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Наш до ма ћин ски од нос пре ма 
сред стви ма,ин ве сти то ри ма, пре
ма гра ђа ни ма да је ре зул та те. Све 

оно што смо обе ћа ли у прет ход ној го
ди ни и пла ни ра ли у бу џе ту ми смо и 
ура ди ли. При то ме, ни јед ну  ка те го
ри ју гра ђа на ни смо за не ма ри ли, сви
ма смо по мо гли ко ли ко се мо гло. Ула
га ли смо, уз ка пи тал не ин ве сти ци је и 
ин фра струк ту ру, и  у све дру ге обла сти: 
у спорт и спорт ске клу бо ве, ак тив но сти 
мла дих, за ста ре и не моћ не, за дру штве
не ор га ни за ци је, здрав стве ну и со ци
јал ну за шти ту, мно га кул тур ноза бав на 
де ша ва ња не са мо у ту ри стич ком цен

тру  Зла ти бо ру већ и у ма ни фе ста ци је 
по се о ским ме сним за јед ни ца ма.... То  
је наш до при нос да љу ди оста ју на се
ли ма и да се не ки вра ћа ју из гра до ва, 
об на вља ју до ма ћин ства, ула жу у про
из вод ње и објек те.”

Ова ко су шти ну пе ри о да  од про шлог 
до овог оп штин ског пра зни ка, од прет
ход ног до овог Ви дов да на, за „Зла ти бор
ске ве сти” су ми ра пред сед ник оп шти
не Ча је ти на Ми лан Ста ма то вић. Он се, 
го во ре ћи о све му по дроб ни је, нај пре 
освр ће на ка пи тал не ин ве сти ци је у ко
је ми ли он ска  сред ства ин ве сти ра ло
кал на са мо у пра ва.

„Ове го ди не, по сле зна чај них ула га ња 

у опре му и оба вље них свих при прем них 
по сло ва, по чи ње мо из град њу гон до ле, 
за ко ју се са мо че ка са гла сност за из да
ва ње гра ђе вин ске до зво ле и ми слим да 
ће она вр ло бр зо сти ћи. Ту је, та ко ђе, из
град ња Су шич ког во до во да за ре ша ва ње 
пи та ња во до снаб де ва ња. Пот пи сан је и 
уго вор за из град њу по стро је ња за пре ра
ду от пад них во да за Зла ти бор и са да на
ста вља мо ту ре а ли за ци ју, а пра ви ће мо 
та по стро је ња и у Мач ка ту, Си ро гој ну и 
Ча је ти ни. Упра во ра ди мо и на са на ци ји 
де по ни је на Зла ти бо ру, за шест ме се ци 
би ће пот пу но са ни ра на и за тво ре на. До 
кра ја овог ман да та ра чу нам да ће мо би

ти пр ва еко ло шка оп шти на у Ср би ји ко ја 
је у пот пу но сти ре ши ла пи та ње от пад
них во да и чвр стог от па да”, на во ди нај
ва жни је Ста ма то вић и на ста вља:

„У овој го ди ни тре ба да се до би је упо
треб на до зво ла за ко ри шће ње га са као 
енер ген та, Зла ти бор ће у 2016. би ти га
си фи ко ван. У тим нај бит ни јим пла но
ви ма  оста је нам и из град ња ауто бу ске 
ста ни це на Зла ти бо ру, та ко да смо све 
те ве ли ке ин ве сти ци је ус пе ли да за вр
ши мо или при пре ми мо. Не ке су, си гур
но, мо гле и бр же да бу ду ре а ли зо ва не, 
али из во ђа чи че сто ни су у ста њу да нас 
ис пра те. Ни је ла ко да у овим усло ви ма 
јав них на бав ки до ђе те до ква ли тет ног 

из во ђа ча ра до ва и по не кад смо има ли 
при мед бе на спо рост и лош ква ли тет 
у из во ђе њу код пут не ин фра струк ту
ре. На рав но, ту су и по зна ти про бле ми 
с др жа вом око имо вин ских од но са на 
Зла ти бо ру, ко ји су на ма од но си ли пу
но вре ме на и од вла чи ли нас од дру гих 
про је ка та. На сто ја ли смо да за шти ти
мо др жав ну имо ви ну од са ме др жа ве 
и на дам се да смо у то ме ус пе ли, те да 
у го ди на ма ко је су пред на ма ми не ће
мо мо ра ти да се ба ви мо тим по сло ви ма 
већ не ко ко је пла ћен за то”.  

Пред сед ник на по ми ње да се  спро во
ђе њу тих ре дов них ак тив но сти при да
ва ла па жња, али да ни гра ђа ни ни су за
не ма ре ни, и они су осе ти ли бе не фи те 
оства ре ног: „Та ко смо, по ред из град ње 
ин фра струк ту ре, огром на сред ства из
два ја ли за на род не по тре бе. Ту су суб
вен ци је по љо при вре ди, за ште те ако су 
при чи ње не еле мен тар ним не по го да ма, 
за раз не вр сте под сти ца ја и по мо ћи, за 
угро же не ка те го ри је до ма ћин ста ва, пен
зи о не ре, за ста ре и не моћ не... По ма га ло 
се и по ма га ће се, успе шна ло кал на са
мо у пра ва као што је на ша по тре бе гра
ђа на увек ће сма тра ти при о ри тет ним”.

Го во ре ћи о стал ним ула га њи ма у се ла 
и по љо при вре ду,  о на сто ја њи ма оп шти
не Ча је ти на да се се о ска под руч ја са
чу ва ју и уна пре де, Ми лан Ста ма то вић  
ис ти че да је раз ви је на ин фра струк ту
ра  по треб на да љу ди на се лу жи ве као 
у град ским сре ди на ма. 

„На при мер, у раз ви је ни Мач кат мно
ги из гра да до ла зе да ра де, пре све
га за хва љу ју ћи ве ли ком про из во ђа чу 
су во ме сна тих про из во да Алек сан дру 
Сто ја но ви ћу и ње го вој фир ми „Зла ти
бо рац”. Он је за ми ну лу де це ни ју од за
нат ске рад ње до сти гао ста тус јед ног 
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раз ви је ног ин ду стриј ског по го на, пу
но то га ура див ши на брен ди ра њу овог 
про из во да, а уз ње га су ра сли  и дру
ги ма њи про из во ђа чи. Та ко са да на те
ри то ри ји Мач ка та и Ка че ра има око 50 
ма лих кла ни ца, по ро дич них фир ми ко
је по ред сво јих чла но ва за по шља ва ју и 
дру ге, не рет ко и оне из гра да. Па сви ра
де и при стој но жи ве, у јед ном до бром 
ам би јен ту, а се ло бе ле жи по раст бро ја 
ста нов ни ка и но во ро ђе не де це”, ка же 
пред сед ник.

Ви ше кра но ва на Зла ти бо ру  
не го  у Бе о гра ду

Ве о ма бит но у све му што се у оп шти
ни Ча је ти на по сти же је сте и и то што 
Зла ти бор из го ди не у го ди ну бе ле жи по
раст бро ја ту ри ста, ка ко до ма ћих та ко и 
ино стра них. 

„Та кав ту ри стич ки раз вој нам је по ка
за тељ да ни смо ниг де по гре ши ли, већ да 
до бро пла ни ра мо, ин ве сти ра мо и да то 
да је ре зул та те. По себ но кроз раст бу џе та 
оп шти не Ча је ти на. Наш бу џет се из го
ди не у го ди ну уве ћа ва за не ких 20 до 30 
од сто.  И то из ре ал них из во ра, а не из ре
пу блич ког бу џе та. Ми слим да смо по то
ме по зна ти као јед на од нај у спе шни јих 
ло кал них са мо у пра ва, као и по од но су 
при ли ва соп стве них сред ста ва у бу џе ту, 
одр жи во сти ин ве сти ци ја и бро ја ин ве
сти то ра ко ји до ла зе и ула жу у Зла ти бор.  
И у на ред ном пе ри о ду нам пред сто је ве
ли ки про јек ти и пра те ћи са др жа ји ко ји 
су не до ста ја ли Зла ти бо ру. Та ко се у овој 
го ди ни за вр ша ва ју два ве ли ка при ват на 
про јек та где је оп шти на рас пи са ла кон
кур се и ода бра ла ин ве сти то ре: „Адре на
лин парк” у цен тру Зла ти бо ра као је дан 
од нај ве ћих у Евро пи и „Ди но парк” ко ји 
се упра во гра ди. За „Аква парк” пред сто
ји рас пи си ва ње тен де ра. Ове го ди не ће 
се отво ри ти хо тел „Тор ник” и не ко ли ко 
ма њих хо те ла. За нас је, та ко ђе, ве о ма 
ва жно што ће мо у овој го ди ни кре ну ти 
са ис тра жном бу шо ти ном за ге о тер мал
не во де. Про на ла же њем  ове во де и ста
вља њем у функ ци ју тих по тен ци ја ла 
Зла ти бор ће си гур но би ти јед но од во
де ћих ме ста у Ср би ји”, на ја вљу је са го
вор ник „Зла ти бор ских ве сти”.  

По Ста ма то ви ће вим ре чи ма, оп шти 
циљ је да, по ред на ших ин ве сти ци ја 
(гон до ле и оста лих),  по тен ци ја ле Зла
ти бо ра пре по зна ју ин ве сти то ри. То се 
већ де ша ва, та ко да има све ви ше зах
те ва за ова квим са др жа ји ма. 

„Ис ко рак се ви ди и у ква ли те ту обје
ка та. Мо жда не где има при го во ра на 
ви си ну и пре те ра ну из град њу обје ка
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та, али ин ве сти то ри ко ји ула жу но вац 
нај бо ље зна ју и ви де ка ква по ну да је 
тр жи шту по треб на и у ком прав цу иду 
но ви ту ри стич ки трен до ви. Не ки нас, 
исти на, кри ти ку ју за тр жни цен тар и 
ра ни је гра ђе ни део Зла ти бо ра, али ми 
смо по ка за ли је дан но ви од нос. На и ме, 
с ле ве стра не кру жног то ка ни че но во 
ту ри стич ко на се ље „Је ле на Ан жуј ска”, 
па ће то би ти јед на но ва сли ка мо дер
ног и уре ђе ног Зла ти бо ра. А гра ди ће мо  
и „Но ви Зла ти бор” код је зе ра Риб ни ца, 
за ко ји ра ди мо ма стер план. Сву да ту 
по ка зу је мо до ма ћин ски од нос пре ма 
ре сур си ма, при ро ди, ин фра струк ту ри, 
ту ће ни ћи пар ко ви, од мо ри шта, но ве 
са о бра ћај ни це, све то до би ће мо де ран 
из глед. Ти ме по ка зу је мо да се да нас у 
Ср би ји мо же не што гра ди ти план ски, 
уз во ђе ње ра чу на о при ро ди, ре сур си
ма, фи нан си ја ма. Та ко да Зла ти бор ни у 
јед ном сег мен ту не за о ста је – све ви до
ве ту ри зма има мо за сту пље не, с ви ше 
циљ них гру па, па је пер спек ти ва ме ста 

оси гу ра на. Чим до ла зе ин ве сто ри ов де 
је до бар при вред ни ам би јент. Ако пра
ви мо по ре ђе ње, ми слим да ви ше кра
но ва да нас по сто ји на Зла ти бо ру не го 
у Бе о гра ду. Али ако оп шти на Ча је ти на 
ра ди и ства ра то се у јав но сти обич но 
кри ти ку је, а ако ра де ре пу блич ке ин
сти ту ци је то увек бу де за по хва лу. Али 
ми се на то не оба зи ре мо и у на ред ном 
пе ри о ду ће мо ра ди ти још ви ше тра же
ћи на чи на да за по че те ин ве сти ци је ста
ви мо у функ ци ју и отво ри мо не ке но ве”.   

Нај ни жа сто па не за по сле но сти  
у Ср би ји

Пред сед ник оце њу је да мла ди љу ди у  
оп шти ни Ча је ти на има ју ве ће шан се не
го у дру гим под руч ји ма да до ђу до по сла. 

„У про се ку го ди шње из да мо око 100 
гра ђе вин ских до зво ла, ве за но и за ве
ли ке хо те ле,  ми ни хо те ле и апарт ма
не, што зна чи да по сто ји мо гућ ност да 
се мла ди љу ди за по сле у ту ри зму. Али 
оп шти про блем Ср би је је да мла ди ви

ше же ле да ра де у јав ном сек то ру не го 
у при ват ном, с тим што ми слим да се ту 
мо ра про ме ни ти тај од нос. А ми има мо 
по тен ци ја ла и мо гућ но сти: мла ди љу ди 
се већ вра ћа ју са сту ди ја, на ла зе по сао, 
тре нут но нај ни жу сто пу не за по сле но
сти има мо у Ср би ји, а отва ра њем ових 
не ко ли ко хо те ла ми слим да оп шти на 
Ча је ти на не ће има ти не за по сле них љу
ди ко ји за и ста тра же по сао. На рав но, 
увек има те оне ко ји се из не ких раз ло га 
фик тив но во де и не тра же по сао. А мо
гу ће је оче ки ва ти да ће мо у не ком бу ду
ћем пе ри о ду, у на ред не дветри го ди не, 
тра жи ти за по сле не и из дру гих ло кал
них са мо у пра ва и су сед них оп шти на”, 
пред ви ђа Ми лан Ста ма то вић.

С об зи ром да се на вр ши ла го ди на ра
да Кан це ла ри је за са рад њу са Ру ском 
Фе де ра ци јом, пи та мо га да ли је она 
ис пу ни ла оче ки ва ња. „Кан це ла ри ја 
је у обла сти ту ри зма, што је на ма пр
ви циљ и пр ва фа за, пот пу но ис пу ни ла 
оче ки ва ња. Ве ли ки број тих ор га ни зо
ва них ту ра је пре ко кан це ла ри је до шло 
на Зла ти бор, у овој го ди ни се по ве ћа ва 
тај број. Дру га фа за нам је би ла да ње
ним ра дом по мог не мо из воз про из во
да са ових про сто ра на ру ско тр жи ште, 
а ту је по треб но и ма ло ви ше вре ме на, 
ви ше по да та ка и ви ше љу ди ко ји би се 
ти ме ба ви ли. Ра чу на мо да ће мо у на
ред не две го ди не има ти и ту кон крет не 
ре зул та те и про из во ђа че ко ји ма смо по
мо гли да иза ђу на тр жи ште Ру ске Фе де
ра ци је”, од го ва ра пред сед ник оп шти не 
Ча је ти на. М. Ј.
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У оп шти ни Ча је ти на 15.000 ста нов ни ка  
на пра ви ло бу џет од 20 ми ли о на евра

Го во ре ћи о стал ном ра сту оп штин ског  бу
џе та и ње го вом ис пу ње њу, пред сед ник оп

шти не ис ти че да је ов да шње из вр ше ње бу
џе та пре ко 91 од сто. – А кад се у овој ме ри  
оства ри бу џет зна чи да смо ре а ли зо ва ли све 
што смо пла ни ра ли.  По ка за те љи су, уства ри, 
још бо љи, јер ов де у фи нан сиј ска сред ства 
ни је ушло ско ро два ми ли о на евра ко је смо 
ми ура ди ли са ин ве сти то ри ма кроз ин фра
струк ту ру. На и ме, За кон о пла ни ра њу и из
град њи да је мо гућ ност да са ин ве сти то ри ма 
ком пен зу је мо на кна ду за уре ђе ње гра ђе вин
ског зе мљи шта, али се ви ди у ин фра струк ту
ри. Ка да би смо то са да при ка за ли у фи нан
си ја ма, оства ре ње бу џе та би би ло пре ко 95 
од сто. А у ин ве сти ци ја ма је ви ше од  80 од сто 
на шег бу џе та.. За на ше гра ђа не је бит но ово 

да зна ју: ви мо же те да пла ни ра те шта хо ће
те, али ре а ли за ци ја бу џе та је ве о ма ва жна. 
Ово зна чи да су на ши при хо ди би ли ре ал ни, 
да смо ре ал но пла ни ра ли и оства ри ли соп
стве не при хо де.  То је је дин ствен при мер у 
Ср би ји да на тај на чин не ко пла ни ра сред
ства у бу џе ту и да из го ди не у го ди ну уве ћа
ва мо бу џет ске при хо де – на по ми ње Ми лан 
Ста ма то вић и за кљу чу је:

–  Та ко смо по ре а ли за ци ји бу џе та ско ро до
сти гли  град Ужи це(с пет пу та ви ше ста нов ни
ка), ко ји као и оста ле ло кал не са мо у пра ве то
ком го ди не има и при хо де из ре пу бли ке, док 
их ми ни смо има ли. Ово су све соп стве ни и 
ре ал ни из во ри што го во ри о то ме да оп шти
на Ча је ти на ви ше ни кад не ће до ћи у фи нан
сиј ске про бле ме. На рав но, ако се бу де до ма

ћин ски га здо ва ло, а ми смо по ка за ли да смо 
на шли на чи на да ис ко ри сти мо те уну тра шње 
ре зер ве. Оп шти на Ча је ти на оства ру је нај ве ће 
соп стве не при хо де, кад гле да мо про цен ту ал но 
у од но су на ве ће гра до ве. На ши гра ђа ни мо
гу да бу ду спо кој ни, сви ин ве сти то ри та ко ђе, 
јер овај бу џет, ко ји је у по след њих 10 го ди на 
уве ћан 100 пу та, го во ри о то ме да је не где око 
15.000 на ших ста нов ни ка на пра ви ло бу џет од 
20 ми ли о на евра. То је из у зе тан ре зул тат, али 
и огро ман труд и рад ка ко нас у оп штин ском 
ру ко вод ству и јав ним пред у зе ћи ма, та ко и гра
ђа на ко ји су нам по мо гли да ре а ли зу је мо ове 
при хо де. Као и ин ве сти то ра ко ји су у нас има
ли по ве ре ња да уло же у сво је објек те на Зла
ти бо ру, а да им ка сни је кроз до град њу ин фра
струк ту ре ти при хо ди бу ду вра ће ни.  

Пот пи сан је уго вор за из град њу  
по стро је ња за пре ра ду от пад них  

во да за Зла ти бор и са да  
на ста вља мо ту ре а ли за ци ју,  

а пра ви ће мо та по стро је ња и у  
Мач ка ту, Си ро гој ну и Ча је ти ни.

У овој го ди ни тре ба да се до би је  
упо треб на до зво ла за ко ри шће ње  
га са као енер ген та, Зла ти бор ће  

у 2016. би ти га си фи ко ван
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На основу члана 10. Статута Општине Чаје-
тина („Службени лист општине Чајетина ” , број 
7/2008) и  члана 2. Одлуке о установљењу награда 
и признања Општине Чајетина („Општински служ-
бени гласник‘’, број 10/95), Скупштина општине 
Чајетина, на седници одржаној 14. јуна 2016. го-
дине, донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЉИВАЊУ НАГРАДА И  ПРИЗНАЊА  

ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА У 2016.години

Члан 1.
Овом одлуком додељују  се награде поједин-

цима и организацијама , за изузетне резултате  и 
достигнућа у привреди, друштвеним делатности-
ма и другим  областима јавног живота, који су 
значајни за Општину Чајетина  и њене грађане.

Члан 2.
Општинска награда 
„Златиборска повеља”, 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ :

ДРАГАНУ КИЋАНОВИЋУ из БЕОГРАДА

Члан 3.

Плакета „Димитрије Туцовић”, 
ДОДЕЉУЈЕ СЕ:

1.  Фудбалски клуб „Златибор”  
из Златибора ,

2.  Добровољно ватрогасно друштво  
Чајетина  из Чајетине ,

3. ОШ „Миливоје Боровић” из Мачката,
4. Радиша Веланац из Чајетине, 

5. адв. Тома Фила из Београда 
6.  „MeТaЛ ТeхНИК СИСТeМ” Д.О.О.   

из Чајетине.
Члан 4.

Похвалнице се додељују свим свршеним уче-
ницима основних и  средње школе на терито-
рији Општине Чајетина, као и свршеним учени-
цима средњих школа на територији Републике, 
који имају пребивалиште на територији Општине 
Чајетина, добитницима дипломе „Вук Караџић” 
и то :

1.  Тијана Станић из Шљивовице,  
ОШ „Миливоје Боровић” Мачкат-ђак  
генерације;

2.  Александра Вирић из Криве Реке  
,ОШ „Миливоје Боровић”, Мачкат;

3.  Драгица Јечменица из Чајетине,  
ОШ „Димитрије Туцовић”, Чајетина;

4.  Бранка Зарић из Бранежаца,  
ОШ „Димитрије Туцовић”, Чајетина;

5.  Драгана Рајевац из Чајетине, 
    ОШ „Димитрије Туцовић”, Чајетина;
6.  Марија Ђукић из Златибора ,  

ОШ „Димитрије Туцовић”, Чајетина,  
ђак генерација;

7.  Филип Николић из Златибора,  
ОШ „Димитрије Туцовић”, Чајетина;

8.  Јелена Савић из Златибора,  
ОШ „Димитрије Туцовић”, Чајетина;

9.  Ана Лазовић из Златибора,  
Ужичка гимназија;

10.  Кристина Смиљанић из Чајетине, 
Ужичка гимназија;

11.  Емилија Милојевић из Чајетине,  
Ужичка гимназија и

12.  Кутлешић Дубравка из Чајетине,  
математичка гимназија.

Добитницима похвалнице припада и златник.

Члан 5.
Председник општине додељује захвалнице сле-

дећим лицима и то:

1. Никола Митровић из Златибора;
2. Драгиша Рајовић из Јабланице ;
3. Драгољуб Антић из Златибора,
4. Маријана  Шопаловић из Мачката и
5. Сања Дедовић  из Чајетине 
6. Љубица Пантовић из Мачата
7. Соња Конатар са Златибора
8. Јагода Јеремић са Златибора

Добитницима захвалница припада и новчана 
награда у износу од  15.000,оо динара.

Члан 6.
Признање „Зоран Тмушић – за људскост и ху-

маност у тешким временима“, додељује се Бранку 
Станковићу из Београда .

Добитнику овог признања припада и новчана 
награда у износу од  15.000,оо динара.

Члан 7.
Награде додељене по овој одлуци уручиће до-

битницима председник општине на свечаној сед-
ници која се одржава, 3о.јуна 2016.године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ЧАЈЕТИНА
Број: 02-76/2016-01 од  14. јуна 2016. године

ПРЕДСЕДНИК
 Скупштине општине,

Милоје Рајовић

оДлука о ДоДеЉивању награДа и признања опШтине Чајетина у 2016. гоДини

Милоје Рајовић

Најзаслужнијим општинска  
повеља и шест плакета

Поводом Дана општине Чајетина заслуж
нима се традиционално додељују најзна

чајнија општинска признања. Председник 
Скупштине општине  Милоје Рајовић  ово је о 
овогодишњем празнику и наградама рекао за 
„Златиборске вести’’:

„Дан општине Чајетина и ове године до
чекујемо са пријатељима, гостима и послов
ним сарадницима, пријатељима из брат
ских општина. Увек додељујемо признања 
заслужним, а ове године донели смо одлуку 
да Скупштинa општине Чајетина додели шест 
„Плакета Димитрије Туцовић’’, као и да добит
ник највећег признања општине „Златибор
скa повељa’’ буде Драган Кићановић из Бео
града. Кићановић је власник хотела’’ Олимп’’ 

и сигурно је да је један од заслужних за раз
вој туризма на Златибору. Он је један од првих 
значајних инвеститора у савременом развоју 
Златибора,много људи је заједно са њим до
шло на нашу планину. Захваљујући  Драгану 
Кићановићу и бројне спортске екипе  дошле су 
на Златибор. Својим улагањима свакако је за
служио да га уважимо овим признањем и зах
валимо му се за све што је учинио за општину 
Чајетина.  Председник општине Милан Ста
матовић  доделиће захвалнице појединцима 
и установама који су допринели развоју ло
калне заједнице у протеклом периоду. Овом 
приликом додељујемо  и награде свим ђаци
ма носиоцима „Вукове дипломе’’ којих је ове 

године 12 у општини Чајетина’’.
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„Златиборска 
повеља” 

мајстору игре 
под обручима

драган Кићановић је дао  
изузетан допринос нашој   

кошарци, а својим хотелом 
„олимп” даје вредан  

печат златиборском туризму 

Најзначајније признање које додељује 
општина Чајетина,’’Златиборска повеља’’, 

ове године припaдa кoшaркaшкoj лeгeнди 
Дрaгaну Кићaнoвићу. Дрaгaн Кићaнoвић je 
рoђeн у Чaчaку 17. aвгуста 1953. Године.  Кoшaр
кoм je пoчeo дa сe бaви сa 13 гoдинa у лoкaл
нoм  КК ‘’Жeлeзничaр’’  у кoм je трeнирao oд  
1966. дo 1971. гoдинe. Зa Пaртизaн je игрao 
oд 1972. дo 1981. и у тoм пeриoду  oсвojиo три 
шампионске титуле у  Jугoслaвиjи, Куп Jугoслa

виje 1981. и двa Купa Рaдивoja Кoрaћa (1978. 
и 1979). Нaкoн Пaртизaнa двe гoдинe je игрao 
зa итaлиjaнски Скaвoлини, сa кojим je oсвojиo 
Куп купoвa 1983., затим за Стaнд Фрaнс (Пaриз, 
19831984), а кaриjeру je зaвршиo 1984. у фрaн
цускoм Рaсингу. 

Пoбeдa му je билa у крви. Oдигрao je 211 утaк
мицa и пoстигao 3.290 кoшeвa, уз нaпoмeну дa у 
њeгoвo врeмe ниje билo трojкe. Дaвao je пoлoви
ну тoгa сa 78 мeтарa. A дa би пoбeдиo, шутирao 
je сa свих рaстojaњa, гoтoвo бeз прoмaшaja, дри
блoвao бeз пoгрeшкe, фуриoзнo улaзиo пoд кoш 

Добитници 
признања 
„плакета 
Димитрије 
туцовић”  
за 2016. 
гоДину

тома 
Фила
Тома Фила је 
чувени адво
кат из Београ
да и велики 
љубитељ Зла

тибора. Завршио је Прву мушку 
гимназију и Правни факултет Уни
верзитета у Београду.  Дипломи
рао је 1963. године, а 1967. постао 
најмлађи адвокат у СФР Југосла
вији. Како каже, редован је гост 
Златибора од 1963. године. Почео 
је да долази као студент, када је са 
својим пријатељима одседао у Сту
дентском одмаралишту, а од 1965. 
године је редован гост хотела „ Па
лисад „ и то већ више од 50 година, 
увек у последњој недељи фебруа
ра. Бавећи се захтевним послом, у 
својој књизи „Завршна реч“, која је 
аутобиографског жанра, описао је 
Златибор као своју оазу мира. 

добровољно 
ватрогасно друштво 
Чајетина
Добровољно ватрогасно друштво 
Чајетина, организација чијим се 
радом поносимо,  у континуитету 
ради од 1973. године. Током дуго

годишњег деловања  остварило 
је запажене разултате на бројним 
такмичењима на нивоу Србије и 
региона, а редовним активнос
тима ватрогасаца многима у на
шем крају помогнуто је у невољи. 
Најбољи показатељ успеха рада 
овог друштва је додељена орга
низација Републичког ватрогас
ног такмичења, које се ове године 
први пут одржава на Златибору.  

Друштво броји преко 40 члано
ва, хуманих и спретних људи који 
не штеде себе како би у сваком 
тренутку помогли угроженима. 
А велико је интересовање деце, 
и дечака и девојчица, која такође 
учествују на такмичењима и ос
вајају признања. 

 
Фудбалски клуб 
„Златибор” Чајетина
Фудбалски клуб ‘’Златибор’’ из 
Чајетине надмоћно је освојио 
прво место у зони Дрина у сезо

ни 2015.2016. и тако се после пет
наест година вратио у Српску лигу, 
исписавши још једну сјајну стра
ницу спортских феномена и ост
варења клубова и појединаца из 
наше општине. 

Овај наш популарни клуб осно
ван је у пролеће 1945. године под 
именом Спортски клуб ‘’Златибо
рац’’.  Генерације и генерације иг
рача, тренера и навијача уткали 
су себе у богату историју  клуба 
који је најбољи пример како се 
љубављу према фудбалу, прија
тељством  и одрицањем може 
трајати и постати успешан и по
знат.Фудбалски клуб ‘’Златибор’’  
играо је до сада у два наврата у 
Српској лиги, пионири су играли 
финале првенства Србије, сенио
ри финале купа западне Србије, 
а изнедрио је много сјајних фуд
балера.

ФК ‘’Златибор’’ је последњих го
дина направио један од највећих 





7ЈУН, 2016. ГОДИНЕТЕМА БРОЈА: ДАН ОПШТИНЕ

Познати телевизијски новинар Брaнкo Стaнкoвић 
рoђeн je 10.јула 1962. у Ужицу, а по зaнимaњу 

je дипломирани нoвинaрпoлитикoлoг. Радио је као 
дописник Радио телевизије Србије из Ужица из
вештавајући поред  осталих  и о златиборским де
шавањима , а већ дужи низ година на овој телеви
зији припрема и води једну од најгледанијих емисија 
„Квадратура круга’’. 

Са нeсвaкидaшњим жaрoм и eнтузиjaзмoм 
Брaнкo Стaнкoвић свaкe субoтe излaзи прeд глeдao
цe РTСa и дaруje им нoву eпизoду “Квaдрaтуре 
кругa”. Та емисиja je у рeкoрднoм рoку стeклa стaтус 
култнe. Нa пoтпунo нeнaмeтљив, спoнтaн нaчин 
прoмoвишe истинскe, дaвнo зaпoстaвљeнe врeд
нoсти  и упорне, хумане, посвећене људе. Зато је 
стекла мноштво фестивалских награда и признања, 
освојила телевизијску публику, а њен аутор постао 
свуда познат и прихваћен по хуманости и људскос

ти.  У мaтeмaтици je нajвeћa зaгoнeткa квaдрaтурa 
кругa, дoк je у живoту тo чoвeк!  И кaд пaднe нa нaj
нижe грaнe, кад га невоља обори, чoвeк прoнaђe 
снaгу дa сe пoнoвo дигнe. Упрaвo тaкви су и Бран
кови јунаци. А Стaнкoвић зa сeбe кaжe: 

– Нe припaдaм нoвинaримa кojи кaдa прeђу 
кућни прaг зaбoрaвe свe oнo штo су рaдили тoг 
дaнa или тo oстaвe изa врaтa. У свaку причу 
кojу рaдим унeсeм бaр мрву љубaви и eнeргeт
ски пeчaт. А пoсeбнo у оне кoje ja зoвeм причe 
o мaлимвeликим људимa, oднoснo дeци кojoj je 
живoт мнoгo тoгa oстao дужaн. 

Често је помагао и породицама из нашег краја, 
а деци највише.  Сви смо ми људи, треба бити 
човек  каже Бранко. Управо то је већ годинама 
слоган ‘’Квадратуре круга’’ и путоказ њеном ауто
ру који није изгубио осећај за друге људе, њихову 
муку и патњу. М. ј.

Бранко Станковић добитник 
признања „Зоран тмушић” 
за хуманост и људскост  
у тешким временима

успеха у својој историји:  за три 
протекле сезоне прескочио је два 
ранга и својом организованошћу 
, квалитетом и посвећеношћу до
казао да за успех не постоје гра
нице

 
„Meтaл тeхник систeм” 
Привредно друштво “Meтaл тeх
ник систeм” д.o.o. oснoвaнo je 
13.јула 2007.године. Успешно је то 
предузећекоје се бaви прeрaдoм 
чeликa, oбojeних мeтaлa и плaс
тичних мaсa. Прoизвoди jeд
нoкрaтнe oлoвкe, рeфилe зa 
хeмиjскe oлoвкe, бирo aртиклe, 
кao и дeлoвe зa eлeктрoиндус
триjу, вoдoвoд, грejaњe и aутoин
дустриjу.  “Meтaл тeхник систeм” 
д.o.o. Чajeтинa трeнутнo имa 
18 зaпoслeних. У 2015. гoдини,  
друштвo је oствaрилo  прoмeт од 
прeкo 50 милиoнa динaрa, oд чeгa 
je 60 одсто извoз у зeмљe Европ
ске уније.  У пoслeдњих неколи

ко гoдинa инвeстирaло је у  тeх
нoлoгиjу, oпрeму и унaпрeђeњe 
прoцeсa прoизвoдњe у врeднoсти 
од прeкo 150.000 евра.  Свaкe гo
динe бeлeжи се рaст прoизвoдњe 
и прoдaje зa 1520 одсто. Квaли
тeтoм прoизвoдa и услугa стeкли 
су пoвeрeњe мнoгих купaцa и 
дoбaвљaчa у зeмљи и инoстрaн
ству.

Радиша 
Веланац
Радиша Веланац 
је познат и свес
тран наш суг
рађанин. Рођен 
је 17. фебруара 
1934.године у Голову. Као дечак 
долази на кројачки занат у Чаје
тину и одмах почиње да ради. Од  
1956.године самостално ради као 
први предузетник – занатлија. 
Радиша је један од оснивача ФК 
‘’Златиборац’’, за кога није жалио 
ни лична средства, шио је опрему 
за играче, заставе, а својим коли
ма возио фудбалере на утакмице, 
несебично без икакве надокна
де. У свему томе му је помагала 
супруга Сава која је прала опрему, 
копачке, па је и она заволела фуд

бал. Радиша је и одличан шахиста, 
освајао је награде на такмичењи
ма.Цео свој живот је посветио 
спорту, па и данас у позним годи
нама прати спортска догађања у 
фудбалу и кошарци, путује са иг
рачима и радује се успесима мла
дих спортиста Чајетине. Упоредо 
шије, пешачи, игра шах и дружи се 
на путовањима са пензионерима.

 
основна школа 
„Миливоје Боровић” 
Мачкат
Основна школa „Миливоје Боро
вић“ из Мачката једна је од најс
таријих школа Златиборског окру
га која успешно ради 159 година. 
Из њених клупа у животне изазо
ве ступиле су генерације данас ус
пешних инжењера, доктора, про
фесора, спортиста... 

Делатност установе остварује 
се у матичној школи у Мачкату и 
три издвојена одељења, у Шљи
вовици,  Кривој Реци  и  Горњој 
Шљивовици. Школу похађа 220 
ученика од првог до осмог раз
реда . Школа је добитник број
них  признања и награда, а једна 
од њих је ‘’Вукова награда’’, висо
ко признање за резултате на пољу 

образовања, науке и културе, као 
и ‘’Светосавска награда’’ коју до
дељује Министарство просвете.

 Велики значај придаје се ква
литету наставе  и ваннаставних 
активности, нарочито раду са да
ровитим ученицима. На такми
чењима ђаци ове школе оства
рују  запажене резултате. Школа 
је учествовала у бројним пројек
тима, као што су „Образовање за 

одрживи развој на Западном Бал
кану“, Пројекат прекограничне са
радње Србија – Босна и Херцего
вина, пројекат ‘’Свесно и савесно’’ 
заједно са општином Чајетина као 
и у многим другим. Успоставила 
је сарадњу са школама из  реги
она, а прекограничну сарадњу 
са школама из Словеније, Црне 
Горе и БиХ. Посебно је поносна 
на сарадњу са Фондацијом Новак 
Ђоковић, која је помагала школу 
у разним активностима.

и eфeктнo пoeнтирao, духoвитo и мajстoрски 
прoигрaвao сaигрaчe, успeшнo чувao нajвeћe иг
рaчe свeтa. Гдe гoд дa je игрao прaтилe су гa пунe 
трибинe. У нoвинaрским aнкeтaмa прoглaшeн je 
1995. зa нашег нajбoљeг кoшaркaшa вeкa .

Нa мнoгим вeликим тaкмичeњимa прo
глaшaвaн је зa нajбoљeг игрaчa и гoтoвo увeк 
зa члaнa првe пeтoркe. Најбoљим кoшaркaшем 
Eврoпe прoглaшен је двa путa (1980.и 1982.). Пo 
зaвршeтку кaриjeрe биo је дирeктoр КК “Пaрти
зaн” (у тo врeмe првaк Eврoпe, Истaнбул 1992), 
дирeктoр Кoшaркaшкe рeпрeзeнтaциje Jугoслa
виje, члaн Прeдсeдништвa Кoшaркaшкoг сaвeзa 
Србиje и КС Jугoслaвиje, министaр спoртa у Влa
ди Рeпубликe Србиje (19911992). Дoбитник je 
брojних дoмaћих признaњa. Oд сeптeмбрa 2010. 
члaн je ФИБA кућe слaвних.   Дрaгaн Кићaнoвић 
дaнaс je успeшaн приврeдник, власник хотела 
‘’Олимп’’ на Златибору који је изграђен 2000. го
дине, дограђен 2010. а од овог лета у оквиру хо
тела ће бити у функцији и један од највећих и 
најбољих велнес центара у Србији. Захваљујући 
њему бројне спортске екипе долазе на Злати
бор на припреме, међу којима су: ЦСКА, Дина
мо из Москве , Панатенаикос као и многи други 
из свих крајева света. М. Ј. 





8ЈУН, 2016. ГОДИНЕАКТУЕЛНО

П
ри во де се кра ју ових да на ра до
ви на об но ви пу те ва и ули ца на 
Зла ти бо ру и у Ча је ти ни, за хук

та ва ју у се ли ма овог кра ја, а ре ба лан
сом бу џе та из два ја ју до дат на сред ства 
за слич не пред сто је ће по сло ве. Упра
во по чи ње глав на зла ти бор ска ту ри
стич ка се зо на, у ко јој се оче ку је но ви 
ре корд у по се ти, а ко јој је прет хо ди ло 
низ пред ста вља ња на ше по ну де у ра
зним гра до ви ма и др жа ва ма. Ло кал на 
са мо у пра ва  спре ма не ко ли ко ва жних 
ин ве сти ци ја ко је тре ба да до при не су 
да љем раз во ју ту ри стич ких са др жа ја. 
Утвр ђен је и ка лен дар свих ма ни фе
ста ци ја то ком пред сто је ћег ‘’Зла ти бор
ског кул тур ног ле та’’.  А по во дом по
чет ка ту ри стич ке се зо не из оп шти не 
Ча је ти на све су гла сни ји апе ли да се 
убр за ју и што пре за вр ше пре ду ги ра
до ви на ма ги стра ли код Мач ка та ко ји 
оме та ју пут ни ке и ту ри сте. 

 О све му то ме за ‘’Зла ти бор ске ве сти’’ 
го во ри Ар сен Ђу рић, за ме ник пред сед
ни ка оп шти не Ча је ти на. Он нај пре по
ми ње по сло ве на пут ној  ин фра струк
ту ри, у ко ју ова ло кал на са мо у пра ва 
то ком ове го ди не укуп но ула же 200 
ми ли о на ди на ра.

   Укуп на вред ност ра до ва за ову го
ди ну, ко ји под ра зу ме ва ју два оп штин
ска тен де ра за из град њу и два тен де
ра за кр пље ње и пре свла че ње ули ца 
за јед но са јав ним на бав ка ма пре ко 
ме сних за јед ни ца, у зби ру чи ни 200 
ми ли о на ди на ра уло же них у пут ну 
ин фра струк ту ру у 2016. го ди ни – на
по ми ње Ђу рић и на во ди нај ва жни је 
што се упра во ра ди: 

   У овом тре нут ку за вр ша ва ју се ра
до ви на не ко ли ко ули ца на Зла ти бо
ру и у Ча је ти ни. Пре све га ми слим на 
Крф ску ули цу, Ули цу спор то ва и ули
цу од хо те ла ‘’Ду нав’’ до ‘’Чи го те’’. За вр

ше но је кр пље ње и пре свла че ње свих 
удар них ру па. Ра ди се и на ре кон
струк ци ји јав не ра све те од те ни ских 
те ре на до хо те ла ‘’Мо на’’, по ста вља ју се 
но ви сту бо ви са ЛЕД ра све том, а по сто
је ћи се пре ра ђу ју и по ста вља ју  у Ули
ци Про те Си ми ћа ка Зо ви. У Ча је ти ни 
се за вр ша ва ју ра до ви у ули ци по ред  
деч јег вр ти ћа, Ули ца Ра ка Ми тро ви
ћа и у ули ци од  Ауто цен тра Тор лак 
до ‘’Ме та ло пла сти ке’’. По че ла су кр
пље ња удар них ру па и пре свла че ње 
ули ца у дру гим ме сним за јед ни ца
ма на те ри то ри ји оп шти не, пре свих 
у Љу би шу, Му шве та ма, Мач ка ту. Са 
свим оба вље ним ра до ви ма спрем но 
до че ку је мо по че так ту ри стич ке се зо
не. Ра ди се и на ре дов ном одр жа ва њу 
зе ле них по вр ши на и сад њи цве ћа на 
це лом Зла ти бо ру. По ста вље на је те ре
та на на отво ре ном по ред ста зе за спо
ме ник, као и не ко ли ко спра ва за де цу, 
љу ља шке, вр те шке, клац ка ли це. Ре ба
лан сом бу џе та ко ји је не дав но усво јен 

пла ни ра на су до дат на сред ства за из
град њу ули ца и пу те ва, та ко да ће би
ти рас пи сан још је дан ве ли ки оп штин
ски тен дер као и још је дан тен дер за 
пре свла че ње и кр пље ње ру па. Ре а ли
за ци ја тих по сло ва ће би ти то ком је
се ни та ко да ће ове го ди не пре зим ске 
се зо не би ти ком плет но окр пље не све 
удар не ру пе и пре сву че ни сви пут ни 
прав ци где је то по треб но. А  би ће од
ра ђен и нај ве ћи део из град ње но вих 
ули ца, па ће оно  што је оста ло не у ра
ђе но из прет ход ног пе ри о да до брим 
де лом  би ти за вр ше но ове го ди не, а не
што и у на ред ној. 

На ја ве вр ло успе шне лет ње  
ту ри стич ке се зо не

По Ђу ри ће вим ре чи ма, пред сто је ћа 
лет ња ту ри стич ка се зо на тре ба да бу де 
кру на ово го ди шњег  ве о ма успе шног  
пе ри о да за ту ри зам Зла ти бо ра. – Го ди
на 2016. је јед на ве о ма успе шна го ди
на ка да је наш ту ри зам у пи та њу. Ка ко 

У пут ну ин фра струк ту ру  
200 ми ли о на ди на ра  

у овој го ди ни
о ак ту ел ним по сло ви ма на уре ђе њу пу те ва и ули ца, по пло ча ва њу тр жног цен тра,  

ту ри стич кој се зо ни, про бле ми ма око ра до ва на ма ги стра ли код мач ка та  
и дру гом за „зла ти бор ске ве сти” го во ри ар сен Ђу рић  
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по бро ју го сти ју, та ко и по бро ју но ће
ња. Про шла 2015. би ла је ре корд на у 
исто ри ји Зла ти бо ра, а за пр вих пет ме
се ци ове го ди не има мо раст од пре ко 
20 од сто у од но су на исти пе ри од про
шле, те ре корд не го ди не, што чи ни за
и ста ве ли ки успех. Ра ду је нас  чи ње
ни ца да је оства рен раст бро ја стра них 
ве ћи од ра ста бро ја до ма ћих го сти ју, а 
тај тренд се на ста вља. Пре ма ре зер ва
ци ја ма и на ја ва ма ко је има мо, оче ку
је мо да ће се зо на би ти вр ло успе шна 
те да ће и ова го ди на би ти ре корд на у 
ту ри зму Зла ти бо ра – оче ку је наш са
го вор ник и до да је:

 – У су срет се зо ни има ли смо зна
чај не ак тив но сти у сми слу про мо ци
ја Зла ти бо ра,  у  че му смо по след њих 
го ди на на ро чи то ак тив ни. Од на сту
па на сај мо ви ма то ком про ле ћа до 
јед не све о бу хват не кам па ње ко ју смо 
спро ве ли од кра ја ма ја па до кра ја ју
на: ра ђе не су про мо ци је у Ба ња лу ци, 
Би је љи ни, До бо ју, Под го ри ци, Хер цег  
Но вом, Ско пљу, Те ми шва ру, за тим у 
Бе о гра ду, Кру шев цу, а  1. и 2. ју ла је 
про мо ци ја у Но вом Са ду. По ред ди
рект них пред ста вља ња  у гра до ви ма, 
Зла ти бор је за сту пљен и у окви ру бил
борд кам па ња у Цр ној Го ри, Бо сни и 
Хер це го ви ни, Ма ке до ни ји, Ру му ни ји, 
за тим огла ша ва ње пре ко феј сбу ка, на 
ин тер нет пор та ли ма у по ме ну тим др
жа ва ма, као и на те ле ви зи ја ма и ра
дио ста ни ца ма на тим тр жи шти ма. 
Искре но се на да мо да ће и то да ти из

25. јун – ви дов дан ске све ча но сти  
(кон гре сни цен тар „ср би ја)

26. јун – се о ски ви ше бој у Ја бла ни ци 
(Ја бла ни ца)

30. јун  – игре без гра ни ца  
(ба зе ни хо те ла „олимп“)

30. јун – 03. јул – Фе сти вал спорт ског 
фил ма (кон гре сни  
цен тар „ср би ја“)

02. јул  – „Strong man” так ми че ње 
(кра љев трг)

12. јул – пе тров дан ски да ни  
(си ро гој но)

15. 16. и 17. јул – му зич ки кул тур ни 
фе сти вал „Hilss Up“  
и Бу би ја да (тић по ље)

17. јул –  шљи во вич ки са јам до ма ће  
ра ки је (шљи во ви ца)

21. јул – кон церт гру пе „га ра ви со как“ 
(кра љев трг)

26. јул –  кон церт са ња илић  
и „Бал ка ни ка“ (кра љев трг)

29. – 31. јул – 43. са бор тру ба ча  
и смо тра на род ног  
ства ра ла штва зла ти бор

31. јул – да ни па стрм ке (Љу биш)
1. ав густ –  кон церт гру пе „атом ско 

скло ни ште“ (кра љев трг)

2. ав густ –  илин дан ски спорт ски  
су сре ти (го сти ље)

05. – 06. ав густ –  ер ски ка ба ре  
(Ча је ти на, зла ти бор)

7. ав густ –  кон церт гру пе „Цр ве на 
ја бу ка“ (кра љев трг)

9. ав густ –  кон церт „Џо кер бен да“  
(кра љев трг)

11. ав густ  – кон церт  де јан Цу кић  
и „спо ри ри там бенд“

14. ав густ  – кон церт Бран ка пра жи ћа 
(кра љев трг)

16. – 17. ав густ – ли ци дер ско ср це 
(кра љев трг)

18. ав густ  – кон церт „ва сил Ха џи ма-
нов бенд“ (кра љев трг)

19. ав густ  – „Без из во ра не ма во де’’  
(Ро жан ство)

21. ав густ  – кон церт „лек синг тон  
бен да“ (кра љев трг)

Ка лен дар де ша ва ња  „Зла ти бор ског кул тур ног ле та 2016.’’
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у зет но до бре ре зул та те, као и кам па
ња ко ју смо има ли пред зим ску се зо
ну. Сто га смо си гур ни да ће ова се зо на 
би ти из у зет но успе шна.

Комплетна ре кон струк ци ја  
тр жног цен тра на Зла ти бо ру

Што се ти че са др жа ја у ко рист ту ри
зма у ко је ће ула га ти ло кал на са мо у
пра ва, Ар сен Ђу рић на ја вљу је да је у 
пла ну не ко ли ко та квих. –  Пла ни ра
но је и да се из вр ши ком плет на ре кон
струк ци ја тр жног цен тра на Зла ти бо ру 
што под ра зу ме ва по пло ча ва ње про
сто ра у тр жном цен тру и по пло ча ва
ње ули це од по ште до хо те ла ‘’Ду нав’’. 
По ме ну ти ра до ви по че ће на кон за
вр шет ка лет ње ту ри стич ке се зо не. За 
ову го ди ну бу џе том су пред ви ђе на и 
сред ства за уре ђе ње реч ног ко ри та ре
ке Обу до је ви це у на став ку ски ста зе до 
хо те ла Бра ћа Се ку лић, као и из град ња 
јед ног ве ли ког пар ка. У пла ну је из
град ња јав ног то а ле та на ста зи по ред 

спо ме ни ка бу ду ћи да ве ли ки број го
сти ју сва ко днев но про ла зи том ста зом. 
Оче ку је мо да ће тај јав ни то а лет би ти 
у функ ци ји већ од 15. ју ла. Би ће из гра
ђен и јав ни то а лет у Го сти љу по ред ку
па ли шта те је дан у Си ро гој ну у цен тру 
се ла – на бра ја Ђу рић.

Од ту ри стич ког ле та на Зла ти бо ру 
се, да кле, мно го оче ку је, али тре нут но 
по сто ји и је дан озби љан про блем ко ји 
оме та и пут ни ке, ме шта не и ту ри сте. 
Реч је о ра до ви ма ко ји ‘’Пу те ви Ср би је’’ 
као ин ве сти тор ор га ни зу ју на по прав
ци мо ста на ма ги стра ли код Мач ка
та, због че га су сва во зи ла, па и те шка 
те рет на, пре у сме ре на на узак, не при
пре мљен и до тра јао пут кроз ово се ло. 
За то на ста ју ко ло не, во за чи су не за до
вољ ни, а ути сак је да ‘’Пу те ви Ср би
је’’ не до вољ но па жње по све ћу ју бр зи
ни ра до ва ка ко би ма ги стра ла што пре 
би ла оспо со бље на за са о бра ћај. За то 
пред став ни ци оп шти не Ча је ти на ре
а гу ју и апе лу ју на убр за ва ње по сло ва.    

  Ми слим да је ка та стро фал на гре
шка ин ве сти то ра, „Пу те ва Ср би је’’,  да 
та ко ка сно кре не са ре кон струк ци јом 
ма ги страл ног пу та, као и да ва ње та
ко ду гог ро ка из во ђа чу ра до ва да оба
ви те по сло ве, а да се прет ход но ни је 
аде кват но при пре мио оби ла зни пут. 
За то има мо ве ли ке за сто је, гу жве, ко
ло не, иако је се зо на већ кре ну ла. Ми 
смо апе ло ва ли, зва ли смо из во ђа ча и 
ин ве сти то ра да се убр за ју ти ра до ви, 
уве де дру га сме на на ре кон струк ци ји 
мо ста ка ко би се све то што пре за вр
ши ло. Али на ши апе ли не ма ју пре те
ра ног ути ца ја. Ми шље ња сам да је тај 
по сао тре ба ло ра ди ти ра ни је, у мар ту 
или апри лу ме се цу, ка ко се не би ушло 
у се зо ну. То са да ства ра про блем сви
ма, и ме шта ним а и го сти ма ко ји до ла
зе на Зла ти бор, а и пут ни ци ма ко ји су 
у тран зи ту. Пре ма по след њем обе ћа
њу из во ђа ча ра до ва, 5. јул би био рок 
да се за вр ше ти по сло ви – ка же о то ме 
Ар сен Ђу рић.  М .ј.

Чигота дан здравља
Термини:
јул 5; 12; 19; 26
август 2; 9; 16; 23
време трајања акције 9.00 – 12.00
Техничка подршка:
прикључак за струју
Особље:
 лекар, нутрициониста, Чигота мед. 
сестра, маркетинг
Садржај акције:
 мерење та, одређивање телесног 
састава на танити, нутриционис-
тички савети...

Бесплатне анимације
ПОНЕДЕЉКОМ:
 школа фолклора – научите српско 
коло.
 летња позорница на краљевом тргу, 
18 -20 часова
СРЕДОМ:
 приче о лековитом биљу – сазнајте о 
чудесном благу златибора.
 Ботаничка баштица, центар златибо-
ра, 19 – 21 час.
СУБОТОМ:
 шетња и рекреација стазама злати-
бора – рекреирајте се на прави начин.
 код бране на језеру, краљев трг, 9 – 
11 часова
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„Пажљивко”  
у низу активности 

Савета за 
безбедност 
саобраћаја

С
авет за безбедност саобраћаја општине Чајетина у са
радњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја организо
вао је за ученике ОШ “Димитрије Туцовић” из Чајетине 

и Златибора представу „Пажљивко“. На овај креативан начин 
Савет за безбедност саобраћаја упућује  децу на правилно по
нашање у основним саобраћајним ситуацијама.

У основи тог подухвата налази се у могућност уведена  За
коном о безбедности саобраћаја из 2009. – да општине у Ср
бији располажу делом средстава од наплаћених казни због 
прекршаја начињених на њиховој територији. Зато је 2011. 
оформљен Савет за безбедност саобраћаја општина Чајети
на који је након усвајања националне стратегије 2015. дефи
нисао своје задатке и наменио средства у ту сврху. Половина 
средстава je за поправљање саобраћајне инфраструктуре у 
општини, а друга половина за унапређење саобраћајног вас
питања и образовања , превентивнопромотивне активности 
из безбедности саобраћаја и техничко опремање јединица 
саобраћајне полиције на територији општине. Због великог 
броја циљних група, али и ограничених ресурса, Савет је од
лучио да се усредсреди најпре на децу и младе.

На челу Савета за безбедност саобраћаја општине Чајети
на је Бојана Божанић, која каже да је Савет унапредио 
рад 2016.године укључивањем младих и амбициозних 
људи у састав. 

„Сарадња са полицијом се наставља, а у плану је 
развој озбиљног партнерства са установама обра
зовања и здравства, медијима, комуналним преду
зећима, мото и бициклистичким клубовима,удру
жењима грађана и месним заједницама. Кључне 
области деловања су: ефикасније управљање 
безбедношћу саобраћаја, безбеднији путеви и 
кретања, безбеднија возила, безбеднији учес
ници у саобраћају и деловање након незго
да’’, каже Бојана и додаје:

„Као циљне групе којима се обраћамо 
са задатком повећања безбедности у са
обраћају , препознали смо децу, младе, 
возаче, пешаке, бициклисте, мотоциклисте, лица старија од 
65 година, возаче трактора, као и особе склоне прекорачењу 
брзине и коришћењу алкохола и психоактивних  супстанци.  
У току  2016.године планирали смо да извршимо набавку са
обраћајне сигнализације, пре свега лежећих полицајаца и ог
ледала, као и других знакова који су неопходни ради безбе
днијег учешћа у саобраћају на територији општине Чајетина. 
Такође, у истом циљу, Савет иницира раскресивање и уређење 
свих улица на Златибору и Чајетини, као и сеоских путева ради 
лакше саобраћајне комуникације. Опредељена су средства за 

израду пројекта „Полигон за саобраћајно образовање и едука
цију деце’’. Идеја нам је да наредне године поставимо ту кон
струкцију како би се наши малишани на време упознали са 
саобраћајним знацима и понашањем у саобраћају’’.

По речима Бојане Божанић, планирано је да се набави и 
опрема за унапређење безбедности саобраћаја и реализацију 
промо кампања. Пре свега, биће набављен сет наочара за си
мулацију  вожње под дејством алкохола или психоактивних 
супстанци. А међу првим активностима је израда Пројекта 
побољшања прикључака општинских путева и улица са др
жавним путем Првог Б реда, број 23 на територији општине 
Чајетина, деоница СушицаКрст.

  Члан Савета за безбедност саобраћаја општина Чајетина 
инж.Срђан Радовић истиче: „Саобраћајна култура се не ку

пује. Она се учи у породици, у школи, на улици. Жели
мо да наше најдраже кроз игру научимо правилном 

понашању у основним саобраћајним ситуацијама. 
Хоћемо да сваки корак, пут ка школи и из ње буде 
за њих радосно, али безбедно путовање“.

На основу статистичких података Агенције 
за безбедност саобраћаја Републике Србије, у по

следњих пет година у општини Чајетина ниједно 
дете није погинуло у саобраћају.

„Ово нам говори да је општина Чајетина већ 
испунила циљ стратегије у саобраћају,“ рекао 

је Томислав Петровић из Агенције за безбед
ност саобраћаја.„У плану је да се тај циљ, без
бедност деце, и даље одржи. Деца у чајетин
ској општини најчешће су угрожена у својству 
путника у возилу, што значи да главна актив

ност Савета за безбедност у саобраћају мора бити усмерена 
управо ка едукацији родитеља о правилној употреби сигур
носних седишта за децу.“

Како би се најмлађима скренула пажња на правилно пона
шање у саобраћају, урађена је представа „Пажљивко“ на коју 
деца изузетно добро реагују. Са школама је договорено понов
но покретање такмичења „Шта знаш о саобраћају“, а Савет ће 
у њему учествовати кроз набавку елемената полигона, рад 
стручњака и обезбеђивање награда за најбоље пласиране. 

М. Р. Луковић

Бојана Божанић
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Радан Џодић

Н
евелика општина Чајетина на
градила је на ‘’Видовданским 
свечаностима’’ осам наших ве

ликих стваралаца признањем ‘’Видов
дански витез’’. За ову годину ту пла
кету добили су: звање витез српске 
књижевности заједно су понели пис
ци Владимир Кецмановић и Дејан 
Стојиљковић, витез српске медицине 
је проф.др Радан Џодић, витез српске 
глуме Сергеј Трифуновић,  витез срп
ске музике Зоран Симјановић, витез 
српског сликарства Саша Марјановић, 
витез српског спорта Наташа Коваче
вић и витез српске привреде преду
зеће ‘’Први Партизан Ужице’’.

Свим тим личностима, изузетно уг
ледним у својим професијама, плаке
ту ‘’Видовдански витез’’ уручио је Ми
лан Стаматовић, председник општине 
Чајетина, на свечаној академији одр
жаној 25.јуна у Конгресном центру ‘’Ср
бија’’ на Златибору. Овим догађајем, 
осмим ‘’Видовданским свечаностима’’ 
које се одржавају под покровитељством 

општине Чајетина и уз подршку Турис
тичке организације Златибор, званич
но је отпочело ‘’Златиборско културно 
лето’’ обојено ове године низом разно
врсних манифестација и садржаја.

Захваљујући награђеним на дос
тигнућима по којима су се прочули, 
председник Стаматовић је рекао: – 
Хвала вам и што сте се прихватили да 
примите ова признања које је пре осам 
година успоставила општина Чајети
на, мала локална самоуправа, на ини
цијативу Клуба привредних новинара 
и сада покојног Гордана Ранитовића. 
Витешко признање овде додељујемо да 
заслужне истакнемо, али и да нешто 
иселимо из Београда у коме се све де
шава, да покажемо како и мале локал
не самоуправе у унутрашњости, као 
што је општина Чајетина, могу да буду 
успешне и подрже стварање. У попла
ви шунда и кича у Србији доделом при
знања ‘’Видовдански витез’’ желимо да 
укажемо на друкчије, истинске вред
ности и на људе који у својим профе

Витез је онај који иде 
напред упркос свему

осам добитника примило признање „видовдански витез” које је посебно заслужним  
доделила општина Чајетина. – сергеј трифуновић ће витеза чувати с најдражом наградом,  
а наташа ковачевић поручује да снове треба сањати и кад се затвори онај витешки визир
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Селфи витезова: наташа Ковачевић и Сергеј трифуновић

дејан Стојиљковић, Владимир Кецмановић и Милан Стаматовић

сијама дају витешки допринос развоју 
културе, спорта, медицине, привреде, 
хуманитарног рада. И мале средине 
могу да буду центри великих догађаја.

Те речи председника Стаматовића у 
свом кратком говору подржао је један 
од двојице добитник звања витез срп
ске књижевности Дејан Стојиљковић. 
– Поменуо је председник да се и ова 
општина бори с централизацијом, уос
талом као и мој родни Ниш, Куршум
лија и други у унутрашњости. Будући 
да с Владимиром Кецмановићем пи
шем ову хронику древне српске држа
ве и Немањића, подсетићу да је Србија 
настала у унутрашњости, а Београд по
стао њен део тек касније, за време дес
пота Стефана Лазаревића. Зато кажем 
да без унутрашњости нема Србије, нити 
би је данас било  рекао је Стојиљковић 
који је звање витеза с Кецмановићем 
добио за књигу ‘’Немањићи  У име оца’’. 
А врло читани писац Владимир Кецма
новић је само кратко додао: – Од свих 
награда које сам добио ова, витешка,  
има далеко најлепше име.

Академик проф. др Радан Џодић, 
наш хирург светског реномеа родом 
са Голије, добитник многих домаћих 
и страних признања међу којима и 
високо француско ‘’Витез академске 
палме’’, постао је сада и витез ‘’Видов
данских свечаности’’.  – Ја много боље 
оперишем него што говорим, а могу да 
кажем да је ова плакета, мени додеље
на, заправо отишла на Голију, испод 
које је настала прва српска држава. Ово 
признање иде честитим људима који 
су витезови – напоменуо је професор.

Глумац Сергеј Трифуновић, који је уз 
изузетне глумачке домете овом прили
ком истакнут и као оснивач хумани
тарне фондације ‘’Продужи живот’’ за 
помоћ најмлађима,  у каријери је до
био значајна признања: награду ‘’Зо
ран Радмиловић’’, ‘’Стеријину награду’’, 
статуету ‘’Златни ћуран’’ . – ‘’Стеријину’’ 
сам поклонио оцу, ‘’ћурана’’ Народном 
позоришту, а ‘’Зорана Радмиловића’’ 
чувам у свом стану. Ово признање ви
теза ће бити поред Зорановог. Волим 
Златибор,  Ужице у коме сам одрастао, 
овај крај ипак некако доживљавам као 
свој – казао је витез српске глуме Сер
геј Трифуновић. 

Витез српске музике је искусни ком
позитор Зоран Симјановић, који пола 
века пише врхунску музику за наше 

познате филмове. Витешко звање 
за уметност добио је сликар Саша 
Марјановић чија дела су излагана у 
галеријама од Базела доТокија, овен
чан је многим наградама, као и при
знањем ФЛУ за најбољи цртеж. А нај
више аплауза на овој додели добила 
је упорна кошаркашица Наташа Кова
чевић, витез српског спорта, која је са 
спортском протезом наставила да се 
професионално бави кошарком упр
кос саобраћајној несрећи после које 
јој је ампутирана нога испод колена.

  Најважније је сачувати веру у себе. 
Витез није онај ко је остао непобеђен, 
него онај који иде напред упркос све
му. Моја порука је: усудите се да сања
те своје снове и не одустајте ни када се 
затвори онај витешки визир. Нама су 
и у овом времену потребни витезови, 
мислим да се њихове врлине  налазе 
у свима нама  – рекла је ова храбра 
спортисткиња.

‘’Видовданска етика треба да буде 
присутна како у свакодневном живо
ту,тако и у привреди’’ истакао је До
бросав Андрића , директора предузећа 
‘’Први Партизан Ужице’’ које је добит
ник признања витез српске привреде.
Ова фирма запошљава 1.640 радника, 
извози муницију по целом свету а нај
више у САД, има извоз од 70 милиона 
долара годишње и стално напредује. 
‘’Хвала вам у име 1.640 витезова ‘Пр
вог партизана’ што препознајете рад’’, 
додао је Андрић.

На свечаној академији приређен је и 
пригодан културни програм, у коме је 
певала сопран Андријана Кувељић уз 
клавирску пратњу Невене Живковић.

 М. ј.
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С
вечано је било у суботу 25.јуна 
на отварању новог хотела’’Ирис’’, 
луксузно опремљеног (катего

рије од четири звездице, са 60 лежаје
ва и врхунским спа центром) који се 
налази у центру Златибора недалеко 
од цркве. Приређеним ватрометом 
обасјано је златиборско небо у пријат
ној летњој вечери, засвирали су ‘’Пље
ваљски тамбураши’’ на тераси хотела, 
а међу гостима били су и многи хоте
лијери, власници ресторана и кафеа 
са Златибора и других туристичких 
центара. 

Овај нови хотел заједно су, пресе
цањем врпце, отворили председник 
општине Чајетина Милан Стаматовић 
и власник ‘’Ириса’’ Вељко Кнежевић. 
Како је Стаматовић рекао на отварању, 
ретке су прилике данас у Србији да се 
отварају овакви хотели високе катего
рије, а током ове године још два нова 
хотела биће отворена на Златибору.  – 
Честитам породици Кнежевић што је 
уложила свој капитал и отворила хотел 
на нашој планини. Златибор стреми 
светским стандардима и ‘’Ирис’’ томе 
доприноси. А најновија вест да смо до

били решење о утврђивању јавног ин
тереса на просторима куда ће прела
зити гондола, што омогућује да одмах 
кренемо у њену градњу, донеће свим 
златиборским инвеститорима сигур
ну вредност њиховим инвестицијама, 
више него да су свој новац чували на 
штедњи у банци – казао је председник 
општине.  

Задовољство због отварања ‘’Ири
са’’ није крио ни власник Кнежевић. – 
Врло сам радостан, хвала свима који 
су дошли да увеличају наше славље – 
рекао је он, па касније у изјави за ‘’Зла
тиборске вести’’ додао: – Мислим да 
је Златибор, на који одавно долазим, 
најлепша планина. Ради целе године, 
ово је дестинација близу Београда и 
великих центара, ту су одличне летња 
и зимска сезона као и велике могућ
ности за конгресе и семинаре. Имамо 
у ‘’Ирису’’ велики спа центар, базен, 
сауну, теретану, квалитетан смештај, 
мир у боровима. За почетак овде је 
упослено 30 радника. Циљ нам је да 
омогућимо гостима пријатан боравак, 
а омогућићемо им и специјалне пону
де какве још нису имали.

Вељко Кнежевић, иначе, спада у ред 
најуспешнијих угоститеља на овим 
просторима, иза њега стоји успешна 
угоститељска каријера са 40 година 
радног стажа. Био је генерални ди
ректор једног од најугледнијих угости
тељских ланаца у Црној Гори “ХТП Ми
лочер”. Утисак с почетка рада ‘’Ириса’’, 
на основу онога што је виђено на отва
рању, јесте да ће овај врхунски објекат  
значајно допринети квалитету злати
борске туристичке понуде. М. Ј. 

Хотел „Ирис” са четири звездице  
отворен на Златибору

врхунски опремљен, са 60 лежајева и спа центром, нови 
хотел посебну вредност има у деценијском угоститељском 

искуству власника вељка кнежевића
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Нeзвaнични нaслeдници нeкaдa вeoмa пoпулaрних ‘’Игaрa бeз грa
ницa’’, са да под име ном ‘’City ga mes’’, нaкoн шeст гoдинa пoстojaњa 
кoнaчнo су до шли у Србиjу, и то  на Зла ти бор. У окви ру обе ле жа ва

ња Да на оп шти не Ча је ти на, финaлнo тaкмичeњe ‘’Ига ра без гра ни ца’’ за Ср
би ју oдржaно је 30. ју на нa ба зе ни ма хо те ла ‘’Олимп’’ на Злaтибoру. На ши 
грaдoви до би ли су при ли ку дa сe над ме ћу у aтрaк тивним игрaмa у бaзeну, 
а грaд пoбeдник прeдстaвљaћe Србиjу нa мeђунaрoднoм пoлуфинaлу.

 Oвa мaнифeстaциja крoз зaбaву и спoрт свaкo лeтo jaчa приjaтeљствa 
и вeзe мeђу грaдoвимa и држaвaмa кoje сe тaкмичe. Oвe гoдинe je тo чaк 
200 eкипa из 12 зeмaљa у кojимa сe тoкoм лeтњих мeсeци oдржaвajу 
квaлификaциoнa тaкмичeњa – кaжe нaм aутoр и дирeк тoр прojeк тa Ми
ро слав Кр зик.

  Игрe су oснoвни сaдржaj oвoг прojeк тa, a oсмишљeнe су тaкo дa зaбaвe 
пу бли ку и тaкмичaрe aли и дa пoдстaкну врeднoсти пoпут приjaтeљствa 
и тимскoг духa и дa укaжу нa вaжнoст бaвљeњa спoртoм.

 Бaзирajу сe нa трaдициoнaлним дисциплинaмa и прoизвoдимa, штo 
je видљивo и из њихoвих нaзивa: мoрскa aлкa, лeтeћи ватeрпoлo, вучa 
кoнoпцa, тркa мaгaрaцa, вoдeнa кoшaркa…Укупнo je 13 рaзличитих дис
циплинa кoje нудe прeгршт зaбaвe и aдрeнaлинa зa свe гeнeрaциje – об
ја шња ва наш са го вор ник и до да је:

 Дo сaдa смo имaли приликe дa нa игрaмa видимo дво стру ког 
осва ја ча олим пиј ске ме да ље Але си ја Сар то ри ја из Итaлиje, јeднoг oд 

нajбoљих вaтeрпoлистa свeтa Вла ди ми ра Гој ко ви ћа, бив шу кoшaркaш
ку рeпрeзeнтaтивку Jугoслaвиje Сан дру Пе шић, а нaдaмo сe дa ћe нaм 
сe oвe гoдинe при дру жи ти и нeкo вeликo имe из Србиje – кaжe Кр зик.

Пр ви кoрaк кa фaмлиjи звaнoj ‘’City Ga mes’’ нaпрaвиo je грaд Ниш кojи 
je прoшлe гoдинe прeдстaвљao Србиjу нa мeђунaрoднoм пoлуфинaлу у 
Риjeци. Tу су сe нaдмeтaли сa eкипaмa Maкeдoниje, Слoвeниje, Maђaрскe, 
Итaлиje, Aустриje, Хрвaт скe, БиХ и Црнe Гoрe, a oвe гoдинe oсим Србиje 
oвим зaбaвним игрaмa прикључуjу сe и Нeмaчкa, Хoлaндиja и Вeликa Бри
тaниja. Пoстojи мoгућнoст дa дoмaћин мeђунaрoднoг пoлуфинaлa будe 
нaш глaвни грaд кojи би угoстиo пoбeдничкe eкипe oстaлих зeмaљa нa 
нeкoм oд свojих бaзeнa. Meђунaрoднo финaлe ћe сe oдигрaти у сeптeм
бру у Биoгрaду нa мoру. М. ј.

Игре без  
гра ни ца у 
ба зе ни ма 
„Олим па” 
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З
латибор је био домаћин и дос
тојан представник Србије у обе
лежавању „Global wellness day”

манифестације, присутне ове године у 
88 земаља широм света, на седам кон
тинената и преко хиљаду локација. У 
Србији се тај догађај организује први 
пут, а Златибору је прилала част да се 
на овај начин нађе у друштву најпрес
тижнијих велнес дестинација.

Инициjaтивa зa oбeлeжaвaњe oвoг 
дaнa пoтeклa je 2012. из Tурскe, у 
циљу прoмoциje велнес филoзoфиje 
и пoдизaњa свeсти o знaчajу здрaвoг, 
aктивнoг нaчинa живoтa. Одатле се 
раширила светом, па овим догађајем 
стигла и на Краљев трг.

Амбaсaдoр велнеса зa Србиjу Нaтaшa 
Рaнитoвић, приликом обраћања при

Велнес дан  
на Златибору  

виђен и на 
Босфору

Наша планина постала центар велнеса 
у Србији, Краљев трг у знаку вежбања. 

– Ми кажемо ДА здравом животу,  
рекао Милан Стаматовић   

Калина недовићМилан Стаматовић
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сутнима на Краљевом тргу, рекла је да 
је Златибор једна од најразвијенијих и 
најпопуларнијих туристичких дести
нација у Србији као и у региону, тако 
да је било лако одлучити да Златибор 
буде домаћин овог догађаја. Притом се 
захвалила председнику општине Чаје
тина Милану Стаматовићу и његовом 
сјајном тиму који је организовао цело
купан програм, а свима који су се при
дружили овом догађају упутила поруку:

„Нека нас овај дан инспирише да 
живимо здравијим животом целе го
дине, а не само данас. Да наставимо 
да будемо овако активни, да се дружи
мо и уживамо у многобројним актив
ностима које је припремио домаћин, 
општина Чајетина“.

Прoмoтeри GWD нa Злaтибoру били 
су aутoмoбилски aс Mилован Вeснић и 
прeдсeдник oпштинe Чajeтинa Mилaн 
Стaмaтoвић. 

„Свакодневно смо изложени стресу и 

недостатку времена. Велнес нам може 
помоћи да постанемо свеснији свог 
тела и његових потреба, али и сигна
ла које нам оно шаље. Један успешан 
велнес викенд у свакодневном живо
ту може представљати прави предах 
пред све пословне и приватне обавезе 
које нас чекају од понедељка. Уживајте 
у Златибору, здравом ваздуху, води и 
шетњи. Ми кажемо ДА здравом живо
ту“, рекао је председник Стаматовић. 

Општина Чајетина, нагласио је он, 
са задовољством је прихватила идеју 
госпође Ранитовић да се ова светски 
позната манифестација одржи код 
нас. Према његовим речима, Златибор 
има потенцијала и све што се ради, а 
везано је за промоцију здравог живота 
и враћање природи, уклапа се у кон

цепт развоја ове туристичке планине. 
При чему је ово још један нови садр
жај, нова понуда која ће од ове године 
постати традиција.

„Ја као спортиста подржавам све ак
тивности које пропагирају здрав живот 
и бављење спортом. Драго ми је да сам 
промотер „Global wellness day’’ манифе
стације, поготово на Златибору који по
ред услова за одмор пружа и одличне 
могућности свим спортистима да тре
нирају и буду што спремнији за такми
чења“, казао је аутомобилиста Веснић.

Свима који су дошли да подрже ову 
манифестацију запослени из сектора 
спорта ЈП „Културно спортски центар 
Чајетина“ показивали су фитнес веж
бе обликовања у комбинацији са ае
робиком и зумбом. Њихов циљ је, како 
кажу, омасовљење спорта како на ло
калном тако и на светском нивоу, јер 
спорт је најбитнији за здрав начин 
живота и поручују свима да се спор
том баве сваки дан, а не само када су 
овакви догађаји у питању. 

Обележавању „Global wellness day” 
придружила се и Специјална болница 
„Чигота”, која је чланица Велнес клас
тера и један од организатора овог до
гађаја. 

„Радо смо се одазвали позиву госпође 
Ранитовић. Наша установа је овде са 

својим „Чигота тимом” кога чине ле
кар, нутрициониста, медицински тех
ничар и професор спорта и физичког 
васпитања. Посетиоци имају прилику 
да обаве консултативне прегледе, ура
де „боди анализу“(утврђивање односа 
масти, воде и мишићне масе у органи
зму) и науче рекреативне вежбе“, рекла 
је Маја Вермезовић, менаџер марке
тинга и продаје у СБ „Чигота”. 

Физичке активности су се спроводи
ле на Краљевом тргу, али и на тере
тани иза ресторана „Златни бор”, док 
су најмлађе са оријентацијом у прос
тору упознали представници Плани
нарског клуба „Торник“ на локацији 
дечјег игралишта у насељу Слобода. 
На језеру у центру Златибора била је 
доступна вожња педолина, као и низ 
других садржаја.

  Све те активности које су се пово
дом обележавања „Global wellness day’’ 
дешавале на Златибору преточене су 
у филм, за који су кадрове направи
ли сниматељи ЈП „КСЦ Чајетина”. Ови 
кадрови са Златибора емитовани су 
на главној церемонији прoслaвe GWD 
у Tурскoj, у нajпoпулaрниjeм пaрку у 
Истaнбулу прeд oкo 10. 000 људи.

Програм обележавања „Global 
wellness day’’ улепшао је и тинејџ бенд 
„Арс Нова”. Д.Росић

ДЕШАВАЊА

наташа Ранитовић
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У селу Мушвете,  окруженом бр
дима Градина (1.176 м), Глиза 
(951 м) и Церова (795 м)  севе

роисточно од Чајетине и туристичког 
центра Златибор, некад је на потоци
ма радило седам воденица, а уским 
и пропалим сеоским путевима с му
ком се пролазило. Данас је, уместо тих 
млинова, на преграђеној речици на
прављено и опремљено модерно  ку
палиште са  травнатим уређеним оба
лама, у коме мештани и гости уживају 
током летњих врућина, а кроз цело 
село воде савремени асфалтни путеви.  

Као и у многим месним заједница
ма општине Чајетина, и у Мушветама 
се доста радило на унапређењу путне 
инфраструктуре. Радови су се односи
ли на поправку и реконструкцију по
стојећих путева, али и на постављању 
асфалта у појединим засеоцима.

Само у току предходних годину дана  
асфалтирано је овде око 1.200 метара 
пута од гробља у Мушветама до Суши
це (поред засеока Бућићи). Исто толико 
је асфалтирано од Честе до Гавовића, 
док је од школе до Горњих Павловића 
урађено око 1.500 метара асфалтног 

пута. Асфалт је стигао и до Кнежевића 
(800 метара), Вукомановића (300 ме
тара) и Јаблана (500 метара). Средства 
која су у 2015. години уложена у уна
пређење путне инфраструктуре, у из
носу од око 3.000.000 динара, обезбе
дила је општина Чајетина. 

Мештани МЗ Мушвете углавном се 
баве пољопривредом, што како кажу 

ни мало није лако и захтева велика 
улагања.  Зато им је велику подршку 
кроз одобравање различитих видова 
субвенције пружила општина Чајети
на. Тако им је, како потврђују из Прив
редног друштва за развој пољопривре
де „Златиборског Еко аграра“, у 2015. 
години кроз одобравање субвенција 
исплаћено око 1.700.000 динара, углав
ном за набавку механизације, при
плодних грла и осемењавање крава. 
Ове године највише захтева поднето је 
за набавку сточне хране за остављену 
женску телад, па је до сада у ове сврхе 
исплаћено око 450.000 динара.

„Мештани Мушвета веома су задо
вољни радом локалне самоуправе која 
доста улаже у месне заједнице. Уколи
ко би се наставило овим темпом рада’’, 
истиче Живко Гавовић, председник 
ове МЗ, сви планови за Мушвете реа
лизоваће се у наредне две године’’. Он 
додаје да је у плану пресвлачење део
нице пута од Чајетине ка Мушветама 
у дужини од око 500 метара, асфалти
рање 300 метара пута у Ћировићима, 
300 метара у Бућићима и Марјано
вићима, пут ка Ћоровићима и асфал

Од воденица и беспућа  
до купалишта и асфалта

„веома смо задовољни сарадњом са локалном самоуправом, редовно излазе у сусрет 
свим нашим захтевима и помажу колико могу. када би наставили овим темпом рада,  

у мушветама би у скорије време до сваке куће стигао асфалт”,  
каже председник мз мушвете Живко гавовић

Живко Гавовић
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Разлог што општина Чајетина посвећује пажњу одржавању сеос
ких путева јесте тај што желе да олакшају живот младим људима 
који су одлучили да остану на селу. У месној заједници Мушве
те има пуно младих брачних парова који желе да раде на својим 
имањима, што је за сваку похвалу, па им због тога и треба помоћи. 

Седмочлана породица Гавовић из Мушвета искључиво се бави 
пољопривредом. Млади брачни пар Милица и Владимир сматрају 
да се и у селу може лепо живети, јер постоје сви потребни усло

ви за то. Милица је по струци стома
толог, тренутно без запослења, док 
је њен супруг приватни предузетник 
који ради за привредни  комбинат 
„Златибор“.

Милица је одрасла и школовала се 
у Београду, а у овај прелепи злати
борски крај довела ју ју је љубав, али 
и корени. Многима је, како истиче 
Милица, можда чудно што се удала 
на село, али каже да ова породица ни 
у чему не оскудева и да млади могу 
веома лепо живети и на селу. Мушве
те су од Чајетине удаљене око шест 
километара. Та раздаљина, кажу Га

вовићи, није велика. Готово свакодневно одлазе до ове варошице, 
ако ни због чега другог, онда како би своју трогодишњу девојчицу 
Нину, најмлађег  члана породице, возили у вртић.

„Нина воли да иде у вртић. Пошто возим, није ми проблем да је 
сваког јутра одвезем тамо, а онда наставим са својим обавезама. 
Мени је било битно да она похађа ову установу, јер мислим да је 
то веома корисно за дете“, каже Милица.

Најстарији члан породице Гавовић је седамдесетседмогодишњи 
Милун Гавовић. Иако у позним годинама још увек је активан, бави 
се сточарством, узгајањем крава, јуница и оваца, а велика љуба

ви разонода му је пчеларство. Овај хоби негује више од  две де
ценије, пуно зна о пчелама, а тренутно у свом власништву има 
26 кошница.  

„Да би се неко бавио пчеларством првенствено мора поседовати 
знање, али и љубав. Ономе ко то воли  није тешко, јер се на силу 
не може ништа радити. Што се мене тиче, за мене су пчеле једна 
разонода. Ја их не бих дао низашта“, казује Милун.

За пчеларство су заинтересовани и млађи чланови породице, 
нарочито Милунов син који учи од њега и често га одмењује. Од 
пољопривреде, кажу Гавовићи, може да се живи, али да на селу 
није лако радити. Срећом, људски рад сада је замењен машинама 
тако да је доста лакше. Олакшавајућа околност је и то што  локална 
самоуправа омогућава набавку механизације по повољним услова, 
што много значи нашим пољопривредницима.  д.Росић

тирање пута од школе до Вирића во
денице, према споменику Живојина 
Павловића који би, како каже Гавовић, 
ускоро могао бити увршћен у турис
тичку понуду Златибора.

Када би наставили овим темпом 
рада у Мушветама би врло брзо било 
асфалтирано још 5.000 метара пута. 

Тиме би ова месна заједница била 
стотпостотно покривена асфалтним 
путевима, тако да би до сваке куће 
стигао асфалт.

Захваљујући природним лепотама 
овог краја, и све већим интересовањем 
туриста, мештани Мушвета перспекти
ву виде у сеоском туризму. Нека од до

маћинстава која су се окушала у овом 
послу су Раде Вирић, Обрад Ђокић, Не
бојша Ћоровић... Како би ова привред
на грана заживела, издаваоци смештаја 
су покренули иницијативу за оснивање 
туристичког удружења „Мушвете“. 

Ова месна заједница планира и по
стављање уличне расвете и уређење 

Београђанка стоматолог задовољна животом у Мушветама

Милица Гавовић 

породица Гавовић 





ПРЕДСТАВЉАМО СЕЛА: МУШВЕТЕ
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шеталишта од Чајетине до купалишта 
у Мушветама, изградња још једне тра
фостанице.

За похвалу је и то што је општина 
Чајетина за ученике из Мушвета ор
ганизовала превоз до школе, што ро
дитељима много значи“, напомиње 
Гавовић. 

Према његовим речима, све више 
љубитеља природе тежи да своје ви
кенд куће подиже управо у Мушвета
ма. До сада је продато десетак плацева, 
неке викендице су већ направљене, а 
њихови власници су из Београда, Чач
ка и Крушевца. Интересовање за купо
вину плацева, додаје саговорник ‘’Зла
тиборских вести’’, било би још веће 
уколико би се тај део Мушвета инфра
структурно опремио. За сада је урађено 
насипање пута,а оно што недостаје су 
струја и вода. Драгана Росић

Мирков далматински пршут из Мушвета

Миркo Берић

У мир и питомину живописног села Мушвете крајем 
прошлог века се уселила визија браће Мирка Бе

рића и Јована Ћосића да створе успешну златибор
ску сушару у којој ће примењивати рецептуру про
изводње далматинске пршуте наслеђену од предака 
из Крајине.Несебичан рад, стручност, љубав, велика 
подршка породица и јединствена посвећеност идеји 
о производњи далматинског пршута врхунског квали
тета на Златибору  омогућили су да данас у Мушве
тама постоје сушаре у којима се годишње произведе 
око 3.000 комада далматинског пршута.

Сама производња се обавља у наменски подигну
том објекту  сушари, који задовољава све прописа
не стандарде за производњу сувог меса. Основни 
елементи производног програма пршутане „Аћим“  
су:  далматинска панцета са Златибора, кулен и дал
матински пршут са Златибора, као водећи производ 
асортимана који се производи на традиционалан на
чин, без конзерванса и адитива, употребом искљу

чиво морске соли и сушењем природним ветрењем. 
„Процес традиционалног начина производње 

траје од годину дана па на дуже. Ми немамо ни 
клима комора, ни расхладних уређаја. Радимо ис
кључиво у зимском периоду, када нам Бог пошаље 
хладно време, јер свеже месо ми немамо чиме да 
заштитимо. Иначе, основна заштита бута је круп
ном морском сољу, нема никаквих других заштита 
ако говоримо о традиционалној производњи. Кад 
бисмо радили са хемијом, онда постајемо индус
тријски произвођачи. То је нешто друго. Исто ква
литетан производ, али то су два различита произ
вода“, објашњава Берић.

 Деликатесима из сушаре у Мушветама снабдевају 
се водећи угоститељски објекти у Србији, мада су се 
ови врхунски димљени производи нашли и на мно
гим трпезама у Јапану, Америци, Канади... Обила
зак сушаре је одскора увршћен и у туристичку понуду 
агенција на Златибору, те је често посећују групе ту
риста из наше земље и иностранства (Русије, Данске, 
Белгије, Јапана) као и многе наше познате личности:

‘’Долазе бивши и садашњи спортисти Радомир Ан
тић, Тарлаћ, Пижон, Дуле Савић... Естрадни умет
ници Здравко Чолић, Лепа Брена...ТВ лица Бранко 
Станковић, Жика Николић... Од глумаца Аљоша Вуч
ковић, Зоран Цвијановић и многи други’’, са поносом 
истиче Мирко Берић.

Свим гостима који посете ову пршутану,  у ау
тентичном вајату  дегустационом центру сушаре у 
Мушветама, на располагању је једноставан али је
динствен избор: далматински пршут са Златибора, 
кулен и далматинска панцета са Златибора. Како уз 
квалитетан месни залогај иде и добро вино, Берић 
за себе и своје госте производи домаће црно и бело 
вино. д.Росић
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Ј
а бла ни ца је у не де љу 26.ју на ор га ни зо ва ла свој тра ди ци о нал
ни се о ски ви ше бој. Оно што је по че ло пре 11 го ди на као же ља 
да се об но ве не ке ста ре ве шти не уз ма ло так ми чар ског ду ха, 

а у ци љу дру же ња за ко је је у овом бр зом тем пу жи во та све ма ње 
вре ме на, пре ра сло је у ма ни фе ста ци ју по ко јој је ово зла ти бор ско 
се ло по ста ло пре по зна тљи во. Ви ше бој при ка зу је и не гу је тра ди
ци о нал не за на те и ве шти не зла ти бор ског кра ја ко је по ла ко не
ста ју. Ма ни фе ста ци ја је так ми чар ског ка рак те ра и ва жи за јед ну 
од нај бо ље ор га ни зо ва них у на шим се ли ма.

По зна ти про грам – ву ча на вла ци за пре гом, руч но пре стру ги
ва ње те сте ром, на род на над ме та ња у сна зи и спрет но сти – до пу
њен је од пре не ко ли ко го ди на оним што је за овакaв крај од вај
ка да био из вор при хо да, а то је пе че ње ка тра на. У пе так уве че је 
пот па ље на ка тра ни ца, а за тим на сту пи ло да но ноћ но  де жур ство 
уз уче шће по се ти ла ца жељ них да ви ше са зна ју о овом про це су 
ко ји оп ста је ве ко ви ма.

У не де љу већ од  ју тра кре нуо је до чек го сти ју и кул тур ноумет
нич ки про грам, а у 11 све ча но отва ра ње ви ше бо ја. У по здрав ној 
ре чи пред сед ник оп шти не Ча је ти на Ми лан Ста ма то вић је ре као 
да ће оп шти на учи ни ти све да зла ти бор ска се ла жи ве и да је ово 
је дан од на чи на да се са чу ва на род на тра ди ци ја. У име ор га ни за
то ра до бро до шли цу је сви ма по же лео Ву ко мир Бо жа нић, пред сед
ник Ту ри стич ког удру же ња Ја бла ни ца, а ово го ди шњи ви ше бој је 
про мо ви са ла ма ра тон ка Оли ве ра Јев тић. Отва ра њу је при су ство
вао и ке ниј ски ду го пру гаш Стен ли Ки пру ти.

Так ми че ња пред мно гим по се ти о ци ма кре ну ла су ско ком у даљ 
из ме ста где је нај бо љи био Ни ко ла Ба ко вић. По том је усле ди ло 
ба ца ње ка ме на с ра ме на уз по бе ду Не на да Мар ти но ви ћа, док је 
у бо ље од дру гих кли чак пре вла чио Де јан Ра мо вић. У ско ку у вис 
из ме ста по бе дио је Иван Тму шић. Руч но пре стру ги ва ње те сте ром 
кла да ром бе ше те жак тест у ко јем су по бе ди ли Иван и Ра до ји ца 
Ба кић из еки пе ‘’Ћу вер’’, а у руч ном стру га њу ду бе ћом те сте ром 

по бе ди ше „Мла ди мом ци из Шљи во ви це’’ ко је је пред во дио Ми
лан ко Пе тро вић Мр га. Најбољи у превлачењу руком је Марко Пу
рић, у пузању уз бандеру Милан Пауновић, а екипа Шљивовице 
тријумфовала је у превлачењу конопца. У атрак тив ној тр ци ко ња 
нај бр же се по ка за ло гр ло Дри на с ја ха чем Мар ком Мар ко ви ћем. 
Ви ше бој је на ста вљен ву чом на вла ци коњ ском за пре гом јед но
пре гом, где је пр ви био Ми лун Илић Бе ли, и дво пре гом где је по
бе ди ла еки па Ву ло вићЦве тић. У глав ној ди сци пли ни, ву чи на 
вла ци во лов ском за пре гом, пр во ме сто је осво јио Ми шо Удо ви чић 
чи ји је пар во ло ва је ди ни ус пео да ве ли ки тру пац из ву че до кра ја 
ста зе, дру го пла си ра ни је Вла дан Ан џић, а тре ћи Ми ло рад Ан џић.

У кул тур ноумет нич ком про гра му, по сле увод не свир ке тру ба ча, 
пу бли ци се пред ста ви ла пе вач ка гру па ‘’Зла ти бор ска зо ра’’ чи ју је 
пе сму ‘’Да свет зна шта је Ја бла ни ца’’ пу бли ка сна жним апла у зом 
на гра ди ла  Две ко ре о гра фи је из вео је ан самбл КУД ‘’Гру жа’’ из брат
ске оп шти не Кнић, три из вор не пе сме КУД ‘’Мом чи ло Те шић’’ из По
же ге, а на сту пио је пе вач ки ду ет Не дељ ко Не ђу Гру ји чић и Ми лој ко 
Удо ви чић Шиш, као и ‘’Ве те ра ни Зла ти бо ра’’ са игра ма из цен трал не 
Ср би је. Па жњу је при ву као за ни мљив на ступ го сти ју из Но вог Го ра
жда, а по сле њих пе ва ли су чла но ви гру пе ‘’Рас пе ва ни Зла ти бор’’.

По кро ви тељ ви ше бо ја би ла је оп шти на Ча је ти на, ор га ни за тор 
ТУ Ја бла ни ца, су ор га ни за то ри ТО Зла ти бор, КСЦ Ча је ти на и ја
бла нич ка ме сна за јед ни ца.  М. Р. Лу ко вић

Ја бла нич ки 
сеоски 

ви ше бој  
чу ва  

тра ди ци ју
Крстоноше у јабланици

Сваке године на друге Тројице у Јабланици је обичај да се обавља 
литија, да селом иду Крстоноше. После свете литургије из цркве брв
наре посвећене Св. Богородици креће се  по раскршћима и засеоци
ма и цео дан се Богу моли: да спасе народ и њихову летину „од олуја, 
од града, од потопа и од сваке друге невоље“.

Крстоноше или литије сеоски је празник који се одржава најчешће 
између Васкрса и Петровских поклада. У неким селима је спојен са се
оском славом. Крстоноше започињу окупљањем народа код цркве и 
формирањем литије са крстом, иконом и црквеним барјацима на челу. 
Литија обилази атар села, при чему се зауставља код записа и поједи
них раскршћа где свештеник очита молитве, па иде даље у круг све док 
се не врати до цркве. Крстоноше су кроз Јабланицу ишле до 1947. годи
не, а после тога још коју годину тајно. Јер, комунистима није било при
мерено да спроводе верске обичаје, а верници су се, опет, плашили да 
не буду санкционисани у настојању да се држе ове традиције. Тек пре 
двадесетак година обновљени су стари обичаји па из године у годину 
у овом лепом селу  Крстоноше поново деле радост заједничке молитве 
и вере, обилазећи јабланичку цркву и записе пешице или на коњима, 
моторима, тракторима, аутомобилима.  М. Р. Л.
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Црвени крст у 
акцијама за крв 

која живот значи
прикупљене значајне количине драгоцене 

течности, одзив давалаца све већи. – сретен 
Јовановић до сада дао 25 литара крви 

Црвени крст Чајетине обележио је 14.јун, Светски дан добро
вољних давалаца крви, одржавањем своје годишње скупшти
не. На тој седници усвојен је годишњи извештај о раду и фи

нансијски извештај за прошлу, као и програм рада и финансијски 
план за ову годину. Редовним даваоцима крви, победницима кон
курса „Крв живот значи“ и квиза „Шта знаш о Црвеном крсту“ до
дељене су захвалнице, награде и признања, као и осталим активи
стима заслужним за рад организације.  Од низа активности које у 
овој години спроводи Црвени крст Чајетине, најважније су акције 
добровољног давања крви. У сарадњи са Службом за трансфузију 
крви Опште болнице Ужице сваке године се организују четири так
ве акције. Како објашњава секретар чајетинског Црвеног крста Ми
лан Симовић, крв се прикупљала и приликом реализације пројекта 
„Медицинско село“ у Сирогојну и Шљивовици, где су прикупљене 
значајне количине ове драгоцене течности. 

   Када је реч о одзиву давалаца, Симовић каже да је одзив сва
ке године све већи, захваљујући анимирању добровољних дава

лаца од стране Црвеног крста Чајетине и Службе за трансфузију 
крви Опште болнице Ужице. 

  Сретен Јовановић са Златибора један је од добровољних да
валаца коме је овом приликом уручена захвалница и пригодан 
поклон. Он је, како каже, до сада дао 25 литара крви. 

„Замолио бих све оне који могу, а до сада нису учествовали у 
овим акцијама да крену да дају крв, а они који су даваоци да по
зову друге, поготову младе људе. Ја сам крв дао 50 пута и нећу 
стати. Године чине своје, али и даље ћу се одазивати овим ак
цијама“, каже Јовановић.

 Златна плакета за највећи број давања крви припала је КЈП 
„Златибор“ чији радници се редовно одазивају свим акцијама 
које се организују у нашој општини. Дарко Шоботовић, који је 
запослен у овом предузећу, каже да је крв дао 15 пута. Он свим 
здравим људима, поготово спортистима, поручује да дају крв, 
али и да анимирају младе људе да се прикључе овом хуманом 
гесту.   Д. Росић

На Златибору је 17.јуна основан 
Општински одбор  Друштва „Срп

скорускобелоруског пријатељства”. 
У Србији, иначе, постоји 16 градских 
и 13 општинских одбора, а председ
ник тог друштва на нивоу Србије је 
Драган Логвинов, од кога је потекла 
идеја да се и на Златибору један та
кав оформи.

Новопостављени председник овог 
одбора мр Драган Вуковић каже: 
“Овај дом има дугу традицију у него
вању добрих односа са руским прија
тељима. Од деведесетих година на
овамо посетило нас је више руских 
делегација, почев од господина Ши
кина, затим саветника амбасадора 
Конузина и других, па је уз њихов 
благослов, као и уз подршку наше 
локалне самоуправе канцеларија у 
којој ће пословати ово удружење уп
раво у “Вили Вуковић’’.

  Отварању пословног простора зла
тиборског одбора присуствовали су 
представници одбора из Београда, 
Лазаревца, Чачка, Милановца, Јагодине, 
Жабљака и Добоја. Врпцу је пресекао ам
басадор Белорусије Владимир Ћушев.

  ‘’За нас је веома битно отварање још јед

не канцеларије у Србији везане за проши
ривање Друштва “Српскорускобелоруског 
пријатељства”. Није у данашњим кризним 
временима ни лако да се неке друштвене 

организације шире, али вама сва
ка част да сте нашли могућности 
да нам се придружите овде на овој, 
како је већ речено, најлепшој пла
нини у Србији. Овде су истакнуте 
заставе Србије, Белорусије и Ру
сије, желим да ова канцеларија 
ради ефикасно не само на проши
ривању туризма већ и на другим 
пољима”.

Своје честитке изразио је и трго
вински представник Руске Федера
ције у Србији Андреј Николајевич 
Хрипунов који је рекао:“Руска и 
српска сарадња веома добро на
предује. Осим тих предности које 
се тичу слободне трговине, ми 
имамо слични менталитет, исто
рију, веру и језик и то морамо да 
искористимо. 

Данас сам сигуран да добијамо  
место где људи, који су окренути 
једни другима у нашим словенс
ким земљама, могу не само да до
лазе да се друже, већ и  допуњавају 

и пруже директну помоћ. То ће се претво
рити у нове контакте, нове уговоре, кул
турну и хуманитарну сарадњу, изградњу 
нових пријатељстава”. М.Р. Л.

основан одбор друштва 
„Српско-руско-белоруског 

пријатељства’’
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У
дружење грађана „Сигурност“ у 
сарадњи са Домом здравља Чаје
тина, а под покровитељством 

општине Чајетина, организовало је 
још једну акцију превентивних пре
гледа, овога пута у Доброселици. Пре
гледи су се обављали у просторијама 
основне школе у времену од 8 до 13 
часова, а обављали су их специјалиста 
опште медицине Дома здравља Чајети
на др Гордана Бојовић и специјалиста 
гинекологије др Рада Јеремић. Акцији 
се придружила и апотека „Арсић“, па 
су преписане лекове пацијенти поди
зали на лицу места. Несебичну помоћ 
у спровођењу акције пру
жили су и представници 
МЗ Доброселица. 

 Акције превентивних 
прегледа, како најављују 
организатори, наставиће 
се и у наредном периоду. 
У плану је да лекарски 
тим сваког месеца по
сећује одређена села, па 
очекују да ће број пације
ната бити већи.

„Ми смо до сада одради
ли превентивне прегледе 
у Јабланици, Семегњеву и 
Доброселици. У наредном  
периоду планирамо да 
обезбедимо лекара који 
би једном месечно радио 
прегледе у селима. Прва  
субота у месецу би била 
Јабланица, прва недеља у 
месецу Доброселица, по
следња субота Семегње
во и последња недеља у 
месецу Трипкова. Тиме би заокружи
ли причу о превентивним прегледима 
људи на селу“, каже др Гордана Бојо
вић, начелница Опште медицине Дома 
здравља Чајетина.  

Она подсећа да је свим нашим суг
рађанкама на располагању мобилни 
мамограф, који је, како каже, једин
ствена прилика да се жене прегледају 
најбрже што могу и то бесплатно.

Одлуку о спровођењу скрининг про
грама донела је Влада Републике Ср
бије, а разлог томе је, како објашњава 
доктор Златко Ширић, директор Цен
тра за радиологију КЦ Ниш на конфе
ренцији одржаној у ДЗ, висока стопа 
смртности и велики број карцинома 
у Србији. Ширић каже да се мобилни 
мамографи шаљу у подручја где због 
техничких разлога или непостојања 
радиолога није могуће урадити ову вр
сту медицинског прегледа. Скрининг 
преглед се препоручује женама ста
рости између 50 и 69 година.

„Карцином се најчешће јавља упра

во у том периоду живота жене. Циљ је 
да се смањи стопа смртности и да их 
раном дијагностиком спасимо од фа
талног завршетка. Мамографски на
лази биће прегледани у Нишу, а све 
оне жене чији налази буду сумњиви 
биће упућене у ужичку болницу где 
ће им бити урађена додатна дијагно
стика“, објашњава др Ширић.

 Мобилни мамограф у нашој општи

ни био је 2013. године када се прегле
ду подвргло 980 жена. Пацијенткиње 
чији налази су били сумњиви, а било 
их је 77, упућене су на даље дијагно
стиковање на одељења радиологије и 
хирургије Опште болнице Ужице. Тада 
је откривено пет карцинома дојке. Те 
жене су оперисане и сада су добро. Ди
ректорка чајетинског Дома здравља 
докторка Рада Јеремић каже да су ови 
прегледи јако важни, нарочито сада 
када су велике гужве и када је до тер
мина за преглед у ужичкој бопници 
тешко доћи. Због тога је свим жена
ма у нашој општини упутила апел: 

„Ово је изузетна прили
ка када можете да дођете, 
да се прегледате, добијете 
свој налаз и будете мир
не наредне две, три годи
не. Због тога позивам све 
жене да се одазову у што 
већем броју, а све оне које 
су на мамографском пре
гледу биле 2013. године да 
поново дођу“.

Прегледи се заказују на 
број телефона 061 227 98 
44. За жене са села орга
низује се бесплатан пре
воз, а свима којима је по
требан могу се јавити на 
број 064 310 69 93.

  Дом здравља Чајетина 
у сарадњи са Удружењем 
грађана „Сигурност“ жели 
да заокружи причу која 
се тиче прегледа дојки 
код жена. Одлучили су 
да изађу у сусрет и оним 

нешто млађим. Женама које имају из
међу 35 и 50 година два пута месечно 
биће обезбеђен  ултразвучни преглед  
дојки који ће вршити радиолог, као и 
преглед хирурга за дојку који би пре
гледао све жене од 25 година па нави
ше. Прегледи ће се спроводити у Дому 
здравља Чајетина, највероватније у 
поподневним сатима. 

 Д. Росић

Мобилни мамограф  
на располагању 

Прегледи се заказују на телефон 
061/227-98-44, а све информације могу 

се добити у Дому здравља Чајетина. 

За жене из сеоских средина организује се 
бесплатан превоз, могу се јавити на број 

телефона  064/310-69-93.

директорка чајетинског дома здравља др Рада Јеремић каже 
да су ови прегледи за откривање карцинома дојке јако  

важни, нарочито сада када је до термина за преглед  
у ужичкој бопници тешко доћи
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Познато је да презимена која се заврса
вају на ац указују на неко претходно ме
сто порекла. Постоје два места именом 

Рајевци: једно северно од Невесиња, а друго у 
близини Сплита. Српска презимена су најчешће 
настајала по имену оца, доста је и оних који 
су везана за занимања, личне особине, место 
порекла, племе из којег потичу. Узимање пре
зимена потпуно се укоренило у српском на
роду тек у 18. веку. До тог периода прошло се 
кроз неколико фаза. Најпре презимена није ни 
било. Уместо презимена код Срба је било рас
прострањено да уз име додају назив племена 
из којег потичу. Касније су се почели користи
ти тзв. патроними, изведени из имена очева. 
Мало је познато да је један Милош Обреновић 
заправо рођен као Милош Теодоровић, а да је 
1810. одлучио да узме презиме по имену свог 
деде Обрена.

Рајевци су позната породица са Златибора, 
најпре из Чајетине и Бранешаца. Има их у Ужи
цу и Ваљеву, расутих и по другим градовима 
Србије, бивше Југославије, такодје и у САД и 
Аустралији. Рајевци су се доселили у другој по
ловини 18. века из ДробњакаХерцеговине у 
Бранешце на обронцима Златибора. Мислим 
на област Дробњака, а не на племе, јер прези
мена Рајевац нема медју дробњачким презиме
нима. Дробњак им је вероватно била само ус
путна станица на путу из Далмације, јер постоји 
јако усмено предање да су Рајевци пореклом 
са острва Корчуле. Томе у прилог иде и прису
ство великог броја Рајеваца у Дубровнику. Од 
тих бранешких Рајеваца један се део одселио у 
село Отањ код Пожеге, одакле су се почетком 
20. века одселили у Ваљево, и од њих потичу 
сви данасњи ваљевски Рајевци. Од Рајеваца су 
такодје и Стојановићи у Мачкату (компанија 
Златиборац), јер се по предању први Рајевац, 
Симо, доселио са својим синовцем Стојаном, 
од кога су Стојановици. Сви Рајевци славе Све
тог Николу, а преслављају Свете Тројице. Неки 
од познатијих Рајеваца су Милован Рајевац, 
познати фудбалски тренер, Драгутин Рајевац, 
председник удружења апотекара Србије, Алек
сандар Рајевац, директор Ваљевске пиваре итд. 
У овом приповедању о златиборским чедима 
пажњу посвећујем светски познатом Чајетин
цу Миловану Рајевцу.

У време Милоша Обреновића златиборским 
крајем је управљао сердар Мићић, који је имао 
задатак да насели област избеглицама из Бос
не, Црне Горе и околине. Давао им је имања, а 
заузврат су они практично били граничари и чу
вали територију од упадања Турака. Углавном 
су живели по котлинама, јер је у њима клима 
блажа, а током лета су пољане на Златибору 
користили за испашу стоке. У то време Раје
вци су стигли из Херцеговине: три брата, јед
ног су звали Рајо по коме је добио име заселак 
Рајевци од кога води порекло и Милован Раје

вац, познати Звездин фудбалер и светски по
знат фудбалски тренер. Драгомир Рајеваци и 
жена му Ружа имали су сина Ђорђа који је био 
вешт са дрветом па је изучио за столара. Кад је 
стасао, Ђорђе, отац Милованов, из засеока Раје
вци преселио се у Чајетину. Оженио се Милен
ком, отворио је столарску радионицу. У то вре
ме било је веома тешко бавити се приватним 
послом. Ипак, 1952. године Ђорђе је био чак и 
председник чајетинске општине. Изузетна чаје
тинска породица. Године 1954. другог јануара 
родио им се син Милован.

Они који прате фудбал, знају да се у овој 
причи ради о некадашњем одбрамбеном фуд
балеру и тренеру „Црвене звезде”, шефу струч
ног штаба ’’Војводине’’ и чачанског ’’Борца’’... 

Милован Рајевац годинама је градио каријеру, 
имао вољу да сваки дан научи нешто ново, а 
није одустајао ни у тешким тренуцима. Он је 
тренер за велика дела. Заслужан је што се ФК 
„Војводина” са дна попела на врх табеле 2007. 
године, као и за први излазак с ’’Борца’’ на ев
ропску сцену, када је довео Чачане и до двоме
ча с ’’Ајаксом’’. А онда се током јуна и јула 2010. 
године све променило – захваљујући пласману 
Гане у четвртфинале Светског првенства, где 
ју је после пенала зауставио Уругвај. Селектор 
Гане Рајевац је постао једно од најпознатијих 
имена у светском фудбалу. Успео да уведе дис
циплину у репрезентацију из дела земљине 
кугле где се та реч и не цени посебно, прожи
вео је Гијанов промашени пенал и пропуштену 
прилику да ’’Црне звезде’’ одведе међу четири 
најбоље селекције на планети, заљубљеници у 
фудбал то знају и памте...

Како изгледа професионална фудбалска ка
ријера овог златиборског чеда? Познати тренер 
је једном приликом истакао: ”Вежу ме много 
лепа сећања на детињство и због тога што је 
Чајетина идилично место и зими и лети. При
рода је овде готово идеална, а људи су баш по
штени. С обзиром на то да сам још као клинац 
помагао оцу у столарској радионици, с чежњом 
сам гледао како друга деца возе бицикле или 
играју фудбал. Једва сам чекао да им се придру
жим, а када се то догоди, мојој срећи није било 
краја. Кад је фудбал у питању, увек смо се дели
ли на Партизан и Звезду или на горњи и доњи 
део Чајетине. Прштало је као да се играло Свет
ско првенство. У свему сам се угледао на брата 
Радована. Па ја сам као дете маштао о томе да 
он буде фудбалер и да ја уживам у његовој по
пуларности. Могао је да успе, био је изванре
дан техничар, бољи од мене, али ето, ја сам био 
упорнији. Један од разлога због којих емотивно 
причам о детињству вероватно лежи и у чиње
ници да сам веома млад отишао из родног мес
та, већ после осмог разреда основне школе. “

  Током средње школе у Сурдулици играо је за 
неке мање клубове, али озбиљна прича почела 
је кад је имао 19 година. Године 1975. стигао је у 
’’Борац’’ из Чачка. Била је то чувена школа фуд
бала, једна од најјаче три у старој Југославији. 
Ту крај Мораве Милован је невиђено напредо
вао. Чачани су тада тешко примали играче са 
стране, али је он успео је да се наметне, потпи
ше уговор и остане четири године.

„Био је то сјајан период, ту сам упознао и 

Пут Милована Рајевца до светског 
фудбалског врха

Одакле је потекао и како стекао звање светски признатог тренера за кога је Златибор рај на земљи,  
а кокакола  најбоље пиће. – Са бројаницом из Острога у четвртфинале Светског првенства

пише: предраг ковачевић

најуспершнији српски фудбалски  
тренер у 21. веку
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садашњу супругу Весну... Потом сам прешао у 
’’Црвену звезду’’. У то време била је сензација 
кад неко за само четири године пређе пут од 
ниже лиге до играња са Џајом, Пижоном… И у 
тој пакленој конкуренцији брзо сам се изборио 
за место у тиму. Ишло ми је добро, али ме је 
једна лоша утакмица против ’’Партизана’’ много 
коштала. Испао сам из тима и прешао у ’’Војво
дину’’, за коју ме такође вежу лепе успомене. “ 

Године 1982. вратио се у чачански „Борац”. 
После служења војног рока у ЈНА Рајевца је пут 
одвео у Америку. Играо је годину дана мали 
фудбал у Њујорку. Издваја тих 12 месеци, сма
тра их најлепшим периодом у својој каријери. 
Међутим, због проблема с визом морао је да 
се врати у Србију. Поново је био у Чачку, затим 
и у Шведској, из Скандинавије се у Србију вра
тио после смрти оца, како би био уз мајку. Пла
нирао је да остане шест месеци, али је испало 
потпуно другачије. Играчку каријеру завршио 
је 1986.године у ужичкој ’’Слободи’’ где је и за
почео. Управо ту, у „Слободи”, започиње своју 
тренерску каријеру 1996. године. Од 2004. до 
2008. тренер је у „Црвеној звезди”, ФК ’’Војво
дина’’, ФК ’’Борац’’ из Чачка. Интернационалну 
тренерску каријеру започиње 2008. као тренер 
фудбалске репрезентације Гане. Затим тренира 
’’АлАхил’’, а од 2010. је тренер репрезентације 
Катара. Исте године га ФСС бира за најбољег 
српског фудбалског тренера.

Сећао се Милован:  „Фудбалери обично 
по завршетку каријере имају трауму. Не знају 
шта ће од себе. Размишљао сам и о томе да бу
дем професор у школи, јер сам дипломирао на 
ДИФу, али сам се ипак определио за 
тренерски позив. Био сам прилично 
млад кад сам почео, опет у ’’Борцу’’. 
Живео сам у Чајетини и сваки дан пу
товао у Чачак, и то четири године. Баш 
у време кад је плата износила око пет 
марака, позвали су ме људи из Швед
ске да водим клуб наших исељеника, 
који се звао „Србија”. Од тридесет осме 
до своје четрдесете године радио сам 
као тренер и играч за плату од 2.000 
марака. Иако се радило о нижем рангу 
такмичења, давао сам све од себе, нис
мо изгубили утакмицу читаве две године. Онда 
сам се вратио у ’’Слободу’’ из Ужица, где сам ра
дио са Слободаном Доганџићем. Тај период сма
трам изузетно битним јер сам од Доганџића за
иста много научио о послу. Пре свега о улози 
дефанзиве у остваривању резултата. Дотад сам 
на том пољу био „танак“ јер сам играо у екипама 
које су форсирале нападачки фудбал.”

У Ужицу,наравно, нема новца  па притиснут 
финансијским недаћама Милован одлази у Не
мачку, где је такође тренирао клуб српских ис
ељеника – „Прогрес” из Франкфурта, да би се 
после две године вратио у Србију и преселио 

у Београд. Лето између повратка из Немачке 
и одласка у Београд радио је у Америци код 
кума и зарадио шест хиљада долара. Тако су 
се стекли услови да са породицом пређе у Бео
град, где је изнајмио стан. Супруга му се запо
слила у Београду у МУПу, а од те 1998. некако 
му је све кренуло набоље. Био је поново с До
ганџићем у „Железнику” и следеће сезоне оти
шао у Кину, захваљујући свом добром прија
тељу Бори Милутиновићу. Тамо је радио као 
помоћни тренер, једно време и с Љупком Пет
ровићем. Од зарађеног новца је завршио кућу 
и направио апартмане на Златибору. Затим је 
радио у Звезди, па у Катару, а потом му је Бу
торовић пружио шансу да самостално води ФК 
’’Војводину’’ када је успео да врати Новосађане 
у врх табеле, с ’’Борцем’’ из Чачка је прошао два 
кола у Европи, да би их из такмичења избацио 

Ајакс. Затим  је уследио Рајевчев рад у репре
зентацији Гане. Селектор Гане је посебно при
вилегована личност у тој држави. Кад се налази 
у Акри, Рајевац осећа пажњу на сваком кораку, 
а његова популарност достигла је врхунац по
сле пласмана у финале Купа афричких нација 
и четвртфинале Светског првенства.

„Јесте лепо када вас сви познају. Ста
новништво у Гани јесте сиромашно, али су 
сви добродушни, за њих кажу да су убедљиво 
најгостољубивији у Африци. Ја иначе живим у 
насељу удаљеном пет минута од аеродрома и 
у близини амбасада Америке и Енглеске, па је 

јасно да се осећам веома безбедно, иако никад 
нисам имао проблема ни у самом центру Акре, 
међу обичним светом. “

За Милована Рајевца Златиборци кажу „до
бар човек”. Када је у Србији живи на Златибору, 
веома је везан за свој родни крај. Каже:  „Е Зла
тибор је за мене посебна прича. Рај на земљи. 
Увек сам му се враћао. И када сам играо и ра
дио у иностранству, није могло да прође два
три месеца а да не дођем овде. Без обзира на 
то колико далеко сам био’’. 

Кућа Рајеваца у Чајетини има велико дво
риште и налази се на имању од два и по хек
тара. На падини постоји воћњак, а у равни с 
кућом је травнати фудбалски терен мањих 
димензија, на којем се одржава меморијални 
турнир у сећање на Милованову сестру Мили
цу. За све ове године колико се професионално 

бави фудбалом, Рајевац помно пра
ти своје навике и никад их не мења. 
Не леже касно, увек устаје рано, тру
ди се да буде у доброј форми, што је, 
по његовом мишљењу, веома битно 
за тренере.

„Цигарете никад, кока кола увек. За
волео сам је још док сам играо у ’’Бор
цу’’. Уф, што је било лепо сести после 
тренинга у башту у центру Чачка и по
пити кока колу… Верник сам од мале
на, то сам наследио од оца. Баш пред 
Светско првенство био сам на Остро

гу и купио бројаницу коју сам носио у Јужној 
Африци. Не могу да уживам ако немам посла. 
Нисам навикао. Волим да сам на терену, да ра
дим, мислим да сам и ту навику наследио од 
оца. Поносан сам на своје три ћерке. Најста
рија Ивана је удата и живи у Франкфурту, док 
су Маја и Нађа овде. Наравно, највеће заслуге 
за њихово васпитање припадају супрузи Весни, 
с обзиром на то да сам ја често путовао и био 
у разним земљама, а она је увек била с њима’’, 
казује Милован Рајевац, светски најпознатије 
златиборско чедо, „добри  човек” из Чајетине, 
најуспешније општине Србије.  

успешан учесник светског првенства у фудбалу

Миловану Рајевцу Златибор је велика љубав
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„Чеп у џеп” за помоћ особама  
са инвалидитетом

Р
еализацијом акције ‘’Чеп у џеп’’ 
завршена је још једна фаза 
пројекта ‘’Златибор без баријера’’, 

који спроводи УГ ‘’Инклузија особа са 
инвалидитетом’’  у сарадњи са општи
ном Чајетина.

Акција „Чеп у џеп“ спроводи се ши
ром Србије, а састоји у сакупљању свих 
врста пластичних чепова у наменски 
одређене кутије, постављене на јав
ним површинама. Удружење ће са
купљене чепове слати на рециклажу, 
а прикупљена средства користиће се 

за наставак пројекта, као и за набав
ку ортопедских помагала за чланове 
удружења. 

Према речима председника удру
жења Александра Радишића, одређе
ни број кутија је постављен: две на 
Краљевом тргу, по једна код Краљеве 
чесме, Споменика на Златибору, ауто
буске станице на Златибору, Луна пар
ка, чајетинске Библиотеке и код  Дома 
културе. Радишић додаје да ће се у на
ставку акције поред  чепова сакупља
ти и пластичне флаше, што ће имати 

вишеструки значај – осим за потребе 
саме акције то ће допринети да се Зла
тибор учини још чистијим местом.

Председник општине Чајетина Ми
лан Стаматовић истакао је да удру
жење веома добро функционише и да 
може послужити као пример на ло
калном нивоу, док је заменик пред
седника Арсен Ђурић додао да ће се 
у будућности уложити додатни напо
ри како би се подигла свест власника 
објеката на Златибору о неопходности 
прилагођавања истих потребама осо
ба са инвалидитетом. У договору уд
ружења са надлежним општинским 
службама утврђено је да у наредном 
периоду планирани објекти неће до
бити употребну дозволу уколико их 
власници не прилагоде овој проце
дури.

 Подсећамо, у досадашњем делу 
пројекта извршено је постављање 
приступних рампи испред објека
та јавне намене на простору општи
не Чајетина, као и спуштање ивичња
ка на главној улици на Златибору (од 
хотела ‘’Мона’’ до тениских терена). У 
плану је да се изврши спуштање свих 
ивичњака у општини. И. Ј.

„Хаос у шуми” на „Hills Up” 
фестивалу

Музички фестивал ‘’Hills Up’’ одржава се од 15. до 17. 
јула на Златибору. Ове године ће, по први пут, постојати 
два фестивалска стејџа, свирка са две бине. ’’Main stage’’ 
ће, као и претходних година, угостити најпознатија име
на рок и хипхоп сцене – ’’Хладно Пиво’’, ’’Гоблини’’, Дар
ко Рундек, ’’Београдски синдикат’’, ’’Електрични оргазам’’, 
’’Ритам Нереда’’, ’’Дел Арно бенд’’. На новој бини  назва
ној “Хаос у Шуми” уз техно звуке и посебан визуелни 
доживљај посетиоци ће уживати до раних јутарњих ча
сова, уз наступ Лее Добричић, резиденанта ’’Само Твр
до’’ и ’’Raave Saver’’, као и многих других. Лоуд екипа ће 
бити задужена за добар провод на дневној журци другог 
дана фестивала.

Организатори ’’Hills Up’’ фестивала, омладинска уд
ружења “Сердар” и “Езона” напомињу да бројна изне
нађења тек следе као и то да објављени списак извођа
ча није још увек коначан. Уз овогодисњи мото фестивала 
’’Немојникадбитидоле’’ позивају све љубитеље добре му

зике и уживања у природном амбијенту да у својим ка
лендарима Златибор резервишу за средину јула месеца 
и да нам се придруже да заједно правимо ’’хаосушуми’’.

Све карте по цени од 1.000 динара су распродате, а у 
овој фази, по цени од 1.500 динара за сва три фестивал
ска дана и обе бине, могле су се купити до 1. јула online 
на сајту и фејсбук страници фестивала, преко DD ticketsа 
или у свим Win Win радњама у земљи. Након тога, цена 
улазница је 2.000 динара. М. Ј.
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Ј
едан од најзначајнијих уметника 
златибора, сликар и вајар влади-
мир владе митровић преминуо је 

у 63. години. сахрањен је у родној тр-
нави, у присуству великог броја прија-
теља,познаника, поштовалаца.  

дело овог уметника, који је највише ст-
варао у камену  и светом се прочуо, ос-
таће као трајан печат  нашег  времена, на 
понос трнави, златибору, србији.  више 
од  две деценије, уз пуно ентузијазма и 
уз помоћ општине Чајетина, владе је ор-
ганизовао ликовну колонију у свом до-
маћинству и окупљао угледне ствараоце 
из земље и иностранства. познаници ће 

га посебно памтити по непосредности и 
дружељубивости, као доброг и скромног 
човека чијем умећу се свет дивио.

Рођен у трнави 1953.године, митровић 
је још као дечак ушао у магију  ствара-
лаштва. за четири деценије уметничког 
рада створио је мноштво слика и скулп-
тура, а прославио се својим каменим пти-
цама. године 1992. у токију су биле изло-
жене његове птице обликоване од тврдог 
златиборског камена и слике са мотиви-
ма златибора на каменим плочама. Че-
тири године касније у прагу је за слике 
и скулптуре добио масарикову награду.  
као његових руку дела у последњих неко-
лико година настале су и бисте Хаџи ме-

лентија за манастир Рачу и патријарха га-
врила Рашковића за манастир дубницу, 
као и спомен- обележје у парку на Цигли.

овај самоуки уметник, писале су нови-
не, камен је у птице претварао  и океане 
прелетао, од камена коње стварао да ка-
меним копитама свет освајају. правио и 
каменог вука, лисицу, веверицу, па и јед-
ног слона. покрет који није лако ни на-
сликати он је мајсторски клесао од обич-
ног стења. Чуда од камена настајала су 
владовим рукама, чекићем и длетом  у 
малој трнави усред златиборских брда. 
многи у свету желели  су да имају овак-
ва дела: једна митровићева камена пти-

ца однета је и у далеки сијетл, на поклон 
Билу гејтсу.

на сахрани влада митровића у трнави 
крај одра овог уметника говорили су ње-
гови познаници и пријатељи. Бележимо 
надахнут говор Жарка Божанића:

„добри човече,велики уметниче, искре-
ни пријатељу, драги владе! до сада си се 
увек оглашавао и говорио поздрављајући 
присутне при отварању бројних изложби 
и уметничких колонија. сада ћутиш. ос-
тављаш ме да бирам речи у великом из-
ненадном болу и тренутку за неверицу.

   немила вест се брзином каквом се 
само такве вести шире пренела преко 
златиборске висоравни, до уметничких 

кутака, удружења, како ликовних, тако и 
књижевних широм србије. Растао си ис-
под великок крша. овде у трнави. поред 
тежачког рада на имању  и одговорног у 
предузећима са ових простора. облико-
вао си камене громаде, преносио брезе и 
златиборске брежуљке на платно.

ако је уметност матерњи језик човечан-
ства, онда си ти говорио на свим језицима 
света. волео си да причаш животне при-
че, али си сам остао прича недопричана, 
са плановима и пословима недовршеним.

У галерију „трнава“, у породицу митро-
вић код животне сапутнице мице и ваше 
деце, Љубе и мома, долазили су држав-
ници и академици, случајни и намерни 
пролазници. и  сви били дочекани до-
маћински, по обичајима овог краја. при 
одласку добијали су поклоне и дарове. 

и владу су уметници даровали лепе 
речи. слобо Ристовић пише:

‘’Златибор се ко бор уздиго/ кришом Тари 
недра раскопчава/ Владимир га на пти-
ци сустиго/ да га слика и да овенчава. Ис-
тог коња јашу у небеса/пробуђени са Тор-
ника вуком/ливаде се под њима просуле/
разнедрене сликаревом руком.  У свануће 
милују изворе/звездице му у коси се зла-
те/два Рзава мекотно роморе/Владимире 
Златиборов брате. Владимир се с плани-
ном стопио/ниче свуда где се боје љубе/целе 
ноћи завичај испио/звезде, врела, трубаче и 
трубе.  Тако пијан над Трнавом руди/ко ја-
бука у воћњаку слика/ливадама мирис биља 
буди/дан се просу из његовог лика.“

а ћупо поручује: ‘’врх Чиготе оштар као 
кама/кумова слама..../златибор цео пред 
нама/расте из рама“.

прерано владимире идеш у небеско 
сазвежђе златиборских бисера. идеш  да 
наставиш ниску код пријатеља – песника 
ћупа и Божа са Борове главе.институције 
културе и туризма са ових простора осе-
тиће велику празнину одласком изузет-
ног човека и увек присутног и активног 
учесника културних збивања.

колонија „трнава“ требала је тек у ав-
густу окупити уметнике и пријатеље, два-
десет четврти пут по реду. изненада и 
болно све си нас данас непланирано, ра-
није окупио.почивај у миру добри друже 
и пријатељу. мир си заслужио.слава ти и 
хвала!’’ Приредила  М. Ј.

преминуо Владе Митровић,  
уметник Златибора и света



28ЈУН, 2016. ГОДИНЕКУЛТУРА

Пала је прва клапа за сни-
мање наставка филма 
„иза затворених врата“, 

првог златиборског хорора. 
овај филм, подсећамо, добио 
је у великој конкуренцији на 
10. фестивалу српског филма 
фантастике најпрестижнију на-
граду - „златна пирамида“, а на 

јутјубу за кратко време имао 
велики број прегледа.

давид колаковић, млади ре-
дитељ, сценариста, сниматељ, 
монтажер филма „иза затво-
рених врата“ упустио се у нову 
авантуру, снима други део. 
сценарио је много обимнији, 
са доста текста, пуно улога, за-
хтевних сниматељских зами-

сли, а мало је новца, исто као 
код првог дела.иако је први 
део филма био на понос и 
дику како својих стваралаца, 
тако и средине у којој живе 
и раде млади редитељ и глу-
мачка екипа, прикупљање по-
требних средстава за наставак 
није био лак. одазвали су се, 

пре свега,општина Чајетина, 
културно- спортски центар и 
поједини приватници које ће 
давид, како каже, уписати на 
одјавној шпици како доликује. 
од добијеног новца купили су 
поједине делове опреме, с тим 
што су сами правили кран дуг 
шест метара, стабилизаторе за 
камеру, пецаљку за микрофон, 

доли колица  и филмску клап-
ну без које снимање филма не 
може да се замисли. 

и потрага за глумцима чини-
ла се с почетка лакши део пос-
ла, све док се главни глумац 
није одселио у Београд. тада 
је и упозни ентузијаста давид, 
како признаје, клонуо духом. 

али тим који има уз себе на-
шао је решење. замена је стиг-
ла у лику теодора Ђенића који 
је аматерски већ имао ранијих 
искустава на позоришној сце-
ни, као и у снимању реклама. 
поред њега, појављују се и ју-
нак првог дела филма Благоје 
Радишић, затим Јела павло-
вић, Жарко Божанић, мирела 

марјановић и други. Укупно 23 
глумца ће се постарати да овај 
филм буде још бољи него прет-
ходно остварење.

ни са потребним дозвола-
ма за поједине локације где 
се радња филма одвија, није 
ишло лакше, али машта може 
све.

„могу вам одати једну сце-
ну“, каже колаковић.. „кре-
нули смо да снимамо у Чаје-
тини, док ће се остатак филма 
снимати свуда по околини, а и 
по србији. снимали смо сцене 
код портирнице кланице („ин-
дустрија меса Чајетина”) и она 
је импровизација војне пор-
тирнице у лађевцима где ћемо 
снимати доста касније. што се 
тиче дозвола, јако је тешко, 
много теже него што сам ми-
слио. толико су строга прави-
ла да би се добила дозвола за 
снимање пар кадрова, тако да 
смо већину ствари радили им-
провизацијом.“ 

Филм и даље прати причу 
првог дела и наставља се тамо 
где је он и завршио. нит хоро-
ра ће се протезати до краја. 
а крај... е, ту стрпљиво мора-
мо сачекати да видимо шта је 
мајстор магије, давид колако-
вић, у свом шеширу закукуљио.

М. Р. Луковић

Давид снима наставак првог  
златиборског хорор филма 

Сценарио другог дела филма „Иза затворених врата” је обимнији, игра 23 глумца,  
а машта помаже и кад дозвола за снимање нема 

Би бли о те ка „Љу би ша Р. Ђе нић” Ча је ти-
на и ове го ди не  је, у скло пу ма ни фе ста-
ци је „лет њи улич ни ер ски ка ба ре” ко ја се 
одр жа ва 5. и 6.ав гу ста, об ја ви ла кон курс 
за нај бо љег афо ри сти ча ра. ово го ди шња 
те ма кон кур са је ‘’не та ла сај не го гла сај”. 

на гра де нај бо љи ма до де љу ју се за до-
при нос по пу ла ри за ци ји ху мо ра и не го-
ва њу ер ског ду ха. на гра ђе ни до би ја ју 

ди пло ме ‘’ер ског ка ба реа” и бо ра вак у 
не ком од хо те ла на зла ти бо ру и то: пр ва 
на гра да је пет да на за две осо бе, дру га 
на гра да про ду же ни ви кенд за две осо-
бе, а тре ћа је ви кенд за две осо бе. Рок 
за при спе ће афо ри за ма је  20. јул 2016. 
го ди не. Ра до ве до ста вља ти на адре су: 
Би бли о те ка “Љу би ша Р. Ђе нић” зла-
ти бор ска 1, 31310 Ча је ти на  или email: 

ljubisardjenic@mts.rs. са пуним именом, 
презименом, адресом и бројем телефо-
на. објављивање одлуке жирија о на-
грађеним радовима је 30. јул 2016. го-
дине. додела награда обавиће се првог 
или другог дана манифестације. орга-
низатор преузима права штампања књи-
ге афоризама доспелих по објављеном 
конкурсу.   Б. Ч.

Кон курс „Ер ског ка ба реа” за нај бо љег афо ри сти ча ра
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Пе ти Ме ђу на род ни фе сти вал спорт
ског фил ма одр жа ва се на Зла ти бо
ру у Кон гре сном цен тру ‘’Ср би ја’’ од 

30. ју на до 3. ју ла, а на ја вљен је на кон фе
рен ци ји за но ви на ре у Ту ри стич кој ор га ни
за ци ји Зла ти бор. Овај фе сти вал на ли сти је 
зна чај них ме ђу на род них фе сти ва ла и је ди
ни та кав на Бал ка ну. Ње го ви осни ва чи су 
оп шти на Ча је ти на, ТО Зла ти бор и пред у
зе ће за про из вод њу фил мо ва „Ма ја филм“.

Ка ко ка же ди рек тор фе сти ва ла Ми ха и
ло То до ро вић, го сти ово го ди шње смо тре су 

до бит ни ци ме ђу на род них на гра да и олим пиј ских ме да ља: Ани ца Ко сте
лић, Дра жен Да ли па гић, Бо јан Кри жај, Све тла на Ки тић и Да не Ко ри ца. 

– Ове го ди не на гра де фе сти ва ла за жи вот но де ло из обла сти фил ма 
би ће уру че не глу ми ци Ми ле ни Дра вић и пост хум но Дра га ну Ни ко ли ћу 
ко ји су, ме ђу мно гим уло га ма, игра ли у че ти ри фил ма на те му спор та: „Би
ци кли сти’’, „Крос кон три’’, „На ци о нал на кла са’’ 
и ‘’По след њи круг у Мон ци’’. Та оства ре ња би ће 
при ка за на у ре ви јал ном де лу. Жи ри ће у так ми
чар ској кон ку рен ци ји оце њи ва ти 35 фил мо ва 
из це лог све та – ре као је То до ро вић и на по ме
нуо: – Ве ли ка нам је част да фе сти вал по чи ње 
ка да се обе ле жа ва дан оп шти не Ча је ти на. То 
чи ни по себ но за до вољ ство  на ма, ауто ри ма и го сти ма, али и хра брост да 
за јед но са оп шти ном Ча је ти на тај фе сти вал по диг не мо на још ви ши ни во. 

По оце ни умет нич ког ди рек то ра фе сти ва ла Јо ва на Мар ко ви ћа, фе сти
вал тра је крат ко да би све по ка за ли пу бли ци. – Иза бра ли смо за пу бли ку 
сва ког да на по три са та про гра ма, јер же ли мо да пред ста ви мо ин те ре
сант не зе мље, ин те ре сант не спор то ве и до бре фил мо ве. Жи ри гле да све 
и до но си оце не, а ми смо по ку ша ли да ода бе ре мо нај бо ље про гра ме за 
пу бли ку – ис та као је он.

Ове го ди не, у на став ку тра ди ци је пред ста вља ња јед ног спорт ског гра
да, пред ста вља се Ша бац, са ду гом спорт ском тра ди ци јом и вр сним ру
ко ме та ши ма „Ме та ло пла сти ке“. Уво ди се и јед на но ви на, а то је пред
ста вља ње СБ „Чи го та“ чи ји је рад у обла сти спорт ске ме ди ци не та ко ђе 
зна ча јан и на до бром гла су. Та ко ђе се на ста вља са рад ња са „Филм ским 
но во сти ма’’ ко је ће и ове го ди не има ти за ни мљи ву из ло жбу, а из њи хо
ве про дук ци је при ка зу је се се ри ја „Свет те ни са“.

 А оп шти на Ча је ти на и ТО Зла ти бор фе сти вал зду шно по др жа ва ју, 
све сни ње го вог зна ча ја за про мо ци ју спор та и 
здра вог на чи на жи во та са јед не, те Зла ти бо ра 
као све о бу хват не де сти на ци је кроз све се зо не, 
с дру ге стра не. – Фе сти вал из го ди не у го ди ну 
има све ква ли тет ни ји про грам и све еми нент
ни је го сте, од до бит ни ка на гра да до ауто ра и 
глу ма ца ко ји игра ју у тим фил мо ви ма, та ко да 

је пре ра стао у је дан озби љан фе сти вал. За вре ме тра ја ња фе сти ва ла на 
Зла ти бо ру се ор га ни зу је не ко ли ко спорт ских ак тив но сти ко је ће по ста ти 
са став ни део фе сти ва ла. Све те ма ни фе ста ци је и де ша ва ње чи не јед ну 
це ли ну, а све по во дом 30. ју на ка да се обе ле жа ва дан оп шти не Ча је ти на 
– ре као је Ар сен Ђу рић, за ме ник пред сед ни ка ове оп шти не.

 Парт не ри фе сти ва ла су Олим пиј ски ко ми тет Ср би је и Спорт ски са вез 
Ср би је, а зна чај ну по др шку и по моћ има од Ми ни стар ства кул ту ре. 

М. Р. Луковић

овако су се представљале „Филмске новости”  
на фестивалу на Златибору

дражен далипагић

Да ли па гић ме ђу  
го сти ма фе сти ва ла 
спорт ског фил ма 

На гра ду фе сти ва ла за жи вот но де ло до би ја глу ми ца 
Ми ле на Дра вић, као и пост хум но Дра ган Ни ко лић, а у 
так ми чар ској кон ку рен ци ји 35 фил мо ва из це лог све та 
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Борци чајетинског Клуба борилачких 
вештина „Шогун“ освојили су укупно че
тири медаље на Европском првенству у 

џуџици, које је одржано у Чешкој. Титулу кон
тиненталног првака у спортској џуџици понео 
је Сретен Божовић (категорија до 78 кг), додат
но употпунивши колекцију медаља после не
давног освајања бронзане медаље на ММА Пр
венству света. 

 Пре свега сјајно дружење, са нама су били и 
момци из Пожаревца, као и др Ивица Здравко
вић. Веома добро организовано так
мичење, јака конкуренција. Што 
се тиче самог резултата, сва
како да сам веома задо
вољан. Успешан период је 
иза мене, с обзиром на две 
медаље са веома јаких так
мичења – каже европски 
првак Божовић.

Највећи успех у каријери 
остварио је и Милан Кова
чевић (категорија до 100 кг), 
освојивши сребро у спортској 
џуџици и бронзу у ноги џуџици.

 С обзиром да нисам био у потпу
ности спреман, веома сам задовољан резул
татима. Учествовали смо на такмичењу које је 
окупило веома добре борце, организација је 
била на врхунском нивоу, у поптуности ново 
искуство за мене. Наравно, имали смо време
на и за  обилазак Прага, Будимпеште, Беча...– 
истакао је Ковачевић.

Трећем члану екипе Жарку Глишовићу (ка
тегорија до 70 кг) припало је такође сребро у 
спортској џуџици.

 Пре две године остварио сам исти резул
тат у Немачкој, тако да сам на неки начин по
новио своје највише достигнуће у досадашњој 
каријери. Иначе, напоменуо бих да сам  у фи
налу поражен од Томаса Похореца, такмичара 
који поседује црни појас у бразилској џуџици, 

што нема ниједан такмичар у Србији – изјавио 
је Глишовић.

Уз њих тројицу, у саставу наше репрезента
ције био је и њихов тренер Радиша Спасојевић, 
који сматра да су остварени резултати веома 
значајни по Клуб борилачких вештина ‘’Шогун’’, 
чији су они чланови. 

 Имали смо и раније добрих резултата, али 
ово је заиста нешто посебно. Као клуб боље 
функционишемо него раније, пре свега у фи

нансијском смислу, локална самоуправа нам 
помаже, тако да више нисмо „на маргинама“. 
Треба схватити да нам слична путовања изис
кују доста новца, а сами такмичари то не могу 
да финансирају. Што се тиче самог првенства 
у Чешкој, конкуренција је била веома јака. 
Учествовали су борци из великог броја земаља, 
а посебно бих истакао да су такмичари имали 
фер суђење, што је у овом спорту веома битно 
– каже Спасојевић. иван јанковић

Изгубиле само три сета у седам 
мечева, а нису биле прве

Селекција млађих пионирки (старосни узраст до 6. разреда) 
Одбојкашког клуба „Златибор’’ заузела је друго место у Регионал
ној лиги. Оне су у периоду мартмај у конкуренцији осам тимова 
оствариле шест победа у седам мечева. Један пораз и само три 
изгубљена сета ипак нису били довољни за прво место, које је на 
крају због бољег сет количника припало екипи чачанског ‘’Борца’’. 

Резултат додатно добија на значају када се зна да су исте де
војчице играле и за селекцију пионирки, као и да су већински 
чиниле састав кадетске екипе. Тренер Милица Јокић, која је са 
Емилијом Станковић са клупе водила млађе селекције клуба, 
оценила је претходну сезону као резултатски веома успешну, с 
обзиром да се Чајетина, као „мала база“, равноправно носила 
са екипама из Чачка, Ужица, Пријепоља...  и. ј. 

Сретен Божовић европски  
првак у спортској џу-џици

На  
Европском  
првенству у 

Чешкој борци 
чајетинског „Шогу-
на” убојити, освоји-
ли четири медаље. 

- Локална само-
управа пома-

же клубу
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Билтен финансира општина Чајетина

Јп „ксЦ Чајетина” победник 15. игара  
спортских центара

Најуспешнији тим на 15. Спортским сусретима Асоцијације спортских цен
тара Србије је ЈП ‘’Културноспортски центар Чајетина’’. Наши представници 
су у укупном пласману били испред СПЦ ‘’Војводина’’ Нови Сад и СЦ ‘’Чаир’’ 
Ниш. Осим тога, КСЦ и СБ ‘’Чигота’’ добили су специјалне захвалнице орга

низатора за техничку организацију игара. Ове игре окупиле су представнике 
12 центара из Србије, Републике Српске и Словеније.Чајетинци су били најбољи у пикаду, 
стрељаштву  (мушкарци), пливању (жене), одбојци и баскету у обе конкуренције, као и у фуд
балу. У шаху су били другопласирани, као и у тенису, женском стоном тенису и стрељаштву, 
а трећи у риболову и превлачењу конопца. И. Ј.

На Златибору је у току друга смена летњег кампа ФК Црвена Звезда, 
који се спроводи на теренима „Швајцарије“.Ради се према предвиђеном 
програму ФК Црвена Звезда, у зависности од годишта полазника. 

 Мало нам време ремети планове, али тада радимо у хали, тако да је 
укупно гледано све у најбољем реду. Терени су одлични. Најмлађи прола
зе класичну обуку, тест моторичких способности, средњи узраст ради на 
основама – један на један, два на два, док најстарија група има већ мало 
озбиљнији програм, тактички захтевнији. Видимо као проблем то што се 
у неким клубовима мање ради, па морамо да пронађемо неки баланс, да 
ли ће неки дечак моћи код нас да напредује или не. Најбитније је да се 

ми лепо дружимо, уколико са кампа изађу дватри момка који су за наш 
клуб, биће одлично. Ако не, опет је супер, камп је свеједно успео – каже 
руководилац кампа Дејан Арсов.

Камп се одржава у три смене, а окупља око 110 дечака из земље и 
иностранства (земље региона, Јужна Африка, Катар, САД). Један од по
сетилаца из дијаспоре је и Стефан Ранковић, из Тексаса, САД.

 Много је добро овде, други пут сам на Златибору. На овом кампу се 
ради доста озбиљније него у неким фудбалским клубовима у Америци. 
Иначе, мој отац је велики навијач Црвене Звезде и он ме је и упутио у 
овај камп.  И. Ј.

Летњи камп ФК Црвена Звезда на Златибору

пет медаља за пливаче 
„Чиготе” у требињу

На 12. међународном пливачком Меморијалу 
„Срђан и Максим“, одржаном у Требињу, пли
вачи „Чиготе” освојили су укупно пет медаља. 
Димитрије Мијаиловић је освојио златне ме
даље на 50 метара прсно, 100 метара прсно и 
50 метара делфин, као и бронзу на 50 метара 
краул. Александри Станић припала је бронзана 
медаља на 50 метара леђно.
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Под светлошћу рефлектора стадиона „Швај
царија“ фудбалери ‘’Златибора’’ званично су 
промовисани у првака Зоне Дрина за сезону 

2015/2016, чиме су обезбедили повратак у српско
лигашко друштво после деценију и по. Прослава је 
додатно увеличана победом у последњем колу над 
екипом ‘’Радничког’’ из Ваљева од 31, головима Вла
димира Мудринића у 43, Ифета Ђаковца у 76. и Еми
ра Хамзића у 80. минуту. Непосредно пред почетак 
меча гости из Ваљева уручили су пригодан поклон 
новом прваку лиге, а по завршетку утакмице уприли
чена је и прослава титуле. Шампионски пехар уручио 
је председник Фудбалског савеза региона Западне 
Србије Бранко Стојаковић.

– Ово је нешто што смо прижељкивали и што нас 

посебно радује, надамо се још бољој атмосфери за 
наредну сезону. Мало смо можда истрошили емоције 
током претходних пар недеља, од тренутка када смо 
обезбедили прво место, али остало је места да се по
каже још и то се видело на овој утакмици. Читаво вече 
је било посебно. Већ сам истицао да је овај резултат 
за мене емотивно посебно значајан, уско сам везан 
за људе одавде. Ово ћу носити у срцу, а надам се да 
ће и убудуће бити још добрих резултата изјавио је 
по завршетку прославе тренер Милан Чанчаревић.

„Златибор” је такмичење завршио са убедљивом 
предношћу у односу на остале ривале (укупно 68 бо
дова – 20 победа, осам ремија и два пораза, гол раз
лика 54:21), окончавши сезону као најбоља одбрана 
лиге и један од два најбоља напада. и. ј.

пионирима ФК „Златибор” измакло прво место

Пионирска селекција ФК ‘’Зла
тибор’’ завршила је такми

чење у Окружној лиги на другом 
месту. И поред „мртве трке“ Чаје
тинаца са ‘’Полимљем’’ за врх то
ком читаве сезоне, на крају је до 
првог места и баража за виши 
ранг дошла екипа ‘’Слоге’’ из Баји
не Баште, са бодом више од Чаје
тинаца. О оствареном резултату 
разговарали смо са тренером 
пионира ФК ‘’Златибор’’ Срђаном 
Стојановићем.

Очекивали смо прво место, 
али дошло је до малог  засићења 
и умора код момака. Ипак је ова 
селекција играла и за кадете и за 

пионире, што је искључиво моја 
кривица и ту грешку више нећу 
поновити. Свакако их је демора

лисала и чињеница да овај сас
тав не би могао ни да игра наред
не сезоне у вишем рангу, главом 

су били у некој својој „орбити“, не 
толико присутни на утакмицама. 
Рачунали су да ће моћи као каде
ти да играју у вишем рангу,што 
није могуће. А ни ми немамо пи
онирску селекцију за наредну се
зону и да смо ушли у виши ранг, 
али било би веома добро да смо 
до тога дошли, за клуб и за мом
ке, јер су добро радили током се
зоне. У сваком случају, имамо 
формирану кадетску селекцију 
за наредну годину, верујем да ће 
већина играча остати, осим оних 
који буду отишли у друге градове 
у средњу школу  каже Стојано
вић. и. ј.

ФК „Златибор” победом прославио 
пласман у Српску лигу


