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АРСЕН ЂУРИЋ: РАЗГОВОР С ПОВОДОМ             

Скупштина радила 
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планираних
МИЛАН СТАМАТОВИЋ,  

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА           
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АКТУЕЛНО2

О
бележавамо још један Дан 
општине Чајетина поносни 
на наша постигнућа. Вред-
ни резултати су иза нас, за-
пажени успеси остварени 

и у неповољном времену. По развоју 
чврсто стојимо на врху међу општина-
ма овог дела Србије, препознатљиви по 
улагањима, модерној инфраструктури, 
туристичкој посећености, субвенција-
ма за пољопривреднике, предузетнич-
кој иницијативи, спортским успесима...                   

А да општина Чајетина са Златибором 
постане једна од најразвијенијих локал-
них средина у нас, нису довољни само 
напори које смо предузели, већ и ве-
лика одрицања, воља, жеља и искрена 
љубав према месту рођења и осећај за-
довољства кад завичају иде како треба. 
Повољном исходу допринело је и што 
су се створиле прилике на републич-
ком и глобалном нивоу с променом 
захтева савременог туристе. А ми смо 
то на прави начин пратили и од једног 

запуштеног туристичког подручја на-
кон 2000, дугогодишњим улагањима 
и остварењем смелих визија, дошли у 
ситуацију да је општина Чајетина данас 
најбоља у туризму, и једна од најперс-
пективнијих локалних заједница.“              

Овако је за „Златиборске вести“ 
протекли период сумирао председ-
ник општине Чајетина Милан Стама-
товић говорећи о најважнијим акту-
елностима у нашем крају. Основа је у 
пројектима, планској документацији и 

стратегији развоја, чији се циљеви уве-
лико остварују.                

 – У нашој стратегији развоја пише 
да Златибор може да угости два мили-
она људи јер има ширину, простор и 
изграђену инфраструктуру – рекао је 
председник. – У неком скоријем пе-
риоду остварићемо милион посетила-
ца на Златибору, што аутоматски пред-
ставља 10 милиона ноћења. Крупним 
корацима, дакле, идемо ка остварењу 
стратешког циља.             

Обилазница око Златибора

Својим суграђанима и сарадницима честитам Дан општине 
с надом да ћемо бити бољи и успешнији. Завршићемо запо-
чето и развити нове пројекtе за добробит мештана, драгих 
гостију и многобројних пословних партнера. Златна плани-
на има чиме да се поноси.

С најбољим жељама,
председник Милан Стаматовић

МИЛАН СТАМАТОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА           

Осећај задовољства кад 
завичају иде како треба     

„Повољном исходу допринело је и што су се створиле прилике у смислу промене 
захтева савременог туристе, а то смо ми на прави начин пратили и од запуштеног 

туристичког подручја након 2000. дугогодишњим вредним улагањима и остварењем 
смелих визија, дошли у ситуацију да општина Чајетина данас важи за најбољу  

у туризму, и једну од најперспективнијих локалних самоуправа“
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Председник с тим у вези додаје да је 
на „Златној планини“ природа учинила 
своје, а да је ово руководство општине 
кроз планове и реализацију развоја то 
само надоградило.                    

– Трудимо се да сви који желе да 
дођу на Златибор и саграде неки свој 
кутак или да бораве као туристи, добију 
ту могућност. Дужност и обавеза је да 
им створимо савремене услове, пого-
тово младим људима који овде желе да 
имају комплетан комфор. Захваљујући 
томе, они који су се определили да 
живе у нашој средини сада имају све 
то, баш као и њихови вршњаци у гра-
ду. Туризам смо развили на тај начин, 
а ни наша села нисмо запоставили: у 
осам сеоских месних заједница имамо 
дечје вртиће, уређену инфраструктуру, 

деци општина организује превоз из се-
оских средина (неким комбибус долази 
пред кућу), одвезе их до школе и врати, 
а већ је постала пословична наша по-
моћ пољопривредницима..                

Напори да ускоро оживи  
и аеродром Поникве

Једна смо од ретких локалних само-
управа која се налази на планини на 
висини од 1.000 метара, а да смо успе-
ли да изградимо комплетну водоводну 
и саобраћајну инфраструктуру. Посеб-
ну пажњу поклањамо водоснабдевању 
и ту су велика улагања. Ускоро ћемо 
имати пет независних система снаб-
девања водом, пет језера. Моћи ћемо 
да користимо Сушичка врела (водовод 
увелико градимо), Рибничко језеро, 
Доброселичку реку, Катушницу и во-
досистем Змајевац у Сирогојну. Ако на 
све то имате и идеалну путну инфра-
структуру, поуздано електроснабде-

вање и телекомуникације на високом 
нивоу, онда не чуди што све већи број 
људи одлучује да се настани овде или 
да као туристи бораве на Златибору –  
изјавио је председник Стаматовић.                

Он подсећа да општина Чајетина 
већ дужи низ година инсистира на об-
нови аеродрома Поникве у непосред-
ној близини, како бисмо стали уз раме 
са најпознатијим светским туристич-
ким центрима.                  

– Постоји разумевање у Министар-
ству саобраћаја и највероватније ћемо 
опрему која се тренутно мења на ае-
родрому „Никола Тесла“ у Београду 
успети да пребацимо на аеродром 
Поникве – објаснио је поближе. – На 
томе радимо скупа с Емиром Кустури-
цом који такође има интерес да се ос-

пособи овај аеродром, како би бројни 
гости који посећују његов Дрвенград 
у Мокрој Гори и Андрићград у Више-
граду могли и на тај начин да долазе. 
Подсећам да смо од Владе Србије до-
били средства за изградњу пута који 
кроз наше село Трипкову води пре-
ма брани Врутци и даље ка аеродрому 
Поникве, тај пут је готово у поптуности 
реконструисан и представља најближу 
везу Златибора са аеродромом.           

Председник је поменуо успех зла-
тиборске гондоле, највеће инвести-

ције општине Чајетина, која је пре-
везла око 300.000 путника за нешто 
више од годину дана. Подсећа и да је 
због огромног интересовања туриста 
за вожњу најдужом гондолском жича-
ром на свету, популарном „Голд гон-
долом“, ових дана додато нових 18 
кабина а омогућено максимално ко-
ришћење капацитета од 10 путника по 
кабини. Тиме ће се, закључује, значај-
но смањити редови за вожње какви су 
били у претходном периоду.                   

– На Златибору смо успели да споји-
мо туризам и пољопривреду као две 
комплементарне гране које се допуњују. 
Велики део средстава из општинског 
буџета одвајамо за развој пољопривреде 
кроз бесповратне субвенције и до 40 од-
сто потребних улагања. Наши озбиљни 

произвођачи знају да могу на то да ра-
чунају, зато нам пољопривредне гране и 
домаћинства напредују. Исто тако, и Ту-
ристичка организација Златибор одваја 
средства за унапређење сеоског туризма 
као једног од тренутно најпопуларнијих 
видова одмора градског становништва. 
Имамо у нашим селима значајан број 
домаћинстава која се професионално 
баве тим видом туризма, а ми ћемо и 
њима помоћи путем Агроиндустријског 
центра који ће касније прерасти у Агро-
бизнис центар.                                     

Говорећи о центру, Стаматовић 
објашњава да је то једна модернија 
варијанта земљорадничких задруга 
у којима се произвођачи удружују по 
принципу акционара, како је то уоби-
чајено у развијеном свету.              

– Локална самоуправа ће све да ор-
ганизује и сад могу да кажем да смо 
вероватно једина општина која прави 
сир и кајмак! Да се мали произвођа-
чи не би угасили откупљујемо млеко 
од њих, јер велики то не желе у коли-
чини испод 100 литара, а и држава им 
не даје субвенције ако имају испод пет 
грла стоке. Од тако откупљеног млека 
у млекари „Наша Златка“ правимо сир 
и кајмак, брендирамо га и продајемо, 
дајући свој лични допринос у очувању 
пословања тих малих пољопривред-
них произвођача. Уз то,  заштитили смо 
робну марку „Добро са Златибора“ коју 
пласирамо преко општинског „Еко аг-
рара“, а реч је о жигу гаранције доброг 
квалитета који негује проверене вред-
ности традиције нашег села.                       

Спортски терени код 
 међустанице гондоле

Од значајних актуелних послова 
председник општине издваја радове на 
обилазници око Златибора из правца 
Нове Вароши према Бранешком Пољу 
и Шљивовици где ће бити чвориште. Ту је 
сада железничка станица, а овде ће бити 
и петља будућег аутопута ка Вишеграду.  
Реч је (уз обављене радове на путу кроз 
Трипкову према аеродрому Поникве) о 
капиталним улагањима од националног 
значаја, с тим што општина на том прос-
тору тренутно решава имовинске односе 
и обезбеђује локалну инфраструктуру.              

 Вредно је истаћи и да се на траси 
„Голд гондоле“ према међустаници 
код Рибничког језера гради 20 отворе-
них терена за припреме спортских еки-
па, нешто слично као у турској Анталији.                  

 – Локална самоуправа решава основ-
ну инфраструктуру, а новац који ћемо 
добити од државе уложићемо у стади-
оне, тако да ће Златибор моћи да угости 
више спортских екипа. План је да за две 
године све завршимо, па да Рибничко 
језеро почне да се користи у комерцијал-
не сврхе, наравно пошто завршимо све 
алтернативне видове водоснабдевања. 
Поред Рибничког језера биће изграђен 
и такозвани  „Златни град“ са голф тере-
нима и свим осталим садржајима за ту-
ристе из више платежне категорије. На-
мера нам је да врло брзо кренемо и са 
тим радовима – најављује за „Златибор-
ске вести“ Милан Стаматовић, председ-
ник општине Чајетина.     

Атрактивна фонтана за Дан општине
„На Дан општине Чајетина 30. јуна отварамо мултифункционалну 

фонтану на обновљеном златиборском језеру, тако да ће оно током целе 
године бити живо и атрактивно. Та фонтана је једна потпуно нова атрак-
ција у Србији, са воденим стубом висине 18 метара, са једним воденим 
екраном и пројекторима, па ће посетиоци моћи да прате филмске пројек-
ције на води, као и другим атракцијама“, истиче Милан Стаматовић.



АКТУЕЛНО

О
д претходног празника општине до 
данас, Скупштина је одржала 12 ре-
довних седница са више од петсто та-
чака дневног реда, а оно што заиста 
са задовољством могу да истакнем 

јесте да је Скупштина радила ефикасно, да су 
донете многе значајне одлуке – навео је Арсен 
Ђурић, анализирајући рад локалне Скупштине 
у претходној години. – Од усвајања и ребаланса 
буџета, преко Плана генералне регулације на-
сељеног места Златибор, па до Плана детаљне 
регулације Тржног центра. Уз то, покренут је 
поступак за израду друге фазе Плана генерал-
не регулације и поступак за израду Простор-
ног плана општине Чајетина. Усвојили смо и 
друге одлуке чиме је Скупштина у значајној 
мери допринела развоју општине Чајетина и 
створила позитиван амбијент за привлачење 
нових инвеститора, уз мотивисање постојећих 
да наставе.  

Започето и урађено
– У претходном периоду започет је велик 

број капиталних пројеката – наставио је Ђу-
рић. – А међу њима су свакако најзначајнији 
почетак рада на изградњи Сушичких врела и 
магистралног цевовода, и замена магистрал-
ног цевовода од Рибнице до Златибора. Ради 
се и на изградњи путева, обилазнице око Зла-
тибора, на изградњи локалних саобраћајни-

ца у насељеним местима Златибор и Чајетина, 
у сеоским месним заједницама, на изградњи 
парковских површина и дечијих игралишта. 
Настављени су радови на изградњи гараже као 
и управне зграде ЈП Голд гондола, изградњи 
надстрешнице на почетној и завршној стани-
ци гондоле. Завршена је соларна електрана на 
спортској хали на Златибору која ће доприне-
ти да објекат оствари значајне уштеде на ут-
рошку електричне енергије.   

Више од очекиваног
Председник Скупштине је такође поменуо 

и веома позитивну буџетску политику Чајети-
не, наводећи да је општина имала знатно веће 
приходе од планираних, па су значајна сред-
ства пренета из прошле у 2022. годину.

– Управо се припрема ребаланс буџета за ову 
годину, који ће након тога износити око чети-
ри милијарде динара, а ту би требало узети у 
обзир да се велики број послова реализује кроз 
компензације  са инвеститорима, тако да је сас-
вим сигурно да ће буџет, када се све то сабере, 
бити већи од пет милијарди динара – закључио 
је Ђурић, и додао:                    

– Поменуо бих и интензивне радове на пот-
пуној реконструкцији улица по Златибору. На 
пример, Улица спортова, улица ка насељу По-
тоци, Улица проте Симића, Улица нарциса, 
Улица Катунска, Ерска, Дринске дивизије... а 

реч је о улицама које ће бити ширине шест ме-
тара са изграђеним пешачким стазама. Урађе-
на је саобраћајница од ресторана „Колиба код 
Милунке“ па до постројења за прераду отпад-
них вода, а ове године би требало да почнемо 
и изградњу саобраћајнице дуге два километра 
од тог објекта до скретања за Кобиљу главу, та-
кође широке шест, и с пешачком стазом ши-
рине два метра, чиме ће се отворити насеље 
Кобиља глава и наставак Обудовице за будућа 
инвестиције, али ће то свакако бити и једно 
лепо шеталиште. Ове године је реконструиса-
на и трим стаза на Караули, а планирана је 
изградња дечијег игралишта и уређење јед-
ног парка на потезу од Колибе ка Постројењу 
за прераду отпадних вода.                  

Као и сваке године, општина Чајети-
на додељује различита признања за учени-
ке основних и средње школе, и истакнутим 
појединцима, привредним колективима, 
пољопривредним произвођачима који су у 
претходном периоду својим радом доприне-
ли развоју општине Чајетина. 

– Тако ћемо урадити и ове године, и мислим 
да је избор добитника тих признања извршен 
на прави начин и да ће их то мотивисати да 
у даљем раду наставе још боље и, наравно, 
да све друге мотивишу да раде квалитетније, 
како би се и они нашли међу добитницима 
општинских признања за наредну годину.    

Честитка поводом  
Дана општине          

Свим грађанима општине Чајетина 
желим срећан Дан општине уз жељу 
да имају пуно здравља и успеха. – 
Био бих пресрећан ако наставе са 
интензивним радом на територији 
општине Чајетина, на опште задо-
вољство свих њених грађана.

АРСЕН ЂУРИЋ: РАЗГОВОР С ПОВОДОМ             

Скупштина радила 
ефикасно, приходи општине 
знатно већи од планираних

Уочи Дана Чајетине, у уторак, 21. јуна 2022, разговарали  
смо са првим човеком Скупштине општине
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На основу члана 10. Статута Општине 
Чајетина („Службени лист општи-
не Чајетина“ број 2/2019 ) и члана 2. 
Одлуке о установљењу награда и при-
знања Општине Чајетина (“Општински 
службени гласник“ број 10/95), 
Скупштина општине Чајетина, на сед-
ници одржаној 13. јуна 2022. године, 
донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЉИВАЊУ НАГРАДА  

И  ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА  
У 2022. години

Члан 1.

Овом одлуком додељују  се награде 
појединцима и организацијама за изу-
зетне резултате  и достигнућа у прив-
реди, друштвеним делатностима и дру-
гим  областима јавног живота, који су 
значајни за Општину Чајетина  и њене 
грађане.

Члан 2.

Општинска награда „Златиборска по-
веља’“ додељује се:

ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ГОЛД 
ГОНДОЛА ЗЛАТИБОР“

Члан 3.

Плакета „Димитрије Туцовић“ до-
дељује се:

1.  пок. др Раденку Лазаревићу  
из Стојника

2.  Кошаркашком клубу „Златибор“ 
 из Чајетине

3.  Дејану Церовићу из Криве Реке
4.  Одбојкашком клубу „Златибор“  

из Чајетине
5.  Компанији „The Forest“  Д.О.О.  

из Пожаревца

Члан 4.

Похвалнице се додељују свим сврше-
ним ученицима основних и  средње 
школе на територији општине Чајетина, 

као и свршеним ученицима средњих 
школа на територији Републике који 
имају пребивалиште на територији 
општине Чајетина, добитницима ди-
пломе „Вук Караџић“ и то:

Основна школа „Димитрије 
Туцовић“ Чајетина:

Борић Лука – ђак генерације и  
носилац дипломе „Вук Караџић“ 
Митровић Алекса – носилац  
дипломе „Вук Караџић“
Кузељевић Анђела – носилац  
дипломе „Вук Караџић“
Бућић Милица – носилац  
дипломе „Вук Караџић“
Шкодрић Јана – носилац дипломе  
„Вук Караџић“
Петровић Тијана – носилац  
дипломе „Вук Караџић“
Лучић Ангелина – носилац  
дипломе „Вук Караџић“
Лојаница Ирена – носилац  
дипломе „Вук Караџић“
 Рњаковић Тамара – носилац  
дипломе „Вук Караџић“

 
Основна школа „Миливоје Боровић“ 

Мачкат
Ђокић Душанка – ђак генерације  
и носилац дипломе „Вук Караџић“
Зорзић Сања – носилац дипломе  
„Вук Караџић“

 
Основна школа „Саво Јовановић 

Сирогојно“ Сирогојно
Јоксимовић Даница – ђак генерације и 
носилац дипломе „Вук Караџић“
Петровић Јована – носилац дипломе 
„Вук Караџић“

 
Ужичка гимназија

Радибратовић Нађа – носилац дипло-
ме „Вук Караџић“
Смиљанић Милица – носилац дипломе 
„Вук Караџић“
Бојовић Љ. Марија – носилац дипломе 
„Вук Караџић“
Жунић Б. Теодора – носилац дипломе 
„Вук Караџић“

 
Средња музичка школа „Војислав-

Лале Стефановић“ у Ужицу

Божовић Наталија – носилац дипломе 
„Вук Караџић“
Добитницима похвалнице припада и 
златник

Члан 5.

Председник општине додељује захвал-
нице следећим лицима и то:

Радосаву Дабићу из Чајетине
Драгану Нинчићу из Криве Реке
Новаку Ђуровићу из Чајетине
Михаилу Шућуровићу из Чајетине 
Петру Лекићу из Златибора 
Мини Радибратовић из Златибора 
Николини Тодоровић из Чајетине 
Татјани Божовић из Чајетине 
Мариами Фомина из  Златибора 
Стефану Ћировићу из Златибора 
Луки Борићу из Чајетина
Сави Вујовићу из Златибора 
Вањи Вуловић  из Чајетине 
Даници Јоксимовић из Љубиша 
Зони Стојановић из Мачката.

Добитницима захвалница припада нов-
чанана града у износу од 30.000 динара

Члан 6.

Признање „Зоран Тмушић – за људ-
скост и хуманост у тешким времени-
ма“, додељује се Владимиру Лојаници  
из Ужица .

Добитнику признања припада иновча-
на награда у износу од 30.000 динара.

Члан 7.

Награде додељене по овој одлуци уру-
чиће добитницима председник општи-
не на свечаној седници која се одржа-
ва, 30. јуна 2022. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ЧАЈЕТИНА
Број: 02-36/2022-01 од 13. јуна 2022. 

године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

    Арсен  Ђурић

ОДЛУКА О ДОДЕЉИВАЊУ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА  
ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА У 2022. години
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О
громно интересовање 
за вожњу златибор-
ском Голд гондолом 
не јењава ни након 
годину и по дана од 

њеног пуштања у рад. Пројекат 
који је смишљен као део уна-
пређења туристичке понуде, а у 
складу са модерним стандарди-
ма и трендовима, приближио је 
Златну планину угледним свет-
ским планинским туристичким 
центрима. Иако пут од идеје до 
реализације није био нимало 
лак, визијом и упорношћу људи 
који су довели овај пројекат до 
краја, дошло се до бројке која је 
премашила 350.000 превезених 
путника за нешто више од годи-
ну дана, а само у јануару ове го-
дине 38.000.

Чудо на Златибору
Упркос ограничењима иза-

званим епидемиолошком ситу-
ацијом, како у свету тако и код 
нас, готово да није било особе 
која је боравила на Златибору, а 
да није искористила прилику да 
заплови гондолом. Оно што по-
себно радује је велики број пре-
везених страних туриста, по-
готово оних с веома удаљених 
одредишта попут Индије, Пакис-
тана и Кине којих је на Златибо-
ру из године у годину све више, 
који би обавезно у свој итинерер 
укључили и вожњу овом атрак-
цијом. Поред њих, имали смо 
част да угостимо и потпредсед-
ника Владе Русије, амбасадоре 
Чешке и Египта, а посебан кури-
озитет била је и посета двоје ак-
тивних руских космонаута који 
су, и поред свог изузетно атрак-
тивног позива, били импресио-
нирани вожњом и лепотом које 
Златибор нуди.

У жељи да број задовољних 
посетилаца златиборске гондо-

ле буде што већи и да се увек 
изнова враћају на вожњу, Јавно 
предузеће „Голд гондола Зла-
тибор“ непрекидно побољшава 
своју понуду и квалитет услу-
га. У склопу унапређења систе-
ма пословања у плану је била и 
набавка 18 нових кабина уз по-
стојећих 54, које су ових дана 
монтиране и ускоро ће бити на 

располагању путницима. Све се 
ради у циљу скраћења времена 
чекања на улазак у кабине и ре-
дова који су се формирали, по-
себно у ударним терминима. Уз 
укидање епидемиолошких мера 
и враћање капацитета на десет 
путника по кабини, верујемо да 
ће комфор, задовољство и општи 
утисак наших гостију бити још 

бољи. Завршена је нова стани-
ца на Торнику, а у току је, уз из-
градњу управне зграде, и мон-
тажа наткривке над почетном 
станицом.

Јавно предузеће „Голд гондола 
Златибор“ у маниру друштвено 
одговорних предузећа, у прет-
ходних годину дана подржало 
је и низ акција, манифестација 

или турнира који су одржани на 
Златибору, а све с циљем уна-
пређења укупне туристичке по-
нуде наше најпосећеније пла-
нине.

Признања за посвећеност
Нису изостала ни признања за 

труд, рад и огромне заслуге у ту-
ризму, па је Голд гондола понос-

ни добитник награде „Туристич-
ки цвет“ и признања „Капетан 
Миша Анастасијевић“. Награду 
„Туристички цвет“ већ 36 годи-
на у континуитету додељује Ту-
ристичка организација Србије, 
а Голд гондола је ово престиж-
но признање добила већ у првој 
години свог пословања, и то за 
допринос унапређивању тури-
зма и подизању квалитета ту-
ристичких услуга. Иначе, Гон-
дола је имала запажен успех и 
на сајмовима туризма у Београ-
ду, Крагујевцу и Бања Луци.

Кроз ретроспективну излож-
бу фотографија о изградњи гон-
доле под називом „Од лакоми-
це до Голд гондоле“ мештани и 
посетиоци Златибора и општине 
Чајетина су могли да виде како 
је изгледао трновит пут гондо-
ле, од почетне идеје и дечачког 
сна песника Љубивоја Ршумо-
вића, до реализације највећег и 
највреднијег пројекта у историји 
општине Чајетина.

Тим људи Голд гондоле уз 
континуирану подршку општи-
не Чајетина заслужни су за ова-
кав успех. Свих 44 запослених 
спремни су за нове рекорде. То 
су људи који су имали визију, 
жељу и упорност да све изнесу 
до краја и виде како сан постаје 
јава. Људи који данас сањају 
нови сан, о новом краку гондоле 
до врха Чиготе (1.422 м), а који 
ће сигурно досањати, као што су 
и овај, звани Голд гондола Зла-
тибор.  

У жељи да број задовољних посетилаца 
златиборске гондоле буде што већи, 

Јавно предузеће „Голд гондола Златибор“ 
уз континуирану подршку општине 

Чајетина непрекидно побољшава своју 
понуду и квалитет услуга

Стигле су нове кабине и ускоро ће бити на располагању путницима
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К
ако је обележавање Дана 
општине прави моменат 
за сумирање досадашњих 
резултата рада и припре-
мање даљих планова, 

директор КЈП „Златибор“ Чаје-
тина Срђан Пантовић напра-
вио је паралелу између зацр-
таних и остварних циљева 
овог предузећа у протеклих 
годину дана. Он је иста-
као да локално комунално 
предузеће послује стабилно, те да 
период од прошлог до овог Дана 
општине сматра веома успешним. 
Рад чајетинских комуналаца, како 
каже, видљив је на сваком кораку 
– почев од уређења јавних зеле-
них површина којих је све више, 
преко одржавања комуналне хи-
гијене и путне инфраструктуре и 
одржавања јавне расвете, до упра-
вљања паркиралиштима, пијацом 
и гробљем.                    

– Задовољан сам функциони-
сањем читавог система, јер је то 
данас предузеће које има много 
комплексних послова који захте-
вају тимски рад – каже Пантовић. 
– Уверен сам да су задовољни и 
наши суграђани. То показује и Ан-
кета о квалитету пружених услуга 
која се спроводи сваке године. То-
ком њеног трајања грађани и сви 
заинтересовани имају прилику да 
примедбама, предлозима и суге-
стијама помогну квалитетнијем и 
ефикаснијем пословању.                    

Обим посла непрекидно се 
увећава, иницирајући запошља-
вање новог кадра и набавку нове 
механизације, што представља ос-
нов за реализацију амбициозног 
Програма пословања. Наводећи 
значајније пословне подухвате, 
Пантовић издваја грађевинске ра-
дове на цевоводу од Златибора до 
Рибнице, који се реализују у са-

радњи са ЈКП „Водовод Златибор“ 
из Чајетине. Овај пројекат омо-
гућиће сигурније водоснабдевање, 
али и смањење губитака на мрежи. 
Изградња, реконструкција и одржа-
вање путне инфраструктуре у сеос-

ким месним заједницама такође 
спада у ред активности од великог 
значаја. У то се сврстава и рад Зим-
ске службе у чијој је надлежности 
све више путних праваца који се 
одржавају у зимској сезони, омо-
гућавајући проходност и несмета-
но функционисање читаве локалне 
заједнице.                         

У већ широк спектар послова КЈП 
„Златибор“, убраја и асфалтирање 
путева и улица, за шта је набавље-
на сва потребна механизација. Из-

вођење радова у првим месецима 
биће базирано на насељеним мес-
тима Чајетина и Златибор, а вре-
меном ће се проширити и на ос-
тала. Али, то није једина новина. 
Почетком јуна почела је примена 

савременог система за надзор и ре-
гулацију саобраћаја „Око соколово“. 

Овај систем намењен је суз-
бијању непрописног паркирања 
и других комуналних прекршаја, 
а покрива све улице у насељеном 
месту Златибору. Општина Чајети-
на се на овај корак одлучила пр-
венствено због несавесних возача 
који своје аутомобиле непрописно 
паркирају на тротоарима, пешач-
ким прелазима и зеленим површи-
нама, али и паркинг местима која 

нису намењена њима, 
као што је случај с мести-

ма за особе са инвалиди-
тетом. Како би возачи има-

ли могућност да адекватно 
паркирају своје аутомобиле, 

изграђена су, а и даље се гра-
де нова паркинг места.                 

Тежећи да постанемо прва 
Еко-општина, предузели смо 

низ важних корака, међу којима 
је увођење примарне селекције от-
пада. Реч је о новом систему упра-
вљања отпадом који подразумева 
одвајање отпада на месту настан-
ка, како би се омогућила рецикла-
жа његовог дела и тиме смањиле 
количине које завршавају на де-
понијама. Набавка све неопходне 
опреме је у току, а започело се и са 
едукацијом суграђана. Ове актив-
ности у наредним месецима биће 
интензивиране, о чему ће сви бити 
благовремено обавештени.                 

Међу бројним делатностима, 
уређење јавних зелених површи-
на којих је из године у годину све 
више, заузима посебно место. Свес-
ни да се лице Златибора, Чајетине 
и околних места огледа и кроз њи-
хов рад, Служба зеленила се усавр-
шава, улажући сву снагу и енергију 
да место у ком живимо и које мно-
ги радо посећују изгледа што лепше 
и атрактивније. А, да им то заиста 
полази за руком, потврђују и број-
не фотографије јавних површина 
уређених са посебном пажњом, 
које красе странице туристич-
ких часописа, дневних новина и 
друштвених мрежа.                      

Закључак је да без посвећеног 
рада нема ни постизања циља, а 
до сада остварени резултати у свим 
сегментима пословања КЈП „Злати-
бор“ Чајетина доказ су добре орга-
низације и максималног залагања 
свих запослених.  

КЈП „ЗЛАТИБОР“ ИЗМЕЂУ ДВА ПРАЗНИКА

Изградња нових паркинг места на Златибору Почела је примена савременог система за надзор
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Н
ајвећи реализовани 
пројекат за нама је сва-
како је постројење за пре-
чишћавање отпадних 
вода „Златибор“. Прили-

ком градње тог постројења посеб-
но се имало у виду да се пројектује 
и гради за туристичко насеље са 
израженим сезонским промена-
ма, па се току једне године могу 
очекивати велике промене опте-
рећења отпадне воде, како хидра-
уличка, тако и органска, па је зато 
постројење је флексибилно пројек-
товано. У реку Обудојевицу, а кас-
није и у Црни Рзав и Дрину, иде 
само пречишћена отпадна водa.              

У току је и реконструкција фа-
брике воде у Рибници, а вредност 
радова износи 50.000.000 динара.    

И довод, и одвод
У МЗ Сирогојно урађена је при-

марна канализациона мрежа од 
центра, до места где је предвиђе-

на изградња постројења за пре-
чишћавање отпадних вода: ду-
жина постављене мреже је 2.000 
метара. Отпадне воде у Сирогојну 
су фекалног карактера. С обзиром 
да на територији села не постоји 
изграђена и функционална фе-
кална канализациона мрежа, от-
падне воде из домаћинстава се 
испуштају у углавном недовољно 
добро дрениране септичке јаме, 
одакле слободно теку или директ-
но у локалне водотоке или до по-
стојећих кишних канала поред 
пута. Отпадне канализационе 
воде испуштене на овакав начин 
директно угрожавају здравље ста-
новника и проузрокују непријат-
не мирисе у току летњих месеци 
и приликом обилних падавина. 
Овај пројекат доприноси побољ-
шању еколошке ситуације, чиме 
се индиректно повећава квали-
тет живота мештана Сирогојна 
и подстиче развој туризма. Но-

вим системом канализационе 
мреже биће обухваћена сеоска 
домаћинства, школа, музеј, дом 
здравља, туристички и привред-
ни објекти...             

Нови цевовод је пуштен у рад 
и у Горњој Шљивовици. Тренутно 
смо у фази проширења водоводне 
мреже, како би сваки заселак и 
свака кућа имали обезбеђену до-
вољну количину воде. Урађено је 
око 12 километара водоводе мре-
же, а вода је пуштена за 65 до-
маћинстава. Мештани овог села 
изузетно су задовољни брзином 
изведених радова и решавањем 
вишегодишњих мука са водоснаб-
девањем. 

За добро грађана
У периоду за нама изградили 

смо 3.500 метара магистралног 
цевовода Рибница – Златибор. По-
стављене су дуктилне цеви, које 
су смањиле губитке прерађене 

воде на старом цевоводу. Очекује-
мо скори завршетак овог веома 
захтевног пројекта и комплетно 
пуштање у рад.              

Водоводна мрежа у Кобиљој 
глави је продужена да би сва та-
мошња домаћинства и будући ту-
ристички објекти имали обезбеђе-
ну воду. Из истог разлога је и у селу 
Даутовцу урађен 1.5 километар во-
доводне мреже која се наставља и 
у данима пред нама.                  

Урађена је атмосферска кана-
лизација и нова водоводна мрежа 
у улици Николе Алтомановића на 
Златибору, као и водоводна мре-
жа Смиљанићи у Љубишу, а ус-
коро је и завршетак резервоара и 
пуштање воде корисницима.              

Урађен је цевовод од Златибора 
до Рудина у дужини од 4 киломе-
тра. Урађена је водоводна мрежа у 
Горњим Бранешцима за Рајевце и 
Луковиће. Ради се мрежа у Голову, 
где су радови почели прошле, а на-
стављени у току ове године.            

Трају завршни радови за резер-
воар Јанковићи у Рожанству. Тре-
нутно се ради и на изградњи ре-
зервоара Врањевина на Златибору 
запремине 2.000 кубних метара, 
који ће значајно допринети снаб-
девању Златибора водом.          

У току су и завршни радови у 
Крфској и Ерској улици на Злати-
бору, где је урађена комплетна во-
доводна и канализациона мрежа.          

А да ЈКП Водовод Златибор ула-
же у возни парк, показује чињени-
ца да смо купили значајан број те-
ретних и радних машина. 

ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР

Све, па и преко тога
Поводом Дана општине Чајетина Водовод је поднео телеграфски извештај јер,  
како су наговестили између редова, не стижу да се распишу због обиља посла

Нови цевовод у Горњој Шљивовици је пуштен у рад

Контрола квалитетаПостављање цеви
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О
вогодишњу прославу 
Дана општине Чајети-
на Златибор дочекује 
као дугогодишњи лидер 
међу планинским дести-

нацијама у Србији, са мноштвом 
садржаја и природних благодети, 
врхунским смештајем, и разним 
програма који привлаче велики 
број туриста. Туризам као прив-
редна грана претрпео је несагле-
диве последице изазване корона 
вирусом. Упркос томе, у протеклом 
периоду опоравка туристичке 
привреде остварен је напредак 
најпосећеније планине Србије.

Туристичка организација Зла-
тибор је у претходном периоду 
посвећено радила на промоцији 
и с поносом представила код нас 
и у свету (сајмови, у медијима, 
на друштвеним мрежама) праве 
вредности „Златне планине“ и то је 
допринело изузетној посећености 
и угледу овог туристичког центра. 
Добар глас садржајима и чудес-
ним лепотама се далеко чуо зах-
ваљујући и месечним издањима 
електронских новина Туристичке 
организације Златибор.

Садржајно златиборско 
лето

Летња туристичка сезона била 
је изузетно успешна. Туристи 
су уживали у богатом програ-
му „Златиборског културног лета“ 
организованом на три локације. 
Највећи број гостију је уживао у 
концертима, наступима фолклор-
них друштава и фестивалима на 
Краљевом тргу. Књижевне вечери 
и беседе организоване на платоу 
цркве на Златибору биле су вео-
ма посећене. Угостили смо позна-
та имена српског глумишта у но-
воотвореном позоришту Културног 
центра. То вишенаменско здање 
је добитник признања „Капетан 
Миша Анастасијевић“ за предста-
вљање културне и туристичке пону-
де због успешног рада током 2021. 

године кад је постало место редо-
вног одржавања низа фестивала. 
Запажен је и динамичан рад са-
времено опремљене Галерије где 
је одржан велики број изложби. 

О још једној летњој сезони којом 
су задовољни туристички послени-
ци сведочи и статистика: према по-
дацима ТО Златибор, током јула и 
августа прошле године број остваре-
них ноћења на планини већи је чак 
за 50 одсто у односу на исти пери-
од 2020. и 17 одсто већи у односу на 
промет у јулу и августу 2019. године.

Успостављени високи 
стандарди

Након успешне летње сезоне коју 
је обележио пораст броја туриста и 
остварених ноћења, ТО Златибор је  
у наредном периоду спровела низ 
промотивних активности међу 

којима је и наступ у парку 7. јули у 
Нишу на сајму „Дани туризма“, где 
смо представили садржаје најпо-
сећеније српске планине. Потом се 
представила и на 17. Шумадијском 
сајму пољопривреде у Крагујевцу, у 
оквиру штанда Општине Чајетина 
и златиборског „Еко аграра“.

ТО Златибор је била учесник и 
11. Туристичког форума на Сребр-
ном језеру, а потом и Руско-српског 
културног форума одржаном у Ру-
ском дому,. 

Ти садржаји су представљени и у 
Бања Луци на „Међународном сај-
му туризма и угоститељства“. Затим 
уследио је и наступ на 12. Међуна-
родном сајму туризма и сеоског ту-
ризма у Крагујевцу, где је Златибор 
представио Владимир Живановић 
директор ТО, што је учинио и на 5. 
Туристичкој конференцији Запад-

не Србије, у хотелу ,,Ливаде“ у Чач-
ку, а запажен је био и наступ Зла-
тибора на 43. Међународном сајму 
туризма у Београду.

Један од незаобилазних видова 
промоције су и видео спотови који 
сликом и звуком најбоље могу да 
дочарају сву лепоту Златибора, а 
будућим гостима приближе бројне 
расположиве активности. Под сло-
ганима „Твој Златибор те чека“ и 
„Изабери своју бајку“, са промо спо-
товима представљен је Ски центар 
Торник и потенцијали за скијање 
на Златибору, дочарана је лепота 
пејзажа и поглед из најдуже гон-
доле. Они приказују и реконструи-
сан Краљев трг и језеро, инфо цен-
тар на Краљевом тргу, као и школу 
скијања Авантура парка. Снимље-
не су кратке емисије о самом Зла-
тибору где је фокус на промоцији 
сеоских туристичких домаћинста-
ва. Представљена је и серија видео 
спотова која је приказала неке од 
адута најпосећеније српске пла-
нине.

У циљу што бољег сагледавања 
тренутне ситуације на тржишту, 
као основ за формирање даљих 
кампања, током прошле летње се-
зоне спроведена је анкета с истра-
живањем туристичког тржишта. 
Основни циљ је утврђивање еко-
номских и демографских карак-
теристикама домаћих и страних 
туриста и особеностима њиховог 
одмора на Златибору. Резултати ре-
ченог истраживања омогућили су 
локалној туристичкој привреди да 
понуду прилагоде потребама пот-
рошача и да у складу са тим обли-
кују промотивне наступе на циља-
ним тржиштима.

Што се тиче промоције путем ин-
тернета освежен је и ажуриран из-
глед сајта ТО Златибор, који је пре-
веден на четири страна језика.

Након нешто више од годину 
дана паузе изазване пандемијом 
корона вируса, ТО Златибор је у 
току 2021. године имала прили-

УБЕДЉИВО НА ВРХУ ПЛАНИНСКОГ ТУРИЗМА СРБИЈЕ

Добар глас се 
далеко чује

Туристичка организација Златибор  
је у претходном периоду посвећено 

радила на промоцији и с поносом 
представила код нас и у свету (сајмови, 
у медијима, на друштвеним мрежама) 

праве вредности „Златне планине“

Признање „Капетан Миша Анастасијевић“ за Културни центар
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ку и да угости групу туристичких 
новинара из иностранства. То су 
били новинари из Мађарске, који 
су у оквиру организоване студијске 
туре по Србији три дана провели 
на Златибору. И Немица Сабри-
на и Каш из Велике Британије 
три дана су били наши гости. Они 
воде популарни туристички блог 
Budgettraveller. Org. један од најчи-
танијих у Европи. Трочлана екипа 
путописне емисије која се емитује 
недељом на Првом каналу руске 
националне телевизије боравила 
је такође на Златибору у организа-
цији Туристичке организације Ср-
бије и ТО Златибор. 

Почетак 2022. године  
за незаборав

Упоран рад ТО Златибор на ши-
рењу потпуније слике о најпосеће-
нијој планини Србије постижу 
жељене резултате. И то је  допри-
нело још једној успешној зимској 
сезони, која је показала да је зима 
на Златибору посебан доживљај за 
велики број туриста. 

Добра посећеност и повећање 
туристичког промета током ове 
године најбољи су показатељи да 
се квалитетном услугом и садр-
жајном понудом Златибор лако 
изборио са кризом коју је свет-
ском туризму донела пандемија 

коронавируса. Тако је број ноћења 
и број страних гостију у прва три 
месеца 2022. повећан за око 50% у 
односу на претходну годину. Сто-
пића пећина је најпосећенији спе-
леолошки локалитет у Србији са 
преко 100.000 посетилаца годишње 
и посетом од око 20.000 током прва 
четири месеца 2022. године и 3.000 
посетилаца за првомајске праз-
нике. Константно се ради на уна-
пређењу понуде, па у наредном 
периоду Стопића пећина добија 
уређен и лепши спољашњи изглед, 
као и нову стазу код Речног канала 
која води ка врху водопада „Извор 
живота“, досад тајанственом за по-
сетиоце, али је према званичним 
подацима Министарства трговине, 

туризма и телекомуникација међу 
три најпосећенија планинска цен-
тра током првомајских празника. 
„Златна планина“ са свим својим 
туристичким атракцијама, лока-
литетима и незаобилазним угос-
титељима дочекала је током ових 
првомајских празника многоброј-
не туристе који су свој одмор од-
лучили да проведу овде на чистом 
ваздуху, у природи и уз низ разно-
врсних садржаја богате понуде.

Сви локалитети и забавно-те-
матски паркови на Златибору су 
спремно и одговорно дочекали ту-
ристе из земље и региона. Стопића 
пећина, водопад у Гостиљу и Музеј 
„Старо село“ у Сирогојну су за први 
дан маја забележили дневни про-
мет са 1.700 продатих карата. Та-
кође, сличан број посетилаца бе-
леже и забавни паркови у самом 
центру Златибора: Авантура парк, 
Дино парк, Панорамски точак, као 
и недалеко од центра тематски 
парк „Ел Пасо ситy” на Водицама. 
Најпознатија туристичка атракција 
Златибора „Голд гондола“ је за Ус-
кршње и првомајске празнике пре-
везла 12.000 путника.

Велики удео у одржавању ви-
соког туристичког промета у про-
теклом периоду припада домаћим 
гостима, тако да је Туристичка ор-
ганизација Златибор већ другу го-
дину за редом посвећено радила 

на промоцији туристичке понуде 
на домаћем тржишту. Циљ промо-
ција, које су ове године биле орга-
низоване током четири недеље у 
преко двадесет већих градова Ср-
бије, била је најава летње туристич-
ке сезоне. Под слоганом „Златибор 
– твој прави избор“, ТО Златибор је 
најавила летње садржаје на глав-
ним градским трговима и све заин-
тересоване посетиоце упознала са 
туристичком понудом најпосеће-
нијег планинског центра. Промо-
ције су организоване у сарадњи са 
локалним туристичким организа-
цијама градова или општина, уз 
свесрдну подршку локалних медија 
који су се у великом броју одазвали 
позиву да присуствују промоцији. 
Активна промотивна кампања ТО 
Златибор наставила се и ван гра-
ница Србије, у Требињу и другим 
градовима региона.

У оквиру ове кампање је пред-
стављен и пројекат „Покрени зеле-
ну туру“, у сарадњи са фирмом „Во-
зим на струју”. Имајући у виду све 
већу загађеност животне средине 
у свету и настојања Општине Чаје-
тина да буде прва еколошка општи-
на у Србији, ТО Златибор покренула 
је овај пројекат који посетиоцима 
омогућава да обиђу Златибор на 
један другачији начин, користећи 
возила која су потпуно еколошки 
прихватљива (100% на струју), као 
и бицикле које имају електроасис-
тенцију, а могу се користити и као 
обичан бицикл. Посебна атрак-
ција је могућност изнајмљивања 
електричних аутомобила за оби-
лазак најпознатијих локалитета у 
околини Златибора. ТО Златибор 
је у сарадњи са фирмом „Возим 
на струју“, промовисала пројекат 
„Покрени зелену туру“ на деветом 
Међународном „Тесла релију“, одр-
жаном на шеталишту поред хоте-
ла „Југославија“ у Београду, као и 
на првом Сајму коришћених вози-
ла, који се одржао у престоничкој 
„Штарк арени“. 

Златиборско културно лето: Даница Црногорчевић на сцени

Веома успешна промоција по градовима
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К
ао и увек, успешно ре-
а л и з у ј е м о  п р о г р а м 
мера подршке локалној 
пољопривреди. У 2022. го-
дини су планирана 3 јавна 

позива, два су завршена, а трећи је 
најављен за јесен. Раније конци-
пиран програм садржан у 7 тача-
ка није промењен јер се показало 
да је сврсисходан и да свака по-
зиција чини да инвестиције буду 
подржане у складу с потребама 
произвођача.                

Прошле године основан је Агро-
технички центар, односно машин-
ски парк који пољопривредници-
ма омогућује професионалну и 
правовремену услугу у циљу кул-
тивисања земљишта и повећања 
приноса. Механизацијом коју 
смо набавили покрили смо све 
оно што се на Златибору као брд-
ско-планинском крају може ура-
дити: пет трактора и сву пратећу 
механизацију, плугове, ротационе 
дрљаче, тањираче, сетвоспрема-
че, сејалице, прскалице, балирке, 
уређаје за вакумирање, тарупе за 
чишћење међа и крчење. До јесени 
ће се улагања у Агротехнички цен-
тар проширити, јер правимо халу, 
односно гаражу од 600 квадра-
та у Кривој 

Реци у коју ћемо сместити ме-
ханизацију, а у склопу тог објек-
та биће и управна зграда. У пре-
дходном периоду набављен је и 
X-NIR™, апарат за испитивање 
хемијског састава кабасте и зр-
насте хране. Он је једини у Србији 
и биће доступан  свим нашим ко-
рисницима. Ручно преносив X NIR 
је ,,лабораторија“ са могућношћу 
рада на газдинству. Апарат пружа 

могућност утврђивања квалитета 
кабасте хране на њиви и газдин-
ству. Познавање квалитета пру-
жа могућност бољег балансирања 
оброка у исхрани преживара, што 
утиче  на повећање производње 
и смањење цене коштања млека 
и меса. Ово је само почетак у Аг-
ротехничкоком центру, и као што 
сада делујемо 

локално, плани-
рамо да у будућности ширимо де-
локруг. У зимском периоду меха-
низација ће бити ангажована на 
чишћењу снега, што смо радили у 
предходној сезони. 

Олакшан пут до купца
Жиг „Добро са Златибора“ је ус-

постављен на задовољство и Еко 
аграра и корисника који су стекли 
право на њега. Производи који 
носе овакву ознаку задовољавају 

све прописане захтеве којима се 
осигурава изузетан квалитет ло-
калних производа. У времену које 
следи очекујемо и материјалну 
корист. Верујемо да ће жиг „Добро 
са Златибора“ у будућности мно-
го значити јер се осећа потреба за 
производима са га-

ранцијом квалитета. 
У току су радови на проширењу ка-
пацитета млекаре „Наша Златка“ и 
извесно је да ће у већем обиму по-
чети да ради већ половином јула. 
Поред ове мини млекаре у плану 
нам је изградња и једне веће, ка-
пацитета 20.000 литара за шта је 
у току припрема неопходне доку-
ментације. То је једна од многих 
идеје Агробизнис центра, који тре-
ба да обједини прерађивачке капа-
цитете за све видове производње 
заступљене у нашем региону. Тре-
бало би да општина Чајетина као 

локална самоуправа преко Еко аг-
рара изгради инфраструктуру и 
успостави такав систем у којем ће 
произвођачи постати акционари 
и продавци готових производа, да 
осетимо корист свега што радимо! 
Најприближнији опис овог центра 
је  модерна задруга, са много више 
обавеза и одговорности него што је 
то било кроз историју. Иначе, Агро-
бизнис центар је велика идеја, оз-
биљан план и дугорочна инвести-
ција општине Чајетина.

Органска производња
Еко аграр ће тежити да и у на-

редном периоду омогући више ко-
рисних посета  у земљи и региону.                  

Захвањујући прошлогодишњој 
иницијативи реализујемо подсти-
цај за органску производњу. Више 
од 100 хектара земље је у проце-
су конверзије, а произвођачима 
млека се трасира пут за продају 
њиховог производа. Базу чине 
пољопривредници из Јабланице, 
Стубла и Доброселице.

Ратарством, повртарством и 
воћарством се баве људи са нижих 
надморских висина наше општине 
где имамо органске засаде кром-
пира, хељде и малине, и пласте-
ничку производњу. Сертификацију 
до добијања лиценце субвенцио-
нишемо 100%. Драго нам је да су 
пољопривредници препознали 
значај органске производње, јер 
уситњена газдинства и брдско-пла-
нинска област су специфичности 
које нас опредељују на конверзију 
и прелазак са конвенционалног на 
органски  начин рада, што је сигу-
ран пут ка профиту.  

Студијско путовање                 

Почетком ове године у организацији Златиборског еко аграра девет произвођача, 

који су укључени у процес органске производње млека, посетило je највећу 

фарму те врсте у Србији. У Чуругу, у оквиру компаније „Global Seed“, 

производи се органско млеко, али и храна, па је успостављена са-

радња за набавку органског хранива. Овај одржив систем као 

пример добре праксе дао је подстрек нашим произвођачима. 

Након ове посете Чуругу, Милош Дучић је своје утиске опи-

сао у неколико реченица: – Посета овој фарми са више од 

две хиљаде грла подсетила ме је на некадашњу фарму на 

Златибору у којој сам радио читав радни век и научио све 

што се тиче говедарства и производње млека. Сада сам мали 

индивидуални произвођач који је ушао у процес производње ор-

ганског млека, а ова посета ми је показала да је таква производња 

могућа. Хвала људима из Еко аграра који су нам изашли у сусрет и повели 

нас да видимо фарму у Чуругу. Велика је ствар што нам је општина омогућила 

пласман органског млека и дала ветар у леђа да кренемо у његову производњу. 

НЕНАДМАШНИ ЕКО АГРАР

Још боље са 
Златибора
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Н
из успешно реализова-
них задатака, пројека-
та и активности које су 
постављених од стране 
Скупштине Општине 

обележили су нешто више од  го-
дину дана пословања најмлађег 
чајетинског предузећа – Инова-
ционог бизнис центра Златибор. 
Замишљен као динамичан сис-
тем увек на услузи привреди и 
туристима, ИБЦ је за кратко вре-
ме, прерастао у репрезентативан 
пример подршке модерном ино-
вативном начину и размишљања 
и деловања.          

Посебна пажња ИБЦ стављена 
је на подстицај развоја предузет-
ништва, као и оснаживање жена 
и младих за покретање сопстве-
ног бизниса. С тим циљем, уз не-
опходну подршку, спроведен је и 
конкурс за подршку развоја пре-
дузетништву.                                       

Финансијска и организациона 
подршка свима који желе да за-
почну своје пословање уз ментор-
ство довела је до тога да привреда 
Златиборског округа постане још 
богатија уз нове предузетничке 

снаге. Интересовање је велико, а 
како су идеје уз стручну подрш-
ку лакше постајале пракса, то је 
већ 11 старт-ап предузетника на 
овај начин обезбедило подрш-
ку у износима до 600.000 дина-
ра. Доказ перманетне сарадње с 
новим предузетницима јесте и то 
што им је простор ИБЦ и даље на 
располагању.  

Пречицом у нову стварност
Технологије које су симбол да-

нашњице постају и незаобилазан 
део живота и рада, а да би се сав-
ладао јаз између потреба и реал-
ног стања, ИБЦ је – уз подршку 
кабинета Министра за иновације 
и технолошки развој – организо-

вао курс дигитална писменост. 
Полазници курса, поред тео-
ријске обуке, имали су могућност 
да савладају или надограде своја 
знања везана за друштвене мре-
же, електронска плаћања, елек-
тронски туризам, виртуелну ре-
алност и сродне теме.              

ИБЦ је почетком маја ове годи-
не угостио еминентне стручња-
ка из области геотуризма, гео-
наслеђа и геотуризма. Трећи по 
реду међународни скуп, Геотрен-

дс 2022. који се бави истражи-
вањем могућности споја тради-
ције и потреба савременог доба у 
туристичке сврхе геолошких при-
родних атракција Златибора.           

Инсистирањем на споју тра-
диције и савремених техноло-
гија, ИБЦ је отворио  могућност 
за унапређење туризма указујући 
на домаће, европске и глобалне 
конкурсе за подршку овој гра-
ни привреде. Претходне годи-
не у којој је епидемија Ковид-19 
узела свој данак у традиционал-
ном виђењу туризма, уједно је 
отворила нове могућности које 
је ИБЦ акцентовао као прили-
ку. Константна и креативна са-
радња са Угоститељско-турис-

тичком школом довела је до тога 
да ће тим ове образовне институ-
ције бити представник Србије на 
Глобалном омладинском турис-
тичком самиту у Италији. Поред 
тога, први иновативни старт-ап 
пројекат Златибора, Горска стра-
жа, покренут уз подршку ИБЦ-а, 
прошао је селекцију у Раисинг 
Стартс 2.0, програму подрш-
ке старт-ап-овима. Управо овај 
пројекат чији је значај препознао 
ИБЦ оправдава мишљење да се 

потенцијали Златибора за пре-
дузетнички развој коришћењем 
нових технологија тек отварају.   

Отворена глобална врата
Пратећи токове на глобал-

ном нивоу, ИБЦ је указао на по-
требу, а потом и реализовао две 
Конференције о иновацијама у 
пољопривреди и туризму. Укупно 
12 предавача упутило је више од 
сто учесника у иновативне про-
цесе и производе у две основне 
привредне гране Златибора. Си-
нергија у размени знања и искус-
тава произашла је и из чињенице 
да се радило о догађајима међу-
народног карактера.               

Упућивањем становништва 

и привреде на могућности које 
пружају бројни конкурси, јав-
ни позиви, програми подршке, 
ИБЦ је информативно савето-
давним услугама генерисао по-
тенцијал златиборског краја ка 
изворима финансирања и суфи-
нансирања. За реализацију број-
них иновативних и креативних 
идеја одрживих у пракси, нај-
чешће недостаје баш ова карика, 
а заинтересовани су имали на 
располагању константу помоћ 
стручног тима ИБЦ, било лично, 
у просторијама ИБЦ, телефоном, 
или путем и мејла.               

Када је реч о стручној подрш-
ци, са успехом је реализован про-
грам обуке за предузетнике на 
коме су, уз теорију, симулирана 
стања и проблема у реалном тр-
жишном окружењу, и тиме су на 
најбољи могући начин тестира-
на сопствена очекивања, знања и 
вештине будућих привредника. И 
овај програм реализован је у са-
радњи са кабинетом Министра за 
технологије и иновациони развој.               

У новембру прошле године 
представници јавних предузећа, 
привредних субјеката са тери-
торије општине Чајетина и сту-
дената, имали су прилику да се 
упознају и са новинама које се 
тичу дигитализаије локалне са-
моуправе и дигиталног марке-
тинга путем едукативног програ-
ма који је ИБЦ реализовао.                 

Успешно реализован хакатон 
на Торнику 2021. био је само по-
четак оваквог вида активности 
за младе. Бројни економски но-
мади, категорија радника но-
вог доба који своје приходе реа-
лизују он-лајн, а међу којима су 
најбројнији ИТ стручњаци, свој 
простор за рад нашло је управо 
у cowоrkingu ИБЦ-a.  

ИБЦ ЗЛАТИБОР: ПОДРШКА СТАНОВНИШТВУ  
И ГОСТИМА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА          

Добра инвестиција  
у будућност

Финансијска и организациона подршка свима који желе да започну 
своје пословање уз менторство довела је до тога да привреда 

Златиборског округа постане још богатија уз нове предузетничке снаге

Интересовање је велико, подршку у износима до 600.000 динара већ је искористило  
11 старт-ап предузетника: детаљ са потписивања
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Б
иблиотеке су куће укупног људског 
памћења. У њима се укрштају разли-
чите културе и језици, и уједињују 
духовне вредности. Библиотеке као 
моћни центри информација темељ-

не су одреднице сваке националне културе.
Библиотека „Љубиша Р. Ђенић“ је установа 

која постоји дуже од сто година, и успешно 
опстаје на путу промовисања писмености и 
неговања културе читања, подижући свест 
о локалном и културном националном на-
слеђу. За успешно остваривање ових садр-
жаја заслужни су Скупштина Општине Чаје-
тина као оснивач и финансијер, а уз добар 
тимски рад свих запослених у Библиотеци.

Основној делатности – раду с књигама и 
корисницима –  Библиотека је посветила 
пуну пажњу, набављајући књиге, часописе 
и штампу, омогућујући корисницима опти-
малне услове за рад. Она је у систему COBISS, 
и помоћу њега је умрежена у систем библи-
отека Србије, што омогућава успешније пре-
траживање потребне библиотечке грађе.

Оставштина за будућност
Важна област рада ове установе је култур-

но-просветна делатност јер тако установа и 
живи и обезбеђује богат културни живот у 
својој средини. Уз поштовање безбедносних 
мера услед пандемије корона вируса, орга-
низоване су бројне културне манифестације, 
као што су промоције књига, књижевне вече-
ри, тематске изложбе, позоришне представе, 
стручна предавања...

Одржана је и већ традиционална манифе-
стација Летњи улични ерски кабаре, са Кон-
курсом за најбољи афоризам који је међу-
народног карактера, због кога смо постали 
чувени широм Србије. Обележени су Сећање 
на Ћупа, дани посвећени нашем завичајном 
песнику Михаилу Ћуповићу, и Фестивал 
пољског цвећа, који је и ове године успешно 
реализован пети пут.

Организован је и пријем првака у Библи-
отеку, реализовани сусрети и дружења ос-
новаца из Кнића и Чајетине, а угошћени 

су деца и библиотекари из Пожеге. Позна-
ти дечији писац Тоде Николетић се дружио 
са  ученицима ОШ „Димитрије Туцовић“ из 
Чајетине у препуној Спортској сали у Чаје-
тини. Сала Библиотеке је била претесна при-
ликом промоције књиге „Мењај свет“, наше 
младе суграђанке Ленке Смиљанић, објавље-
не у издању Библиотеке „Љубиша Р. Ђенић“.

За само пола године
Од новембра 2021. до маја 2022. године ус-

пешно су реализоване веома посећене креа-
тивно-едукативне радионице из едиције „С 

децом око света“, а само током ове, 2022, одр-
жано је 37 едукативни дешавања, махом ра-
дионица намењених најмлађима.

Библиотека има богату и озбиљну изда-
вачку делатност у оквиру које је издато више 
монографских публикација, претежно зави-
чајног карактера, што даје значајан допри-
нос укупној издавачкој делатности Западне 
Србије. Њена издања током 2022, од Нове го-
дине до Видовдана, следеће су књиге: 

„Глув је дан без људи“ Владимира Лоја-
нице

„Времена више нема – разговори са Радом 
Јовановићем“ Зорана Јеремића

„Рожанство – записи о времену ратова 
1912-1918“, Добривоја Борчића

„Добостиви и часни путеви господњи - 
Златиборци по добру упамћени“ Снежане 
Ђенић.

У протеклој години је спроведена и редов-
на ревизија фонда Библиотеке „Љубиша Р. 
Ђенић“, од маја до августа 2021. године, како 
би се утврдило стварно бројчано и физичко 
стање монографске грађе у Библиотеци  у 
складу са Законом о библиотечко-информа-
ционој делатности.

Што се тиче планова, за Дан Библиотеке ће 
бити отворена изложба „Добростиви и час-
ни путеви господњи – Златиборци по добру 
упамћени“, аутора Снежане Ђенић и Радо-
мира Верговића.  

БИБЛИОТЕКА „ЉУБИША Р. ЂЕНИЋ“

Најпреданији 
чувари културе

Ова установа постоји дуже од сто година, и успешно 
опстаје на путу промовисања писмености
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „РАДОСТ“  ЧАЈЕТИНА

Ширење мреже вртића 
у сеоским срединама

П
уних 40 година Предш-
колска установа „Ра-
дост“  Чајетина брине 
о најмлађој попула-
цији општине. Активна 

и развојно оријентисана полити-
ка бриге о деци предшколског 
узраста општине Чајетина по-
себно је видљива у последњих 
петнаестак година, а заснива 
се на ширењу мреже предшкол-
ских установа у сеоским среди-
нама и повећању и праведно-
сти у предшколском васпитању 
и образовању деце. Поред тога, 
активна политика је уочљива и 
кроз стално унапређивање усло-
ва у постојећим капацитетима 
установе. Када је реч о протеклој 
години потребно је нагласити да 
су реализована два важна проје-
ката. Први – заједно са Фонда-
цијом Новак Ђоковић, Минис-
тарством просвете и Светском 
банком –  и други, у сарадњи   са 
Основном школом „Миливоје 
Боровић“ из Мачката.                                               

У оквиру пројекта „Инклу-
зивно предшколско васпитање 
и образовање“ које реализује 

Министарство просвете, науке 
и технолошког развоја уз помоћ 
Фондације Новак Ђоковић, зај-
мом Светске банке адаптиране 
су и опремљене 4 радне собе у 
матичном објекту предшкол-
ске установе „Радост“ у Чајети-
ни. Такође, општина је парти-
ципирала у овом пројекту тако 
што је истовремено адаптиран 
и опремљен заједнички прос-
тор испред радних соба. Из  зај-
ма Светске банке уложено је 7 
милиона, а из буџета ЈЛС додат-
них 3 милиона динара. Адап-
тација и уређење трајало је два 
месеца. На задовољство деце и 
родитеља, запослених у ПУ, као 

и локалне заједнице тај простор 
је идеална средина за учење и 
развој а користи га 112 малиша-
на предшколског узраста.                              

Сарадња са ОШ „Миливоје 
Боровић“ у Издвојеном одељењу 
Крива Река изнедрила је адап-
тацију једног дела школе у ку-
хињски и трпезаријски простор 
за потребе деце предшколског 
и школског узраста, и адапта-
цију постојећег радног просто-
ра у којем бораве деца а користи 
га предшколска установа. Сада 
имамо модерно уређен и оп-
ремљен амбијент за дневни бо-
равак и активност деце у складу 
са новим предшколским програ-

мом. Ова инвестиција износила 
је  око 4 милиона динара, а фи-
нансирана је из буџета општине 
Чајетина.                   

Важно је нагласити да спо-
менута активна и развојна  по-
литика бриге о деци општине 
Чајетина доноси озбиљан и ве-
лики пројекат, који ће Злати-
бору донети нове капацитете 
за боравак, учење и игру деце 
предшколског узраста и фи-
нансираће се из буџета општи-
не. Пројектна документација је 
комплетна и за објекат је из-
дата грађевинска дозвола, рас-
писан је тендер, из буџета је за 
прву фазу планирано 102 мили-
она динара, тако да веома брзо 
очекујемо да се заврше све ос-
тале формалне процедуре и да 
почне изградња објекта. Такође, 
тенденција раста броја деце у 
општини Чајетина природним 
или вештачким прираштајем, 
намеће нове активне мере, као 
што су проширење капацитета 
у већ постојећим објектима у 
Мачкату и Сирогојну. То је план 
за наредни период.   

Активна и развојно оријентисана 
политика бриге о деци предшколског 

узраста општине Чајетина посебно  
је видљива последњих година



16 јун 2022. годинеДЕШАВАЊА

С
лужба за хитну медицин-
ску помоћ у Дому здравља 
у Чајетини у претходне две 
године имала је велики број 
излазака на терен а с обзи-

ром на величину територије коју по-
крива и специфичних терена по који-
ма се возила крећу, нови санитет био 
је неопходан.      

– Желим да захвалим Министар-
ству што је препознало нашу потребу 
за новим санитетским возилом, по-
себно оваквим, које с потребном опре-
мом кошта скоро два пута више него 
возило са основном – рекла је тим 
поводом др Мира Ђуровић.  – Морам 
да захвалим и општини Чајетина на 
новцу којим смо прошле године купи-
ли још једно санитетско возило с ос-
новном опремом и теренско возило 
које нам је такође било неопходно, па 
данас заиста имамо добар возни парк.  

Ово возило ће свакако подићи ква-
литет здравствених услуга јер ће се 
на бољи и на квалитетнији начин 
збрињавају пацијенти, брже ће се сти-
зати на терен, и код ковид пацијената 
ако их буде. Због компликација које 
изазива вирус Корона била је неоп-
ходна додатна помоћ, па је запосле-
но још неколико здравствену радника.             

– Обогатили смо Дом здравља и с но-
вим дигиталним апаратом који је та-
кође дар Министарства. Савременији 
је, има много квалитетнију слику коју 
преко интернет веза можемо видети и 
коментарисати са нашим колегама из 
Здравственог центра. Поред тога, доби-
ли смо и нови ултразвучни апарат, а 
запослили смо доста људи за стално! 
Реч је о шест лекара, пет медицинских 
сестара, два лаборанта, једног рендген 
техничара, два возача и спремачицу.

Возило за санитетски превоз са-
временије је и боље од осталих који-
ма Дом здравља Чајетина распола-
же и оно ће бити од велике помоћи, 
поручује директорка установе док-
торка Ђуровић. У наредном перио-
ду им предстоји обнављање поје-
диних делова зграде и крова изнад 
педијатрије, а потребно је и проши-
рење простора.  

Морам да захвалим  
и општини Чајетина  
на новцу којим смо 
прошле године купили 
још једно санитетско 
возило и теренско 
возило, па данас  
заиста имамо  
добар возни парк

НОВО САНИТЕТСКО ВОЗИЛО ДОМУ ЗДРАВЉА У ЧАЈЕТИНИ

Препознате потребе
У оквиру пројекта „Хитан одговор Републике Србије на Ковид - 19”, Министарство 
здравља је обезбедило санитетско возило са комплетном опремом за Дом здравља  

у Чајетини. Реч је о инвестицији вредној готово седам милиона динара            

Др Мира Ђуровић
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У 
оквиру пројекта Ми-
нистарства здравља а 
под покровитељством 
Владе Републике Ср-
бије, међу бројним 

здравственим установама који-
ма су додељени кључеви од спе-
цијализованих возила за хитну 
медицинску помоћ нашла се и 
Специјална болница „Чигота“ на 
Златибору.            

Испред Специјалне болнице 
је организована мала свечаност 
поводом пријема санитетског 
возила донираног од стране Ми-
нистарства здравља, из пројек-
та „Хитан одговор Републике Ср-
бије на Ковид - 19”. Церемонији 
су присуствовали доктори и ме-

дицинско особље ове устано-
ве са директором Александром 
Симићем на челу.                

– Пројекат је рађен због по-
следица Ковид пандемије а ми 

смо пре две године у јулу и ав-
густу били ковид болница, при-
мали смо пацијенте из овог ре-
гиона и решили последице 
инфекцију с доста успеха – ре-

као је директор. – А, сани-
тетско возило које смо 

добили користиће-
мо за транспорт па-
цијената до Ужичке 
болнице, и натраг.

Директор Симић 
каже да је поносан на 

помоћ која је пружена овој 
здравственој установи јер ће то 
осетити и пацијенти, и запосле-
ни у здравству којима је одувек 
много лакше да раде с новом и 
бољом опремом.                         

– Своје санитетско возило нис-
мо имали више од 30 година, већ 
смо користили обично, путнич-
ко. Сада је то комби са свом по-
требном опремом. У време опас-
ности од ковид инфекције било 
нам је преко потребно возило 
овог типа јер смо транспортова-
ли пацијенте у чајетински Дом 
здравља ради лабораторијских 
и рендгенских испитивања. На-
дам се да нам у будућности неће 
требати, али у сваком случају, 
добро је имати га.          

Велики је број амбулантних 
пацијената који свакодневно 
долазе у Чиготу на прегледе 
најчешће због болести штитас-
те жлезде, кардиолошке и фи-
зијатријске прегледе. Пред крај 
овог месеца очекује се пријем 
нове групе гојазне деце на Чи-
гота програм, за који из године 
у годину има све више заинте-
ресованих.    

Санитет и за „Чиготу”
Колико значи ова донација говори и то да своје санитетско возило нису имали  

више од 30 година, већ је за ове потребе коришћен обичан путнички аутомобил

У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА

Мала свечаност поводом пријема санитетског возила

Александар Симић
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К
ЈП „Златибор“ Чајетина наставило је својe актив-
ности на едукацији о правилном одлагању отпада. 
„Осмацима“ ОШ „Димитрије Туцовић“ одржано је 
предавање о примарној селекцији отпада и њеном 
значају. Овим часом завршена је програм који је 

обухватио сва одељења виших разреда, а ускоро ће на-
ставити с ђацима од 1. до 4. разреда. Деца  кроз ове ра-
дионице сазнају када примарна селекција почиње, на 
који начин ће функционисати, које фракције иду у коју 
канту за смеће, којим данима и на које ће бити дина-
мика одвајања отпада. 

До сваког кутка
– Ову акцију спроводимо предавањима и видео 

записима, али смо на лице места донели и посуде 
за одлагање отпада – каже Драгана Росић из КЈП 
„Златибор“ Чајетина. – Видели сте, ту су зелене и 
плаве канте, а на плавој је и упутство како се од-
лаже отпад. Ово је добар пример како ће у прак-
си поступак изгледати. Нећемо запоставити ни 
остале школе, па пре увођења примарне селек-
ције која се планира за јесен, обићи ћемо и 
децу у издвојеном одељењу. Кад год се укаже 
прилика да одрадимо презентацију и у дру-
гим школама, радо ћемо се одазвати. 

Да су најмлађи укључени у решавање еко-
лошких проблема током свог школовања на 
подручју општине Чајетина, указују про-
грами које организује ОШ „Димитрије 
Туцовић“, која је 2014. Године међу 
првим у Србији добила сертификат 
еко-школе. Деца у школи пролазе кроз 
најразличитије еколошке активности 
са професорком биологије Зорицом 
Милосављевић. 

– Од 2014. године у холу школе 
стоје канте, чепови, лименке, па-
пир... Примарна селекција код 
нас активно постоји осам годи-
на – подсетила је она. – Осим 
што прикупљамо отпад, ми га и 

продајемо. Бавимо се израдом 
радова од отпада за Еко-ва-

шар који ћемо одржати крајем 
школске године. Деца су укљу-

чена. Мења се и понашање и си-
туација у поступању са отпадом. 

Надам се да ће овај нови приступ, 
када стигну канте, када свако до-

маћинство почне да брине о свом 
понашању, променити набоље ситу-

ацију у целој општини.

Отпад на еко-вашару
Ученица Тијана Петровић рекла је 

више о еколошким активностима и 
пројектима еко-школе.

– У школи се бавимо селекцијом 8 годи-
на, тако што од првог разреда прикупља-

мо лименке, одвајамо чепове... На крају 
школске године правимо разне ствари од 

старе одеће и кеса, које потом продајемо на 
Eко-вашару. Трудимо се да направимо што 

занимљивије рукотворине које би могле да 
се користе и касније. Ми смо са селекцијом 

упознати, а с нама и наши родитељ, па може-
мо и са њима да разговарамо на ову тему. Ово 

је један леп пројекат и драго нам је што ће се се-
лекција проширити на цео округ. 

Ово је година у којој се у КЈП „Златибор“ реа-
лизују све активности које су предвиђене планс-

ким документима а односе се на примарну селе-
кицију у општини Чајетина која се реализује кроз 

програм „Подршка локалним самоуправама на путу 
ка ЕУ – Друга фаза“, почев од едукативних радионица, 

изградње централне компостане и рециклажног дво-
ришта, промене тарифног система па све до увођења 

примарне селекције отпада, која током лета почиње са 
радом у Чајетини. Приликом поделе канти и потписи-

вања уговора, сви становници Чајетине и Златибора до-
биће информације и брошуру са тачним упутствима како 

ће се и на који начин вршити селекција отпада.  

КЈП „ЗЛАТИБОР“: ЕДУКАЦИЈА  
УЧЕНИКА 8. РАЗРЕДА ИЗ ЧАЈЕТИНЕ  
О ПРИМАРНОЈ СЕЛЕКЦИЈИ ОТПАДА         

С циљем подизања свести суграђана о значају селективног сакупљања отпада,  
као и његовог раздвајања на месту настанка, представници КЈП „Златибор“држе 
едукативна предавања на ову тему у основним школама општине Чајетина  

Драгана Росић

Зорицa Милосављевић

Тијана Петровић 
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Н
акон паузе од две годи-
не, у просторијама биб-
лиотеке „Љубиша Р. Ђе-
нић“ у Чајетини, одржан 
је шести Екоквиз у орга-

низацији ОШ „Миливоје Боровић“ 
из Мачката. У квизу је учествовало 
шест екипа ученика школа из Мач-
ката, Шљивовице, Сирогојна, Љуби-
ша, Чајетине и са Златибора. Квиз 
се састоји од осам игара у којима 
су разноврсна питања и поређана 
по тежини.               

– Тематика квиза односи се на 
екологију и еколошке проблеме 
– рекла је Марија Спасенић, про-
фесор разредне наставе и један од 
организатора квиза. – Деца су до-
била материјал из којег су се при-
премала, а у припреми материјала 
учествовали су наставници биоло-
гије наше школе и обезбедили поуз-
даност чињеница и квалитет текста 
који су деца добила за учење. Сва-
ка школа је унапред добила мате-
ријал и ученици су имали довољно 
времена да се припреме. Такмиче 
се у осам различитих игара, од оних 
у којима морају да покажу знање о 
одређеним појмовима, до забав-
них, у којима су пресудни спрет-
ност и брзина.            

По њеним речима, свест о очу-
вању животне средине је код деце 

на завидном нивоу, а на настав-
ницима је да им ту свест продубе 
и обогате.

– Припремали смо се месец дана 
из материјала који су нам дали 
наши наставници – каже Јована 
Крејовић, ученица седмог разреда 
основне школе из Мачката. –  На-
дамо се добром успеху.            

– Мислим да су противници јако 
добри, не очекујем превише али се 
надам да ћемо освојити једно од 
прва три места – каже Мина Ради-
братовић са Златибора. – Веома се 
трудим да не загађујем околину и 

не бацам смеће било где, у кући га-
сим светло због чувања енергије, а у 
случају неког квара, на пример пок-
варене славине,  не чачкам сама већ 
се обратим родитељима.                 

У организацији овогодишњег 
квиза подршку су пружили на-
ставници и ученици школа учес-
ница, библиотека „Љубиша Р. Ђе-
нић“ успупивши свој простор, а ту 
су и спонзори који су припремили 
вредне награде за победнике. Неке 
од награда су карте завожњу „Голд 
Гондолом“, породична улазница за 
Дино парк, паметни сат, блутут слу-

шалице или ваучери за ски школе 
„Голд маунтин“ на Златибору.                

Прво место је освојила екипа из 
Основне школе „Миливоје Боровић“ 
из Мачката, друго место припало је 
ђацима Основне школе „Димитрије 
Туцовић“ са Златибора а треће еки-
пи Основне школе „Саво Јовановић 
Сирогојно“ из Сирогојна.                

Такмичење је надгледао струч-
ни жири који су сачињавали Дра-
гица Секулић, магистар биологије 
и креаторка квиза, Станојка Ђукић, 
такође креаторка, и Драгана Росић, 
представница ЈКП „Златибор“.   

ОДРЖАН ШЕСТИ ЕКОКВИЗ                         

Знањем до лепшег и 
чистијег окружења

У организацији ОШ „Миливоје Боровић“ из Мачката организован је шести општински 
квиз знања из екологије - Екоквиз, у чајетинској библиотеци „Љубиша Р. Ђенић“,  

као део активности у оквиру Међународног програма екошколе            

Прво место је освојила екипа из Основне 
школе „Миливоје Боровић“ из Мачката

Друго место припало је ђацима ОШ  
„Димитрије Туцовић“ са Златибора

Eкипи ОШ „Саво Јовановић Сирогојно“  
из Сирогојна припало је треће место

Учествовало је шест екипа ученика школа из Мачката, Шљивовице, Сирогојна, Љубиша, Чајетине и Златибора
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С
ело Гостиље је у про-
теклих 10 година било 
једно је од најпосеће-
нијих туристичких одре-
дишта Златибора. Посеб-

ну важност месту даје водопад на 
гостиљској реци Врело, који се об-
рушава са литице високе 22 ме-
тра,  а потом се низводно слива 
преко неколико мањих водопа-
да и слапова до ушћа у реку Ка-
тушницу.             

– Ми радимо 365 дана, и зими 
и лети, а сваке године број гостију 
је све већи – каже Мирослав Ту-
цовић, председник ТУ Гостиље. – 
Кад дођу, осећају се као своји на 
своме. Ко наиђе једном, вуче га 
да поново дође у неко друго го-
дишње доба. Путеви ка Гостиљу 
су проходни и зими, јер настоји-

мо свима да омогућимо прилаз 
чистим и безбедним стазама. То 
нам је на првом месту, а приро-
да сама пружила сво богатство 
које Гостиље има, па сви гости 
одавде одлазе задовољни... по-
себно странци који у све већем 
броју посећују водопад.  

Простор око водопада и дуж 
речног тока лепо је уређен и ук-
рашен степеницама од камених 
плоча, мостићима и одмoришти-
ма и са клупама на којима се 
може начинити кратак предах уз 
уживање у природним лепотама 
овог краја. У непосредној близи-
ни се налази и фудбалски терен 
и уређени базен за купање који 
се пуни изворском водом, а по-
четком јуна купалиште је отворе-
но за све посетиоце.                     

– Као и сва туристичка места 
на Златибору, и ми спремно до-
чекујемо ову туристичку сезону 
– наставља председник ТУ. – Ту-
ристичко удружење Гостиље  са 
својим радницима и пријатељи-
ма завршило је главно уређење 
око прилазних стаза водопади-

ма, и уређење зелених површи-
на. У нашем комплексу има дос-
та садржаја за децу: играоница, 
јахање на коњима... Овде им ну-
димо мир, тишину, прави одмор 
у нетакнутој природи.               

Гостиље је развило своју понуду 

када су у питању и преноћишта, 
а туристи се на тај начин боље 
упознају са културом и обичаји-
ма овог места и уживају у произ-
водима домаће радиности.                

– Ова стаза је одлична, а при-
рода и ваздух су идеални – каже 

посетилац водопада. –  Ја сам 
асматичар, а ово ми прија као 
најбољи лек и најуспешнија те-
рапија. Лако смо сишли... мада 
се зна да је бар десет пута лакше 
сићи него успети се.          

– Пријатно сам изненађен, све је 
лепо уређено, природа је фантас-
тична – објашњава туриста. – Ис-
плати се вратити се овамо поново.                   

– Први пут сам овде, одушевље-
на сам природом и лепотом Гос-
тиља – вели други посетилац. 
– Обишли смо пећину која је ос-
тавила незаборавни утисак на 
нас, као све је остало што смо до 
сада обишли.                

Читав овај локалитет је турис-
тима веома атрактиван па се све 
више ради на његовом уређењу, 
како би гости одавде одлазили 
задовољни.  

365
Златна планина пружа прилику за одмор свима који воле  
да истражују и да уживају у нетакнутој природи. На само  
25 километара од Златибора налази се село Гостиље које је 
богато водом и лековитим биљем, и представља праву ризницу 
свежег, здравог ваздуха, па ово село годишње посети  
око 65 хиљада туриста из земље и иностранства

ВОДОПАД У ГОСТИЉУ: ОМИЉЕНО ОДРЕДИШТЕ   

дана  
лепоте и 
здравља

Мирослав Туцовић
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ОРГАНСКА ПРОИЗВОДЊА ЈЕВРЕМОВИЋА У БРАНЕШЦИМА           

Домаћа јаја за дуг живот
Заживела је идејa синa Владанa, а мотив домаћинства није зарада већ здравље

Радоје Јевремовић Владан Јевремовић

У 
чајетинском селу Бра-
нешци развијена је ор-
ганска производња 
јаја, а главни мотив до-
маћинства Јевремовић 

није зарада већ здравље. Радоје 
и Милена Јевремовић, након 
што су силом прилика остали 
без сталног запослења, одлучи-
ли су да се баве пољопривредом 
и узгојем домаћих животиња, па 
заједно са синовима, снајом и 
унучадима унапређују сопстве-
но домаћинство.                

Како покренути посао на селу 
питање је за размишљање које је 
постало свакодневница многих, 
било да нису запослени, раде 
за нередовне или мале плате, 
или су већ годинама у томе али 
имају потребу за додатним при-
ходима. 

Радоје Јевремовић дуго се бави 
сточарством и на свом регистро-
ваном домаћинству узгаја краве, 
овце и свиње, а од пре три годи-
не, започео је и са производњом 
органских јаја. Међутим, како 
каже, пољопривреднику никада 
није било теже јер је дошло до на-
глог повећања цена сточне хра-
не и приходи су сведени на ми-
нимум.               

– Од крупне стоке имамо девет 
крава музара, 15 свиња, 30 оваца 
и око 500 кокошака носиља и тов-
них пилића – прича Радоје. – Син 
је кренуо са производњом орган-
ских јаја па ћемо видети како ће 
проћи, с обзиром да је дошло до 
поскупљења сточне хране а от-

купне цене су и даље исте. Млеко 
је 30 динара по литру, цена кон-
центрата за живину је 60, за кра-
ве око 50, док је цена кукуруза 45 
динара.                  

Идеју за бављење произ-
водњом органских јаја добио је 

син Владан, и уз помоћ укућана  
опредметио је своје слатке снове. 
Пре три године набавио је десет 
кока носиља, а затим постепено 
увећавао основно јато које тре-
нутно броји око 500 кокошака. 

Органска производња заснова-
на је на томе да живина прово-
ди што више времена у природи, 
да се креће по тлу које није тре-
тирано ђубривима и да се храни 
оним што нађе у природи, уз не-
знатан додатак кукуруза.             

– Услови за настанак органс-
ког јајета јесу да кокошка мора 
да има слободан испуст, да се 
креће и пасе, да чепрка, храни 
глистама и црвићима – објашња-
ва Владан. – У зимском периоду 

оне слабо носе а на пролеће, када 
крене вегетација, носивост се по-
већава. Након изношења јаја из 
објекта где бораве кокошке, носе 
се на класирање и стављање пе-
чата који свака фарма треба да 
има. Сходно класи у којој се на-
лази, свако јаје има своју цену, а 
на мојој фарми креће се од 14 до 
16 динара. 

Све послове везане за произ-
водњу органских јаја овај мла-
ди човек обавља уз помоћ својих 
укућана, а проблем око пласма-
на нема јер се у непосредној око-
лини налази велики број ресто-
рана и угоститељских објеката. 
План на овој регистрованој фар-
ми за наредни период, јесте про-
ширење легла како би се подми-
риле све потребе тржишта. 

Од крупне стоке имају девет крава 
музара, 15 свиња, 30 оваца и око 500 
кокошака носиља и товних пилића

Проблема око пласмана нема, како би подмирили све потребе планира се проширење капацитета
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П
од покровитељством 
општине Чајетина на 
Златибору је од 3. до 5. 
јуна одржана 15. Поли-
цијада. Манифестација 

је окупила угледне званице из 
врха Министарства унутрашњих 
послова, а уз њих и представнике 
синдиката бугарске, словеначке, 
црногорске и македонске поли-
ције, али и представнике синди-
ката других делатности Републи-
ке Србије.                  

– Циљ нам је да кроз спорт, 
дружење и забаву, покушамо 
да оформимо Балкански син-
дикални фронт, који ће окупља-
ти полицију из свих балканских 
земаља – рекао је Лазар Ранито-
вић, председник Синдиката срп-
ске полиције. – Потребно је на-
правити што јачу организацију 
која ће лакше моћи да доноси и 
предлаже законе за безбедност 
свих грађана, али и полицијских 

службеника. Ово је, иначе, до 
сада најмасовнија „Полицијада“ 
са 1.500 учесника, јер ту су коле-
ге из свих крајева Републике Ср-
бије.               

На почетку манифестације 
добродошлицу свим присутни-
ма пожелео је заменик председ-
ника Општине Милоје Рајовић 
речима:                  

– Добродошли у општину Чаје-
тина и туристички центар Зла-
тибор. Ми ћемо се потрудити да 
у наредне две године изградимо 
нових 15 фудбалских терена, за-
вршавамо и неколико хала, ра-
димо бициклистичке и пешачке 
стазе. Надам се да ћемо, када је 
реч о спорту, бити планина „број 
један“ у Србији. Сигуран сам да 
ћемо се у добром здрављу виђати 
и наредних година.                 

На овогодишњој Полиција-
ди „Златна медаља“ за заслуге и 
херојски чин уручена је оцу на-
страдалог полицајца који је дао 
живот бранећи јавни ред и мир. 

О значају који има ова мани-
фестација и зашта се председни-
ци колега из балканских земаља 
залажу, говорили су Кристијан 
Млекуш, председник Синдиката 
словеначке полиције, и председ-
ник Независног синдиката поли-

ције Северне Македоније Гоце 
Делчев-Тодев.  

– Добили смо пуно добрих идеја 
од српских колега и пријатеља, а 
и они од нас. Наша порука је: по-

лицајац је полицајац без обзира 
где обавља посао и свака држава 
треба да унапреди њихов статус.                 

– Петнаест година постојања 
Полицијаде користимо не само 

у делу организовања спортских 
игара, већ и у делу да синдикал-
но, статутарно и правно реши-
мо проблем, како би безбедност 
свих грађана била што већа.                  

Спортске дисциплине у којима 
су се екипе и појединци такми-
чили биле су мали фудбал, бас-
кет, одбојка, пецање, стрељаштво, 
тенис, стони тенис, шах, пикадо, 
повлачење конопца и трчање. 
Саставни део овог догађаја и 
дводневног боравка на Златибо-
ру био је и туристички обилазак 
Стопића пећине, гостиљског во-
допада, посета Мокрој Гори и Др-
венграду, која је организована у 
сарадњи са Туристичком органи-
зацијом Златибор.              

Подршку у организацији ма-
нифестације дали су општина 
Чајетина, Туристичка организа-
ција Златибор, Предузеће „Злати-
борац“ и Пивара „Хајнекен“. 

НА ЗЛАТИБОРУ OДРЖАНА 15. ПОЛИЦИЈАДА

Полицијске 
спортске игре

Реч је о најмасовнијем 
спортском 

сусрету радника 
Министарства 

унутрашњих послова 
Републике Србије.  

– Циљ нам је да кроз 
спорт, дружење  

и забаву, покушамо 
да оформимо 

Балкански синдикални 
фронт, који ће 

окупљати полицију 
из свих балканских 

земаља – рекао 
је Лазар Ранитовић, 

председник Синдиката 
српске полиције

Лазар Ранитовић

Гоце Делчев-Тодев

Кристијан Млекуш
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С
аша Гајовић је по пореклу Бе-
ограђанин, по образoвању 
правник, а у души новинар и 
писац. Новинарством се ба-
вио читав век, и само је пред 

крај време посветио и нечем другом, 
радећи као државни секретар Минис-
тарства културе и информисања (али  
и ту задужен за медије), и с тог мес-
та отишао у одавно заслужену пен-
зију. Станује надомак куће „Политика“ 
у којој је радио – од редакције „Поли-
тике експрес“, до ТВ Политике, највеће 
мале телевизије оног времена којој је 
био на челу у време њеног процвата.

Пријатељи и познаници виђају га 
редовно у парку крај здања Народне 
скупштине, или у оном што скупа с 
бронзаним Нушићем, Народним му-
зејом и Народним позориштем краси 
Трг Републике.

Понекад скокне и до Златне плани-
не, али све ређе. Јер, пре три године 
пренео је у Београд и брижно пази у 
властитом стану. Не баш целу, али и тај 
делић му је променио живот.

Срели смо се у тесном кафеу на Тргу 
Политика у понедељак, 4. априла, да 
пребирамо по заједничким успомена-
ма, кад се намах лупио по челу:

– Знаш ли да је данас међународни 
Дан напуштених животиња – питао је, 
зазвао љубазну келнерицу да поручи, 
па не сачекавши одговор наставио: – 
Неком је овај дан прилика да преиспи-
та савест, а мени празник који славим 
зато што сам смањио број тих несрећ-
них створења. Јесте да је комада један 
– али је вредан.

  Прича коју је потом испричао није 
смела остати незабележена. Ево је:

Случајна љубав
Априла 2019. године на Златибору 

је одржана нека од Скупштина РАБ-а, 
Удружења радио станица Србије, а 
позвали су Александра због негдашњег 
уредниковања ТВ Политиком и зарад 
актуелног посла у Министарству, а са 
њим „у пакету“ и супругу Тању, дуго-
годишњу радио водитељку која је 
умела зналачки да обоји своје емисије 
лепотом и истином, дакле на најбољи 
начин.

– Пред повратак за Београд, одлу-
чили смо да прошетамо око језера, да 
се опростимо од оног божјег спокоја 
и лепоте – почео је да испреда причу. 
– Кад, пред неком кућицом угледасмо 
насмејану баку с унучицом, и мало 
бело штене како раздрагано скакуће 
унаоколо. Застали смо на час пред 
дирљивим призором, науживали се, 
па наставили даље и не слутећи шта 
нам се спрема.

У повратку, са супротне стране 
језера угледали су групу дечака која 
се играла добацујући се лоптом, али 
кад су пришли ближе, скаменили су се!

– Није била лопта већ оно мало бело 
штене – наставио је. – Срозао сам се од 
ужаса, пришао им и укорио их строгим 
гласом. Нису схватали у чему су погре-
шили, али мали псић јесте! Јер, истог 
трена ми је пришао и склупчао ми се 
крај ногу. Био је престрављен, тресао 
се као прут, а они момчићи увређени 

што сам им омео забаву. Узео сам га 
у наручје...

Никада није био псетомрзац, али 
сви су знали да је противник држања 
животиња у стану, па и паса, а супруга 
Тања нарочито!

– И, шта ћемо сад – упитала га је 
тобож забринуто.

– За Београд – одговорио је кратко. 
Пред улазом у кућу дочекао их је син 

Милош и истог часа малишана однео 
код ветеринара да попије лековити 

сируп, а изјутра поново како би га 
вакцинисао.

– Тања и Милош су га назвали Паки, 
а за мене је био и остао Шврћа, по 
оном новинском стрип-јунаку наше 
младости – рекао је сетно. – Ујутру чека 
да се пробудимо, па у једном скоку за-
врши у кревету, између нас, и завирује 
нам у лица не би ли установио како смо 
расположени. Немам појма како сам 
проживео живот без такве радости, 
а искрено прижељкујем да, кад нам 
дође време неминовног растанка, ја 
одем пре њега. Ваљда ће тако и бити, 
јер мени је седамдесет прва, а Шврле 
за собом има само три године.

Анамнеза и дијагноза
Онда смо ламентирали над ружном 

и тужном истином да још ниједна ва-
рош у Србији нема гробље за кућне 
љубимце, а да је њихов укоп изван тих 
(непостојећих) вртова успомена „кому-
лани злочин“ и кажњиво недело! Још и 
да је сељацима лакше, јер свог највер-
нијег друга или најумиљатију другари-
цу могу да покопају под дрветом иза 
куће, па да им обилазе почивалиште 
кад им навру сећања и опхрва туга. 

– Страшно – намах се сневеселио. 
– Баш недавно сам прочитао да су на 
археолошким локалитетима древног 
Египта Спеос Артемидос, Бени Ха-
сани, Сакара и Бубастис откривена 
мачја гробља с малим саркофазима и 
мумијама љубимцима из времена XII 
династије, дакле пре четири хиљаде 
година? Ето колико смо одоцнили...

Готово се увредио на питање шта 
раде са Шврлетом када их посао или 
живот одвуку некуд ван Београда јер, 
рече, свуда га воде као члана породи-
це, не може друкчије, а послушан је, 
добродушан и довољно мали да га 
примају чак и у авион!

– Ма, одвели бисмо га на Златибор, 
али се прибојавамо да му не навале ус-
помене, да се не растужи – одговорио 
је на непостављено питање. – Таман 
се навикао на велеград, што бисмо га 
одвикавали? А, да будем поштен, мало 
зазирем и од открића да је некад био 
нечији, да се не препознају. Мада, ако је 
онако мали сам виленио по Златибору, 
испало је боље што га је тај „најбољи 
друг“ из пређашњег живота напустио.

Онда је однекуд исукао свој лични, 
мобили телефон, па упро прстом у ек-
ран и осветлио га, а тамо – он и Шврћа.

– Неко на деск-топу држи фото-
графију родитеља, девојке, супруге 
или деце, а ја њега – прошаптао је 
замишљено. – Најбољег и највернијег 
другара. Не, моји ми не замерају, они 
најбоље знају шта је и како је.

ЗАШТО ВОЛИМ ЗЛАТИБОР: АЛЕКСАНДАР ГАЈОВИЋ

Мој најбољи друг

Први пут у кући
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За собом има дело као да је проживео три плодна људска века, доказујући  
посредно да и књижевност може бити – тешкоатлетска дисциплина

К
ад је неко посвећен послу и 
обавља га са страшћу, најтеже 
му је да „подвуче црту“! Али, не 
пред Најправеднијим Судијом с 
којим ће се свако од нас суочити 

једног дана, већ пред доконима. Зато је 
Петар ретко или како сам каже „када баш 
није могао да избегне“, пред неким отва-
рао душу или давао интервјуе. Каже да 
нема више шта да каже, цитира Андрића 
из романа На Дрини ћуприја: „Будале га-
ламе, паметни ћуте, а фукара се богати.“ 
Ако може да бира, он би у паметне. Шали 
се на Златиборски начин: „Ако ћутим бар 
ће помислити да сам паметан а пошто не 
говорим не могу да виде да сам глуп.“  Па 
ипак, дознавши да је ова прича намење-
на „Златиборским вестима“, допустио 
је досадном радозналцу да се укрца на 
брод којим ће скупа можда запловити 
пучином његових успомена. 

Сваком разговору за новине претходи 
бар делимично упознавање са животом 
и делом саговорника, Али, уследило је 
чудно изненађење! Наиме, испоставило 
се да Петрова „краћа радна биографија“ 
заузима простор као и обимна путописна 
репортажа, ако не и већи, да је уредио 
књига за осредњу библиотеку, као аутор/
приређивач/уредник потписао више него 
што ће их многи икад прочитати и да се 
напримао награда и признања за три 
плодна списатељска века! А ако је неком 
радна биографија таква и толика, то је 
најбоље сведочанство да воли посао 
којим се бави и да му је посветио себе, 
читав живот. 

Оно што не пише је да је Петар рођен 
у Титовом Ужицу 1968. године, да је од-
растао у Чајетини, да живи у Београду, 
а ради у Службеном гласнику, једној од 
највећих издавачких кућа у Србији као 
извршни директор Сектора за издавање 
књига.

Најдражи интервју
Иако у временској оскудици, разго-

варали смо опуштено и уз кафицу у ње-
говој канцеларији претрпаној књигама 
повише БИГЗ-а, о свему и свачему: о за-
нимљивостима и актуелностима, зајед-

ничким пријатељима, позориштима и ка-
фанама, писцима и њиховим делима, чак 
и писмености... о свему, само не о оном 
што је било разлог нашег сусрета. Иако 
пише текст по позиву из Тринити колеџа 
из Даблина о нобеловки Олги Токарчук 
коју је као критичар „открио“ пре четврт 
века, нашао је времена за мене, односно 
за Златиборце. 

– Па, рекох ти да сам увек избегавао 
да дајем интервјуе – изустио је и срозао 
саговорника у безнађе. – Увек сам желео 
да мој живот и дело буду мера искре-
ности и истине мога живота а не оно што 
би о себи изговорио. Ми Срби погрешно 
тумачимо и баштинимо Хегелов израз 
„самосвест“, као оно што ми мислимо 
о себи. Међутим у Хегеловој немачкој 
класичној идеологији то није наша већ 
нечија друга слика о нама, истинита, без 
самодопадљивости и улепшавања. Да 
би знали ко смо заиста треба да питамо 
некога другог или да се „огледнемо“ у 
другом. Али, када ме већ питаш, најбољи 
интервју или изјаву сам дао једном Ни-
коли из Чајетини, ученику петог разреда 
(сада је већ можда и осми?) ОШ „Дими-

трије Туцовић“. У ту школу сам ишао и ја, 
у њој су ми радили отац и стриц, а у мом 
животу и нашој кући „Школа“ се писала 
великим словом. У ствари прво се јавила 
његова мама Бранкица и замолила ме 
да помогнем њеном сину, који је добио 
„домаћи задатак“ да напише писмени 
рад о „завичајном писцу“. И схватио сам 
да сам за неке наставнике у мојој школи 
ја ипак „завичајни писац“ (ето праве „са-
мосвести“!) што ме је прилично изнена-
дило јер последњих деценија из завичаја 
не стижу баш добре вести, само гласови 
о нестанку пејзажа, кућа и простора које 
смо волели, болести и смрти драгих људи. 
Ваљда су оне друге вести намењене не-
ким срећнијим људима. Дечак је прво 
био разочаран јер му је запао непознат и 
компликован писац: „коска“, како млађе 
генерације именују тешке задатке. Прис-
тао сам, наравно, али сам га замолио да 
ми достави питања која га занимају, а да 
би знао каква, послао сам му и неколико 
својих биографских података.

Испоставило се, међутим, да је мом-
чићу послао ону своју „краћу радну би-
ографију“. Али, на Петрово изненађење, 

питања су стигла запањујуће брзо, па се 
и он потрудио да на њих тако одговори.

У књизи Драги мој Петровићу Мило-
ван Данојлић каже (цитирам по сећању): 
„Враћамо се на наш кућни праг да одго-
воримо себи зашто се наша душа није 
примила у белом свету....“ Ја можда те 
одговоре и знам из позиције и искуства 
мога већ деценијског београдског жи-
вота, али бојим се да ме тамо, у мом 
завичају, то више нико неће питати. 
Вероватно интуитивно знају да се нигде 
не може отићи, да су даљине, каријера, 
живот само путеви са којих се неко мора 
увек вратити, старији и грубљи, можда 
мудрији, потрошенији и отрованији жи-
вотом, али свакако или ипак онај који је 
некада отишао у наивној вери да се негде 
може отићи и да повратка нема. Али ето 
нашао се неко и то да пита, да ме врати 
на меру детињства јер је то једина мера 
којом ме данас у Чајетини, старог, умор-
ног и седог самеравају. То је мера зави-
чајне (и сваке друге) самосвести. Ево шта 
је написао (са ситним интервенцијама на 
словним грешкама):

О младости
У  време мог детињства, пре више од 

четири деценије, Чајетина је била као 
парк. Било је довољно само неколико 
минута да из „градског окружења“ будем 
у природи, да ли на Главици изнад школе, 
да ли на ливади где су сада игралиште и 
стамбене зграде, или у шуми око Чаје-
тине где су данас углавном куће. Нисмо 
имали мобилне телефоне и родитељи 
нас нису тражили: за њих смо били „ту 
негде“, а тако је и било; долазили смо 
кући на ручак на време иако је мало ко до 
нас имао сат. Парк на који ти мислиш је 
некада би део старог школског дворишта 
(касније преуређеног у врт), јер је на 
месту где је сада библиотека била шко-
ла, па касније „прогимназија“ (то је нека 
врста увода у гимназију, бар како сам ја 
тада разумео), све време мог детињства, 
биоскоп и место где су се одржавале раз-
не приредбе за важне дане или државне 
празнике, када смо рецитовали, певали и 
свирали. Ја сам углавном свирао јер сам 

ВЕЛИКИ ЉУДИ МАЛЕ СРБИЈЕ: ПЕТАР В. АРБУТИНА

Самосвест као  
благослов или осуда



25јун 2022. године

од четвртог до осмог разреда био члан 
школског оркестра, а неколико пута сам 
и рецитовао. 

Биоскопске представе су биле поне-
дељком и четвртком – у 13 часова за ђаке 
и у 19 часова зими, а у 20 часова лети за 
грађанство. Често сам гледао обе пред-
ставе. Стара киноапаратура за прикази-
вање филмова имала је лош тон па смо 
стране филмове гледали без проблема, 
језик нисмо разумели а за пуцњаву и екс-
плозије није нам баш требао јасан тон. 

Са домаћим филмовима је био про-
блем, једва само разумевали шта глум-
ци причају. Када су приказивали филм 
„Ужичка република“, а било је то чим је 
снимљен, мислим да је биило 1976. или 
1977. године, донели су нову апаратуру 
да би гледаоци могли да разумеју шта 
глумци причају. Тада сам за два дана 
пет пута гледао тај филм, упамтио сам 
све реплике и могао сам да их препричам 
од речи до речи. 

Ту сам почео да глумим, мислим да 
сам тада био четврти разред, прво у 
представама „Ерског хумора“ (текстове 
је писао Михајло Ћуповић - Ћупо) са 
којима смо наступали по целој Србији 
на „Турнирима духовитости“, а после 
и у неким скечевима и представама. У 
последњој представи „Хитлер у партиза-
нима“ глумио сам Хитлера, односно бор-
ца који у некој партизанској предстваи 
глуми Хитлера. Тада смо много више 
гледали филмове али смо и читали књи-
ге, поготово када смо сазнали да су неки 
филмови снимљени по књигама. О томе 
смо причали у парку, седећи на клупама 
или кријући се у багремару који је онда 
окруживао парк. Тада сам маштао да 
будем глумац, режисер... или већ нешто 
тако. Висио сам са кино-оператером Ми-
ленком Раковићем сваки дан, помагао му 
да носи ролне филма из поште, премота-
вао филмове, лепио траку... 

Књиге које буде радозналост
Библиотека се налазила у центру 

са доње стране зграде у којој је била 
продавница „јединица“, мислим да је 
тамо сада „Аман“, или нешто слично? 

Ту је било неколико малих просторија 
и читаоница. Књиге су биле углавном 
у подруму јер нису све могле да стану 
у тај мали простор. Чувени библотекар 
Љубиша Ђенић – Пујо је већ био у пен-
зији али (будући да ми је кум) када би 
ме срео на улици са књигом увек ме 
је питао како ми се свиђа. Постављао 
ми је питања да провери да ли сам 
је заиста прочитао. Неке књиге нам 
нису дали да износимо из Библиотеке 
па смо их читали у читаоници: ту, и 
у парку смо најчешће и били, погото-
во када је било ружно време. Парк је, 
ипак, био наш свет и место састанка 
одатле смо отишли у живот, драго ми 
је да је још тамо.

Ето, свет који ти видиш био је у моје 
време мало другачије организован али 
је ипак све било ту, парк ми је и данас 

двориште, а библиотека напокон комши-
лук, све је баш како треба, само ја више 
нисам тамо. Нема везе, драго ми је што 
тај и такав свет постоји.

Када сам се учланио у библиотеку, а 
мислим да је то било 1976 године, био 
сам први разред, узео сам две књиге. 
Једна је била Стивенсоново „Острво са 
благом“ а друге се не сећам. Мислим да 
је „Острво са благом“ прва књига коју сам 
прочитао сам. После сам је још неколи-
ко пута прочитао, и погледао неколико 
филмова (чак и један цртани) који су 
снимљени по њој. Мислим да ми је до 
данас то посебна књига јер сви трагамо 
за неким благом у животу, са гусарима 
или без њих. 

Када сам кренуо у школу једва сам 
знао да читам, нисам ишао у обданиште 
(није га ни било) и чувала ме је баба, 

а слова сам мало срицао из новина и 
дечјег часописа „Тик-Так“ који ми је отац 
доносио. Не сећам се да сам због тога 
био несрећан, иако данас не могу да за-
мислим живот без књига. Касније смо 
читали дела Марка Твена и Џека Лондо-
на, занимале су нас авантуре њихових 
јунака, или Карл Маја и његовог „Вине-
туа“. Чудно ми је било касније када сам 
сазнао да Карл Мај никада није био на 
„Дивљем западу“ а тако је уверљиво пи-
сао о томе? Машта је све, одведе те тамо 
где ниси био и све буде тако убедљиво 
и стварно. 

Можда сам и сам због тога почео да 
пишем. Имао сам омиљене књижевне 
едиције: то су била „Плава птица“ и 
„Кадок“, све сам прочитао од тих књига 
које је пре Другог светског рата почео 
да издаје чувени београдски књижар и 
издавач Геца Кон, а после рата настави-
ло Издавачко предузеће „Просвета“. Ту је 
било све и свашта: „Ратови звезда“ Џорџа 
Лукаса по којима је касније снимљена 
филмска сага, објављени су прво у тој 
едицији.  

Клупа које нема
Желео бих да поново седнем у своју 

клупу иако верујем да је више нема а 
волео бих да је баш она ту са свим испи-
саним и урезаним именима на њој, ваљ-
да би ми се са тим именима вратила и 
лица у сећање, иако многих више нема. 
Да, радо бих вам причао како се постаје 
писац, иако ни сам нисам сигуран како 
се заиста постаје то што сам ја постао? 
Ваљда једном осетиш да је тај свет слова 
твој свет, и да је то твој начин да кажеш 
оно што не можеш на други начин. 
Можда бих вам причао о свему ономе 
што је нестало па је писцима остало да 
чувају макар сећања на људе и догађаје, 
чак и онда када нешто измисле. Можда 
и међу вама има оних који не знају да 
играју фудбал као ја, или који не желе да 
униште свет као луди научници, па онда 
одлуче да га сачувају у својим причама, 
песмама или романима...

Довољно? 
М. С.

Са прабабом Милицом – Мицом Чајетинска зима 1976.Матурант

Са мајком Јелицом на Водицама
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И бог, и сотона
У уторак, 28. јуна, у свим храмовима Српске православне цркве обележава се Видовдан, 
а у литургијама ће се спомињати сви који су положили животе на олтар отаџбине

К
оја је улога датума у 
српској повести и шта 
се крије иза афори-
зма који вели да смо 
сви деца дезертера 
из 1389. године. Или,, 
да ли је Видовдан 

ипак паганска светковина?
Када је Јосиф Висарионо-

вич Стаљин одлучио да опали 
шамарчину непокорном југо-
словенском (“ревизионистич-
ком”) руководству, водио је 
рачуна да то буде управо на 
Видовдан, 28. јуна 1948. годи-
не. Резолуција Информбироа 
темпирана је тако јер је овај 
негдашњи богослов врло добро 
знао да јужни Словени уопште, 
а Срби посебно, имају чудно 
ирационалан, фаталистички 
однос према свим датумима, 
а према овом нарочито. Да се 
неко не би упитао откуд он то 
зна, дужност да упре прстом 
против ФНРЈ поверио је Мо-
рису Торезу, председнику КП 
Француске, који о овом није 
имао појма. 

Лукави богослов
Заиста, Срби као да имају 

више разлога да се прибоја-
вају Вида, него да славе његов 
празник Видовдан! Тог дана су 
се збили многи догађаји који су 
претходили великим страдањи-
ма српског народа: битка на 
Косову која је, иако завршена 
без победника (јер погинули 
су и Лазар, и Мурат, а Турци 
су се опоравили и наставили 
поход на Европу тек шездесе-
так година касније) условила 
је растакање српске средњо-
вековне државе и вишевековно 
ропство, а затим Сарајевски 
атентат, када су, како тврде 
неки историчари, аустријски 
милитантни кругови, уз „несеб-
ичну помоћ“ из Немачке, свесно 
жртвовали престолонаследни-
ка најстарије европске монар-
хије како би добили повод да 
снагом оружја реше такозвано 
Балканско питање, због чега 
је страдао велики број са-
рајевскиих и босанских Срба 
православаца, да би Србија, 

током рата који је уследио, 
изгубила трећину мушког ста-
новништва, а замало и државу.

Неко ће свакако примети-
ти да је и велики Видовдански 
сабор на Газиместану, 28. јуна 
1989. године, који је одржан 
поводом обележавања шест 
векова од Косовске битке (а 
највероватније и учвршћивања 
власти управо устоличеног 
шефа партије), био прави 
детонатор за догађаје који су 
уследили током наредне деце-
није, и за све ово што нам се 
данас збива?!

Нису исти
Свети Вид, или Вито, како га 

називају браћа римокатолици, 
рођен је у Мазара дел Ваљи, 
на Сицилији, у трећем столећу, 
таман на време да доживи 
Диоклецијанова прогонства 
хришћана почетком наредног 
века. Наводно, после суровог 
мучења, намењена му је ужас-
на смрт у казану с кључалим 
уљем, из којег га је избавио 
анђео који се ту случајно зате-
као неким својим послом.

Беатификован је (прогла-
шен за свеца) 600. године, 
управо када је у провинцији 
Луканији настало дело „Мука 
по Виду“ (Passio S. Vitti) али га 
је Православна црква „увела“ 
у свој календар тек крајем 
претпрошлог века, или 1892. 

године. До тада, 28. јун био 
је посвећен пророку Амосу, а 
мало касније, после канонизо-
вања, и Светом кнезу Лазару.

Али православни словенски 
народи су га прихватили као 
наставак култа старог свесло-
венског божанства Вида – по-
знатог још и као Свевид, Све-
бор, Сутвит, Свантовит – који 
је у њиховом пантеону заузи-
мао место Хрона, оца Зевсо-
вог. Слично као и у хеленској 
космогонији Видови синови су 
Перун, бог грома, Сварог, бог 
ватре, Дабога, бог сунца и Во-
лос, бог стоке. Спомињали су 
га Прокопије, Хелмолд, Адам 
Бременски и Саксо Грамати-
кус, али, то се код нас не учи у 
школи, ни из историје, нити на 
катихизису.

По словенској митологији 
био је бог светлости, плодно-
сти, знања и ратничке победе. 
Ваљда због Видове (Свевидове) 
власти над светлошћу, његовом 
хришћанском пандану припи-
сује се способност да лечи сле-
пе и слабовиде.

Највећи храм Виду његови 
следбеници Срби изградили 
су на северној страни острва 
Руген (што је германизова-
ни словенски назив Рујан), уз 
обалу Балтичког мора, али је 
као паганска богомоља раз-
орен 1162. године иако су га 
хроничари спомињали као 

пандан грчком Партенону на 
Акропољу). Неки хришћански 
фундаменталисти упорно твр-
де да је оличење незнабоштва, 
па чак, ни мање ни више, него 
Сотонин син, лично.

Наш Вид, њихов заштитник
Данас се видовдански мит 

везује за Косовски бој. По на-
шем етнологу Драгомиру Ан-
тонићу, обичај налаже да се 
тог дана не игра и не пева, а 
свуда се оживљавају сећања 
на Косовску битку, кнеза Лаза-
ра и све остале српске јунаке, 
док старији тврде да се у поноћ 
воде промене, па се из бистре 
премећу у крвавоцрвене јер 
је још веома много српских 
јунака изгинуло од Косовског 
боја до данас. Обичај је и да 
се по храмовима Српске пра-
вославне црке држе парастоси 
не само палим косовским јуна-
цима, већ и свим осталим изги-
нулим ратницима.

Занимљиво је да га је квар-
нерски град Фјуми узео за 
заштитника, али је одавно, 
с временом, пао у заборав. 
Ријека га се сетила тек 1991. 
године, и од тада га слави 15. 
липња (јуна) по грегоријанском 
календару – тринаест дана пре 
православних. Да ли то зна-
чи да смо некада заиста били 
браћа?

М. Симић

ИЗАЗОВ ЈЕДНОГ ПРАЗНИКА
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О
рганизатор већ тради-
ционалног Вишебоја је 
ТУ Јабланица у сарадњи 
с месном заједницом 
овог села, и јавним уста-

новама и предузећима општине, а 
покровитељ је Општина Чајетина.                

Подсећајући се не тако давног 
времена, Вукомир Божанић, пред-
седник ТУ Јабланица и један од 
организатора ове манифестације, 
рекао је како се у Јабланици у про-
шлом веку одржавало осам вашара 
који су лагано замирали, а од осам-
десетих година народ се окупљао 
још само за Савиндан.

Сећање на будућност
– На прелазу између ова два века 

друштвени живот у нашем селу ско-
ро да је замро – рекао је Божанић. 
– Али 2006. године, за десетак дана 
успели смо да се организујемо и 
направимо први вишебој, и да по-
зовемо телевизију из Чајетине. Ја 
сам се истог часа запитао –  шта ће 
ти људи уопште да сниме? Међу-
тим, Мирослав Весовић је напра-
вио емисију која се и дан-данас 
врти на друштвеним мрежама. Та 
манифестација је израсла у једну 
од најзначајнијих у овом делу Ср-
бије, и углавном су то догађања која 
одражавају начин живота и рада у 
овом селу у последња два-три века.                

Поздрављајући присутне, пред-
седник општине Чајетина истакао 
је колико је био битан ентузијазам с 
којим су локалној самоуправи тада, 

пре 17 година, представници Јабла-
нице говорили о важности стварања 
овакве манифестације која би ожи-
вела друштвени живот села .            

– Свака ова екипа, сваки овај 
такмичар који је данас дошао ова-
мо, на овај сеоски вишебој, је чувар 
српског села и чувар српске тради-
ције – рекао је Милан Стаматовић. 
– И ви, појединци, туристи, и људи 
који су дошли са стране да подрже 
манифестацију, такође дајете до-
принос за очување српског села. А 
некако смо и ми то препознали уз 

вашу подршку и сарадњу, тако да 
је данас општина Чајетина центар 
збивања у Србији и добро место 
окупљања.            

Традиционално, Вишебоју су 
присуствовали и представници 
општина Кнић и Рудо.            

– Кажу стари: боље да нестане 
нас него да нестане обичаја – надо-
везао се на причу о чувању тради-
ције Драгољуб Богдановић, начел-
ник општине Рудо. –  Наши обичаји 
морају се сачувати по сваку цену, а 
ово је један од предивних начина 

на који то раде и општина Чајети-
на, село Јабланица. То је пример и 
осталима како треба радити. 

Више боја Вишебоја
У спортском делу програма ово-

га дана најуспешнији су били Урош 
Милићевић у дисциплини скок у 
даљ, Марко Пурић у бацању каме-
на с рамена, Милош Ђурђић у пре-
влачењу кличка, Александар Драго-
вић у скоку увис из места, а Марко 
Пурић је био најбољи у превлачењу 
руку у суножном ставу.           

У трци коња најуспешније је било 
грло Лолан  Василија Планића, док је 
екипа „Златиборци“ победила у пре-
влачењу конопца.  У ручном стру-
гању дубећом тестером прво место 
је освојила екипа у саставу Славко 
и Мирко Вујовић и Милосав Дида-
новић, док су у престругивању тес-
тером кладаром најбржи били Љуба 
и Радојице Бакића. У вучи на вла-
ци коњском запрегом у једнопре-
гу најуспешније је било грло Путаљ 
Ивана Зорића, у двопрегу Цар Путаљ 
и Вихор Ивана Зорића, док је у вучи 
на влаци воловском запрегом побе-
до „уиграни воловски тандем“ Рушко 
и Баља Љубомира Анџића.                     

Манифестацији је присуствова-
ло преко 2.500 посетилаца, мешта-
на златиборских села, као и оних 
из околине. Посебно радује учешће 
младих такмичара, а највише мла-
дих је било и у публици, што  указује 
да ће се ова традиција успешно не-
говати и убудуће.  

ЈАБЛАНИЧКИ ВИШЕБОЈ 

Чувари традиције села            
Шеснаести Сеоски вишебој у овом прелепом златиборском месту почео је 

потпаљивањем катранице у суботу, 18. јуна, а такмичења у старим занатима, 
вештинама и спортовима одржана су дан после у пријатној атмосфери
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Д
рина етно – арт“ из Баји-
не Баште је основан 2008. 
године са циљем да оку-
пи ликовне ствараоце који 
су, као и култура, дуго били 

скрајнути на периферију друштвеног 
живота, и на државном, и на локал-
ном нивоу, каже председник овог уд-
ружења, Владисав Биљић. Различите 
технике и нивои ликовног образовања, 
стилови изражавања и уметнички на-
бој драгоценост су коју негују овакве 
асоцијације, што се види и на њихо-
вим изложбама.

– Удружење „Дрина етно-арт“ се 
представља с радовима 10 уметника, 
од којих су двојица скулптори, мада 
један ради дуборез, махом иконе . Оно 
што чини богатство сваког оваквог уд-
ружења је разноликост стилова. Има-
мо и акварела и комбинованих техни-
ка, уља на платну. Овај крај и његови 
људи заиста су окружени нечим што 
други могу да виђају још само на 
друштвеним мрежама. Није потребно 
много ни шетати, одлазити и долази-
ти  јер природа ту нуди много, много 

тога занимљивог. Поготову наша Баји-
на Башта, наша околина, са два језе-
ра, Дрином... заиста сваки поглед кроз 
прозор чини једну слику, тај прозор је 
само рам, а понегде има и имагина-
ције уметника који јој. даје боју...

Ово је други пут да су бајино-
баштански сликари били гости Кул-
турног центра Чајетина, учвршћујући 
тако пријатељске везе и сарадњу две 
општине, али и стварајући плодно 
тле за подршку овом виду културног 
изражавања јер је прилика за изла-
гање уметничких дела у галеријама 
све мање.

– Ако бисмо гледали по посети, или 
по односу најшире друштвене зајед-
нице према уметности и уметници-
ма, мислим да бисмо се повукли и 
прекинули са овим – додао је Биљић. 
– Међутим лична, појединачна свест о 
значају културе је оно што побеђује и 
што мора да победи. 

Организатор изложбе је Културни 
центар Чајетина, а слике и скулптуре 
изложене у Дому културе могу се по-
гледати до краја јуна. 

БОГАТСТВО РАЗНОЛИКОСТИ У ГАЛЕРИЈИ ДОМА КУЛТУРЕ 

Уметност мора  
да победи

УМЈЕТНОСТ СЕЋАЊА У ГАЛЕРИЈИ  
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

Лепота слутње 
и ишчекивања

Ово је пета самостална изложба коју је до сада прире-
дила сликарка Нина Лојовић Милинић из Требиња, 
иначе учесница и организаторка бројних колектив-

них изложби у региону. Покретачи њеног уметничког ст-
варалаштва и поимања света су истинска вера у људскост, 
врлине и љубав. Ова ликовна уметница је добитница Прве 
награде за допринос развоју уметничке колоније „Коло 
2020“.                  

– Реч је о три тематике повезане у једну идеју, ону о ле-
поти уметности и о томе шта уметник кроз уметност от-
крива и наслућује – рекла је ауторка. – Техника је акрил 
на платну, али ту су и оне комбиноване, тачније колаж са 
акрилом на платну.           

Изложба „Умјетност наслућивања“ састоји се од 30 слика 
подељених у три циклуса. Први се односи на српску ико-
нографију, други део чине урбане пејзажне структуре ка-
рактеристичне по својој тајновитости, а трећи циклус је 
мајчинство, у којем се лик мајке симултано прожима са 
ликом Богородице.             

О називу и самој  изложби више је рекла ауторка:                            
– Уметник наслућује да се нешто крије али он трага за 

истином у слици и животу. Три теме које су обухваћене 
изложбом деловале су неповезано, али управо та слутња 
уметника спојило је смену различитих токова у целину. Тај 
начин треба пренети посматрачу и гледаоцу да и он открије 
о уметности оно више и важније. Јер уметност не постоји 
само да би нас забавила, већ је она једна велика тајна. Пар-
цијално сам већ излагала по неколико радова из ове серије 
на многим колективним изложбама.                            

Изложба је отворена за посетиоце до краја јуна сваког 
радног дана од 10 до 17 часова у Галерији Културног цен-
тра Златибор.

У Галерији Културног центра на 
Златибору отворена је јунска изложба 
под називом „Умјетност наслућивања“ 

чија је ауторка сликарка Нина Лојовић 
Милинић која живи и ствара у Требињу                 
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П
редстављање књиге „Шљивовица – 
хроника села, људи и времена“ Све-
тислава Тијанића и професорке др 
Љиљане Костић одржано је 8. јуна у 
чајетинској Библиотеци „Љубиша Р. 

Ђенић“. О том делу је, поред аутора, говори-
ла и Боса Росић, етнолог, која се осврнула на 
важност постојања оваквих књижевних об-
лика као начина подстицања колективног 
памћења једног места кроз људе и догађаје у 
протоку времена.         

Књига је већ по изласку изазвала велику 
пажњу код мештана овог златиборског села, и 
оних чији су корени у њему. Та пажња и не чуди 
ако се има у виду да су људи, без обзира куда у 
свет пошли, дубоко везани за место из кога по-
тичу. Та љубав навела је и Светислава Тијанића, 
дугогодишњег и врсног новинара, да се уз по-
моћ ћерке „лати пера“ и сачини хронику села 
познатог не само по ракији шљивовици, већ и 
по ликовној колонији коју је дуго година орга-
низовала управо породица Тијанић, и по жи-
тељима који су остављали или још остављају 
важан траг у свом времену и простору.           

– Ово је жива књига – каже Светислав Тија-
нић. – У њој је мноштво живих људи; споменуто 
је више од 2.000 имена. Има ту и књижевника, 
и официра, занатлија, легенди, људи од угле-
да... Невероватно је колико то, када човек узме 
да чита, постаје све занимљивије?!              

Године 1866, бележи Тијанић, Шљивовица 
је имала 1.029 житеља, а међу 
њима „само 11 који знају писа-
ти“. Данас, по његовим истражи-
вањима, ово место има више од 
176 оних који су завршили фа-
култете и раде широм земаљс-
ког шара.           

– Схватио сам да бисмо сада 
требали да позовемо све те 
младе људе, да их окупимо, 
па са њима у селу Шљивовица 
направимо научни скуп са те-
мом „Како унапредити завичај“ 
– каже Светислав, а не зна се да 
ли се шали или мисли озбиљно. 
– Ти млади људи из света имају 
где да дођу и једва чекају да за-

пале свеће баби и деди, или да да их виде, 
изљубе и питају за здравље.                          

Велики захтев је пред себе поставио Светис-
лав Тијанић, јер у писању хронике не зависи 
много од писца већ и од људи преко којих се 
долази до правих информација о другима, о 
догађајима, или тренуцима важним за беле-
жење. Ни време у којем је настајала хроника, 
време короне, није било наклоњено писању 
књиге, али уз помоћ и искуство ћерке Љиљане 
Костић рукопис је завршен на задовољство и 
записничара, и мештана Шљивовице.              

– Мени је најинтересантнији онај део који 
се односи на шљивовачке легенде, заправо 
слика оног времена у последњим деценија-
ма 19.   и првој половини 20. века, јер је то 
слика здравог села, оног старог патријархал-
ног друштва који је функционисао на уходан 
начин – објашњава тајну успеха шљивовачке 
хронике Љиљана. – То је везано за она пре-
дања, оне приче које сам ја слушала као дете 
и на којима сам и одрастала. Мислим да је 

заиста та енергија и љубав коју 
је отац унео у овај посао неве-
роватна за његових 80 година!                        

Књига је изашла из штампе 
половином јануара ове године 
и брзо је распродата, што до-
вољно говори да су аутори били 
у праву: љубав према завичају, 
радозналост нових генерација 
да сазнају више о старим вре-
менима, жеља старијих да се 
сете људи и догађаја па и да 
сазнају нешто ново, велика је и 
права, а о томе треба говорити, 
писати и завичајно дисати. 

           Мирјана Ранковић 
Луковић 

ШЉИВОВИЦА МЕЂУ КОРИЦАМА

Нова прича 
старог писца
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К
ултурни центар Чајети-
на је већ у првој полови-
ни ове године завршио 
неколико важних ства-
ри на унапређењу рада 

и услуга. Једна од њих, било је 
реновирање и дигитализација 
Дома културе који има важну 
улогу у креирању одржавању 
културних догађаја и манифе-
стација у Општини, а самим 
тим, на радост мештана и гос-
тију, нури квалитетнији садржај 
у тако модернизованом објекту. 
У њему је у наведеном периоду 
одржано неколико представа, а 
гости су били стенд-ап комича-
ри Срђан Динчић и Драган Ма-
ринковић Маца, затим глумци 
Наташа Нинковић, Зоран Цвија-
новић, Миленко Павлов и Сне-
жана Савић... Од прошлог јуна до 
сада обележени су Дан општи-
не Чајетина, Дан ОШ „Димитрије 
Туцовић“, одржано је такмичење 
рецитатора, реализоване мно-
ге филмске пројекције, излож-
бе слика и скулптура домаћих 
и гостујућих уметника и удру-
жења...

Неговање будућих  
уметника

Дечји драмски студио „Бист-
ричак“, који преко 15 година 
ради у оквиру Културног цен-
тра, и ове године је изнедрио 
три одличне представе за децу, 
под уметничким руководством 
Биљане Здравковић глумице На-
родног позоришта из Ужица,. 

Недавно је Културни центар 
под покровитељством општине 
Чајетина прославио тридесет го-
дина постојања Фестивала „Деца 
међу нарцисима“ који је осмис-
лио песник Михајло Ћуповић, 
подсетио је Никола Смиљанић, 
директор ове установе културе. 
А негујући ту манифестацију, 
негује се и сећање на њеног 
творца и његова мисија: рад са 
младима на оплемењивању њи-
ховог литерарног изражавања 
уз подршку многобројних по-
знатих песника за децу који се 
радо одазивају позиву да буду 
кумови и гости Манифестације. 
Она је међународног карактера 
и окупља велики број талентова-
не деце која се из школа широм 
Србије и иностранства јављају 
на литерарни конкурс, а многи 
од њих стасавју у младе песнике, 
на радост организатора.

– Оно што нас у наставку лета 
очекује, а на шта смо такође по-
носни, јесте још једно дешавање 
у нашој организацији, а то је Ли-
ковна колонија „Трнава - Влади-
мир Митровић“ која се одржава 
у домаћинству породице Митро-
вић, а која ће овог августа обеле-
жити 30. година успешног рада 
– истиче Смиљанић.  

И спорт је део културе
– Морам подсетити да Кул-

турни центар има три сектора: 
културу, спорт и информисање и 
труди се да на свим пољима буде 
подједнако добар и посвећен за-
дацима. Време показује да то и 
јесте. Само у области спорта смо 
били партнери у организовању 

озбиљних такмичења која нису 
само локална. Добро смо се по-
казали и као домаћин заврш-
нице Лиге будућих шампиона 
и Златибор купа,  а задовољни 
смо кад је реч о том сегменту. 
Инфраструктура којом управља 
Културни центар је на распола-
гању свим нашим спортистима 
и важан је део успеха који су ове 
године остварили пре свих ко-
шаркаши и одбојкашице Злати-
бора.

Спортски објекти Културног 
центра Чајетина као и сваке го-
дине раде по уходаном распо-
реду. Искоришћеност стадиона 
Швајцарија је претходног лета 
била максимална, са више од 90 
припремних утакмица фудбал-

ских клубова из земље и окру-
жења. Исто се очекује и ове годи-
не, па је зато у пролећној сезони 
одрађена поправка терена и по-
стављање 700 квадратних ме-
тара новог бусена из Мађарске, 
какав се користи на најбољим 
српским стадионима. 

Културни центар је уткан у 
успехе локалних клубова који 
своје тренинге и утакмице раде 
на Швајцарији и у чајетинској 
дворани. Футсалери и одбојка-
шице су ушли у виши ранг, а 
кошаркаши су освојили дуплу 
круну у Кошаркашкој лиги Ср-
бије и АБА2 лиги. Клубови дру-
гог регионалног ранга тренира-
ли су у Чајетини у време првог 
овосезонског турнира у октобру, 
а припреме је обавио и подго-
рички Студентски центар, си-
гурно најпријатније изненађења 
АБА лиге. 

Више од 3.000 деце учествова-
ло је на два фудбалска турнира 
за млађе категорије, а Лига бу-
дућих шампиона је наставила 
25 година дугу традицију. Осим 
што је финале једног од најма-
совнијих такмичења у Србији 
одиграно на Златибору, дворана 
у Чајетини је викендима током 
зимских месеци била домаћин 
такмичарског центра за Злати-
борски и Моравички округ.

Информисање
Почетком године такође је 

креиран и нови изглед интер-
нет портала „Златиборпрес“ 
преко којег се већ више од де-
ценије врши благовремено ин-
формисање грађана и других за-
интересованих o дешавањима 
на подручју општине Чајетина. 
Редизајнирани портал има ве-
лики број прегледа на друштве-
ним мрежама – фејсбуку и ин-
стаграму. Текстови са интернет 
сајта www.zlatiborpress.rs се и 
даље, уз одређене допуне и из-
мене, читају у свим бројевима 
општинског билтена „Златибор-
ске вести“, који излази једном 
месечно.

– Квалитет рада нашег сајта 
потврђује чињеница да су тек-
стови и ТВ прилози „Златибор-
преса“ заступљени на бројним 
порталима који их редовно пре-
узимају, а прилози су емитовани 
и на регионалним и национал-
ним телевизијама – рекао је на 
крају Никола Смиљанић. 

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧАЈЕТИНА 

Посвећеност  
и традиција

Трудимо се да на свим пољима будемо 
подједнако добри и посвећени задацима

Реновирање Дома културе

Под покровитељством општине Чајетина прославили смо  
тридесет година постојања Фестивала „Деца међу нарцисима“
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О
д претходног Дана 
општине успешно смо 
одрадили летњу сезону, 
иако су мере које је на-
метнуо Ковид-19  још ак-

туелне, капацитети су   били рас-
продати до половине Септембра 
месеца. 

Поново смо били домаћини пр-
вог балона АБА 2 лиге, једини два 
пута угостили најбоље кошаркаше 
тог ранга и надамо се, барем мало 
допринели нашим златним момци-
ма да освоје ово такмичење.

Крајем јула смо могли да се пох-
валимо новим простором у склопу 
нашег Туристичко рекреативног 
комплекса.

Од сна до јаве
Уместо старог „лоби бара“ на 

трећем спрату је отворен нов, мо-
дерно опремљен „Спорт кафе“ 
који својом понудом, картом хра-
не и пића може да стане уз раме са 
угоститељским објектима највише 
категорије. Од новембра је почела 
потпуна реконструкција хотелског 
смештаја, односно прва од три фазе. 

Ових дана ћемо свечано отво-
рити нови хотелски спрат са ком-
плетно реновираним собама, који 
ће моћи да одговори потребама мо-
дерног госта и озбиљним екипа које 
долазе или тек планирају да посете 
Златибор ради спортских припрема.

У исто време кренуће са радом и 

нови вешерај, који има капацитет 
прања за 400 кревета, где ћемо бити 
у могућности да додатно приходује-
мо и тако растерећеније послујемо 
на тржишту.

Прекривка крова дворане и 
смештајног дела била је почетак 
припрема за главни подухват и 

највећу инвестицију – уградњу со-
ларних панела снаге 500 килова-
та. Овај пројекат ће допринети да 
и други велики потрошачи пођу за 
нашим примером и искористе бла-
годет Златибора са више од 250 сун-
чаних дана у години. То је још један 
корак очувању животне средине и 

корак ближе Општини Чајетина као 
првој еколошкој општини у Србији.

И у наредном периоду нас 
очекује велики посао, јер су сви 
смештајни капацитети распродати 
још зимус.

У дворану су већ стигле сјајне ко-
шаркашице наше репрезентације, 
са тренерком Марином Маљко-
вић. Одбојкашки камп наших ре-
презентативки Тијане Малешевић 
и Наташе Крсмановић траје до по-
ловине јула, када нам у госте дола-
зе највећи таленти КК „Партизан“ с 
кампом од три недеље, а током ав-
густа, фудбалске узданице млађих 
селекција.

Тренутно смо домаћини деци са 
Исланда и скандинавских земаља 
која су код нас ради стицања кошар-
кашког знања.

Уз ове спортисте, испратили смо 
наше боксере који су се на Злати-
бору припремали за светско првен-
ство, крајем прошле године сјајно 
организовано у Београдској арени.

То је и наш успех
Посебно смо поносни на сјајан 

успех наших спортиста, кошарка-
ша који су освојили све што се мог-
ло, одбојкашица које су ушле у Прву 
лигу и наших фудбалери су сачува-
ли статус прволигаша.

Са великом радошћу смо уз 
подршку ТОЗ и Општине, орга-
низовали Први међународни фуд-
балски турнир млађих селекција, 
који је на Златибору угостио 1.500 
учесника, а ми показали да може-
мо бити сјајни домаћини овако ве-
ликих догађаја.

Посебну захвалност дугујемо 
општинском руководству на челу 

са председником Миланом Стама-
товићем за изузетно разумевање и 
подршку у реализацији свих идеја, 
како би Туристичко рекреативни 
комплекс Златибор, напредовао и 
растао из дана у дан, и ускоро се 
нашао на европској и светској мапи 
оваквих комплекса.

Такође би захвалио свим колега-
ма из других колектива, сарадни-
цима који нам се увек радо одазову, 
као и свим запосленим у ТРК „Зла-
тибор“ без чијег вредног и преданог 
рада не бисмо постигли овакве ре-
зултате.  
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ТРК „ЗЛАТИБОР“

На путу до трона



На седници Скупштине кошар-
кашког клуба „Златибор“ иза-
брано је клупско руководство и 

усвојени извештаји о минулој сезони. 
Нови/стари председник Рајко Пелве-
ровић рекао је да клуб чека одлу-
ку АБА лиге о учешћу у првом ран-
гу такмичења и појаснио зашто није 
пријављен за ФИБА Лигу шампиона.

За председника клуба је реиза-
бран Рајко Пелверовић а нови члано-
ви управног одбора су некадашњи ко-
шаркаш Никола Пековић и легенда КК 
„Златибор“ Желимир Џамбић који има 
и титулу почасног председника. Уз њих, 
у управном одбору су и Ђорђе Алек-
сандрић, Арсен Ђурић, Жељко Макси-
мовић, Зоран Симеуновић, Александар 
Марковић, Десимир Марјановић, Виде 
Марић, Гвозден Старчевић, Бојана Бо-
жанић, Владимир Живановић, Алек-
сандар Лијескић, Никола Kнежевић и 
Никола Новаковић.             

Изабран је и нови састав скупшти-
не са 31 чланом на мандат од четири 
године а чине га Рајко Пелверовић, 
Страјин Недовић, Никола Нинчић, 
Владан Kалоперовић, Небојша Kутле-
шић, Радомир Раковић, Софија Пав-
ловић Луковић, Милијан Сокић, Иван 
Тмушић, Милоје Бјеличић, Душко 

Пантовић, Љубодраг Пантовић, Иван 
Стојановић, Владимир Пантовић, Не-
над Јечменица, Данило Ђенић, Небој-
ша Божовић, Александар Павловић, 
Душан Kутлешић, Лазар Јоксимовић, 
Бранко Шкодрић, Зденка Булатовић, 
Јелена Марић, Никола Јеремић, Ради-
воје Ђенић, Арсен Ђурић, Марко Лу-
ковић, Гвозден Старчевић, Десимир 
Марјановић, Ђорђе Александрић и 
Жељко Максимовић.                   

За секретара клуба поново је из-
абран Небојша Божовић, а чланови 
надзорног одбора су Јелена Марић, 
Зденка Булатовић и Марко Луковић.  

Чланови Скупштине прихватили су 
извештај тренера првог тима Страји-
на Недовића о најуспешнијој сезони 
у историји клуба са два освојена тро-
феја, у КЛС-у и АБА2 лиги. У домаћем 
првенству освојено је прво место са 
22 победе и осам пораза, док је у АБА 

лиги освојена титула после плеј офа 
у Скопљу.                 

На Скупштини АБА лиге која се оче-
кује око 10. јула биће одлучено да ли 
ће чајетински клуб играти у најјачем 
регионалном рангу, а чињеница да је 
то још непознато је један од разлога 
зашто КК „Златибор“ није пријављен 
за ФИБА Лигу шампиона. Да подсе-
тимо, Кошаркашком савезу Србије је 
стигао позив  од трећег по снази ев-
ропског такмичења који је преко Ко-
шаркашке лиге Србије упућен „Зла-
тибору“. Како је објаснио председник 
Пелверовић, клуб је због непознатог 
календара такмичења одустао од 
пријаве за ФИБА Лигу шампиона јер 
би то могло да буде финансијски и 
организационо неиздрживо.               

На скупштини је такође разјашње-
но да ће, уколико буде играо прву АБА 
лигу, КК „Златибор“ своје утакмице као 
домаћин имати у дворани Туристичко 
рекративног комплекса Златибор, која 
ће бити прилагођена захтевима такми-
чења са капацитетом од 2.000 места.  

СКУПШТИНА КК „ЗЛАТИБОР“

Нови планови,  
већа очекивања

За председника клуба је реизабран Рајко Пелверовић

Рајко  
Пелверовић

Ми смо шампиони
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За Радишића је ово друго злато ове сезоне, али није успео да направи нови 
лични рекорд на шта су утицали услови на борилишту, али прво место је 
освојио у јакој конкурецији најбољих српских и иностраних такмичара.            

– Ставили смо пик на ово такмичење и ишли да оборимо лични рекорд, 
али моја спремност и форма нису имали утицаја као други фактори у овој 
дисциплини – рекао је чајетински спортиста који наставља сезону такмичења 
у Чешкој од 7. до 10. јула с циљем побољшања личног рекорда од 31,23м. – 
Ми зависимо од лепка који користим да бих могао да бацим саму справу. 

Да подсетимо, Радишић је шампионски резултат остварио у априлу на 
отвореном првенству Хрватске у Пули што је у том моменту било најдаље 
у светској конкуренцији.                

– Сезона је одлично почела јер смо после Европског првенства имали 
малу паузу пре наставка сезоне и надоградили форму која је прошле го-
дине била одлична, и још јачим темпом се спремали за ову годину када је 
требало да се одржи Светско првенство. 

Радишић ће у 2022. години учествовати и на Ивасовим играма у Португа-
лу, а све је подређено Светском првенству у Паризу које ће се одржати сле-
деће године, и Параолимпијским играма 2024.                   

– Моје лично мишљење је да је најбитнији континуитет – закључује Але-
кандар Радишић. – Ако прође без неких повреда и болести, сматрам да ћу 
на великим такмичењима, Светском и Европском првенству и Олимпијским 
играма имати велике шансе за једну од три медаље.  

АЛЕКСАНДАР РАДИШИЋ, НАШ ШАМПИОН

Претплаћен на злато
Параатлетичар са Златибора освојио је прво место у бацању чуња  
на Првенству Србије одржаном у Крушевцу, са резултатом 30,98 м.


