је екипи УБ Сомбор, 
а треће Краљеву.

Укупно шест тимова (Крагујевац, Краљево, Чистоћа Сомбор, 
Трстеник, УБ Сомбор и ‘’Златиборски вукови’’) надметало се у дис-
циплинама: летећи ватерполо, спашавање туристкиње, кошарка, 
водене алке, пршута и весло. Треба истаћи да је у игри спашавање 
туристкиње екипа УБ Сомбора резултатом 1.45 минута оствари-
ла рекорд, док је по први пут била заступљена игра водене алке.    

Домаћи тим ‘’Златиборски вукови’’ (Мирко Петровић, Милица 
Јокић, Слађана Вуловић, Никола Јеремић, Зоран Сапун, Радосав 
Цветић, Славица Богдановић, Сретен Божовић, Милан Коваче-
вић) заузео је шесто место у укупном пласману, али треба узети 
у обзир да је ово било њихово дебитантско учешће. - Публика 
нас је бодрила, али ми смо ипак нови у свему овоме. Спремали 
смо се свега два дана, а у противничким тимовима било је мо-
мака који се баве ватерполом, биатлоном. Мислим да се може-
мо спремити за наредну годину, чак и за Европу - каже Мирко 
Петровић. И. Ј.

На Златибору одржан турнир  
Првенства Србије у одбојци на песку
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Фудбалери ‘’Златибора’’ поче-
ли су припреме за нову се-

зону, у којој ће, после деценију 
и по паузе, наступати у Српској 
лиги. Нови тренер Чајетинаца 
је доскорашњи првотимац Вла-
димир Мудринић, док је доса-
дашњи шеф струке Милан Чан-
чаревић преузео место спортског 
директора. 

- Мало сам и ја затечен, али 
је кад-тад морало доћи до ово-
га. Ово је нова улога, тотално 
другачија од свега до сада, али 
се без обзира на све, надам да 
ћемо наставити стазом успеха. 
Наравно, стручни и људски ква-
литети Милана Чанчаревића 
много ће ми помоћи у раду, он 
се ипак бави овим послом преко 
30 година - истакао је нови шеф 
струке, који је крајем претходне 
сезоне нагласио да би клуб у 
повратничкој сезони у Српској 
лиги требало да тежи што ви-
шем пласману, како се не би 
дошло у ситуацију да се бори за 
опстанак. Сличног мишљења је 
и сада, као тренер.

- Као играч никада се нисам 
задовољавао малим ствари-
ма, увек треба стремити ка ви-
шем. И трудити да се што више 
стабилизујемо и прилагодимо 

овом рангу, у коме дуго нисмо 
учествовали.

Нова функција представља 
изазов и за досадашњег трене-
ра Милана Чанчаревића, човека 
који је водио клуб кроз три вео-
ма успешне године, током којих 
су „прескочена“ два такмичарска 
ранга.

- Мислим да својим иску-
ством могу доста да помогнем 

у раду свих клупских селекција. 
Наравно, пружићу безрезервну 
подршку Мудринићу, чиме ћу 
му узвратити за подршку коју 
је он мени давао на терену, као 
играч. Велика је разлика између 
играчког и тренерског посла, 
али мислим да ће се изборити с 
тим, уз подршку свих нас. Теш-
ко је, као и свуда у српском фуд-
балу, поготово када радиш као 

тренер, али он може да се из-
бори са тим – каже Чанчаревић, 
додајући да ће се клуб приликом 
довођења играча и даље водити 
логиком ангажовања фудбалера 
из овог региона.

Председник клуба Вељко Ра-
дуловић сматра да је промена 
на клупи логичан след догађаја.

- Већ три године све радимо 
плански, тако је и сада. Чанчаре-
вић, који је веома добро радио 
у претходне три године, сада је 
прешао на још одговорније ме-
сто, а на његово дошао човек 
који је у претходне три године 
био лидер екипе на терену. Ис-
крено се надам да ће у скоријој 
будућности Мудринић водити 
неки од суперлигашких клубова.   

 ФК ‹›Златибор›› је већ анга-
жовао неколико нових играча. Ту 
су повратници  Иван Лучић, Ми-
лан Јездимировић, Александар 
Божовић и доскорашњи фудба-
лер Чајетине Марко Костадино-
вић, као и новопридошли Влади-
мир Јашић (‘’Вождовац’’), Драган 
Павловић (‘’Шумадија’’ Аранђе-
ловац), Владимир Илић (‘’Доњи 
Срем’’, бонус играч) и Немања 
Анђелковић (‘’Мокра Гора’’, бо-
нус играч).

 И. Јанковић

Фудбалери „Златибора” 
почели припреме  
с новим тренером

Владимир Мудринић преузео вођење екипе,  
Милан Чанчаревић спортски директор

Кошаркашки ас  
Душко Савановић 
одржава форму  
на „Швајцарији”

Одскорашњи члан ‘’Динамо Сасарија’’ 
Душко Савановић користи боравак са по-
родицом на Златибору и за индивидуал-
не тренинге, које спроводи на „Швајца-
рији“. - Годинама је ово мој други дом, 
већ две деценије овде спроводим бази-
чне припреме, јер као професионални 
спортиста не смем да се опустим преви-
ше. Првенствено, услови су фасцинант-
ни.  Боравио сам по Европи, али ово је 
заиста посебан спортски центар који се 
развија за сваки вид спорта, А да не по-
мињем сир, кајмак, дуван чварке... пра-
ва „спортска“ исхрана - каже Савановић, 
бивши играч Бајерна, Ефеса, Уникса, Ва-
ленсије, пред којим је нови изазов- ита-
лијански „Палаканестро“. И. Ј.
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Женска кошаркашка ре-
презентација Србије 
кренула је ка  титули 

европских првакиња са припре-
ма на Златибору, а уочи пред-
стојећих Олимпијских игара у 
Рију поново су наше златне де-
војке на златној планини обавила 
припреме. Председник општине 
Чајетина Милан Стаматовић по-
сетио је кошаркашице и честитао 
им златну медаљу на Европском 
првенству, будући да им је и тада, 
када су биле на припремама пред 
то такмичење, пожелео срећу. 

 У свом обраћању златним де-
војкама  зажелео им је успех на 
Олимпијади и изразио захвал-
ност што је Златибор одабран 
за њихове припреме. „Златибор 
пружа све услове за припреме 
врхунских спортских екипа, а све 
екипе које су боравиле овде за-
бележиле су озбиљне резултате 
у својим такмичењима. Надам се 
да ће то и сада бити“, поручио је 
Стаматовић, додавши да су ове 
репрезентативке достојни пред-
ставници Србије и нашег народа. 

Марина Маљковић, селектор-
ка женске кошаркашке репрезен-
тације, истакла је да је Златибор 

традиција када је реч о припре-
мама  ове репрезантације. 

„Поред свих тешкоћа и про-
блема које се дешавају у свету, 
јер велики број играчица живи 
у иностранству, прија нам што у 
својој земљи имамо овакво једно 
место које нам пружа мир. Зла-
тибор је идеалан центар, где се 
ми као екипа осећамо добро. А 

ја као селектор када играчица-
ма постављам велике захтеве 
имам обавезу и да им омогућим 
да се оне телом и духом осећају 
добро, и то је оно што им Злати-
бор пружа. Ми смо у овом мо-
менту могле да будемо у Аме-
рици у припремама за највеће 
светско такмичење, али смо 
ипак одабрале да будемо у хоте-

лу ‘Олимп’ на Златибору“, рекла је 
Маљковићева у свом обраћању. 

На питање каква су очекивања 
на предстојећем најзначајнијем 
такмичењу, селекторка је иста-
кла да је најконкурентнија екипа  
САД, док су све остале: Сенегал, 
Канада,Кина, Шпанија, Србија 
равноправно добре.“Борићемо 
се за Србију свим срцем“, закљу-
чила је селекторка.

 Кошаркашице су биле изузет-
но задовољне припремама на 
Златибору. „Навикле смо на при-
преме овог интензитета, дуги низ 
година смо у Маринином систему 
и знамо која су очекивања од нас. 
На Златибору нам је најлакше да 
све брже прође уз добар рад и до-
бро друштво. Свесне смо величи-
не такмичења које је пред нама и 
шта оно носи, идемо спремне, али  
девојке ће бити свесне тек када 
оду на само такмичење“, рекла 
је о припрема Невена Јовановић 
која игра на позицији бека.

Након овог сусрета, председ-
ник општине Чајетина и репре-
зентативке разменили су покло-
не. Да и на новом такмичењу 
ових девојака  буде срећно и бе-
рићетно.  М.Ј.

Златибор доноси срећу 
кошаркашицама Србије

Пред наступ на Олимпијади у Рију, као и пред Европско првенство на коме су се окитиле златом, 
репрезентативке обавиле припреме на Златибору. – Жеље за успех од председника Стаматовића


