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Председник оПштине Милан стаМатовић

И
за нас је изазовна и тешка, али 
веома успешна година за општи-
ну Чајетина. Уз добар однос пре-

ма грађанима, уз посвећеност пројекти-
ма, радећи за народно добро направили 
смо  резултат и запажен успех. Није би-
ло лако, посебно због проблема које смо 
имали на релацији општина – министар-
ства. Али истрајали смо, успели све пла-
нирано да реализујемо’’...

Овим речима Милан Стаматовић, пред-
седник општине Чајетина, описује годину 
на измаку.  Каже да је она једна од најус-
пешнијих за ову локалну самоуправу у по-
следњој деценији. 

„Вредно смо радили и мотивисали 
унутрашње снаге и ресурсе у локалној са-
моуправи. Имали смо велику подршку од 
наших суграђана и инвеститора, као и ту-
риста који су допринели да општина Чаје-
тина бележи овако добре резултате и ви-
сок рејтинг. У велике пројекте ступило се 
након што је протеклих година припреман 
пословни амбијент и омогућавано грађани-

ма да доставе своје захтеве и остваре права  
везана за сарадњу са локалном самоупра-
вом’’, напомиње председник за ‹›Злати-
борске вести››, додајући да је ова локална 
власт дала и велики допринос да грађани 
општину доживљавају као своју кућу, сер-
вис грађана у правом смислу те речи.

„Велики број захтева, како инвеститора 
тако и грађана, односе се и на вид правне 
помоћи, будући да у малим срединама не 
постоје канцеларије за пружање подрш-
ке у правном смислу, а адвокатске услу-
ге су скупе. Многи због неинформиса-
ности и правне несигурности често губе 
и имовину. Имамо захтеве људи са посеб-
ним потребама, старих, немоћних, захте-
ве за издавање грађевинских и употреб-
них дозвола, за изградњу инфраструктуре 
у сеоским срединама, захтеве буџетских 
корисника за адаптацију и реконструк-
цију школа, дечјих вртића...И ми смо били 
спремни да свим поменутим, различитим 
видовима захтева изађемо у сусрет’’.

Кад је реч о великим пројектима, они 
који су овде започети у 2015. години биће 
реализовани у наредној, каже Милан Ста-
матовић, оцењујући да су у њиховом ост-
варењу стабилни извори финансирања 
били најважнији.

„Упоредо са нашим пројектима од ло-
калног значаја, тражимо начин да ресорна 
министарства подрже пројекте који су од 
националног интереса. Мислим на гондолу 
преко Златибора, која је сигурно национал-
ни пројекат, затим на крак ауто-пута и на 
аеродром Поникве. Реч је о пројектима(по-
себно аеродром и ауто-пут) веома важним 
за развој читавог овог краја. Нажалост, није 
било разумевања и подршке државе за ове 
наше захтеве, не знам из којих разлога се 
западна Србија мимоилази у овим капи-
талним подухватима. У наредном периоду 
инсистираћемо да се ови пројекти покрену, 
јер су у интересу целе земље.’’

Свеукупно гледано, како је рекао, у 
општини Чајетина је постигнут један од-
личан резултат током 2015. године, створен 
повољан привредни амбијент. Одлуке су 
добро планиране, планска документација 

добро урађена. Велики број инвеститора 
улагао је овде, издато је преко 100 грађе-
винских дозвола за различите објекте...

У 2016.години предстоје такође веома ва-
жни послови. Неке од њих издваја Милан 
Стаматовић с нагласком на спољнополи-
тичке односе као значајним предусловом. 

„Надам се да ће Србија кренути у оз-
биљнију сарадњу са Русијом. Томе може 
много допринети Канцеларија за сарадњу 
са Руском Федерацијом коју смо отвори-
ли на Златибору. Мислим да би те везе у 
наредном периоду могле дати резултате,  
јер ће Европска Унија  постављати нове 
услове који ће ићи на штету национал-
них интереса Србије и наше економије’’, 
предвиђа председник општине Чајетина 

истичући да је, с тим у вези, и Српска На-
родна партија, чији је он потпредседник, 
дала велики допринос у очувању нацио-
налних интереса и на сопственом приме-
ру показала како се одговорно понашати.

Код будуће трасе ауто-пута кроз овај 
крај најважнија залагања биће, како је 
нагласио, да та модерна саобраћајница 
прође што ближе Златибору и да се упо-
редо гради крак према Републици Срп-
ској. Оно што је такође врло значајно за 
привреду и туризам овог подручја, а за-
хтева мања улагања, јесте оспобљавање 
аеродрома Поникве и за слетање већих 
летилица. Стаматовић најављује да ће се 
покренути иницијатива и упутити влади 
како би се ова ваздушна лука што пре ос-
пособила за те намене.  М. Ј.

Иза нас веома успешна  
година за општину Чајетина 

Уз добар однос према грађанима, уз посвећеност  
пројектима, радећи за народно добро направили  

смо резултат и запажен успех

Честитка председника 
свим становницима 
општине Чајетина 

Свима честитам Нову 2016. годину 
и божићне празннке уз најлепше жеље. 
Пожелећу више међусобног уважа-
вања и толеранције која ће нам бити 
најпотребнија у годинама испред нас. 
Нека ово буде прилика да схватимо да 
морамо поштовати једни друге.
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Бојана Божанић, ПоМоћница Председника оПштине Чајетина

С
матрам да је 2015.година била врло успешна”, оцењује 
за „Златиборске вести” Бојана Божанић, помоћница 
председника општине Чајетина, па ту своју оцену ова-

ко образлаже:
- Туризам, као најзначајнија привредна грана код нас дож-

ивео је прави ,,бум”. Време нас је послужило и сви капацитети 
на Златибору били су попуњени готово целе године. Велики 
део капацитета био је попуњен почетка децембра, а желим 
да истакнем да је томе допринео и велики број конгреса и се-
минара, одржаваних током периода вансезоне на Златибору. 
Мора се поменути и зимска сезона која је била рекордна за 
Торник па се по први пут након дужег времена могло ужи-
вати на стазама и за ускршње празнике половином априла. 

- Ову годину обележиле су значајне инвестиције у наш ту-
ристички центар. Велики број српских инвеститора одлучио 
се да уложи у Златибор. То је од изузетне важности за уна-
пређење привредног амбијента наше локалне заједнице, а 
опет резултирало и већим могућностима општине да ула-
же даље у инфраструктуру, у развој пословне и инвестицио-
не климе на територији читаве општине. То нам помаже да 
остварујемо зацртани циљ - равномеран развој свих делове 
наше општине. Сигурно је да ће сви ти инвеститори, који су 
овде уложили, врло брзо имати могућност да поврате уло-
жена средства обзиром на све већи број туриста који на Зла-
тибор долазе, како због климе, тако и због богатих садржаја 
у читавој околини. 

- Година за нама остаће упамћена и по почетку најзначај-
није инвестиције коју тренутно општина Чајетина реализује: 
изградње панорамске гондоле. Ове 2015.године постављен је 
камен темељац и потписан уговор са одговорним извођачем 
радова што значи да су припремни радови кренули. Прва оп-
рема је стигла из иностранства, а конкретни радови почињу 
од марта. Дакле, помињемо 2015. као годину почетка рада 
на овом пројекту. 

  Годину су обележили и значајни приходи који су се сли-
ли у општинску касу од накнада и пореза, показујући да је 
општина Чајетина место у које се верује и које иде корак ис-
пред свих. Морам да кажем да је заиста година за нама го-
дина коју ће бити тешко превазићи по успеху – истиче гос-
пођица Божанић.

На наше питање шта очекује од наредне године у којој су 
избори, она одговара:

- ,,Верујем да код нас, у општини Чајетина не би требало да 
буде неких великих одступања и разлика у односу на прет-
ходни период. Укупно посматрано, мислим да смо се заиста 
потрудили да као локална заједница направимо један квали-
тетан пословни амбијент и добро место за живот људи и бо-
равак туриста. Сигурна сам да ће то људи знати да цене и да 
неће дозволити да буду увучени у каљугу лажних изјава, дезин-

формација и клевети којима појединци ,,бомбардују” поштене 
грађане углавном преко друштвених мрежа. Знам да ће наш 
народ врло добро знати да оцени оно што је ова општинска 
власт за њих урадила”.

 Актуелне односе и збивања на политичкој сцени у општини 
Чајетина наша саговорница овако коментарише: „Што се тиче 
локалног парламента, сматрам да тамо влада атмосфера кон-
сензуса и политичке коректности, уз позитивне критике. Ради 
се у циљу унапређења заједнице без сувишних и беспредмет-
них дискусија на рачун различитих политичких ставова или на 
личном плану. Сви се труде да дају свој допринос максимално 
и заиста мислим да смо достигли ниво општег политичког ува-
жавања и контунуитета, што је јако важно за функционисање 
једне локалне заједнице. Политичка стабилност је нешто што 
највише доприноси успеху локалне самоуправе и све општине 
треба томе да теже. Ми смо успели тај циљ да достигнемо неко-
лико година уназад и верујем да ће тако бити и у будућности”, 
каже за „Златиборске вести’’ Бојана Божанић. М. Ј.

Година успеха 
која ће се тешко 

превазићи

Као локална заједница заиста смо 
се потрудили да направимо  

квалитетан пословни амбијент  
и добро место за живот људи  

и боравак туриста. Сигурна сам да 
ће наш народ врло добро  
знати да оцени оно што је  

ова општинска власт урадила  
у протеклом периоду
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дејан шкодрић, шеф одБорниЧке груПе дсс и снП у локалноМ ПарлаМенту

Годину за нама на подручју општине Чајетина оцењује успешном годином важних  
одлука и инвестиција, с тим што истиче и добру сарадњу власти са опозицијом

Остварена политичка стабилност 
користи важним пројектима

Д
ејан Шкодрић је шеф одборнич-
ке групе ДСС и СНП у локалном 
парламенту општине Чајетина. 

Та групација чини већину и водећу сна-
гу у овој локалној самоуправи, иза које 
су важни резултати и многи остварени 
или започети подухвати. Неки од њих, 
попут гондоле од центра Златибора до 
врха Торника, представљају стратешке 
потезе предузете у корист унапређења 
општег амбијента и квалитета живота 
људи на овом подручју.  

 Годину за нама у општини Чајетина 
Шкодрић у изјави датој ‹›Златиборским 
вестима›› оцењује као успешну. Сматра 
је, пре свега, годином важних одлука и 
инвестиција, с тим што истиче и добру 
сарадњу локалне власти са опозицијом.

„Усвојили смо планску документацију 
и донели низ важних одлука. То је био 
врло значајан посао, на основу њега је 
издат и велики број грађевинских дозвола. Тиме смо омо-
гућили великом броју инвеститора да улажу на територији 
наше општине. Да у складу с прописима граде модерне објек-
те који ће употпунити и осавременити туристичку понуду 
Златибора››, истиче Дејан Шкодрић, па наставља: 

   ‘’Започели смо, такође, и неколико великих пројеката. 

Међу најзначајнијим су градња златибор-
ске гондоле и постројења за пречишћа-
вање отпадних вода. Од значаја је и што 
смо на време усвојили буџет за наредну 
годину, као и планове рада наших јавних 
предузећа. То ће им омогућити да несме-
тано раде већ од 1. јануара“, напомиње за 
наш лист шеф одборничке групе ДСС и 
СНП у чајетинском парламенту.

   Оцењујући политичке односе у овој 
општини, овај наш саговорник посебно 
помиње да су се током године на измаку 
десиле одређене промене: ‹›Основана је 
нова политичка партија, али то ипак није 
утицало на добар рад локалног парламен-
та. Сматрам да чајетинска скупштина по 
свом раду може служити за пример дру-
гима у овом делу Србије. Захваљујући ко-
ректном политичком односу између свих 
локалних чинилаца постигли смо поли-
тичко јединство. А посебно је важно да 

таква политичка стабилност траје барем још неколико годи-
на, без обзира на састав скупштинске већине. Само стабилни 
односи у локалном парламенту омогућили би да се заврше 
овде започети велики пројекти“ наглашава Дејан Шкодрић. 
По његовом мишљењу, сваки другачији сценарио Чајетину 
би успорио и вратио уназад.  М.Ј.
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У 
изјави за ‹›Златиборске вести›› Ми-
лан Лазовић, који предводи одбор-
ничку групу „Златиборски поглед“, 

истиче да је ово једина одборничка група 
која је у овом сазиву Скупштине општине 
Чајетина остала у целини.

„Све остале групе претрпеле су про-
мене, поделе и цепање, тако да ми данас 
у локалној скупштини ни немамо опо-
зицију осим  ГГ „Златиборски поглед“. 
Током све четири године функциони-
сања наша одборничка група настоја-
ла је да буде конструктивна опозиција 
овој власти. Настојали смо да усмеримо 
извршиоце власти на прави пут и ука-
жемо на озбиљне проблеме. Да им по-
могнемо да своје искуство које имају, 
посебно председник општине, заједно 
доведемо до савршенства. Надам се да 
смо својим деловањем послали и пору-
ку грађанима у циљу предстојећих из-
бора и њиховог опредељења на њима››.

  Када је реч  о односу између поли-
тичких партија, Лазовић напомиње да 
се испрофилисала једна опција која не 
постоји у скупштинском сазиву на ре-
публичком нивоу. Опција која по инер-
цији велике партије која врши власт у 
републици  овде нема своје представ-
нике. На следећим изборима имаће јако 
упориште у Београду и сигурно ће поку-
шати да обезбеди своје интересе преко 
локалног одбора.

 „Са друге стране, надам се да ће гру-
пација која је подељена између ДСС-а и 
СНП-а на следећим изборима помоћи 
да се у општини Чајетина реши „једно-
умље“. Још увек функционише нешто 
што се зове већинска власт. У таквом де-
ловању никада не знате да ли је то што 
радите добро и квалитетно, чим немате 
некога ко ће томе да опонира››, сматра 
челник ГГ ‹›Златиборски поглед››.

  Оцењујући годину за нама, Лазовић 
каже да је била добра када се посматра 
територија општине Чајетина. На Зла-
тибору се одвија својеврстан успон, до-
лази до великог пражњења капитала 
којим се у последњих пет до седам го-
дина интензивно гради. Област градње 
је једина област у којој постоји експан-
зија. Са друге стране, држава је у таквим 
друштвеним околностима да је евиден-
тан и пад потрошње, па самим тим и 
производње. 

‹›Смањена су и улагања у произ-
водњу, па немамо вишак производа 
који би могли да понудимо иностран-
ству. Постоји и трећа страна, која се у 
нашој општини дефинише као сеоско 
становништво, коме је суђено да живи 
од пољопривреде а нема утицаја на  
тржишне односе. Као и у сваком дру-
гом послу и овде су приметне хиерар-
хије када је реч  ценама и количинама. 

Код нас, поред тога што је приметан 
тренд опадања броја становника, опа-
да и бројно стање стоке што није добро 
јер једна трећина становништва од тога 
живи. Смањили су се и тржни вишкови 
које би требало пласирати на тржиште.

 Сви напори које улаже општина Чаје-
тина да што више новца определи за 
развој те области имају двојако дејство. 

Помаже се пољопривредним произ-
вођачима, али се ствара појава да се 
број произвођача смањује. Кроз страте-
гије развоја дефинисано је да не пома-
жемо само велике произвођаче већ све, 
што сматрам погрешном политиком и 
на државном нивоу››, оцењује Лазовић и 
изражава очекивања да ће се то ускоро 
променити, те да ће произвођачи поред 
регистрованих газдинстава имати и ли-
чне карте - базу података где ће се тачно 
знати са ким се сарађује, кога желимо 
да стимулишемо и који је наш крајњи 
циљ, те ко ће бити носиоци пољоприв-
редне производње у нашој општини. 

Оно што је за њега важно у години 
пред нама су избори. ‹›На реду су локал-
ни избори, вероватно и парламентарни, 
очекујем да ће то бити  тешка ситуација 
за мале средине попут наше у Чајетини. 
Због тога што имамо Златибор на нашој 
територији који привлачи и оне који се 
баве грађевином, политиком, разне 
структуре. Не смемо заборавити ни да 
је 25 хиљада хектара државне земље на 
територији наше општине, што прето-
чено у новац није мало. 

У праву је председник Стаматовић 
када  каже да би то могло да реши суд-
бину државе. Мислим да ће  тако и бити, 
јер ако се држава одрекне своје земље 
у корист приватника ми ћемо стварно 
бити у проблему, а Златибор посебно. 
Оно што још не иде на руку нашем ло-
калном становништву је повећање оба-
веза, трошкова. Локално становништво 
је у раскораку између мале неомалте-
рисане куће и могућности да буде сув-
ласник у неком објекту који би њихови 
суинвеститори направили на њиховом 
плацу и где би добили свој апартман. 

Тиме се губи могућност да се баве до-
маћом радиношћу, што је раније био је-
дан од водећих извора прихода наших 
суграђана. Имаћемо и проблем како да 
подмиримо све обавезе које происти-
чу из пореза на имовину, пореза  на 
доходак као и великог броја накнада и 
такси када тржиште обилује великом 
понудом апартмана који су у компле-
ксима са пратећим садржајима. А гос-
ти иду тамо где је боља понуда. Бојим 
се да ће мали издаваоци остати у том 
случају без тржишта››, предвиђа Милан 
Лазовић. М. Ј.

Милан лазовић из груПе грађана „златиБорски Поглед“

Добра година за општину Чајетина

на златибору се 
одвија својеврстан 
успон, долази до 

великог пражњења 
капитала којим се 
у последњих пет 
до седам година 

интензивно гради. 
Област градње 

је једина област 
у којој постоји 

експанзија
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радован јојић, Председник оПштинског одБора дс-a у Чајетини

Р
адован Јојић, председ-
ник Општинског одбора 
Демократске странке у 

Чајетини и одборник ове опо-
зиционе партије у чајетинској 
Скупштини општине, истиче 
за „Златиборске вести’’ да је 
2015. годину обележила градња, 
а помиње и обавезу реализа-
ције нових инфраструктурних 
пројеката.

 „Чајетина је општина са ве-
ликим буџетом у односу на 
број становника, огромним  
потенцијалима и великим бо-
гатством у земљишту. Најзна-
чајнији туристички центар у 
Србији је на територији ове 
општине и ја делим мишљење 
великог броја људи који дола-
зе на Златибор да је ову годину 
обележила претерана градња, 
поготово кад погледате цен-
тар који је добио прве солите-
ре. Волео бих да 2017. године, 
како је најављено, Златибор 
добије изглед који прописује 
туристички центар прве кате-
горије. Нисам против тога ако 
може да издржи постојећа ин-
фраструктура, ако ће то нама 
да задржи госте и доведе нове“, 
казује овај одборник, који је од 2000. до 
2004. године био председник општине 
Чајетина. 

Јојић наглашава да се све гради према 
планској документацији коју је усвоји-
ла скупштина те а је општина у финан-
сијском смислу стабилна, али појашња-
ва зашто је гласао против.

„У локалном парламенту сам био про-
тив тог плана јер сам сматрао да то нис-
мо у стању да испратимо инфраструк-
туром у овом тренутку, што је кључни 
проблем. Био сам  и против кредит-
ног задужења за гондолу. Мислим да су 
Златибору потребни нови садржаји, али 
ако нисмо решили питање аутобуске 
станице и пијаце, мада видим да се то 
решава, и ако немамо фабрику за пре-
чишћавање отпадних вода онда није 
на првом месту гондола“, рекао нам је 

председник чајетинских демократа, до-
дајући да његово мишљење деле и мно-
ги гости Златибора.

„Не спорим да савремени туризам 
захтева новине, али наглашавам да ог-
ромну градњу морају да прате разновр-
сни садржаји, али не један веома скуп 
као што је гондола.Рецимо, теретане на 
отвореном које мало коштају сјајно су 
прихваћене“, аргументује он своје твр-
дње. 

Коментаришући односе међу поли-
тичким партијама код нас Јојић тврди 
да се тензије полако смирују. 

„Ми у Демократској странци смо 
принципијелно указивали на пропус-
те, нисмо ми ту да хвалимо. Што се тиче 
односа СНС и локалне власти, ти одно-
си су исти као у Србији, ништа то није 
ново. Напредњаци  покушавају утицај 

свог председника да пресли-
кају на локалне средине. Мож-
да су за неке ствари у праву, 
али не треба радити на силу, 
већ демократски, иако то није 
својствено Србима. Имам ути-
сак да се одборници не при-
премају за седнице. Верујем 
да би у супротном парламен-
тарни живот у Чајетини био 
квалитетнији, а скупштина би 
боље функционисала. За важне 
одлуке треба да постоји саглас-
ност већег броја одборника, 
односно да буду укључени сви, 
а оно што је још моја замерка, 
и мислим да је законска обаве-
за, јесте да у креирање буџета 
мора бити укључена јавност“,  
наглашава Јојић.

Он предвиђа да ће и следећу 
годину обежити градња и нова 
улагања, јер она прате избор-
не године каква је пред нама. 

„Знам да се тим улагањима 
грађани радују и ја подржа-
вам, на пример, асфалтирање 
сеоских путева у Бранешци-
ма. Стублу, Шљивовици... Али 
и даље, као одборник са Зла-
тибора,  мислим да Златибор 
мора бити приоритет, те да не 

смемо да имамо рупе на путу и прљаве 
улице у туристичком месту због градње, 
уочи новогодишњих празника“, истиче 
овај наш саговорник.

Као одборник опозиционе Демократ-
ске странке верује да ће та партија – у 
којој је он 25 година а која је у општини 
била на власти од 2000. до 2004. годи-
не – после избора који се очекују 2016. 
године активније учествовати у поли-
тичком животу Чајетине, јер, како каже, 
у протеклом периоду нису уважавани 
ставови ове странке бар кад је реч о ве-
ликим пројектима. 

„Мислим да смо били конструктивна 
опозиција, са жељом да општина буде 
што успешнија. Различита мишљења 
треба да доносе просперитет, а не су-
коб“, закључује Радован Јојић. 

М. Ј.

Градња обележила 2015. годину
„Мислим да смо били конструктивна опозиција, са жељом да општина буде што  

успешнија. Различита мишљења треба да доносе просперитет , а не сукоб”

Подржавам асфалтирање сеоских 
путева, али мислим да златибор 

мора бити приоритет.  
не смемо да имамо прљаве  
улице у туристичком месту  

због градње
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М
и ни стар ка гра ђе ви нар ства Зо ра на Ми хај ло вић по-
ма ло нео че ки ва но је по чет ком де цем бра до шла на 
Зла ти бор, у пр во пред ста вља ње тек усво је ног За ко-

на о оза ко ње њу обје ка та ко ји она про мо ви ше. 
Њен до ла зак био је из не на ђе ње за мно ге ко ји су пра ти ли 

ви ше ме сеч на де ша ва ња: упор не по ку ша је ње ног ми ни стар-
ства да хи ља де хек та ра др жав не зла ти бор ске зе мље пре ба ци 
у при ват не ру ке, за тим јав не про зив ке, ми ни стар кин из ра зи-
то не га ти ван од нос пре ма ста во ви ма и ра ду ру ко вод ства оп-
шти не Ча је ти на, сла ње мно гих ре пу блич ких ин спек ци ја да до 
нај сит ни јих де та ља про ве ра ва ју рад ове ло кал не са мо у пра-
ве... За то се ја ви ла не до у ми ца от куд Зо ра на ов де и шта тим 
до ла ском, за пра во, же ли да по ру чи.

   А ми ни стар ка је до шла на сме ја на, 
као да се ни шта пре то га ни је до го ди ло. 
До че као ју је у цен тру Зла ти бо ра, го сто-
при мљи во али од ме ре но, пред сед ник 
оп шти не Ча је ти на Ми лан Ста ма то-
вић са са рад ни ци ма. Но Зо ра на је од-
мах от кло ни ла сва ку од ме ре ност и ре-
зер ву: пред ло жи ла је да за јед но оби ђу 
зла ти бор ска гра ди ли шта, а он да у шет-
њи тр жним цен тром, док су но ви на ри 
и сни ма те љи с ка ме ра ма пра ти ли сва-
ки њи хов ко рак, ухва ти ла Ста ма то ви ћа 
под ру ку и са свим при ја тељ ски с њим 
раз го ва ра ла о про бле ми ма ко је тре ба 
ре ша ва ти. По том су за јед но се ли у ка-
фе ‘’Ада ђо’’, да би из ја ве за јед но ка сни је 
да ли у хо те лу ‘’Ду нав’’ где је и оба вље но 
пр во пред ста вља ње но вог за ко на.

Пред сед ник Ста ма то вић се нај пре 
за хва лио ми ни стар ки ко ја је, ка ко ре-
че, пр ви ми ни стар из ове вла де ко ји је 
зва нич но по се тио оп шти ну Ча је ти на. 
‘’Из гле да да у ово да на шње вре ме мо-
ра те да кри ти ку је те ми ни стре да би 
они до шли у ма њу сре ди ну или опо зи-
ци о ну оп шти ну као што је Ча је ти на’’, 
при го во рио је зла ти бор ски чел ник, да 
би се освр нуо на За кон о оза ко ње њу 
обје ка та:

 - Ми смо изрекли своје ставове и 
критике на рачун закона о озакоњењу, 
навели конкретне примере што се 
тиче Златибора и неких објеката који су овде грађени, где ће 
поједини инвеститори бити награђени овим законом. Али ус-
пели смо у овом кратком разговору да нађемо нека решења 
у нашим општинским одлукама, где ћемо моћи додатно да 
опорезујемо оне који су градили за тржиште и комерцијалне 
објекте. Овде нећемо дозволити да буду фаворизовани они 
који су у градњи били дрски и безобразни у односу на оне 
који су радили у складу са дозволама и на својој земљи – ис-
такао је Милан Стаматовић, напoменувши да ће, за разлику 
од ових који бесправно раде на узурпираној државној земљи, 

као што је био случај са ПК „Златибор“ и „Златибор туристом“, 
инсистирати да надлежне институције реагују. Очекујемо да 
надлежни ову аферу расветле до краја,  јер све указује да по-
менуте афере воде до врха градске власти у Београду.

Ми ни стар ка је нај пре ре кла да не при хва та и не при ста је да 
би ло ко ка же да За кон о оза ко ње њу обје ка та шти ти тај ку не и 
кри ми нал це. – Ни ти ја шти тим тај ку не и кри ми нал це, ни ти 
ћу то ика да ра ди ти. Си гур но је сте да ће овај за кон омо гу ћи-
ти да од 1,5 ми ли о на не ле гал но из гра ђе них обје ка та око 85 
од сто, ко ли ко су по ро дич не ку ће и ста но ви, бу де оза ко ње но, 
да љу ди до би ју сво је па пи ре и бу ду упи са ни у ка та стар. Ве-
ро ват но се мо же де си ти да не ко бо ље про ђе не го што би про-

шао, али то су си ту а ци је кад пра ви те 
ове вр сте за ко на – ка за ла је Зо ра на 
Ми хај ло вић, до да ју ћи да је до шла на 
Зла ти бор јер се ов де мно го гра ди.

 На пи та ње но ви на ра шта ће би ти 
ако се пред Устав ним су дом утвр ди да 
је за кон не у ста ван, од го во ри ла је: – 
Ово ни је ни пр ви ни по след њи за кон 
где по сто је од ре ђе ни ко мен та ри и ди-
ле ме. Ви де ће мо ако се то бу де под не-
ло шта ће Устав ни суд до не ти као сво-
ју од лу ку. Гра ђа ни, ме ђу тим, тре ба да 
зна ју да за кон ва жи и при ме њу је се у 
це лој Ср би ји, све док друк чи ја од лу-
ка не бу де до не та.

   А упи та на о по ку ша ју пре ба ци ва-
ња др жав ног зе мљи шта ПК ‘’Зла ти-
бор’’ у при ват не ру ке, Зо ра на је ка за-
ла да су та ре ше ња по ни ште на и да се 
во ди кри вич ни по сту пак про тив љу-
ди у ми ни стар ству ко ји су то ура ди-
ли, јер се ис по ста ви ло да су не ки од 
уче сни ка би ли бли ско ве за ни са пред-
став ни ци ма ПК ‘’Зла ти бор’’. – Знам 
да је је дан део тог зе мљи шта ве зан и 
за гон до лу ко ја ов де тре ба да се гра-
ди. Ни ко не ма ни шта про тив то га да 
се гра ди гон до ла, али на рав но све у 
скла ду са за ко ном и у том сми слу пи-
та ње ПК ‘’Зла ти бор’’ мо ра би ти ре ше-
но – до да ла је она.

   Пред сед ник оп шти не и ми ни стар-
ка су се углав ном са гла ша ва ли, али 

из но си ли и раз ли чи те по дат ке. По ње ним ре чи ма, на Зла-
ти бо ру има пре ко 6.000 не ле га ли зо ва них обје ка та, али ју је 
Ста ма то вић ис пра вио да су не ки то ком мно гих про те клих 
по ку ша ја ле га ли за ци ја ви ше пу та под но си ли зах те ве за исте 
објек те, та ко да је ре а лан број не ле га ли зо ва них око 1.200. Су-
срет је, ипак, про те као у вид ном на сто ја њу ми ни стар ке да се 
пре ва зи ђу ра ни је не су гла си це, а овом при ли ком она је до не ла 
и вест да ће др жа ва у 2016. го ди ни уло жи ти 10 ми ли о на евра 
у пут ну ин фра струк ту ру на шег кра ја, ка ко би при ла зи ту ри-
стич ком цен тру Зла ти бо ра би ли бо љи.  М. Ј.

Ми ни стар ка у ми си ји по ми ре ња  
из ме ђу др жа ве и оп шти не Ча је ти на

из гле да да у ово  
да на шње вре ме мо ра те 

да кри ти ку је те  
ми ни стре да би они  

до шли у ма њу сре ди ну 
или опо зи ци о ну  

оп шти ну као што је 
Ча је ти на, ре као Ми лан 

Ста ма то вић зо ра ни  
Ми хај ло вић на зла ти бо ру
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Т
уризам на Златибору доживљава 
снажан успон последњих годи-
на. Планина је и лети и зими пу-

на посетилаца, рекорди у броју гостију 
се обарају и странаца је све више, а ни 
вансезона није без туриста. Да је по-
стало уносно бавити се овде туризмом 
потврђују и учестале градње читавих 
апартманских комплекса за смештај го-
стију. А тај градитељски замах локална 
самоуправа адекватно прати сталним 
улагањима у инфраструктуру. Такав ре-
цепт доноси успех па је Златибор, ка-
ко представници државе у изјавама за 
јавност редовно истичу, најпосећенија 
планина Србије. О томе каква је овде 
туристички била година иза нас, за наш 
лист разговарамо са Арсеном Ђурићем, 
директором Туристичке организације 
Златибор.

 �Ево�нас�на�крају�године.�Када�се�
осврнете�уназад,�како�сте�задо-
вољни�интересовањем�турис-
та�за�Златибор�и�ко�су�највећи�
заљубљеници�у�чари�ове�пла-
нине?�

 „Према статистичким подацима, које 
прати Туристичка организација Злати-
бор, 2015. година биће најуспешнија у 
историји туризма на овој планини, и 
по броју гостију и по броју остварених 
ноћења.  На почетку године, током ја-
нуара и фебрура забележена је рекорд-
на посећеност, а томе је допринело и 
преко 100 скијашких дана на Торни-
ку. Тренд раста је забележен и за пр-
вомајске празнике, Ускрс, лето. Током 
летње сезоне на Златибору је борави-
ло у просеку дневно и до 20.000 гос-
тију. Смештајни капацитети су током 
лета били попуњени преко 95 посто, а 
у приватном смештају нешто мање, об-
зиром на велику понуду. Тако је Злати-
бор за 11 месеци ове године забележио 
туристички раст од 17,8 одсто, а до краја 
године прогнозира се да ће остварити 
рекордних 1,4 милиона ноћења. У уку-

пном броју гостију са 20 одсто учествују 
страни туристи, што је још један рекорд 
Златибора. Уз традиционално најброј-
није госте из Републике Српске и Црне 
Горе, Златибор се може похвалити и по-
сетом гостију из Русије, Немачке, Хо-
ландије, Румуније и Македоније”. 

 �Поред� садржајније� понуде� и�
повољних�временских�прили-
ка�у�зимској�и�у�летњој�сезо-
ни,�рекордној�посећености�је�
допринела�и�све� јача�промо-
ција�планине�ван�граница�Ср-
бије,�свуда�где� је�Туристичка�
организација�учествовала.�

 „Промоција туристичке понуде Зла-
тибора је настављена и пред наступајућу 
зимску сезону. Зимску туристичку пону-
ду представили смо на сајмовима у Мос-
кви, Љубљани, Бања Луци, Новом Саду, 
Крагујевцу, али и на специјализова-
ном сајму за зимски туризам у Београ-

ду. Туристичка организација Златибор 
је током новембра и децембра интен-
зивирала промотивне активности на 
тржиштима у региону. У сарадњи са Ре-
гионалном развојном агенцијом „Злати-
бор“ и програмом ПСД који финансира 
швајцарска влада, зимска маркетинш-
ка кампања под слоганом „Златибор – 
избор за све“ је спроведена на тржишту 
Босне и Херцеговине, Црне Горе, Ма-
кедоније и Румуније. Поред наступа у 
електронским и штампаним медији-
ма, закупа билборда и лед-екрана ТО 
Златибор је организовала промоције 
туристичке понуде планине за зимску 
сезону у Бијељини,Бањалуци,Темишва-
ру,Скопљу и Подгорици. У зимску кам-
пању „Златибор – избор за све“ укључи-
ло се и 15 угоститељских објеката, који 
су припремили одговарајуће попусте за 
госте са ових тржишта. У Босни и Хер-
цеговини, зимски спотови Златибора 
емитују се на најгледанијој телевизији 

интервју с директороМ то златиБор арсеноМ ђурићеМ

Рекордна година за туризам 
Златибора

Према статистичким подацима, које прати Туристичка организација Златибор,  
2015. година биће најуспешнија у историји туризма на овој планини, и по броју гостију  

и по броју остварених ноћења, каже Арсен Ђурић 
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РТВ Пинк БиХ и РТВ БН, а у Црној Гори 
на РТВ Вијести и Пинк М. На поменутим 
телевизијама, Туристичка организација 
„Златибор“ уговорила је и гостовања у 
којима ће најављивати дешавања за 
зимску сезону. Билборди са позивом на 
зимски одмор на Златибор постављени 
су на више локација у центру Бањалуке, 
Подгорице, Темишвара и Скопља. Гости 
са ова четири тржишта о попустима које 
могу остварити боравећи током зиме на 
Златибору могу се више информисати 
на порталима, на којима је ТО Златибор 
закупила банере, а то су „Eксклузивa“ у 
БиХ, „Виjeсти“ и „Cafe del Montenegro“ у 
Црној Гори, „Femina“, „Grid“ и „Pres 24“ 
у Македонији и „Pressalert“ у Румунији. 
На домаћем тржишту, поред наступа на 
локалним, регионалним и национал-
ним медијима, уговорено је емитовање 
зимских спотова на РТС-у, затим је за-
купљен банер на порталу „Блица“, као 
и простор на лед-екранима у Новом 
Саду. У промоцији Златибора ове годи-
не је већа пажња посвећена друштве-
ним мрежама. Туристичка организа-
ција „Златибор“ је покренула фејсбук 
кампању на страници ‘’I Love Zlatibor’’, 
покренут је и нови инстаграм налог. У 
наредном периоду биће доступне мо-
билне апликације за паметне телефоне 
(iPhone и smartphone), а поставиће се и 
QR кодови како би туристи били инфор-
мисанији о најзначајнијим туристичким 
локалитетима. Током последња три ме-
сеца Туристичка организација Златибор 
угостила је више телевизијских екипа и 
представника туристичких агенција из 
земље и иностранства. Златибор су у 
овом периоду посетили представници 
агенција из Русије, Бразила и Кине, који 
су се упознали са туристичком понудом 
планине”.

��Добар�рад�доноси�резултате�и�до-
води�госте,�а�не�пролази�незапа-
жено�ни�у�изборима�заслужних.�
Зато�не�изненађује�што�сте�у�ок-
тобру�примили�вредну�награду.�

„Туристичкој организацији Злати-
бор је у октобру додељена награда 
„Brand Leader Award 2015“ у категорији 
‘’најбоља туристичка организација на 
подручју Југоисточне Европе’’. Награда 
је додељена у београдском Сава центру, 

на 5. Бизнис конференцији „SЕЕТ 2015 
– Како повећати конкурентност и при-
ходе туристичког тржишта Југоисточне 
Европе“. Поносни смо на ово признање, 
радује нас да су златиборски успеси сву-
да примећени, а настојаћемо да и убу-
дуће одржимо углед који смо стекли.  

��Познато�је�да�ТО�Златибор�у�са-
радњи�са�општином�Чајетина�за�
сваку�Нову�годину�и�зимску�сезо-
ну�спрема�нешто�посебно.�Краљев�
трг�је�у�време�дочека�најпосеће-
нији,�овде�увек�наступају�водећи�
извођачи.�Шта�сте�припремили�
за�новогодишњи�дочек,�када�је�по�
традицији�планина�до�последњег�

места�испуњена,�и�за�предстојећу�
зимску�сезону?

„И током ових новогодишњих празни-
ка, као и у зимској сезони најбоља забава 
биће код нас. Хиљаде гостију уживаће у 
музичком програму врхунских извођача, 
свирци трубача, куваном вину, санкању и 
скијању, вожњи фијакером и шетњи по 
најлепшој планини Србије. Госте Злати-
бора ће у новогодишњој ноћи на Краље-
вом тргу забављати Сергеј�Ћетковић, а 
у поноћ наступа трубачки оркестар Ра-
дише Витезовића, када ће бити уприли-
чен изузетно атрактиван ватромет.  За 
најмлађе посетиоце Златибора пре кон-
церта биће организована дечја представа 
„Деда Мраз и Зека Лепотан“ у извођењу 
позоришта „Смајли“. Врло занимљиво 
биће и вече 1. јануара 2016. године, тада 
на Краљевом тргу наступа група Хари�
Мата�Хари.  Уз ова музичка збивања на 
отвореном многи златиборски хотели 
и ресторани припремили су занимљи-
ве програме. Током зиме, уз уобичајен 
провод на скијалиштима, организоваће 
се и излети до Стопића пећине, Сирогој-
на и Мокре Горе, а сва ова места у односу 
на лето изгледају потпуно другачије када 
су покривена снегом. На излет ће моћи 
да се оде и до 60 километара удаљеног 
Андрићграда”.

На наше питање какве цене дочекују 
госте, Ђурић одговара да су оне на нивоу 
прошлогодишњих, па је самим тим Зла-
тибор доступан за свачији џеп. Дирек-
тор ТО Златибор је уверен да ће пред-
стојећа сезона бити једна од најбољих 
и најдужих, будући да је термин ђачки 
распуст померен, тако да ће после ново-
годишњих празника овде прво на одмор 
доћи деца из Војводине, па из Републике 
Српске, Црне Горе и на крају Београда и 
целе Србије. драгана Росић 

Новогодишње и божићне празнике спремно дочекују и зла-
тиборски хотелијери. Реновирани хотел „Палисад“ је у 2015. 

години прославио пола века свог постојања, што је летос обеле-
жено концертом Владе Георгијева. У слављеничкој години они су, 
поред многобројних личности из јавног живота,  угостили Новака 
Ђоковића и његову супругу Јелену као и чланове њихове фонда-
ције. Годину великог јубилеја испратиће у истом духу, уз Хариса 
Џиновића који ће се са гостима хотела дружити 31. децембра, а  
1.јануара увече овде ће наступити Гоца Тржан. Госте „Палисада“ 
током празничних дана очекују и друга лепа изненађења.

Хотел „Златибор Мона’’ 31. децембра организује свечану но-
вогодишњу вечеру само за госте хотела, а забављаће их Мир-
на Радуловић и „Виво бенд“. Капацитети су скоро попуњени, уз 

домаће овде су и инострани туристи. Занимљиве садржаје за 
своје госте „Мона“припрема и за божићне празнике, а током 
зимске сезоне могу се очекивати ипопусти о чему се сви заинте-
ресовани благовремено могу информисати на сајту хотела.

Дочек 2015. организован је и у „Олимпу“ где ће уз свечану ве-
черу на бази „шведског стола“ у Нову годину госте увести бенд 
„Исток-запад“ из Ужица. У овом хотелу капацитети су попуње-
ни, а велико је интересовање и за период после Нове године па 
све до краја распуста.

Хотел и спа „Идила“ ће за новогодишње празнике углавном 
угостити туристе из иностранства. Неће организовати дочек 
најлуђе ноћи,али је у понуди за 31. децембар и 1. јануар полу-
пансион са свечаном вечером. д. Р.

у „Палисаду” Харис Џиновић и гоца Тржан
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Р
егионална развoјна агенција „Зла-
тибор” спроводи швајцарски Про-
грам развоја приватног сектора у 

југозападној Србији уз врло запажен 
учинак. То је, уједно, највећи програм 
развоја туризма у читавој Србији, а ис-
тиче се низом вредних резултата и у дру-
гим делатностима. Кључни циљ програ-
ма је повећање прихода и запослено-
сти у туризму и традиционалној произ-
водњи. Захваљујући предузетим актив-
ностима у последње две и по године 
до запослења је дошло више стотина 
младих људи у овом и околним окру-
зима. Мало је институција које у ово 
време такве резултате исказују у ве-
ома значајној области запошљавања.  

Програм је своју вредну мисију 
остваривао и на подручју општине 
Чајетина. Био је, нема сумње, ветар 
у једра златиборском развоју, јер је и 
овде многима помогао. РРА ‹›Злати-
бор›› кроз Програм развоја приватног 
сектора покрива знатно шире под-
ручје, али с обзиром на то да се бави 
развојем туризма и традиционалних 
производа, ефекти тог рада посебно 
су видљиви  у општини Чајетина.

О томе на који начин програм 
користи туризму и традиционалној 
производњи на територији ове ло-
калне самоуправе  разговарали смо 
са магистром Дарком Ђуровићем, руко-
водиоцем  овог програма. Дарко је наш 
Златиборац, до пре неку годину успе-
шан директор Туристичке организације 
Златибор.  

„Резултати Програма развоја приват-
ног сектора у области туризма и тра-
диционалних производа на подручју 
општине Чајетина могу се, за почетак, 
исказати бројевима:  26 младих мали-
нара финансијски су подржани да по-
дигну засаде малине од минимум 15 
ари; девет младих пчелара финансијски 
су подржани да започну посао у пчелар-
ству са минимум 15 кошница са друшт-
вима; осам младих особа се обучило за 
рад у туризму од којих се шесторо након 
тога запослило; са 60.000 швајцарских 
франака подржана је Туристичка орга-
низација Златибор за унапређење рада 
и промоције на иностраном тржишту;  
Општинској управи у  Чајетини донира-

ни су опрема и софтвер за Обједињену 
процедуру издавања грађевинских доз-
вола”, набраја Ђуровић, па наставља: 

 „Поред овога, највећи допринос раз-
воју туризма на Златибору, али и у целој 
Србији, дали смо продужењем зимске 
туристичке сезоне кроз измену школ-
ског календара. Наиме, Министарство 
просвете је усвојило нашу иницијативу 
да се зимски школски распуст одвоји од 
новогодишњих и божићних празника, 

тако да ће се од зиме 2016. године ђаци 
одмарати у фебруару. Према постојећим 
резервацијама и туристичким најавама, 
ова измена ће допринети томе да зимска 
сезона траје готово дупло дуже него ра-
није, скоро месец и по дана. Финансијске 
ефекте ћемо сагледати након сезоне, а 
процена је да је у питању неколико ми-
лиона евра додатних укупних прихода 
на нивоу шире дестинације”. 

Руководилац Програма развоја при-
ватног сектора у југозападној Србији 
напомиње да су понуду Златибора обо-
гатили тако што су делатност наших 
традиционалних произвођача укључи-
ли у туристичку понуду. „Финансијски 
и организационо смо подржали фор-
мирање дегустационих центара у мле-
карама „Крин“ у Рожанству и ПК „Зла-
тибор“ на Златибору.  Млекара „Крин“ 
је прва млекара у Србији која има оп-
ремљен дегустациони центар за при-

хват индивидуалних туриста и турис-
тичких група. Туристи тамо могу да 
дегустирају и купе кајмак, сир и друге 
производе, чиме ће се повећати и про-
даја ових наших популарних традицо-
налних производа”.

  „Такође, успели смо да превазиђемо 
и вишегодишњи проблем постављања 
туристичке сигнализације. Ова сиг-
нализација је и раније била добра на 
Златибору, али је постојао проблем 

постављања путоказа на магис-
тралним путевима. Успели смо да 
превазиђемо тај недостатак зајед-
но са ЈП ‹›Путеви Србије” тако што 
смо поставили путоказе који обе-
лежавају Златибор на важнијим 
правцима ка њему.  А у жељи да 
ојачамо имиџ наших традиционал-
них производа као и читаве дести-
нације те да олакшамо заинтересо-
ваним туристима долазак до самих 
произвођача, обележили смо путо-
казима  локације где се они нала-
зе”, истиче за ‹›Златиборске вести›› 
Дарко Ђуровић.

По његовим речима, Регионал-
на развојна агенција „Златибор” и 
Програм развоја приватног секто-
ра имају изузетну сарадњу са чаје-
тинском локалном самоуправом. То 
се видело у пројектима са Општин-

ском управом, Привредним друштвом за 
развој пољопривреде општине Чајети-
на „Златиборски еко-аграр“ и Туристич-
ком организацијом Златибор. Општин-
ска управа је, захваљујући тој сарадњи, 
још више унапредила систем издавања 
грађевинских дозвола, а „Златиборски 
еко-аграр“ учествује и суфинансира ак-
тивности у вези са пчеларством, чиме се 
побољшавају пословни амбијент и мо-
гућности за запошљавање.

„Подржали смо финансијски и орга-
низационо Туристичку организацију 
Златибор која се сада успешно промо-
више на иностраном тржишту. А боља 
промоција већ доприноси већој посети 
страних туриста Златибору. Обезбеђе-
на је континуирана кампања за зимску 
сезону са новим слоганом и визуел-
ним идентитетом, док се за лето спре-
ма нови маркетиншки план”, најављује 
Ђуровић.  М. Р. л. 

Ветар у једра златиборском развоју
Вишеструко корисну помоћ младима и службама у општини Чајетина даје швајцарски 

Програм развоја приватног сектора у југозападној Србији, којим руководи Дарко Ђуровић  

дарко Ђуровић  
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У 
организацији РРА ‘’Златибор’’ и 
„Златиборског еко-аграра“ пред-
ставници општине Чајетина, гра-

да Ужица и пољопривредни произвођа-
чи са Златибора боравили су крајем 
септембра у студиjској посети Италији 
- регији Фриули Венеција Ђулија, чуве-
ној по производњи европских брендова 
пршуте Сан Даниели и сира Монтасио. 
Разлог посете био је упознавање са ме-
тодологијом рада успешних италијан-
ских произвођача меса и млечних про-
извода. 

Том приликом договорена је и уз-
вратна посета италијанских екс-
перата нашем крају, па су они то-
ком децембра боравили код нас.    
   С обзиром на настојања да се успоста-

ви институционална сарадња општине 
Чајетина и града Ужица са италијанском 
општином Сан Даниеле, утврђено је да 
приоритете у томе имају пољопривреда 
и туризам, па је РРА ‘’Златибор’’ у том 
циљу неке активности већ реализова-
ла уз помоћ европског пројекта ‘’Смар-
тино’’.

По речима директора РРА ‘’Злати-
бор’’ Славка Лукића, улога те регио-
налне развојне агенције и општина је 
да координирају активностима поје-

диначних предузећа, уз помоћ надлеж-
них министарстава, а преко пројеката 
ће уследити и међународна подрш-
ка. Лукић предочава како Град Ужи-
це сматра да би бренд овог краја 
свакако могла бити малина, али и пче-
лињи производи који последњих го-
дина имају велику експанзију, за шта 
је потребна дугорочна стратегија. 
   Што се тиче чајетинске општине, ос-
нова рада на брендирању производа 
јесте удруживање, па је то и примарни 
део активности којих се подухватила 
ова локална самоуправа. ‘’Произвођачи 
меса су већ кренули у процес удружи-
вања и можда ће се већ на предстојећем 
Сајму сувомеснатих производа виде-
ти први резултати тих корака’’, наго-

вештава Бојана Божанић, помоћница 
председника општине Чајетина. Она та-
кође велику шансу види у удруживању 
воћара, јер су у изгледу неки занимљи-
ви пројекти који би се у партнерству 
са Ужицем, ‘’Златиборским еко-агра-
ром’’ и РРА ‘’Златибор’’, а уз подршку 
италијанских експерата, направио зна-
чајан помак у пласману препознатљи-
вих производа.

Антонио Перајоли, председник ком-
паније која се бави пројектом ‘’’Смар-

тино’’, о циљу ове посете каже да проје-
кат настоји да побољша иновативне 
системе одређених географских ре-
гија, односно целе Јадранске регије са 
18 партнера, међу којима је и Србија. 
‘’Потребно је направити моделе рада 
који би се примењавили на одређеним 
територијама, а када је реч о Златибор-
ском округу то значи да ће се радити 
на усавршавању квалитета златибор-
ске пршуте, сира и кајмака. У склопу 
пројекта ЕУ која обухвата период од 
2014. до 2020. заједнички морамо ос-
мислити и представити програм даљег 
рада’’ рекао је Перајоли.

Микеле Малаго, директор ‘’Агрофуд 
парка Сан Даниеле’’ који се бави раз-
војем производног програма домаћих 
производа а посебно њихове чувене пр-
шуте, рекао је да је ово његова прва по-
сета Србији. Сматра да имамо велике 
потенцијале што се тиче туризма као и 
производа који представљају наш крај. 
‘’Оно што никако не смете занемарити’’, 
саветује Малаго, ‘’јесте свакако ваша 
гостољубивост на којој се захваљујем. 
У развоју ваше регије такође је битна 
подршка ваше владе малим пољоприв-
редницима у настојању да се удруже. 
Процес удруживања произвођача није 
нимало лак, подразумева превазила-
жење многих несугласица до којих може 
доћи, како између самих произвођача 
тако и између произвођача и институ-
ција, али када се то превазиђе долази до 
напретка. Наша агенција је овде управо 
због преношења својих искустава у ст-
варању чврсте мреже између свих реле-
вантних субјеката у процесу стварања 
квалитетног производа, а ваши произ-
води су заиста високог квалитета и то 
заслужују’’, истакао је Малаго. Гости из 
Италије посетили су ‘’Старо село’’ у Си-
рогојну, Млекару ‘’Крин’’ у Рожанству, 
‘’Макс Зару’’ у Качеру, као и предузеће 
‘’Златиборац’’. М. Р. луковић

Уз помоћ Италијана  
до још боље пршуте,  

сира и кајмака
Стручњаци из Италије боравили у нашем крају,  

похвалили квалитет наших производа  и истакли  
да је важан процес удруживања пољопривредних  

произвођача. – Већ на „Пршутијади” видљиви први  
резултати удруживања произвођача меса
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С
е ло Мач кат под но Зла ти бо ра, по-
нос зла ти бор ског кра ја, пре сто-
ни ца је до бре пр шу те, пра вих  

мај сто ра за су ше ње ме са, спо соб них 
пред у зет ни ка и уме шних уго сти те ља. 
Ов де је на ста ла и тра је чу ве на ‘’Пр шу-
ти ја да’’, нај ве ћа из ло жба до ма ћин ског 
уме ћа, а у мач кат ским ка фа на ма је де 
се нај бо ља пе че на јаг ње ти на у Ср би ји. 
Мач кат је сим бол па мет ног ра да, на род-
ног зна ња и по што ва ња ве ков не тра ди-
ци је у про из вод њи, се ди ште успе шних 
фир ми чи ји мно ги рад ни ци до ла зе из 
гра да ов де у се ло на по сао.   

Већ ве ко ви ма је ово се ло, за хва љу ју ћи 
сво јој је дин стве ној при ро ди и рет ким 
кли мат ским усло ви ма, на да ле ко чу ве но 
по уз го ју сто ке.  Мач кат ски сто ча ри дав-
но су се упу сти ли у пра вље ње вр хун ских 
про из во да су ше њем ме са и ту тра ди ци ју 
пре но се на мла ђе. Мно га до ма ћин ства 
ове на ше ре ги је де це ни ја ма су ис тра-
жи ва ла на чи не, раз ме њи ва ла ис ку ства 
и ре цеп ту ре ка ко да са чу ва ју ме со, пре-
тво ре га у уку сан про из вод и пре хра не 

сво ју по ро ди цу. Та те жња кроз вре ме је 
ево лу и ра ла па да нас, ка да се ови про из-
во ди пра ве за тр жи ште, ста са ла у уно-
сан по сао од ко га угод но жи ви ве ћи на 
до ма ћин ста ва овог кра ја. По себ ну драж 
про из вод њи да је то што од осам де се тих 
го ди на на о ва мо тра ју пра ва так ми че ња 
ме ђу до ма ћин стви ма чи ји ће про из во-
ди би ти ква ли тет ни ји, уку сни ји, тра же-
ни ји и ко ће због то га би ти до ма ћин на 
бо љем гла су.

У то ме је, не ма сум ње, нај ве ћи ис ко-
рак оства ри ло до ма ћин ство по ро ди це 
Ми ло ми ра Сто ја но ви ћа,  осни ва ча фир-
ме ‘’Зла ти бо рац’’. Она је по след њих де-
це ни ја во де ћа у про из вод њи и ква ли-
те ту ових де ли ка те са у зла ти бор ском 
кра ју, а ме ђу во де ћим и у ме сној ин ду-
стри ји Ср би је. Сто ја но ви ћи се одав но 
ба ве овом про из вод њом, та по ро дич на 
тра ди ци ја и не про ме ње на ре цеп ту ра 
се по шту је, а пу тем сна жног на прет ка 
кре ну ли су де ве де се тих го ди на. Та да је 
тра жња за про из во ди ма по че ла из го-
ди не у го ди ну да ра сте, па је по ста ја ло 

све те же од го во ри ти све ве ћим зах те-
ви ма. Пре по знав ши шан су и ве ру ју ћи 
у успех, Ми ло мир Сто ја но вић је хра бро 
по вео сво ју по ро ди цу ка ве ћим ам би-
ци ја ма и са си ном Алек сан дром ушао 
у но ве иза зо ве. Основ ни циљ им је био 
мо дер ни зо ва ти про из вод њу и по ве ћа ти 
ко ли чи не, а у осно ви за др жа ти тра ди ци-
о нал ни на чин су ше ња и из ра де су во ме-
сна тих про из во да . 

И та ко је 1992. го ди не осно ва но пред-
у зе ће ‘’Зла ти бо рац’’, ко је се кроз про-
те кле 23 го ди не ви ну ло у врх срп ске 
про из вод ње и осво ји ло мно га из во зна 
тр жи шта. Из у зет но до бро во ђе но, са до-
бро осми шље ним про јек ти ма, озбиљ-
ним, ри зич ним али хра брим и по сте-
пе ним ин ве сти ци ја ма, уз мо би ли са ње 
мла дог, ква ли тет ног и ло јал ног струч-
ног по тен ци ја ла, да нас је из ра сло у мо-
дер ну ком па ни ју са ви ше сто ти на за по-
сле них ко ја је оства ри ла свој основ ни 
циљ. ‘’Зла ти бо рац’’ , чи ји про из во ди су 
одав но пре ва зи шли срп ске окви ре и на-
ла зе се на тр пе за ма ши ром све та, да нас 

Пре сто ни ца вр сних пр шу та ра  
и уме шних уго сти те ља

Мач кат је сим бол па мет ног ра да, на род ног зна ња и по што ва ња ве ков не тра ди ци је  
у про из вод њи, се ди ште успе шних фир ми чи ји мно ги рад ни ци до ла зе из гра да  

ов де у се ло на по сао. – „Зла ти бо рац” за при мер, „Пр шу ти ја да” за по нос    
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пред ста вља пре по зна тљив бренд са не-
сва ки да шњим спо јем тра ди ци је и са-
вре ме не тех ни ке и тех но ло ги је.

У Мач ка ту се про из вод њом су во ме-
сна тих про из во да ба ви без ма ло 40 до-
ма ћин ста ва: Шо па ло ви ћи, Сто ја но ви-
ћи, За ри ћи, Ду ло ви ћи, Ма ри ћи... У же љи 
да очу ва ју сво ју тра ди ци о нал ну про из-
вод њу и при ка жу је све ту про из во ђа чи 
сва ког ја ну а ра у пор ти мач кат ске цр кве 
Све тог про ро ка Или је ор га ни зу ју ‘’Пр-
шу ти ја ду’’, из ло жбе ни и так ми чар ски 
са јам су во ме сна тих про из во да. На ‘’Пр-
шу ти ја ди’’ се би ра ју нај бо љи су во ме сна-
ти про из во ди, где ве ли ки број про из во-
ђа ча из овог и окол них се ла пред ста вља 
ужич ку го ве ђу, свињ ску и ов чи ју пр шу-
ту, сла ни ну, сте љу и ко ба си цу. Хи ља-
де го сти ју по се ћу је ову ма ни фе ста ци ју 
ка ко би про ба ли или ку пи ли не што од 
спе ци ја ли те та из Мач ка та. На ред ни са-
јам пр шу те би ће одр жан у пе ри о ду од 
15. до 17. ја ну а ра 2016. го ди не и по пр ви 
пут има ће ин тер на ци о нал ни ка рак тер, 
јер је пла ни ра но уче шће про из во ђа ча 
из Шпа ни је, Ита ли је, Аустри је, Хр ват-
ске и Сло ве ни је. 

Да ло кал на са мо у пра ва сто ји иза успе-
ха овог се ла потвђу је по да так да је из-
град ња пут не ин фра струк ту ра ско ро за-
вр ше на, а у за вр шној фа зи су и ра до ви 
на по ста вља њу улич не ра све те у ко ју је 
уло же но 2,5 ми ли о на ди на ра. По след-
њих де сет го ди на у овој ме сној за јед ни-
ци ас фал ти ра но је пре ко 15 ки ло ме тра 
пу та.  За по прав ку и на си па ње за се оч-

ких пу те ва из оп штин ског бу џе та из дво-
је но је око 390.000 ди на ра и 500.000 ди-
на ра за кр пље ње удар них ру па на пу ту 
кроз Мач кат. 

Пред сед ник МЗ Мач кат Пе тар Ду жа-
нић за до во љан је учи ње ним:

„Ове го ди не за вр ше ни су ра до ви на 
по ста вља њу ра све те у за се о ку Шев ко ви-
ћи. Ура ђе но је на си па ње пу те ва у Ду ло-
ви ћи ма, Фи ли по ви ћи ма и Ду жа ни ћи ма, 
као и про ши ре ње пу та Гу ки ћи – Сто ја-
но ви ћи у ду жи ни од 200 ме та ра. Ра ђе но 
је на по прав ци пу та пре ма За ри ћи ма у 
ду жи ни од 70 до 80 ме та ра, та ко зва но 
Ђу ки но Бр до. Из вр ше но је про ши ре-
ње и ре кон струк ци ја глав ног пу та кроз 

Мач кат по ред Ба јо ве ка фа не (550 ме та ра 
ква драт них). У то ку је ас фал ти ра ње пу-
та на ре ла ци ји Син ђи ћи – Љу бо је ви ћи 
у ду жи ни од око 350 ме та ра и крак пу та 
пре ма Ду ло ви ћи ма у ду жи ни од око 300 
ме та ра. Ра ди се и на по ста вља њу ра све-
те од скре та ња за Кри ву Ре ку до Ан џи ћа 
ку ћа, где ће би ти по ста вље но 39 сту бо ва, 
и од Шо па ло ви ћа кла ни це до кра ја се ла 
где се по ста вља још 14 сту бо ва. Овај по-
сао се за вр ша ва кра јем де цем бра“.

Прет ход них го ди на, уз по моћ Ре пу-
бли ке и ло кал не са мо у пра ве, до ста се 
ра ди ло и на из град њи во до вод не ин-
фра струк ту ре у Мач ка ту, у шта је уло-
же но око ми ли он евра. Ура ђен је во до-

Млади су за чвршћу сарадњу међу пршутарима
Је дан од успе шних про из во ђа ча су во-

ме сна тих про из во да из Мач ка та је Ми-
ли во је Та на ско вић, ко ји је тра ди ци о на лан 
на чин про из вод ње на сле дио од сво јих 
пре да ка. Иако овај по сао зах те ва мно го 
ра да и тру да, али и стал на ула га ња ко ја 
из и ску ју зна чај на нов ча на сред ства, мла-
ди Та на ско вић не по су ста је и си гур ним 
ко ра ци ма ко ра ча на пред. За до сти за ње 
нај бо љих ре зул та та у про из вод њи, по-
ред обје ка та за су ше ње ме са, по треб ни су 
зна ње и ис ку ство. За про цес су ше ња ко ји 
тра је од 10 до 20 да на, на оп ти мал ној тем-
пе та ту ри од око 20 сте пе ни, ис кљу чи во 
ко ри сти бу ко во др во. Нај ве ћи део про из-
во да Та на ско ви ћи пла си ра ју на до ма ћем 
тр жи шту, углав ном на бе о град ским пи ја-
ца ма, а уред но снаб де ва ју мно го број не 
тр го вин ске рад ње и ре сто ра не.
 Овај пер спек тив ни про из во ђач са још 

не ко ли ко по љо при вред них про из во ђа-
ча из на шег кра ја био је не дав но на сту-
диј ском пу то ва њу у Ита ли ји.  Ова по се та 
ор га ни зо ва на је у са рад њи са ‘’Зла ти бор-
ским еко-агра ром’’, а за хва љу ју ћи   про-

јек ту СМАР ТИН НО ко ји РРА „Зла ти бор’’ 
спро во ди уз фи нан сиј ску по др шку ИПА 
Ја дран ског про гра ма за пре ко гра нич ну 
са рад њу. На кон упо зна ва ња са при ме-
ри ма до бре прак се по пи та њу за шти те 
про из во да, уве ре ни су да се на ла зе на 
до бром пу ту да бре ни дра ју су во ме сна те 
про из во де са на шег под не бља, јер они то 
и за слу жу ју. На да ју се да ће кроз ње го ву 
за шти ту ус пе ти да по ве ћа ју кон ку рент-
ност, про из вод њу и и пла сман. 
   Та на ско вић за кљу чу је  да ће за успех у 
овом про це су би ти нео п ход на чвр шћа са-
рад ња из ме ђу са мих про из во ђа ча. Због 
то га су од лу чи ли да  осну ју Удру же ње 
пр шу та ра ко је до са да бро ји де се так чла-
но ва. При о ри тет ни циљ удру жи ва ња је 
ста ра ње о ком плет ној про мо ци ји и мар-
ке тин гу зла ти бор ске пр шу те на до ма ћем 
и ино стра ном тр жи шту.  д. Р.

Миливоје Танасковић
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вод са Вру та ка, ре зер во ар у Ду ло ви ћи ма, 
као и во до вод од По по ве во де до Вр шчи-
ћа где је та ко ђе на пра вљен ре зер во ар, 
ода кле се во дом снаб де ва око по ло ви на 
мач кат ских до ма ћин ста ва. 

  Ре ги стро ва на по љо при вред на до ма-
ћин ства из Мач ка та су у 2014. го ди ни 
пре ко „Зла ти бор ског еко-агра ра“ оства-
ри ла пра во на суб вен ци је у из но су од 1. 
900.000 ди на ра. Овом при вред ном дру-
штву ве ли ки број зах те ва за суб вен ци је 
под нет је и ове го ди не, у вред но сти од 
око 2. 500.000 ди на ра. Ве ћи на суб вен-
ци ја је ис пла ће на, а пре о ста ли део, ка жу 
у ‘’Еко- агра ру’’, на ла зи се на пла ћа њу.

Про из вод ња и про да ја су во ме сна тих 
про из во да глав на је де лат ност по ро ди-
це Ду ша на Сто ја но вић:„Овај по сао  у 
на шој по ро ди ци пре но си са ко ле на 
на ко ле но, већ пет ге не ра ци ја. У на-
шем про из вод ном асор ти ма ну на ла зи 
се ква ли тет на го ве ђа и свињ ска пр шу-
та, сла ни на, ку лен, чај на 
ко ба си ца, су џук, ов чи ја 
сте ља. Про из во де пла си-
ра мо ис кљу чи во на до ма-
ћем тр жи шту, а нај ве ћи 
број ку па ца је из Ужи-
ца. По след њих го ди на 
због па да ку пов не мо ћи 
по сао иде не што сла би-
је“. Ду шан Сто ја но вић је 
ре до ван уче сник ‘’Пр шу-
ти ја де’’ на ко јој је осва јао 
мно го број не на гра де.

Пре ра дом ме са и про из вод њом тра-
ди ци о нал них су во ме сна тих про из во-
да ду ги низ го ди на ба ви се и по ро ди ца 
Ра до ми ра Шо па ло вић Ши ре та. Зна ње 
и уме ће у про из вод њи спе ци ја ли те та, 
без ко јих је не за ми сли ва пра знич на или 
све ча на тр пе за у Ср би ји, пре но си се ге-
не ра ци ја ма, са оца на си на. 

„Спој ста рог и но вог ре зул ти рао је 
про из вод њом су вог ме са по себ ног уку-
са. Због то га смо од струч ња ка до би ли 
нај ви ше оце не, а стал не му ште ри је га-
рант су да не од сту па мо од про ве ре не 
ре цеп ту ре. По ред стал ног при су ства на 
ма ни фе ста ци ји ‘’Пр шу ти ја да’’, на ко јој 
смо осво ји ли пре сти жне на гра де, до на-
ших про из во да се мо же до ћи и на зла-
ти бор ској пи ја ци“ , ка же Ра до мир. У њи-
хо вим уку сним про из во ди ма ужи ва ју и 
куп ци из Бе о гра да, Но вог Са да, Ни ша, 
Кра гу јев ца, Кур шу мли је...

Ми тар Ма рић је по ро дич ну тра ди ци-
ју про из вод ње су во ме сна тих про из во да 
на ста вио пре се дам го ди на. Са гра дио је 
но ви обје кат за пре ра ду ме са, из гра ђен 
по нај но ви јим стан дар ди ма. „Од овог 

по сла мо же да се жи ви, али мо ра пу но 
да се ра ди“, ка же Ма рић ко ји сво је про-
из во де про да ју на два стал на про дај на 
ме ста: на Та ри и Див чи ба ра ма, као и по 
ре сто ра ни ма.

Кад год се у дру штву по ве де при ча о 
јаг ње ти ни не мо гу ће је не до та ћи се на-
да ле ко чу ве них мач кат ских пе че ња ра и 
ка фа на(шест их има) ко је су од у век би ле 
ме сто где свра ћа ју пут ни ци на мер ни-
ци збод до бре хра не и љу ба зног осо бља. 
Ко ни је чуо за ка фа не код Ба ја, Шо па-
ло ви ћа, Ду ло ви ћа, Кур ћу би ћа где су ге-
не ра ци је го сти ју, не рет ко и ути цај них 
по ли ти ча ра, ужи ва ле у све жем и вр хун-
ски при пре мље ном пе че њу. По че ло је 
то у дав ним вре ме ни ма ка да су пу ту ју-
ћи кроз Мач кат ра ба џи је за ста ја ле да се 
окре пе у овим ка фа на ма, да би у но ви је 
вре ме мо то ри зо ва ни пут ни ци оба ве зно 
свра ћа ли ов де да ру ча ју. Ни град ња ма-
ги страл ног пу та по да ље од цен тра се ла 

ни је уга си ла ову на ви ку ни ти сма њи ла 
про мет у овим ле по уре ђе ним ре сто ра-
ни ма – сви за њих зна ју и с ма ги стра ле 
у се ло на јаг ње ти ну свра ћа ју. Осим из вр-
сног јаг ње ћег пе че ња, ко је им је за штит-
ни знак, мач кат ске ка фа не ну де и ки се-
ли ку пус из зе мља ног лон ца, кром пир 
ис под са ча, до ма ће чор бе, про ју, сир, 
кај мак, пр шу ту, ро штиљ… Ов де уго сти-
тељ ству цве та ју ру же, па до бро ра ди и 
је дан ка фе обје кат.

Да нас је Мач кат при мер ка ко, за хва-
љу ју ћи тру ду и пре да ном ра ду, јед но 
се ло мо же по ста ти успе шно и по зна то. 
Ов де с успе хом по слу је де се ти не ма њих 
фир ми раз ли чи тих де лат но сти, љу ди су 
ов де пред у зи мљи ви и хра бри пред иза-
зо ви ма. О ви тал но сти се ла све до чи и 
по да так, то ли ко ре дак за Ср би ју, да се 
у ње му већ го ди на ма кон стант но по ве-
ћа ва број ста нов ни ка и ра ђа све ви ше 
де це. 

У окви ру  ма тич не шко ле „Ми ли во је 
Бо ро вић“ у Мач ка ту, за па же не по ни-
зу ак тив но сти,  ра де још три из дво је на 
оде ље ња и то осмо ра зред но оде ље ње у 

Шљи во ви ци и че тво ро ра зред на оде ље-
ња у Кри вој Ре ци и Гор њој Шљи во ви ци. 
По ха ђа је укуп но 235 уче ни ка. Мач кат-
ска шко ла је нај ста ри ја у Зла ти бор ском 
окру гу,  2009. го ди не  про сла ви ла je ве-
ли ки ју би леј: 150 го ди на по сто ја ња. Ова 
шко ла уче сни ца је ме ђу на род ног про-
гра ма еко шко ле, а у то ку ове школ ске 
го ди не на ини ци ја ти ву би бли о те ка ра 
Ве сне Ива но вић у шко ли се спро во ди 
про је кат „Чи та ли ћи“. Реч је про јек ту ко-
ји има за циљ да раз ви је и не гу је љу бав 
де це пре ма књи зи и чи та њу. За об на-
вља ње школ ске би бли о те ке у овој основ-
ној шко ли ко ја рас по ла же ма ло број ним 
и за ста ре лим књи жним фон дом при ку-
пље но је пре ко 500.000 ди на ра у окви ру 
ху ма ни тар не ма ни фе ста ци је „Про ше тај 
ми љу за осмех“, ко ју је апри ла 2015. го-
ди не ор га ни зо ва ла Ин тер на ци о нал на 
Шко ла ‘’ПРИ МА’’ у са рад њи са Фон да-
ци јом Но вак Ђо ко вић. Са но вим пла но-

ви ма ула зи се и у Но ву 
2016. го ди ну. Уче ни ци 
ове шко ле, ка ко на во ди 
ди рек тор Иван Ива но-
вић, уско ро ће до би ти 
ба лон са лу ко ја ће би ти 
по ста вље на на ло ка ци-
ји са да шњег игра ли шта. 
Шко ла ће код над ле жног 
ми ни стар ства кон ку ри-
са ти за нов ча на сред-
ства за на бав ку школ-
ског ин вен та ра (клу па 

и сто ло ва) за уче ни ке ви ших раз ре да,, 
а пре ко од ре ђе них про је ка та по ку ша-
ће да обез бе де но вац за опре ма ње ђач-
ке ку хи ње. 

У Мач ка ту се на ла зи и јед на од нај-
ста ри јих зла ти бор ских цр ка ва по све ће-
на Све том Или ји. Од 1809. го ди не, ка да 
је са гра ђе на, па све до 1858. би ла је то 
цр ква брв на ра. Но ва цр ква је по диг ну та 
1859. го ди не. Сва ке не де ље на кон ли тур-
ги је одр жа ва ју се дру же ња и про бе хо ра 
„Све тог про ро ка Или је“ ко ји је осно ван 
на ини ци ја ти ву про те Ра да на про сла ви 
140.го ди шњи це цр кве. Не дав но је овај 
хор на сту пио на ма ни фе ста ци ји „Да ни 
срп ске кул ту ре у Те ми шва ру“. На ступ 
хо ра пред ста вља је дан од ре зул та та ду-
го го ди шње са рад ње са цр кве ним хо ром 
Са бор не цр кве. Са на дом да ће ло кал на 
са мо у пра ва по др жа ва ти њи хов рад и да-
ље, пла но ви за бу ду ћи пе ри од су да се 
об но ви смо тра хо ро ва ко ја се не кад одр-
жа ва ла у Мач ка ту, чи ме би се отво ри ли 
пу те ви за на сту пе ка кав је био у Ру му-
ни ји и дру ге раз не фе сти ва ле.

дра га на Ро сић 
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Д
рага Јанковић из злати-
борског села Јаблани-
ца предузимљива је же-

на златних руку. Истиче се и у 
рукотворинама и туризму, неу-
морна је и посвећена свему че-
га се прихвати. Домаћинско го-
стопримство, неговање тради-
ционалних знања, велики енту-
зијазам и поштовање сваког ре-
да красе ову вредну Златиборку.

  Пре девет година Драга је ос-
новала удружење “Нити златног 
бора” које се бави домаћом ра-
диношћу: плетењем и ткањем. 
Учињено је то на  иницијати-
ву Драгине познанице Наталије 
Новчић из Новог Сада, с намером 
да то почне у златиборском крају 
где су жене од давнина веште у 
изради рукотворина. Резултат 
није изостао. Удружење сада 
окупља десетак жена са подручја 
западне Србије чији су џемпери, 
прслуци, понча, капе, рукавице 
освојили европско тржиште. 

  Овај посао искључиво раде по наруџбини, углавном стра-
них купаца из Француске и Немачке, а последњих година ови 
уникатни радови ушли су и у сталну понуду домаћинства. 
Вредне ткаље и плетиље своје рукотворине редовно излажу 
и на Вашару старих заната који се сваког лета одржава у Му-
зеју на отвореном “Старо село” у Сирогојну. 

  И у туризму Драга предњачи. Домаћинство Јанковић прво 
је и за сада једино категорисано у Јабланици, а располаже ка-
пацитетом од 10 лежајева. Туристе привлаче лепоте села, из-
узетна природа, удобан смештај, као и то што се у близини 

налази јабланичка црква брвнара из 19.века са собрашица-
ма. Домаћинство Јанковић показало се погодним за прихват 
индивидуалних туриста али и организованих група које ово 
златиборско село највише посећују током летњих месеци. 

   За своје госте ова вредна домаћица самостално припре-
ма храну од домаћих намирница: сира, кајмака, меса, млека, 
јаја, воћа, поврћа. Чувена је и по припремању укусних при-
родних сокова, а гости у повратку обавезно понесу и по неку 
теглу слатког од вишања, трешања и јагода. Укусна и здрава 
храна, чист ваздух и питка изворска вода нису једини адути 
овог домаћинства. Неизоставна је пажња, гостопримство и 
топла домаћинска реч. 

   “Није све ни у храни, потребно је много више. Гости воле 
да слушају занимљиве приче о самом селу, обичајима, да про-
шетају по оближњим пропланцима, слушају шум речице Ја-
бланице. Највећи успех ми је када се гости поново врате”, 
каже Драга и додаје: “Игром случаја сам се упознала са једним 
Белгијанцем који ми у последње три године доводи од 35 до 
50 гостију. Ја их сачекам са богато припремљеним ручком на 
коме је неизоставно јагње на ражњу, пите, проја…У мом дому 
годишње гостује преко 150 страних гостију”.

Породица Јанковић планира да обнови стару воденицу и 
отвори ресторан у оквиру ње, чиме би њихова понуда била 
још богатија. До тада ће туристе примати у надалеко чувеном 
конаку “Млекарица” који, осим основне туристичке намене, 
служи и као школа за све домаћине заинтересоване да се баве 
сеоским туризмом. драгана Росић

домаћица великог срца
Прелиставајући књигу утисака, у којој су 
само речи хвале за услугу коју нуди Драгино 
домаћинство, видели смо шта је написала и 
једна гошћа из Београда:
„Драга је домаћица великог срца. Ја са својим 
пријатељима у њеном дому гостујем већ десет 
година. Услуга домаћинства Јанковић Драге 
нису услуге хотела „Хајат“, али оволико топлине, 
срдачности, нећете наћи нигде у Србији. Била 
сам присутна 2013. и 2014.године када је овде 
угошћено 50 гостију из Белгије. Осим обилног 
ручка (колача, јагњетине, ускршњих јаја), Дра-
га је туристима понудила плетене производе 
– свој ручни рад од вуне, чарапе, капе, тунике, 
рукавице...Све врло маштовито урађено, а њене 
рукотворине редовно откупљују и француски 
туристи. Пробали смо слатко од шумских јаго-
да, чајеве од миришљавих трава, цеђене сокове 
од органски произведеног воћа и поврћа које је 
гајено са много љубави и разумевања за приро-
ду и њене дарове“.

Нити златног бора очарале Европу
У туристичком домаћинству Јанковић у Јабланици годишње се, поред домаћих,  

одмара и 150 страних гостију, а домаћица Драга стиже све да спреми и послужи,  
као и да се бави домаћом радиношћу
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О
младинско удружење за развој 
туризма и екологије „Сердар“ 
основано је крајем 2012. године 

из потребе чајетинских омладинаца да 
реализују своје идеје чиме би од Чаје-
тине направили место по мери младих. 

Кафе ‹›Оаза›› им је место за окупљање, 
њихова „канцеларија“. Из ње су крену-
ле прве идеје, углавном  везане за ор-
ганизовање музичких садржаја. А прва 
активност и јесте била организација 
рок наступа на отвореном. Касније је 
та идеја прерасла у тренутно највећу 
„Сердареву“ преокупацију - организо-
вање музичког фестивала „Хилз ап“  
на Златибору, који је први пут одржан 
у лето 2014. године и који је направио 
неочекиван успех, доводећи на златну 
планину велики број познатих музича-
ра и посетилаца. 

Други по реду ‘’Хилз ап’’ је поставио 
још више стандарде. Током три вечери 
трајања публика је имала прилику да 
чује групе : Ван Гог, С.А.Р.С., Рамбо Ама-
деус, 357, Блажа и кљунови, Ју група, Ос-
вајачи, Земља грува, Осми дан као и гос-
те из суседних земаља: Лету штуке и Едо 
мајка, те многи друге. Врло битни су били 
и пратећи садржаји као што је такмичење 
у планинарском оријентирингу, турнир у 

кошарци, вожња „зип-лајном“ и поглед 
из луфт-балона... Фестивал је остварен уз 
подршку ТО Златибор и општине Чајети-
на. Све тренутне активности „Сердара“ и 
партнерског удружења „Е-зона“ усмере-
не су на осмишљавање и организовање 
још квалитетнијих музичких и пратећих 
садржаја у 2016.години.

Софија Павловић Луковић, председ-
ница удружења, каже за ‹›Златиборске 
вести›› да су први већи пројекат „Пар-
кови за нове шампионе“ реализовали 
уз подршку Београдске отворене шко-
ле и општине Чајетина. – Он се дотакао 
битног циља: развоја екологије и спор-
та уз укључивање младих кроз осмиш-
љавање акција да се квалитетније про-
веде слободно време. Укупна вредност 
пројекта била је 1.170 евра, а општи-

на га је суфинансирала у износу од 270 
евра. Иначе, наше  удружење броји три-
десетак волонтера који радо учествују у 
реализацији пројеката и заједничким 
снагама постављају нове циљеве. На-
дамо се да ћемо уз неопходну подрш-
ку општине успети  да реализујемо 
уређење трга у центру код чесме, јер 
је овакав простор  предуслов за наред-
не акције како нашег, тако и других уд-
ружења и организација на територији 
општине. Ми смо  презентовали идеј-

но решење трга како бисмо олакшали 
израду генералног плана и надамо се 
да ће то бити начин да мало пробудимо 
младе, да живне омладински туризам 
који ћемо да развијамо и у Чајетини – 
објашњава Софија.

Једна од идеја удружења је и изградња  
омладинског хостела, чијом би реализа-
цијом решили више тренутних пробле-
ма које имају млади у нашој општини: 
проблем запошљавања, недовољно ко-
ришћење расположивих природних и 
друштвених ресурса уз предности које 
даје близина Златибора, најразвије-
нијег туристичког места у земљи.

„Идеја нашег удружења је да отва-
рањем хостела у Чајетини употпунимо 
туристичку понуду Златибора. Овакав 
вид смештаја задржавао би све број-

није младе људе који, са ранчевима на 
леђима, путују ради упознавања једне 
земље,људи, обичаја а који су све чешће 
и у нашем крају. Међутим, они се због 
неадекватне понуде смештаја и високих 
цена у туристичком центру не задржа-
вају и не препоручују нашу дестинацију 
за овај вид туризма,“ додаје Софија. 

Идеја је наишла на подршку локалне 
самоуправе, а идеално место за хостел 
био би некадашњи ресторан „Сердарев 
конак“ који, како кажу у удружењу, нуди 
много тога: боравак у аутентичној згра-
ди историјске прошлости у самом центру 
варошице , услуге ноћења са доручком, 
смештај у двокреветним, трокреветним 
и вишекреветним собама по повољној 
цени са два заједничка купатила са ту-
шевима, заједнички простор за забаву 
(телевизор “sony”, интернет, гитара собу, 
мини библиотеку са књигама на више 
језика, бар), изнајмљивање бицикла , ор-
ганизовање излета, локалног аниматора 
(организоване шетње до Златибора, Чи-
готе, Градине, обилазак околних села,о-
ријентиринг, спортски риболов…).

У „Сердару” у наредном периоду пла-
нирају и сарадњу са обновљеним пла-
нинарских клубом „Торник“ на пољу 
развоја планинског туризма и еколош-
ких акција. Да имају идеја – имају, и 
све су у сврси самог циља које је себи 
у оснивању задало ово удружење енту-
зијаста које на много начина настоји да 
анимира чајетинску омладину. А да им 
треба подршка – треба. Желимо им од 
срца да успеју и истрају.

М. Ранковић луковић

Млади из „Сердара” пуни добрих идеја
Планови за отварање омладинског хостела у простору „Сердаревог конака” у Чајетини

у наредном периоду планирају сарадњу  
са обновљеним планинарских клубом „Торник” на 

пољу развоја планинског туризма и еколошких акција
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у Чајетини отворен 
Омладински клуб 

Када имате општину попут  
Чајетине, која се труди да  

млади имају што више могућности 
у месту где су рођени и да га  

не напуштају, онда није тешко  
радити, рекао ненад Боровчанин 

У оквиру пројекта Министарства омла-
дине и спорта, а у сарадњи са општи-
ном Чајетина и локалном Канцела-
ријом за младе, у Чајетини је отворен 
Омладински клуб. Просторије клуба, 
које се налазе у згради општине, оп-
ремљене су средствима које је одобри-
ло ово министарство, а тим поводом у 
Чајетини је боравио државни секретар 
министарства Ненад Боровчанин. 

- Отварањем Омладинског клуба 
ствара се перспектива за реализацију 
неких пројеката за наредну годину. С 
обзиром на недостатак простора, у до-
говору са председником општине Мила-
ном Стаматовићем, који је и координа-
тор Канцеларије, договорили смо шта је 
потребно и то решили. Верујем да ћемо 
се, после обуке за писање пројеката, 
у 2016. години поново наћи у реализа-
цији пројеката које ћемо финансирати 
не само ми, већ и  многи међународни 
партнери. Када имате општину попут 
Чајетине, која има дефинисану бригу о 
младима и труди се да млади имају што 
више могућности у месту где су рођени 
и да га не напуштају, онда није тешко ра-
дити. Са председником Стаматовићем 
се познајем дуго времена, са њим је 
лако сарађивати, јер искрен локални и 
национални патриотизам морају резул-
тирати нечим позитивним – изјавио је 
Боровчанин.  

 Подсећамо, општина Чајетина и ло-
кална Канцеларија за младе учество-
вале су на конкурсу министарства, 
којим је одобрено 1.188.000 динара за 
опремање Омладинског клуба. Сред-
ства ће бити утрошена на едукацију и 
запошљавање младих, као и за лица 
која ће бити на услузи младима са те-
риторије општине Чајетина. Уговор са 
министарством потписан је 16. априла. 
Циљ овог пројекта, реализованог у  35 
градова и општина широм земље, јес-
те реализација запошљавање младих 
и подстицање омладинског предузет-
ништва, као и унапређење здравља и 
безбедности младих.   и. Ј.

Малишани вртића „Радост“ 
праве макете авионa

Деца вртића „Радост“ у Чајетини 
имала су прилику да науче о 

авио-макетарству, успут развијајући 
креативност и надограђујући машту 
која је стални пратилац дечјег света. 
Кроз овај занимљив свет водио их је 
Самир Аслани. Он се макетарством 
бави од шестог разреда основне школе, 
а сада ту љубав стрпљиво и с пуно 
ентузијазма преноси на најмлађе.

„Још 2007. године пар другара и ја 
смо направили аеро клуб, који се у 
међувремену угасио јер смо имали 
превише обавеза, али смо наставили 
да се дружимо са децом. Ово је 
традиционално дружење. Ми сваке 
године урадимо по једну макету да они 
осете како је то направити један летећи 
модел, а праве и модел МИГ- 29. То је 
најбољи авион који ми тренутно имамо 
у нашем ратном ваздухопловству и 
прилично је леп. Ово је фина макета 
коју они сами могу да направе и обоје, 
да јој дају име и осете чари прављења. 
Да им не буду све куповне играчке, да 
се не иде само у шопинг“, каже Аслани.

Поред приче о првом митском летачу 
и животињама које су прве полетеле 
балоном, Аслани деци прича и о 
модерној авијацији, прилагођавајући 
податке њиховом узрасту. Деци је, ипак, 
најзанимљивији сам процес стварања 
папирнатих авиона који ће, направљени 

њиховим рукама, моћи да полете. 
Макетари су, у ових пет година дружења 
са предшколцима, направили око 800 
макета. Самир има око 50 пластичних 
авиона и око стотинак папирних, мада 
тај број из одређених разлога успева 
да се смањи: кад дођу деца рођака, 
комшија, пријатеља по неки направљен 
авион буде и поклоњен.

Разговарајући са децом, схватили 
смо да им је у овом едукативном 
дружењу најважнија била игра. Међу 
малишанима је и један Новак чији тата 
поправља авионе на Батајници и који је 
водио сина да види праве авионе, али и 
моделе. Оцу ћу поклонити своју макету 
да је држи на неком лепом месту, каже 
Новак. М. Р. л.
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Специјална болница ‹›Чигота›› 
пригодно је обележила 51. го-

дину рада и крсну славу Светог 
Николу. У осврту на протеклу го-
дину њен директор Жељко Стакић 
оценио ју је годином санације и 
стабилизације.››Наша обавеза је 
да се више окренемо тржишту, да 
својим креативним потенцијали-
ма и идејама повећамо референцу 
„Чиготе“ која је свуда позната као 
озбиљан здравствено-туристички 
бренд, као и да обезбедимо стабилно фи-
нансијско пословање.“

 А креативних идеја је било и биће. У 
области медицине проширен је спек-
тар поликлиничких делатности са по-
већањем консултантских услуга водећих 
стручњака за разне болести, па је поред 
досадашње сарадње са ендокринолози-

ма и ендокриним хирурзима основана и 
стална консултантска служба са водећим 
кардиолозима, неуро и васкуларним хи-
рурзима. Пре месец дана отворен је Цен-
тар за хипертензију, превенцију шлога и 
инфаркта који ће „Чиготу“ повезати  са 
великим бројем хиспа-центара у Србији 
и региону, одакле ће стизати нови корис-

ници „Чигота програма“. Интензиви-
ран је и маркетинг. 

  ‘’Поставили смо соларне колек-
торе који ће бити нова уштеда код 
грејања базена и санитарне воде. 
Од 1. јануара ће да профункциони-
шу још две собе терапијског блока 
за пријем пацијената за давање 
високих доза радиоактивног јода, 
а истовремено завршавамо и наш 
пословни центар са брендираном 
„Чигота“ продајном мрежом која 

ће да појача маркетиншку активност“, 
напомиње Стакић, додајући да је ова 
специјална болница код Министарства 
здравља покренула иницијативу да пре-
расте у национални центар из области 
штитасте жлезде и метаболизма, што се 
тренутно налази на усвајању код Репу-
бличке стручне комисије. 

Средином децембра завр-
шена је прва фаза рено-

вирања једног од најстаријих 
туристичких објеката на Зла-
тибору, виле ‘’Голија’’ саграђе-
не пре 85 година која се већ 
шест деценија користи као 
дечје одмаралиште. Партнер-
ством државе и две локалне 
самоуправе –  Министарства 
туризма, општине Чајетина 
и града Ужица – дограђен је 
и реновиран овај објекат. То-
ком јесени, за свега неколико месеци, на вили ‘’Голија’’ је на-
прављен нови спрат са осам соба, обновљен део постојећег 
здања и покривено кошаркашко игралиште испред одмара-
лишта. У те радове, значајне да се удахне нови сјај старом 
здању, у коме на рекреативним наставама бораве деца из целе 
Србије и млади учесници спортских кампова, Министарство 
туризма је уложило 13 милиона динара, град Ужице пет ми-
лиона и ужичка установа ‘’Дечје одмаралиште Златибор’’(која 

газдује ‘’Голијом’’) три мили-
она, а општина Чајетина по-
могла одрицањем од накна-
де за уређење грађевинског 
земљишта вредне безмало  
шест милиона динара. Зато 
су завршетак прве фазе до-
градње ‘’Голије’’ својим при-
суством означили министар 
туризма Расим Љајић, пред-
седник општине Чајетина 
Милан Стаматовић, градона-
челник Ужица Тихомир Пет-

ковић, директор установе ‘’Дечје одмаралиште Златибор’’ Вла-
дан Цупарић и многи други. Том приликом министар Љајић је 
изнео податке о изузетној туристичкој посећености Златибора 
који је најпосећенија планина Србије, додао да овакво парт-
нерство треба да буде модел и за друге, па најавио нова ула-
гања државе у 2016. години у додатне садржаје виле ‘’Голија’’: 
покривени базен и фудбалско игралиште. Све, како је рекао, у 
циљу развоја омладинског и спортског туризма.     н. Џ.

Дечје одмаралиште „Голија” у новом руху

„Чигота” се тржишту више окреће
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„Зелени савет” активан у Чајетини

Деца из „Зрачка”  
у посети  

„Плавој шкољци“

Поводом Међународног дана особа са инвалидитетом, 
деца из Дневног боравка „Зрачак“ у Чајетини добила су 

позив да буду гости Дечјег културног центра у Београду на 
манифестацији коју организује Удружење самохраних ро-
дитеља и породица деце са инвалидитетом „Плава шкољка“. 
О овом позиву, мр Зорица Милосављевић, председница УГ 
„Златиборски круг“ који је носилац услуге Дневног борав-
ка, каже:

„Деца из „Плаве шкољке“ боравила су овог лета у Сиро-
гојну неколико дана, па су се упознала са нашим удружењем 
и децом из Дневног боравка „Зрачак“.  Позвали су нас да их 
посетимо на овој манифестацији, којој присуствују сва уд-
ружења деце и младих са инвалидитетом из Србије. Сми-
сао овог окупљања је да деца са инвалидитетом кроз игру, 
песму или спорт покажу неку своју вештину. Врло радо смо 
прихватили позив››. 

  Манифестацији су присуствовали многобројни гости међу 
којима и представници разних организација, институција, 
министарстава, медија.Самим тим и рад Дневног боравка 
„Зрачак“ постаје видљивији, а стичу се и услови да заинтере-
совани појединци или установе помогну у настојањима да се 
деци из „Зрачка“ улепша живот, додаје Зорица Милосавље-
вић. М. Р. л. 

О
пштина Чајетина је међу првима 
у Србији и прва  у региону пре-
познала потребу за оснивањем 

Савета за заштиту животне средине(‹›-
Зелени савет››) и недавно га основала. 
Има задатак, као радно тело Општин-
ског већа, да разматра питања, даје 
предлоге и мишљења те обавља задатке 
из области унапређења, заштите и очу-
вања животне средине, заштите при-
родних вредности, одрживог развоја и 
другог на територији ове локалне само-
управе. За председника ‘’Зеленог саве-
та›› именован је Душан Гаврић из ‘’Зла-
тиборског еко-аграра››, док је заменица 
председника Данка Спасенић, комунал-
ни инспектор. ‘’Зелени савет›› броји де-
вет чланова са мандатом од четири го-
дине. Чланови савета су представници 
локалне самоуправе, ЈКП „Водовод Зла-
тибор“, КЈП „Златибор“, „Златиборског 
круга“, „Чиготе“ и ЈП ‘’Културно-спорт-
ски центар Чајетина››.

„ У фокус нашег рада ставићемо кључ-
на питања везана за заштиту животне 
средине која се тичу наше локалне са-
моуправе: пречишћавање воде, вазду-
ха, мерење концетрације полена››, наја-
вила је Данка Спасенић.

  На седници ‘’Зеленог савета›› чла-
нови су изнели проблеме са којима се 
најчешће сусрећу у свом послу. Нај-
више дискусије водило се о проблему 

пијаће воде по месним заједницама 
на подручју наше општине, као и о от-
падним водама. Чланови савета утвр-
дили су нацрт предлога Програма ко-
ришћења средстава буџетског фонда 
за заштиту животне средине, која  ће 
бити употребљена за специјализоване 
и уговорене услуге у заштити живот-
не средине.

‘’Зелени савет›› примењиваће Архус-

ку конвенцију у тежњи да се и грађа-
ни укључе у процес доношења одлука 
из области животне средине. Архуска 
конвенција је усвојена 1998. године на 
министарској конференцији ‘’Животна 
средина за Европу››, одржаној у данском 
граду Архусу под покровитељством Еко-
номске комисије Уједињених нација за 
Европу. Србија је ову конвенцију рати-
фиковала 2009. године. д. Р.
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Д
ом здравља у Чајетини бави се ле-
чењем и превенцијом здравља ста-
новништва на територији општи-

не Чајетина. Ова здравствена установа  
има службу опште медицине, у коју спа-
дају  службе хитне медицинске помоћи, 
кућног лечења, лабораторијске и рендген 
дијагностике, затим службу за здравстве-
ну заштиту жена и службу за здравствену 
заштиту деце школског и предшколског 
узраста. У склопу Дома здравља послује и 
једна амбиланта, и то на Златибору, као и 
здравствена станица у Сирогојну. 

   Директорка чајетинског Дома здравља 
др Рада Јеремић каже за ‹›Златиборске 
вести›› да је до пре две године овде по-
стојала и интернистичка служба, али по 
новом Закону о здрав-
ственој заштити и по 
новој систематиза-
цији, односно правил-
нику о организацији 
здравствене заштите, 
оваква служба следу-
је само оним општи-
нама које имају преко 
20.000 становника или 
су више од 50 киломе-
тара удаљене од болни-
це. ‹›Пошто ми немамо 
толики број становни-
ка нама су интернисту 
укинули. Ми смо, међутим, направили 
одређене компромисе, па је интерниста 
остао да ради у Дому здравља Чајетина, с 
тим што припада интернистичкој служ-
би Опште болнице Ужице. То много зна-
чи нашим пацијентима“, објашњава ди-
ректорка.

  Дом здравља у Чајетини спада у гру-
пу опремљнијих здравствених установа 
у нашем крају. По речима др Јеремић, то 
је резултат њихове ангажованости, али и 
велике помоћи коју им пружа општина 
Чајетина.

  „Заиста  морам да се захвалим нашој 
локалној самоуправи, јер све што смо на-
бавили од  апарата и санитетских возила 
набавили смо захваљујући општини Чаје-
тина. Значајно нам помажу иако нисмо 
прешли на њихов ниво финансирања. 

Имамо два релативно добра ултразвуч-
на апарата: један је кардиолошки на коме 
ради интерниста, а на другом раде лекари 
опште праксе и гинеколог. Такође, има-
мо и један мањи портабл апарат, на коме 
педијатри раде ултразвук кукова за бебе. 
Лабораторија је опремљена новим био-
хемијским апаратима и радимо све ана-
лизе које су дозвољене да се раде на ни-
воу домова здравља“, напомиње др Рада 
Јеремић.

 Опремљеност санитетским возилима 
такође је релативно добра. Ускоро стиже 
и један нови санитет, за чију је набавку 
средства обезбедила општина Чајетина. 
Међутим, сва та возила брзо се и поха-
бају, јер је територија општине Чајетина 

велика, а много вожњи се оствари у пра-
вцу Београда и бања. Од реализације ак-
ције „Медицинско село“ остало је пара, па 
је од тога набављен један нови ЕКГ апарат, 
тако да га сада свака амбуланта има, као и 
дефрибилаторе и инхалаторе, тј. све оно 
што је потребно за пружање прве помоћи 
у свакодневном лечењу. 

  Велики проблем који има ова здрав-
ствена установа је број запослених. По за-
кону, тај број се формира на основу броја 
становника у некој општини. Чајетина 
има око 15.000 становника, али не сме се 
заборавити ни велики број туриста који 
посећују Златибор. Тада настају проблеми 
недовољног броја здравствених радника. 
Да се излаз из ове ситуације не назире, 
најбоље говори и нова реформа у здрав-
ству по којој чајетински Дом здравља губи 

право да има зубног техничара. По речи-
ма др Јеремић, велика  неправда учиње-
на је према стоматолошкој служби, јер се 
губи право израде протетике за старије 
особе. Закон предвиђа да ту службу могу 
имати само општине са преко 50.000 ста-
новника, тако да пацијенти из Чајетине 
сада своја права из ове области могу ос-
таварити у ужичком Дому здравља, а када 
ће тамо бити примљени и доћи на ред, то 
се не зна. 

  Дом здравља у Чајетини је пре 10 го-
дина имао 120 запослених, а након ових 
реформи биће их само 58. То значи да ће 
у овој здравственој установи сада радити 
дупло мање радника, а обим посла се из 
године у годину повећава.

  „Нама је Златибор 
велико оптерећење, 
поготово у сезони. Ми 
смо покушавали раз-
ним дописима Ми-
нистарству здравља 
да прикажемо коли-
ко имамо пацијената, 
колики је број ноћења 
на овој планини и да је 
реч о обичној амбулан-
ти. Тражили смо да нам 
повећају и број радни-
ка, али добили одговор 
да ми пружамо само 

хитну медицинску помоћ и да сваки па-
цијент има свог изабраног лекара у месту 
у коме живи те да на основу тога не може-
мо повећати број здравствених радника. 
Међутим, од републичког фонда смо на 
исти питање добили одговор да сви па-
цијенти имају апсолутно сва права што се 
тиче лечења, било где да дођу. Чак имају 
и право и на лабораторијску дијагностику 
и физикалну терапију. Значи, оптерећење 
је велико. Али нама општина и ту изла-
зи у сусрет тако што у току сезоне и пре-
ко викенда дуплирамо број лекара са ра-
дом на Златибору. Али ту су лекари мимо 
свог редовног радног времена, па им тада 
плаћамо прековремене радне сате“, каже 
др Јеремић.

  Тренутно Дом здравља у Чајетини има 
троје лекара мање него што им то следу-

Све мање запослених, а све више 
посла у чајетинском Дому здравља 

То је једна од опремљенијих здравствених установа у нашем крају, 
што је, по речима директорке Раде Јеремић, резултат њихове  

ангажованости, али и велике помоћи коју им пружа општина Чајетина Рада Јеремић
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је, јер су поједини лекари отишли у пен-
зију или у неки други град. Већ годину 
дана руководство сваког месеца подноси 
захтеве Министарству финансија,  уз об-
разложење да су им та три лекара потреб-
на и да им следују по закону, али одгово-
ра још увек нема. На питање како ће бити 
организован рад у току предстојеће зим-
ске сезоне, када Златибор традиционално 
посети велики број туриста и када је због 
зимских спортова и рекреације повећан 
број  ломова, др Рада Јеремић одговара:

  „Стварно не знам. Једина новост је та 
што смо од Министарства здравља доби-
ли задатак да на Златибору отворимо ам-
буланту за педијатра. За те потребе уреди-
ли смо бившу стоматолошку ординацију. 
У овој амбуланти радиће педијатри из 
Чајетине, а како ће њих три прерасподе-
лити радно време, видећемо. Вероватно 
ће то бити рад од  по четири сата у Чајети-
ни и на Златибору. Наравно, на Златибо-
ру нема потребе за пуним радним време-
ном, али је битно да ће и тамо ординирати 
педијатар у одређеном делу дана“.

  Некада су амбуланте радиле у Јабла-
ници, Љубишу, Гостиљу, Сирогојну, поне-
кад и у Рожанство долазио лекар, а сада са 
сталним лекарима раде само амбуланте у 
Сирогојну и на Златибору. Услед недостат-
ка здравствених стручњака по неки дан 
се и те установе затворе, будући да Дом 

здравља у Чајетини мора имати лекара 24 
сата дневно. За остале хитне случајеве по-
стоји хитна медицинска помоћ и кућно 
лечење. Сада се у Љубиш и Гостиље од-
лази једном седмично, али број прегледа 
је мали, од  једног до два пацијента, тако 
да се те амбуланте затварају не само због 
недостатка кадрова Дома здравља него и 
због малог броја становника. 

  „У Јабланици је амбуланта затворена 
када је медицинска сестра отишла у пен-
зију, а у Сирогојну када је радник оти-

шао на рад у Ужице, тако да у Сирогој-
но сваки дан одлази медицинска сестра 
из Чајетине. И тамо је јако мало прегледа 
због малог броја становника. Мислим да 
ће се временом, буде ли настављен овај 
тренд пада броја становника и све мањи 
број новорођенчади (сваке године се роди 
двадесетак беба мање), и постојеће амбу-
ланте затворити“, предвиђа директорка 
Дома здравља.

  Ове године организовано је велико 
‹›Медицинско село›› у Сирогојну, током 
кога је прегледано око 300 пацијената. 
Акција је спроведена са лекарима спе-
цијалистима. Били су ту уролог, гинеко-
лог, хирург за дојку, офталмолог, интерни-
ста, лекари опште праксе, лабораторија и 
апотека тако да су пацијенти могли одмах 
да добију лекове. Организована је и једна 
мања таква акција у Јабланици, са лекари-
ма опште праксе и гинекологом. Следеће 
године планирана су барем два ‹›Меди-
цинска села›› у већим насељеним мести-
ма, највероватније у Мачкату и Шљиво-
вици.

  За новогодишње празнике рад ове 
здравствене установе обављаће се по већ 
устаљеном радном времену. Дом здравља 
у Чајетини радиће 24 сата. Викендом раде 
по две екипе, од којих једна на терену.  По 
један лекар радиће у амбуланти на Злати-
бору, и то преподневну смену и викендом, 
као и педијатар у току зимске сезоне сва-
ки дан по четири сата.

  У акцији уређења здравствених уста-
нова Дом здравља Чајетина добио је од 
Министарства здравља око  2,5 милиона 
динара за сређивање зграде,  што под-
разумева кречење, замену санитарних 
чворова и фасаде, као и уређење просто-
ра испред ове установе.

нада Џелебџић

У амбуланти на Златибору почелао је са радом ординација 
педијатрије. „Ово је добра идеја за будући развој туризма, коју 
смо директорка Дома здравља Чајетина и ја спровели у дело, 
и то уз помоћ општине Чајетина и Туристичке организације 
Златибор. Педијатар ће ове зимске сезоне радити у ординацији 
четири сата дневно, као и у току летње сезоне, а уколико се 
буде указала потреба да такав рад буде и ван сезоне, ми ћемо 
изнаћи начин да то организујемо“, каже прим. др Милош Божо-
вић, директор Здравственог центра Ужице.

Проблем ће бити кадрови, каже др Божовић и подсећа на тре-
нутну реорганизацију у здравству, али се ипак нада да ће им Ми-
нистарство здравља изаћи у сусрет и одобрити запослење два 
млада лекара. Иначе, у амбуланти на Златибору, која је у саставу 
Дома здравља Чајетина, ради 
лекар опште праксе са меди-
цинским особљем, као и апоте-
ка. До пре две године радила је 
и стоматолошка служба, која је 
укинута након реформе у здрав-
ству. Деца, којој је била потребна 
здравствена помоћ, одвођена су 
у чајетински дом здравља, где 
постоји педијатријска служба 
која ради у две смене.

„Дом здравља у Чајетини има три педијатра, који ће, због от-
варања ове ординације, прераспоређивати своје радно време. 
Биће то јако тешко, јер захтева рад педијатра у једном дану и у 
Чајетини и на Златибору’’, наглашава др Рада Јеремић, дирек-
тор Дома здравља Чајетина и изражава наду да ће због повећа-
ног броја деце, како оне која ту живе тако и туриста, минис-
тарство увидети потребу за пријем још једног педијатра који 
би радио пуно радно време у златиборској амбуланти током 
целе године.

Радно време ординације педијатрије на Златибору биће ор-
ганизовано, највероватније, у времену од 11 до 15 часова сваког 
дана, а према потребама прегледе болесне деце обављаће ле-
кар опште праксе и мимо овог радног времена. Др Зора Вер-

мезовић, педијатар чајетинског 
Дома здравља истиче да је у се-
зони забележен велики број деце 
пацијената, нарочито оне која 
туристички бораве на Златибору. 
До сада им је здравствена помоћ 
пружана у Чајетини, али су стиг-
ле многе критике туриста зашто 
своју децу морају да воде у Чајети-
ну и тражили су да им се омогући 
педијатар на Златибору. н. Џ.

Педијатрија у амбуланти на златибору
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Љубивоје Ршумовић Ршум, велики 
Златиборац и велики стваралац. 
Генерације су из његових стихо-

ва сазнавале да “има једна пећина строга 
у којој живи бабарога”, те да је миш сео у 
џип чим је добио грип и “превалио пут ду-
гачак да га прегледа доктор мачак”. Учили 
смо од Ршума, поред осталог, и то да ‘’децу 
не доносе роде, већ их рађају мајке“, а ње-
гова песма “Деца су украс света” постала је 
дечја химна. 

Кад неко живи 75 година, а 60 пише сти-
хове, па још ако има срећу да се ти стихови 
одмах компонују и певају на радију и теле-
визији, рођен је под срећном звездом. Зла-
тиборском срећном звездом у планинском 
Љубишу. То златиборско чедо Љубивоје 
Ршумовић, један од највећих српских песни-
ка, дечачић од 75 година, рекао је: -”Љубиш 
и Златибор најлепша су места на кугли зе-
маљској, завичај су свега што сам написао”. 

Ршумовићи су презиме добили на Злати-
бору, у селу Негбини. Раније су се прези-
вали Окиљевићи и пореклом су 
из Гацка, из села Платице. Неки 
Окиљевић, који је направио 
ршум међу Турцима, дошао је 
на Златибор. Тог Окиљевића, за 
којим су трагали Турци, прихва-
тили су Кузељевићи, а да не би 
помињали његово презиме по-
чели су да га зову Ршум, пошто 
су Турци причали да им је баш то 
и направио. Од њега је настало 
презиме Ршумовић, а кад се при-
венчао у Љубиш, узео је женину 
славу Свети Јован. Окиљевићи, 
иначе, славе Светог Стефана.

Љубивојев отац Михаило ра-
дио је у општини као секретар, па судија за 
прекршаје. Михаилови родитељи су умрли 
убрзо пошто се он родио. Његова мајка 
Иванка, Љубивојева баба, умрла је на по-
рођају од шпанске грознице, са 18 година. 
После три дана умро је и Михаилов отац 
Љубиша, по којем Љубивоје носи име. “С 
тим што је моје мало дуже пошто је такав 
био обичај”, објашњавао је то песник. Пра-
баба Аника му је причала да је Љубиша 

пресвиснуо од туге за супругом. У ствари, 
умрли су 1918. године када је 70 милиона 
људи у Европи умрло од шпанске грозни-
це. Али песнику више одговара верзија да 
је Љубиша умро од туге за Иванком, сећао 
се једном приликом: - “Тако ја за сва вре-
мена имам бабу од 18 година и деду од 19. 
Одрастао сам на селу, а на селу се рађају 

деца људи, а не деца кућни љубимци, ка-
кав је случај са градском децом. То значи 
да смо брат и ја били потребни породици 
и од малих ногу добијали задужења у кући 
и на пољу...’’  Млађи брат је више радио, а 
Ршум се извлачио да би писао песме. Ва-
дио се на болешљивост будући да је са че-
тири године прележао тешку упалу плућа. 
- “Сећам се, облачили су ми поткошуљу 
натопљену козјим лојем, јер се тако нека-

да лечила упала плућа. Због непријатног 
мириса који сам ширио око себе био сам 
прилично усамљен, ха, ха, ха. Упалу плућа 
сам окренуо у своју корист, па уместо да 
радим у пољу, писао сам стихове”.

О Љубивојевом оцу Михаилу највише 
се бринуо ујак Стојан, који је био официр 
у бившој војсци Краљевине Југославије. 

Он је заробљен 1941. у борби про-
тив Немаца на Косову. Причао је 
да је чуо да је војска капитулирала, 
али да није хтео да положи оружје. 
Рат је провео у заробљеништву, а 
после отишао у Чикаго. Добио је 
неку медаљу “Џорџа Шестог”. Деда 
Ршумов по мајци Стеван Симовић 
био је болничар у Првом светском 
рату. Кад се вратио, донео је нешто 
медицинских инструмената и почео 
да лечи народ травама и разним 
мелемима, тако да је важио за ве-
ома успешног “доктора”. Звали су га 
Стевша. Како је имао великог успе-
ха лечећи алтернативном медици-

ном, тако су апотекари у Ужицу, Чајетини, 
Ивањици кад виде његов карактеристичан 
мало искривљен рукопис издавали лекове 
и без рецепта. Знали су да Стеван зна шта 
ради, шта преписује.

Кад се замомчио Михаило се загледао у 
Милесу Симовић из суседног села Гостиља, 
на Лазаревдан на слави њеног оца. Убрзо 
су обоје славили славу Ршмовића, Јовањ-
дан. Љубивоје Ршумовић је рођен 3. јула 

Ршум – радостан, шаљив, уман, мудар
“Писање је један мађионичарски посао. Та 
магија и игра речи, која ме је у детињству 
обузела и очарала, заувек траје у мени, 
казује Љубивоје Ршумовић.

ПИШЕ: ПРЕДРАГ КОВАЧЕВИЋ

Родна кућа љубивоја Ршумовића

љубивојеви отац и мајка Михајло и Милеса
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1939. године  У фамилији није имао никог 
од песника. Што је песништвом успео да 
сачува дете у себи, све до данашњих дана, 
најзаслужнији је његов деда Стеван који 
је имао разумевања за децу, њихове игре, 
а неке им је показао “као прави стручњак 
за развојну психологију”... Ршумово де-
тињство је протекло у сиромашном селу 
и материјалној оскудици, али у породици 
богатој љубављу и радошћу, међу мудрим 
људима. То је био предуслов да постане 
стваралац: песник, књижевник, мудар чо-
век. Мајка му је рецитовала Змајеве песме, 
учитељица Милица га учила Ћопићевим 
стиховима, деда Стеван га кроз игру оба-
везивао да у шестој години множи двоци-
френе бројеве напамет...А отац Михаило 
делио савете, али искључиво кроз форму 
пословица, јер је знао да ће тако упамтити 
те савете за цео живот. Љубивоје је васпи-
таван личним примером и није чудо што 
је постао један од најзначајнијих српских 
писаца за децу.

Ишао је у школу у Љубишу, затим у 
Чајетини, а гимназију је завршио у Ужицу. 
Даље школовање је наставио у Београду, 
студије компаративне књижевности завр-
шио на Филолошком факултету. Поезија 
га завела, а под утицајем Душка Радовића 
почео да пише песме за децу. Радио је 
на Радио Београду, затим на Телевизији 
Београд где је био аутор емисија за децу 
“Хиљаду зашто”, “Хајде да растемо” и “Фа-
зони и форе”. Објавио је безмало 90 књи-
га, углавном за децу. Најпознатије су: “Ма 
шта ми рече”, “Причанка”, “Певанка”, “Још 
нам само але фале”, “Вести из несвести”, 

“Невидљива птица”, “Домовина се брани 
лепотом”, “Сјај на прагу”, “Рошави анђео”, 
“Зов тетреба”, “Успон вртовима”, “Песме 
уличарке”, “Северозападни крокодил”, “По-
што продаш то што мислиш”, “Опасан све-
док”, “Не вуците ме за језик”, “Гујина стена”, 
“Буквар дечјих права” и много тога још...

Љубав Ршумог живота је Наташа, коју 
је освојио, а како другачије 
него – стихом “моја пахуља 
у чађавом граду”. Пола века 
су у браку. Једном приликом 
песник је рекао: - “Био бих 
страшан депресивац да није 
Наташе. Она је ведре при-
роде, воли живот и прави је 
хедониста. Као студенткиња 
бавила се и манекенством 
и дуго је размишљала да ли 
да се упусти у брак са мном. 
И сама је студирала књи-
жевност, вероватно имала и 
литерарне амбиције... Ипак, 
одлучила је да се посвети по-
родици, а да пусти мене да се, умало ре-
кох, лудирам... ха, ха, ха.”

Добродушни бркајлија Љубивоје цео 
живот је провео са децом, својом и туђом, 
па закључио: „Одрасли нису дорасли 
деци”... На питање како васпитавати децу, 
одговара стихом:

“Дете треба да посматраш,
ал‘ му немој на пут стати,
што га пре човеком сматраш,
пре ће човек и постати.”

И у породичном животу Ршум је ствара-
лац. Отац му је говорио да сваки човек за 

живота мора да засади два воћњака и да 
сагради две куће. За воћњаке га је послу-
шао, али не и за куће. Саградио је чак пет! 
Три куће и два стана. А мотив су била три 
сина које има са Наташом. Сада три уну-
чета, “а ускоро, даће Бог, и четврто. Нисам 
ја те станове и куће правио за себе него за 
седам грађана Србије. И они ће, надам се, 

учинити нешто за своје по-
томство. Својевремено, док 
су му синови још били мали, 
породично су правили кућне 
новине “РШУМ”, што је значи-
ло: Радостан, Шаљив, Уман, 
Мудар. То су биле новине за 
показивање гостима, а ко-
штале су: један осмех.” Хтео је 
умни песник на тај начин да 
наговори своју децу да остану 
деца целог живота. Изгледа 
да је и успео у томе. 

Како некад, тако и данас: 
када се породично окупе, 
све звони од смеха, шале и 

радости. Најчешће се састају у викендици 
у Баћевцу, 30 километара од Београда. Та 
викендица Ршумовића налази се у шуми, 
међу птицама, веверицама и фазанима. 
Ршум каже: “То што је у шуми је добро, али 
што је, нажалост, и међу лоповима, то није 
баш добро. Сваки пут кад идемо тамо стре-
пимо да ћемо наћи све разваљено и одне-
то. Кућу смо правили са много љубави као 
што се прави гнездо”. Описивао је  песник 
сву лепоту тог места и тог чаробног тренут-
ка када у зору изађе из куће и бос стане 
на земљу. 

Љубивојев живот? Срећан и надасве – 
занимљив. 

Једна од књига  
љубивоја  

Ршумовића

Ршумова породица

Ршум са синовима и унуцима
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Фолклорци ветерани пети пут на окупу

Сре ди ном де цем бра на Зла ти бо-
ру је бо ра ви ла ор га ни зо ва на гру-

па пред став ни ка ту ри стич ке аген ци је 
„Р-турс“ из Мо скве са сво јим парт не-
ри ма из ве ћих гра до ва и ре ги о на Ру-
ске фе де ра ци је. По стиг ну то је то на 
осно ву кон та ка та и до го во ра ко је је 
Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Зла ти бор 
оства ри ла у сеп тем бру на сај му ту ри-
зма у Мо скви: са Рат ком Чи та ко ви ћем, 
вла сни ком аген ци је “Р-турс”, и Алек-
се јем Бо ри со ви чем Ле бе дом, ди рек то-
ром аген ци је “Де ви су”.

У то ку по се те парт не ри из Ру си је су 

се, уз по сре до ва ње и ак тив ну уло гу Ту-
ри стич ке ор га ни за ци је Зла ти бор, упо-
зна ли са ту ри стич ком по ну дом Зла-
ти бо ра. Об и шли су нај а трак тив ни ја 
од ре ди шта пла ни не, укљу чу ју ћи и Тор-
ник и Мо кру Го ру. При том су нај ве ће 
ин те ре со ва ње по ка за ли за здрав стве-
ни ту ри зам и са рад њу са СБ „Чи го та“.

Аген ци ја „Р-турс“ је већ укљу чи-
ла  Зла ти бор у све сво је па кет –аран-
жма не ко ји укљу чу ју  по се ту Ср би ји и 
зе мља ма бив ше Ју го сла ви је и Бал ка на. 
С тим у ве зи, с об зи ром да је „Р-турс“ 
за на ред ну го ди ну већ обез бе ди ла 

чар тер авио-пре воз два пу та не дељ-
но са не ко ли ко аеро дро ма из Ру си је 
ка Бе о гра ду, до го во ре но је да ТО Зла-
ти бор и „Чи го та“ ор га ни зу ју пре воз из 
Бе о гра да до Зла ти бо ра. По сло ве ани-
ма ци је ту ри ста пре у зе ће ТО Зла ти бор 
ор га ни за ци јом из ле та ка Му зе ју „Ста-
ро се ло“, Сто пи ћа пе ћи ни, Го стиљ ском 
во до па ду, Тор ни ку, Мо крој Го ри, Ви-
ше гра ду, Ка њо ну Ув ца…

Има ју ћи све то у ви ду мо гу ће је оче-
ки ва ти да ће се у на ред ном пе ри о ду осе-
ти ти по у здан и кон стан тан по раст бро ја 
ру ских ту ри ста на Зла ти бо ру. М. Ј.

П
ети међународни фестивал 
фолклора ветерана, под сло-
ганом „Златиборе шири гране 

и прихвати младе ветеране“, одржан 
је 5. децембра у спортској хали у Чаје-
тини. Манифестацију организује удру-
жење „Ветерани Златибора“ уз подршку 
општине Чајетина, ТО Златибор и КСЦ 
Чајетина.

  Овогодишњи фестивал окупио је 39 
ансамбала из Словеније, Хрватске, Бос-
не и Херцеговине и Србије, са око 900 
учесника. Идеја о настанку манифеста-
ције потекла је на гостовањима фокло-
раца ветерана Златибора по многим 
градовима, из жеље да покажу какви 
су Златиборци домаћини. Иначе, Удру-
жење за неговање народне традиције 
„Ветерани Златибора›› постоји шест го-
дина. Броји преко 30 чланова, од 25 па 
до 70 година старости. Окупили су се уз 
помоћ КУД-а Златибор, а већ две године 
раде самостално.

 Марко Весовић, уметнички руково-
дилац златиборских ветерана, каже да 
му је као младом момку изазов ради-
ти са ветеранима. ‹›Лакше је радити са 
децом, али је уживање радити са ве-
теранима јер они више воле фолклор, 
много то јаче осећају него деца“, опи-
сује Марко.

  Ову годину ће памтити јер су успе-
ли да створе три нове кореографије: две 
дечје и једну за ветеране. Направили су 
самостално и две ношње. Летос су има-
ли успешан наступ на тргу, а за наредну 
годину планирају још више самостал-
них наступа. Гости хвале њихову орга-
низацију овог фестивала.

„Сваком бих препоручила да дође 
овде, јер је ово искуство о којем се при-
ча, памти и сваки пут је нешто ново“ 
каже Дијана Зимоња из КУД-а ветера-
на из Бачке Паланке. „Наравно да ужи-
вамо!“, одговара на наше питање о ис-
куству са фестивала Маја Зрњић из КУД 
„Коловит“ из Градишке у Републици 
Српској, додајући да је ово прелепо бо-
гатство које треба неговати. И за посе-
тиоце, који су у спортској дворани по-
пунили сва места, ово је била прилика 
за уживање у колориту ношњи, лепоти 
песме и фолклорних кореографија.

М. Р. луковић

Ру ски ту ро пе ра то ри на Зла ти бо ру
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Први златиборски хорор награђен „Златном пирамидом”

Десети Фестивал српског филма фан-
тастике, одржан у Београду крајем 

новембра, прославио је свој јубилеј 
пројекцијом више од стотину филмова из 
читавог света, као и одржавањем великог 
броја трибина, изложби и промоција на 
тему фантастике и хорора. На завршној 
вечери су додељене награде за најбоља 
остварења, а ‹›Златну пирамиду›› добио 
је први златиборски хорор филм „Иза за-
творених врата“ Давида Колаковића.

Овај филм, који је на друштвеним мре-
жама изазвао велику пажњу, тријумфо-
вао је у тематском делу „Урбане легенде“. 
Од 250 остварења у најужој конкуренцији 
била су четири из Србије и један из Хрват-
ске, с тим што је петнаестоминутни филм 
нашег суграђанина Колаковића стручни 
жири оценио најбољим на задату тему. 
„Наш филм је једини који је био у ес-де 
квалитету снимка“, прича Давид, „јер ми  
нисмо имали бољу опрему, а монтажом 
смо извукли да изгледа као да и ми има-
мо добру опрему. Поједине кадрове смо 

снимали тако што је Ђорђе Жиловић на 
рамену држао греду на којој је висио ка-
нап по коме се кретала камера. То нам је 
представљало кран. У појединим делови-
ма ја сам држао осветљење и камеру. Да 
су то знали на фестивалу, мислим да бис-
мо добили још већи аплауз››.

Већ након урађеног првог златиборског 
хорора Колаковић је најавио снимање 
наставка филма, јер је први део својим 

завршетком то и наслућивао. Међутим, 
ако су прошле године у причу ушли са 
доста ентузијазма и сналажења па уз по-
моћ појединаца и неких установа локал-
не заједнице успели да заврше започето, 
за други део потребно је много више како 
би се оправдала очекивања и ова награ-
да, каже аутор. 

Сценарио за наставак филма доста је 
захтевнији, па је млади Колаковић дого-
ворио сарадњу  са глумцима Дома култу-
ре КСЦ-а. С бољом опремом, у пуном ко-
лориту ове планине  кроз више годишњих 
доба, Давид би нам довршио сагу  за коју 
никада нисмо сигурни коме се тачно де-
сила, али увек „знамо“ да се десила јер се, 
ето, препричава уз огњиште. Жеља му је 
да следећи пут конкуришу и на Кустен-
дорф, а одатле ће Чајетина и Златибор 
даље у свет. А да је „свет мали“ показало 
је интересовање новинара РТС-а који су 
о чајетинској екипи направили прилоге 
за емисију „Тако стоје ствари“ и за трећи 
Дневник РТС-а. М. Р. л.

У чајетинском Дому културе отворена је из-
ложба радова насталих на Ликовној колонији 

„Трнава 2015“. Заједничка оцена и посетилаца и 
окупљених уметника је да традицију ове колоније, 
јединствене у овом крају, треба неговати јер засту-
па квалитет и прави однос према култури.

Ушушкани у разноликом крајолику Трнаве, из-
мештене од свакодневнице, уметници добијају 
шансу да се обогате новом инспирацијом и самим 
тим оснаже свој уметнички израз. Тако је било и 
ове године када је од 16. до 22. августа у раду ко-
лоније са домаћином Владимиром Митровићем учествовало још 
девет сликара: Драган Димић, Милена Вермезовић, Тома Попо-
вић, Снежана Поповић, Никола Петронијевић, Слађан Игњатовић, 
Горан Милошевић Снежана Ковачевић и наша суграђанка Анаста-
сија Богдановић, која је имала привилегију да отвори ову излож-
бу. Говорећи о импресијама са колоније пожелела је да наредних 
година у њој учествује што више младих сликара.

Највеће заслуге за двадесеттрогодишње трајање Ликовне коло-
није ‘’Трнава’’ припадају њеном домаћину, скулптору Владимиру 

Митровићу, који у свом атељеу из године у годи-
ну окупља уметнике и пријатеље из целе Србије. 
Заслужни су и организатори: ЈП „Културно спорт-
ски центар Чајетина“ и ТО „Златибор“, где се већ 
сада размишља о организовању наредне коло-
није. Идеја је да се следећег августа у рад укључи 
више скулптора и вајара. „Покушавамо и надамо 
се, борићемо се да колонија опстане. Најлакше је 
нешто уништити, угасити, а то ако престане тешко 
га је поново покренути“, истиче Митровић.

Перспективу ове манифестације чине редовне 
годишње изложбе, ретроспективе као и добар глас код садашњих 
и будућих уметника. Снежана Ковачевић, костимограф у Народном 
позоришту у Ужицу која се бави и сликарством, каже да ретко учест-
вије на колонијама али да из Трнаве носи само позитивне утиске. 
Дружење са сликарима и гостопримство породице Митровић за 
њу представља предивно искуство. Александра Јокић, чланица 
ликовне секције у ОШ „Димитрије Туцовић“ коју води Анастасија 
Богдановић, одушевљена је изложбом. Истиче да је највећи утисак 
на њу оставило дело „Београд ноћу“ Снежане Поповић. д. Р.

Колонију 
„Трнава” 

треба  
неговати
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Велико дело народног просветитеља Пуја Ђенића

У Библиотеци “Љубиша Р. Ђенић” у 
Чајетини представљено је дело о 
Златиборцу посебног кова, народ-

ном просветитељу по коме је ово чита-
лиште названо. Реч је о књизи Слободана 
Гавриловића “Етнографско стваралаштво 
Љубише Ђенића Рујанског”. Тако знамени-
ти стваралац 20. века Пујо Ђенић својим 
ентузијазмом и неуморним радом, у којем 
је са подједнаким успехом био и библио-
текар и књижничар, кустос и архитекта, 
публициста и хроничар, не престаје да ин-
тригира и надахњује писце ово краја да о 
њему говоре и пишу.
  Библиографија Љубише Ђенића Рујанс-
ког је зачуђујуће богата: садржи 765 радо-
ва из различитих области, 235 новинских 
чланака, преко 200 цртежа, 139 прича и 
шала, 43 прилога из етнографије, 30 ле-
генди, 27 приказа, 15 биографија. Објавио 
је и 33 књиге, публикације и сепарате. 
‘’Ерске мудролије’’ имале су више издања 
са 15.000 примерака. Приредио је 31 пуб-
ликацију, илустровао 10 књига и моногра-
фија, а његов најзначајнији рад “Златибор-
ски летопис“ данас се чува у Историјском 
музеју Србије и Српској академији наука и 
уметности. Од 1965. до 1975. био је стални 
сарадник Етнолошког друштва Југославије 
и учествовао у изради Етнолошког атласа 

Југославије, обрадом 16 села из општина 
Ужице, Чајетина и Нова Варош. За тај атлас 
прикупио је 57. 000 драгоцених јединица.
  Ђенићев допринос српској култури је за-
иста изузетан, што потврђују многе награ-
де и признања од којих је свакако највећа 
Вукова награда, коју је, први по њеном 
успостављању, добио 1964. године,. С тога 
и не чуди велико поштовање које према 
његовом лику и делу исказују људи који 
су га познавали и који пажњу и захвалност 
исказују пишући о њему.
„Данас кад се постави питање културног 
идентитета, кажем: људи, прочитајте дела 

Љубише Ђенића и видећете шта је то наш 
идентитет“, рекао је на промоцији књиге у 
чајетинској библиотеци Слободан Гаври-
ловић. „ Он је сачувао од заборава многе 
здравице, песме, обичаје, анегдоте; топо-
ниме и настанак њихов, занате коларске, 
кириџијске, катранџијске…Музичке ин-
струменте: окарину, дудук, гајде, гусле… 
Израду брвнара, цртеже, опис обичаја: 
слава, свадби Чак је и ‹››вучју свадбу››, не-
обична дешавања у чопорима вукова, оп-
исао уметнички,етнографски и историјски. 
Он је Златибор волео душом, и језиком, 
писањем, умотворинама, мудролијама, 
планинарством… Он је 1939. године обја-
вио прву књигу о планинарству и тури-
зму на Златибору“, говори са дивљењем 

и поштовањем социолог и писац, али пре 
свега Пујов познаник завичајац, Слободан 
Гавриловић.
  О Љубиши Ђенићу је на овој књижевној 
вечери говорила и Боса Росић, етнолог. 
‘’.Слобо Гавриловић је покренуо нешто 
што је требало и раније да се покрене, јер 
је то Пујо заслужио. Ђенићево целокупно 
дело мора научно да се валоризује, да се 
ангажују стручњаци који ће то да обраде, 
да се све његове јединице које је објављи-
вао по различитим часописима по целој 
Југославији прикупе и изда велика моно-
графија са додатком његових дела. То би 
за Златибор било нешто од немерљиве 
вредности“, сматра Боса Росић.
  Снежана Ђенић, директорка библиоте-
ке која носи дично име њеног деде, на-
писала је у поздравној речи за овај скуп 
следеће: „Можда Љубишу Ђенића ипак 
могу најбоље објаснити његове поруке 
остављене потомству: „Треба волети људе, 
упознати све што је непознато, одушевити 
се свим што је лепо и човечно. Треба ра-
дити, а после рада смејати се и шалити. 
И увек очекивати да сутра донесе нешто 
ново, боље и лепше“. М. Р. луковић
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У 2016. годину ЈП „Културно-спортски 
центар Чајетина“ улази са циљем да 
додатно прошири постојећу спорт-

ску инфраструктуру на простору наше 
општине. Планови се, пре свега, односе 
на изградњу комплекса терена код стади-
она „Швајцарија“, као и постављање балон 
сале у Мачкату и израду вештачког терена 
у Великом парку.

На простору иза терена „Швајцарија“, 
према магистралном путу, у плану је да 
се ураде: четири тениска терена, један 
фудбалски терен, стазе за истрчавање и 
полигон за развој експлозивне снаге. Пре-

ма речима директора „Културно-спортског 
центра“ Николе Смиљанића, тиме би се 
растеретила два постојећа терена  „Швај-
царије“ , поготово у периоду када су лоши 
временски услови. 

-Пројекат је урађен и дозвола је добије-
на, тако да ће радови кренути на пролеће. 
Потребне су огромне количине материја-
ла да се наспу како би се простор уре-
дио.  Оквирна вредност радова је 30 ми-
лиона динара, а уштеда ће се извршити 
тако што ће тај простор бити опредељен 
и за складиштење вишка материјала са 

разних градилишта на Златибору. Терен 
ће бити урађен према најновијој техно-
логији, имаће аутоматизовано наводња-
вање као и на „Швајцарији“, уз најбољи 
постојећи систем за дренажу. Подлога на 
тениским теренима биће шљака, изнад 
терена је предвиђен паркинг, као и прос-
тор за аутобусе екипа које буду долазиле  
на припреме. Део простора издвојен је и 
за изградњу свлачионица, као и пратећег 
објекта (кафе-бара, ресторана и слично). 
Очекујемо да ће у 2017.години спортски 
центар „Швајцарија“ бити употпуњен- изја-
вио је Смиљанић. 

Када је у питању постављање балон сале 
у Мачкату, већ је извршен поступак јавне 
набавке и потписан уговор са извођа-
чем радова. У зимском периоду, та сала 
ће се инсталирати у Мачкату, где ће бити 
у функкцији школске сале за тамошње 
ђаке који тако зими више неће морати 
да наставу физичког васпитања спроводе 
у учионицама. Простор ће се искористи-
ти и за организовање „Пршутијаде“. На 
пролеће, када се уради вештачки терен у 
Чајетини, у Великом парку, сала ће бити 
постављена на тој локацији.

- Произвођач  балон сале радио је исте за 
ФК Чукарички, као и у Новом Саду и Тите-
лу. Колико смо ми могли да видимо, оне су 
изванредне. Тиме је решен велики проблем, 
направљене су уштеде, јер смо ми претход-
них година плаћали закуп шатре за „Пршу-
тијаду“ по цена која није била испод 5.000 
евра. Цена балон сале, са свим машинама и 
инсталацијама које иду уз њу, је око 23.000 
евра, чиме долазимо до рачунице да ћемо 
салу отплатити за четири године. У плану 
за следећу годину предвидели смо и сред-
ства за изградњу вештачког терена у Вели-
ком парку, где има доста простора, а терен 

је већ припремљен за стављање вештачке 
подлоге. Премештањем балон сале на ту ло-
кацију растеретићемо спортску дворану у 
Чајетини, где имамо веома мало слободних 
термина за рекреативце. Ту ћемо пребаци-
ти и део школске наставе, као и тренинге 
полазника две школе фудбала, каратисте и 
друго. Самим тим биће већи број термина у 
хали за кошаркаше, одбојкашице и оне који 
користе дворану у сврху рекреације. Кас-
није, када набавимо још једну балон салу 
имаћемо по једну на обе локације - каже 
Смиљанић. и.Јанковић

Модерни терени код „швајцарије„  
и балон сала у Мачкату 

 градња једног фудбалског и четири тениска терена, стазе за истрчавање и полигона 
креће на пролеће, најављује директор КСц Чајетина никола Смиљанић

Терен ће бити урађен према најновијој технологији, имаће аутоматизовано  
наводњавање као и на „швајцарији“, уз најбољи постојећи систем за дренажу
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Генерални секретар Спортског савеза 
општине Чајетина Бранко Шкодрић до-
битник је награде за најуспешнијег се-
кретара у реализацији програма у 2015. 
години. Ово признање Спортског савеза 
Србије додељено му је недавно, на “Сајму 
спорта” у Београду. 

-Веома сам задовољан чињеницом да је 
ова награда стигла у Чајетину, с обзиром 
да смо ми млад савез који постоји свега 
три и по године. Ово признање кровне 
спортске организације у Србији ми је ве-
лики подстрек за даље. Наравно, награде 
не би било без помоћи општине Чајети-
на, поготово Одељења буџета које нам је 
увек излазило у сусрет. Трудили смо се да 
покријемо редовне и посебне програме 
и спортске стипендије. Помогли су нам и 
ЈП „Културно-спортски центар Чајетина“, 
као и остала јавна предузећа и локални 
спортски клубови.  Привукли смо велики 
број деце у клубове, имамо и све боље 

резултате у школском спорту. Надам се да 
ће се та „ланчана реакција“ наставити и да 
ћемо у регионалним оквирима бити при-
мер тога како се спорт ставља на “здраве 
ноге“. Желимо да искористимо планински 

ресурс као што је Златибор и добру спорт-
ску инфраструктуру, да се профилишемо 
као регионални центар спорта– изјавио је 
Шкодрић, који је боравак у Београду ис-
користио и за сусрет са људима из Спорт-
ског савеза Србије.

 - Договорено је да се у фебруару на 
Златибору организује Управни одбор 
Спортског савеза Србије. Ту ћемо из-
ложити и неке наше потребе на локалу, 
пре свега око спортске инфраструктуре, 
као и око примене локалне Стратегије 
о развоју спорта, коју израђујемо зајед-
но са општином и „Културно-спортским 
центром“.  Такође, обавио сам разговор 
са представницима савеза за школски 
спорт, где је оквирно договорена дона-
ција за основне школе у Чајетини и на 
Златибору која би требало да се добије 
до фебруара или марта. То су справе за 
физичко васпитање које недостају на-
шим салама. и. Јанковић

Нови председник Општинског фудбалског савеза Ужице је 
Вељко Радуловић, први човек ФК ‘’Златибор’’ и начелник 
Општинске управе у Чајетини. Он је на ову важну спорт-

ску функцију изабран једногласно, уз неподељену подршку свих 
присутних на изборној скупштини. Мандат ће му трајати до 2020. 
године.

Овим избором одато је признање младом и ангажованом фуд-
балском раднику Радуловићу, чије ће исказане способности и час-
тан приступ популарном спорту свакако допринети унапређењу 
рада целокупне ужичке фудбалске организације. Његов избор 
уједно је и подршка све успешнијем чајетинском фудбалу,чији је 
представник једнодушно подржан и од клубова с дужом тради-
цијом и већим такмичарским успесима.   

Поред Вељка Радуловића, чланови новог Извршног одбора су 
Јовиша Старчевић (‘’Први Партизан’’), Јосип Ристановић и Борко 
Павловић (‘’Слобода’’), Александар Аксентијевић (Вишесава) и 
Срђан Недељковић (представник судија). Надзорни одбор чине: 
Александар Миливојевић, Александар Вукашиновић и Раденко 
Арсић. У Дисциплинску комисију су изабрани  Милисав Ристивоје-
вић, Рајко Јовановић и Зоран Халиловић, а у Комисију за жалбе 
Желимир Џамбић, Милан Злопорубовић и Жељко Перандић. На 
овој скупштини усвојен је и Правилник о раду за период 2016.-
2020. године.

вељко Радуловић 
нови председник 
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