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Темељна политика 
улагања дала резултате 

Иза нас је веома интензив-
на 2019. година, обележена 
капиталним инвестиција-

ма, великим радовима на свим 
пољима и на целој територији 
општине Чајетина. Ово је била го-
дина важних улагања, дугорочних 
резултата и озбиљног приступа ак-
тивностима. Како смо најавили, 
тако је и било.

Тим речима председник општи-
не Чајетина Милан Стаматовић 
на измаку 2019. у изјави за „Зла-
тиборске вести” оцењује годину за 
нама. Указујући на значај капи-
талних инвестиција које су успеш-
но приведене крају, а пре свега на 
суштину приступа овог општин-
ског руководства чији су ефекти 
и постигнућа годинама видљиви. 

– Најбоље је ослонити се на своје 
ресурсе и полако а вредно радити. 
Важно је да све иде својим током 
и умереном динамиком. Не тре-
ба тежити ка томе да се одједном 
искочи и направи екстреман ре-
зултат. Краткорочни ефекти не по-
стижу довољно, не допиру далеко. 
Потребно је радити на дуге стазе, 
чекати да се то дугорочно валори-

зује – сматра председник Стамато-
вић и с тим у вези закључује: 

– Само темељна политика ула-
гања даје резултате и гарантује 
опстанак. Она је основа, обележа-
ва код нас 2019., али и претходне 
године. Наравно, у малој средини 
није лако бити велики и направити 
озбиљне, велике резултате. Кажемо 
да није лако ни бити мала средина, 
а ми смо увек некако тако третира-
ни. Ипак упорност и стрпљење по-
беђују. Сада долазимо у ситуацију 
да се наши напори валоризују, до-
лазе до пуног изражаја. А истовре-
мено показујемо да и у малој сре-
дини могу да живе успешни људи, 
најбољи домаћини, да постоје ус-
пешне компаније и да може успе-
шан бизнис да се направи.

Остварени вредни  
резултати

Председник општине украт-
ко подсећа на најважније посло-
ве који су овде у 2019. били у сре-
дишту пажње: 

– Као што је познато, бавили смо 
се реализацијом неколико најва-
жнијих капиталних инвестиција. 
То су градња гондоле између цен-
тра Златибора и врха Торника, као 
и Постројења за пречишћавање от-
падних вода на Златибору, затим 
куповина спортске дворане на Зла-
тибору, реконструкција и модер-
низација спортске хале у Чајети-
ни, завршетак зграде златиборског 
Културног центра, као и бројне ин-
вестиције у локалну инфраструк-
туру: изградња путне мреже, ка-
нализационе и водоводне мреже, 
реконструкција и подршка у из-
градњи електромреже тамо где је 
било потребно... Много је урађено 
у свим тим областима, вредни ре-
зултати остварени. Отуда оцена да 
је 2019. година у општини Чајети-
на била врло динамична.

Све ово су, по његовим речима, 
изузетно важни пројекти за Чаје-

Поштовани грађани, честитам вам предстојеће празнике уз жељу да вас успеси, добро 
здравље и благостање прате у 2020. години. Моја основна порука је да буде мира и мудрости. 
Да људи више гледају ко ради и ствара, а мање да слушају ко шта прича. На тај начин се 
може постићи поверење, на добробит свих. Сматрам да је важно ценити и поштовати људе 
који раде у општем интересу, који свима доносе добро. Ако радимо у славу Бога, што ми и 
чинимо, неће бити проблема у будућем времену.

С најбољим жељама, председник Милан Стаматовић

„Сада долазимо у ситуацију да се наши напори валоризују, долазе до пуног 
изражаја. А истовремено показујемо да и у малој средини могу да живе успешни 
људи, најбољи домаћини, да постоје успешне компаније и да може успешан бизнис 
да се направи”, каже председник општине Чајетина Милан Стаматовић 
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тину. За тако малу локалну самоу-
праву то су пројекти који су довољ-
ни за један век: 

– Не бисмо их остварили без по-
штеног и несебичног односа према 
послу, без подршке грађана Чајети-
не, добре сарадње са одборницима 
и већницима. У свему су нас подр-
жавали и инвеститори. Упостави-
ли смо нови модел односа локал-
них самоуправа са инвеститорима 
тако што новац који приходујемо 
од накнада за уређење грађевин-
ског земљишта враћамо кроз ула-
гања у важне инфраструктурне и 
друге пројекте. Такав пословни ам-
бијент привлачи инвеститоре на 
Златибор, јер локална самоуправа 
разуме и њихове потребе и интере-
се грађана. То је добра и кретивна 
синергија између грађана, инвес-
титора и општинске управе, која 
даје одличне резултате.

Не стају на  
постигнутом

С обзиром да су најважнији по-
духвати, попут гондоле и злати-
борског постројења, већ сасвим 
при крају градње, Стаматовић 
каже да нам у 2020. години остаје 
само да ти пројекти прођу пробни 
рад, а потом да се пусте у функцију. 
Свима је познато колико они зна-
че за развој наше општине: гондо-
ла доноси снажан напредак тури-
зма и сврставање Златибора у ред 

развијених европских туристич-
ких центара, а постројење реша-
ва проблем отпадних вода, обез-
беђује чистију животну средину и 
представља важну фазу у процесу 
да Чајетина постане прва еколош-
ка општина у Србији. 

– На постигнутом не стајемо. 
Интензивно ћемо и даље радити 
на развоју туристичке инфраструк-
туре, без тога нема жељених успе-
ха. Чињеница је да се у туристичкој 
привреди далеко одмакло, уз по-
моћ бројних приватних инвестито-
ра и општине Чајетина. То је грана 
привреде која ће у будућем перио-
ду моћи и сама да остварује профит. 
Тада ће обавеза и потреба локалне 
самоуправе и Туристичке органи-
зације Златибор бити само да буде-
мо сервис. А у још једној важној де-
латности, у области пољопривреде, 
предстоји нам рад на подстицају и 
развоју. Ту ћемо се значајно бавити 

будућим Агроиндустријским цен-
тром, који ће бити водећа грана раз-
воја у наредном периоду у општини 
Чајетина – најављује наш саговор-
ник и образлаже:

Органска храна је шанса 
– Оно на шта треба потрошити 

више времена, рада и енергије јес-
те развој Агроиндустријског цен-
тра. Веома важно је да велике по-
тенцијале у производњи органске 
хране на нашим просторима иско-
ристимо у будућем периоду, јер ће 
овај и наредни век бити век воде 
и хране. Ко буде имао ту визију и 
улагао у поменуто наредних 10 го-
дина, оствариваће екстра профит у 
наредних 50 година. Наши вредни 
Златиборци, праћени виспреним 
инвеститорима који нам долазе 
из Србије и дијаспоре, а појављују 
се и странци, сигурно ће знати да 
уложе свој новац у оно што ће бити 

будућност. Поред IT сектора, поме-
нуте гране ће бити незаобилазне.

Председник с тим у вези на-
помиње да ће морати упорно да 
се ради, јер је код нас мало теже, 
мања је зарада. 

– А ако знамо да је туризам 
нискоакумулативна грана, онда је 
уз додатне и пратеће садржаје ту-
ристичке понуде, развој технике 
и технологије могуће постићи на-
предак и претворити га у изузет-
но профитабилну грану. Слично 
је са пољопривредом, где општина 
субвенцијама и другим облицима 
подршке у значајној мери пома-
же нашим произвођачима. Треба 
нам савремен и ефикасан центар 
за подршку пољопривредницима 
по европском моделу, темељ даљег 
развоја. Улагањима у њега жели-
мо да помогнемо нашим домаћи-
нима који вредно раде да њихова 
производња буде цењенија и ви-
дљивија, да лакше дођу до сигурног 
тржишта, добре цене и перспективе 
за своје квалитетне производе. Уве-
рен сам да ћемо те наше потенција-
ле у пољопривреди на прави начин 
искористити. Тиме се стварају усло-
ви за још јачи напредак нашег села 
које ова локална самоуправа, као 
ниједна друга у Србији, снажно и 
редовно подржава свих ових годи-
на – истиче за „Златиборске вести” 
председник општине Чајетина Ми-
лан Стаматовић. З. В. 

– Желимо да одавде кренете са променама, да пре-
узмете ствар у своје руке. Надам се да смо вам поста-
вили здраве темеље, као што су нама оставили наши 
преци. Најважнија наша порука је да не одлазите, да 
останете овде, јер ће у будућности бити перспективе 
у местима као што је Чајетина – рекао је председник 
Здраве Србије (ЗС) Милан Стаматовић на оснивачком 
скупу Омладине Здраве Србије одржаном 7. децем-
бра у Чајетини. По његовим речима, Здрава Србија 
опоравља Србију, има програм и идеје како да опора-
ви целу државу као што је опоравила Чајетину. Једну 
од ретких општина која бележи пораст броја станов-
ника и новорођене деце. 

Члан Оснивачке скупштине Здраве Србије Арсен 
Ђурић нагласио је да oпштина Чајетина предњачи у 
сваком погледу у односу на друге: има највећи буџет 
сразмерно броју становника, рекордан туристички 
промет, висок животни стандард, највеће инвести-
ције, највише асфалтних путева, новосаграђених 
објеката, еколошких подухвата, најразвијенију ин-
фраструктуру... 

– Има и оно што вас посебно занима – додaо je Ђу-
рић обраћајући се младима – најбоље забавно-му-
зичке и културне садржаје, такође и најуспешније 
спортске клубове на подручју југозападне Србије.

  З. В.

Изборна 
скупштина  

Здраве Србије  
19. јануара 

Изборна скупштина странке 
Здрава Србија одржаће се 19. 
јануара 2020. године у „Гранд 
хотелу Торник” на Златибо-
ру, с почетком у 11 часова. На 
скупштини ћемо формирати 

страначке орга-
не, а учество-

ваћемо и 
на локал-
ним избо-

рима 2020. 
године, наја-

вио је Милан Стаматовић, уз 
процену да ће партија коју он 
предводи лако ући у власт у не-
колико општина, што је гарант 
да ће добро проћи и на бу-
дућим републичким изборима.

Оснивачки скуп Омладине Здраве Србије 

Један од најважнијих послова у 2019. години био је завршетак зграде 
златиборског Културног центра 
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Инвестицијама завршавамо 
стару и почињемо нову годину

За општину Чајетина 2019. 
година била је захтевна и 
успешна. У њој су приве-

дени крају најважнији пројекти 
и остварени амбициозни плано-
ви ове локалне самоуправе. Гон-
дола, златиборско постројење, 
куповина дворане на Златибо-
ру, реновирање хале у Чајети-
ни, завршетак градње Културног 
центра и други важни послови 
милионске вредности били су 
подухвати на којима су се ис-
казали озбиљност, посвећеност, 
домаћински однос општинског 
руководства.

Тако годину за нама суми-
ра Арсен Ђурић, заменик пред-
седника општине Чајетина, 
најављујући једнако успешну и 
2020. годину. Са завршетком за-
почетих, као и отпочињањем но-
вих значајних пројеката. Зато је у 

наредној години више од полови-
не општинског буџета предвиђе-
но за инвестиције.

По Ђурићевим речима, буџет 
општине Чајетина у 2020. је пла-
ниран у износу од две милијарде 
и 77 милиона динара. То је мањи 
износ од прошлогодишњег који је, 
због увећања прихода, био реба-

лансиран. Ипак, нови буџет тре-
бало да буде увећан учешћем 
државе у суфинанирању капи-
талних пројеката. 

– Највећи део новца из општин-
ске касе биће искоришћен за за-
вршетак раније започетих вели-
ких инвестиција, али и за нове 
пројекте, од којих су најзнача-

нији реконструкција водозахвата 
у Рибници и изградња новог во-
досистема у Сушици. Буџет за на-
редну годину је свакако развојни, 
јер ће највећи део, скоро 60 одсто, 
бити уложен у инвестиције, а све-
га седам одсто утрошено за плате 
запослених – истиче Арсен Ђурић 
и додаје да ће се буџетски новац 
равномерно распоредити за ин-
вестиције у урбаним и сеоским 
деловима општине. 

Више новца за путеве  
у селима

– Значајна улагања биће на са-
мом Златибору, у неколико ва-
жних саобраћајница, али неће 
бити запостављена ни села. Мно-
го више новца него ове годи-
не биће уложено у сеоску путну 
инфраструктуру, јер смо у ово-
годишњем буџету имали важне 
финансијске издатке за раније 
започете и капиталне пројекте, 
због чега су остале позиције биле 
смањене. Међутим, наредне годи-
не биће више улагања у путну ин-
фраструктуру у Чајетини, на Зла-
тибору, али и у селима – најављује 
заменик председника општине 
Чајетина.

Завршетак капиталних проје-
ката – панорамске жичаре гон-
доле која ће трасом дугом скоро 
девет километара спојити центар 
Златибора и врх Торника а има-
ти међустаницу код Рибничког 
језера, као и Постројења за пре-
чишћавање отпадних вода на 
Златибору – очекује се почетком 
2020. године.

Познато је да Чајетина сама 
финансира златиборску гондолу, 
чија градња је почела пре две го-
дине а каснила због бирократских 
препрека и ранијих лоших односа 
са надлежним републичким орга-
нима око издавања грађевинских 
дозвола. За тај пројекат, вредан 1,6 
милијарди динара, општина се 
задужила кредитом од 750 мили-
она динара, а остатак је обезбеђен 
из локалног буџета. 

– Ове као и прошле године из-
двојили смо око 98 милиона ди-
нара за главницу и камату за тај 
кредит. Отплатили смо скоро по-

Арсен Ђурић  
каже да је буџет 

општине за наредну 
годину развојни, 

већим делом  
намењен за 

инвестиције,  
а равномерно  
ће се улагати  

у урбане  
и сеоске средине 

Нова гондола до врха Чиготе 

Поред гондоле од центра Златибора до врха Торника, чија градња 
је у завршници и биће најдужа на свету, у плану је да се гради још јед-
на, односно један крак постојеће панорамске жичаре у дужини од 4,5 
километра. Она ће ићи трасом од међустанице код Рибничког језера 
до врха Чиготе и требало би да, уз поштовање еколошких стандарда, 
подстакне туристички развој и тог дела Златибора. Арсен Ђурић на-
води да би за ту инвестицију требало да се уради идејни пројекат, те 
да је за планску документацију за тај пројекат и пројекат изградње 
затвореног базена на Златибору, чија градња се најављује, планира-
но 14 милиона динара.

Наредне године  
планирана су  

значајна улагања 
у неколико важних 

саобраћајница  
на Златибору
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ловину кредита и у наредне чети-
ри године отплатићемо га у пот-
пуности – истиче Ђурић.

Постројење за пречишћавање 
отпадних вода у близини речи-
це Обудојевице на Златибору ус-
коро би требало да буде пуштено 
у пробни рад, који ће трајати 270 
дана. Вредност те инвестиције, 
започете у новембру 2017. године, 
већа је од 4,6 милиона евра, за коју 
је Центар за међународну сарадњу 
и развој Владе Словеније донирао 
милион и по евра, док је остатак 
улагање локалне самоуправе.

Два водосистема  
за поуздано  

водоснабдевање 

Ђурић наводи да су у наредној 
години планирана два велика и 
значајна пројекта – реконструк-
ција постојећег водосистема Риб-
ница и изградња новог водосис-
тема Сушица. Првим пројектом, 
како објашњава, биће замењен 
комплетан магистрални цево-
вод од Рибнице до Златибора и 
изграђен резервоар од 2.000 куб-
них метара на Златибору. Уз по-
стојећи од 600 кубних метара, но-
вим резервоаром обезбедиће се 
поузданије водоснабдевање, а у 
случају хаварије то ће бити до-

вољне залихе воде за два дана 
снабдевања.

Паралелно са тим, додаје Ђу-
рић, почеће и припреме за из-
градњу новог водосистема Су-
шичко врело, који ће се градити у 
фазама које ће трајати три годи-
не. У првој фази, за коју је урађен 
пројекат, требало би да се изгра-
ди црпна станица и постави цево-
вод од изворишта Сушичког вре-
ла до Жигалског виса у Трипкови, 
где је планирано да буде фабрика 
за прераду воде. Након тога усле-
диће постављање цевовода до 
Чајетине, а касније и до Златибо-
ра. Тиме ће водосистеми Рибни-
ца и Сушичко врело бити алтер-
нација један другом и омогућиће 
поуздано и безбедно снабдевање 
водом. 

– Уколико се деси невоља на 
једном имамо алтернативни во-

досистем, и на тај начин смо ре-
шили снабдевања водом у наред-
них 100 година. Оба пројекта су 
прошла у Канцеларији за јавна 
улагања Владе Србије и очекује-
мо да ће уговори о финансирању 
бити потписани почетком наред-
не године. Од Канцеларије оче-
кујемо подршку од око 200 мили-
она динара, а ми смо планирали 
око 110 милиона динара – каже 
наш саговорник и објашњава да 
ће општински буџет, због при-
лива новца по том основу, бити 
већи него што је био у овој го-
дини.

У Семегњеву  
рециклажно двориште

Осим тога, 190 милиона дина-
ра је одвојено за изградњу путева 
и улица, уз додатних 80 милиона 
динара за реконструкцију, кр-

пљење, пресвлачење и насипање 
макадамских путева у селима. За 
рециклажно двориште које се гра-
ди у Семегњеву, као и за изградњу 
пословне зграде и радионица КЈП 
„Златибор“ планирано је 117 ми-
лиона динара.

За свлачионице и пратеће 
садржаје између фудбалских те-
рена и спортске хале на Злати-
бору издвојено је 40 милиона 
динара, али и 10 милиона за по-
бољшање енергетске ефикаснос-
ти тог спортског објекта, попут на-
бавке и уградње соларних панела. 
За изградњу јавне расвете плани-
рано је око 15 милиона динара, а 
новац се издваја и за изградњу 
спортских паркова, пешачких ста-
за и других садржаја. 

– Тендере за те радове распи-
саћемо у јануару 2020. године, 
тако да ћемо крајем јануара или 
почетком фебруара имати поти-
сане уговоре за изградњу и ре-
конструкцију путева и улица. Ако 
временске прилике буду то дозво-
лиле, радови би требало да почну 
на пролеће и мањи пројекти биће 
завршени током наредне године 
– најављује Ђурић и уједно свим 
грађанима општине Чајетина 
честита новогодишње и божићне 
празнике. Н. К. 

Затворени базен код хале на Златибору 
У оквиру спортске хале на Златибору у плану је градња затвореног 

базена са свим пратећим садржајима, који ће бити и градски базен, 
јер ће моћи да га користе грађани Чајетине и Златибора. Пројектна 
документација, каже наш саговорник, биће израђена наредне године, 
а градња би требало да почне 2021. Осим тога, најављује Ђурић, биће 
проширени и смештајни капацитети у том спортском комплексу, чиме 
ће се заокружити понуда у спортском туризму Златибора.

Највећи део новца из општинске касе биће искоришћен за завршетак раније 
започетих великих инвестиција, али и за нове пројекте, од којих су најзначанији 
реконструкција водозахвата у Рибници и изградња новог водосистема у Сушици
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Скупштина општине 
ефикасно радила

Оцењујући рад Скупштине 
општине Чајетина у 2019. 
години, председник СО 

Милоје Рајовић је рекао да је зах-
ваљујући разумевању и ажурнос-
ти одборника рад скупштине био 
ефикасан. 

У 2019. години одржан је вели-
ки број седница СО Чајетина на 
којима су усвојене веома значај-
не одлуке. У децембру је усвојен 
буџет општине Чајетина за 2020. 
годину, као и финансијски плано-
ви и програми Општинске управе, 
јавних предузећа и установа. Ово 
је постала пракса у последњих пет 
година, каже председник СО Чаје-
тина Милоје Рајовић, јер се увиде-
ло да се са пословима предвиђе-
ним за наредну годину лакше 
стартује ако су планови и програ-
ми већ усвојени.

„Општина Чајетина је локална 
самоуправа са највећим бројем 
захтева, што се тиче приватне 
градње на Златибору и у Чајети-
ни, као и градње у селима. Све 
морамо да урадимо брзо како 
би странке биле задовољне. Ми 
смо то, према мом мишљењу, по-
следњих година успели пре свега 
брзим и ефикасним радом локал-
ног парламента који је морао да 
усвоји најважније одлуке, а затим 
и радом Општинске управе која 
је сигурно дала велики допринос 
да се све одлуке спроведу”, рекао 
је Милоје Рајовић сумирајући ре-
зултате рада у овој години.

Добар и учинковит рад скупшти-
не био је такав и захваљујући до-
број сарадњи са суседним општи-
нама, као и са општинама ван 
граница Србије.

„Са представницима других 
општина се договарамо како у на-
редним годинама ући у заједнич-
ке пројекте, јер ми сигурно има-
мо искуства у извођењу великих 
пројеката. Бићемо једна од првих 
општина у Србији која ће имати 
најсавременији систем за пре-
чишћавање отпадних вода. Он 
се завршава, опрема се монтира, 
тако да ће по његовом пуштању 
у рад општине из окружења и 
других држава моћи да примене 
наша искуства у својој средини”.   

Рајовић истиче да су озбиљни 
послови завршени куповином и 

реконструкцијом  хала на Злати-
бору и у Чајетини, чиме се одгова-
ра на потребе локалне заједнице 
за још бољим развојем спорта и 
спортског туризма код нас. 

Оно чиме се поносе јесте и ре-
новирање и обнова школа као и 
вртића у општини како би бора-
вак и рад деце у њима био што 
лепши и здравији.

„На обнови школе радили смо 
у Сирогојну, у матичној школи у 
Чајетини где је извршена ком-
плетна реконструкција.Вртиће 
смо урадили по селима, обнови-
ли вртић на Златибору, а у Чајети-

ни завршили спрат чиме полако 
заокружујемо његову реконструк-
цију. У следећој години очекује 
нас и обнова фискултурне сале на 
Златибору, чиме ћемо завокружи-
ти читав процес обнове свих на-
ших образовних установа”, иста-
као је Рајовић        

Бринући о најмлађима, општи-
на брине и о останку људи на овим 
просторима. Можда најбоље у 
прилог томе говоре подаци о броју 
рођених беба којих је до почетка 
децембра 140, што је за око трећи-
ну више него протекле године. 

Мирјана Ранковић Луковић

„Са представницима других општина се договарамо 
како у наредним годинама ући у заједничке пројекте, 
јер ми сигурно имамо искуства у извођењу великих 
пројеката’’, изјавио Милоје Рајовић
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Промоције Златибора у 
Москви, Бечу, Берлину...

Туристичка организација 
Златибор током протекле 
2019. године активно се ба-

вила промоцијом туристичких по-
тенцијала Златибора, наступима 
на сајмовима у земљи и иностран-
ству, као и организацојом промо-
ција, презентација и студијских по-
сета новинара дестинацији. 

ТО Златибор учествовала је на 
београдском Сајму туризма, јед-
ном од највећих у региону, а својим 
учешћем на сајмовима туризма у 
Новом Саду и Крагујевцу туристич-
ку понуду Златибора представила је 
домаћим туристима из различитих 
делова наше земље. 

Годину на измаку обележиле су 
и промоције Златибора у земља-
ма региона. Златибор је своје при-
родне лепоте, културно-историјске 
атракције и богату понуду предста-
вио на Сајму туризма у Бањалуци, 
а уз гастрономске специјалитете и 
фолклор златиборског краја летња 
сезона најављена је у Херцег Но-
вом и Требињу. Успешна промоција 
одржана је и пред зимску сезону у 
Брчком и то организацијом „Злати-
борског доручка„. 

Свет упознао Златибор
ТО Златибор је 2019. започела 

наступом на Међународном сајму 
туризма „ЦМТ’’ у Штутгарту, на коме 
традиционално већ дужи низ годи-
на изузетно велику пажњу посети-
лаца привлачи златиборски камп. 
Потенцијале за развој конгресног 
туризма Златибор је на међународ-
ном тржишту представио учешћем 
на пословној берзи „Конвента” у 
Љубљани, а промотивне активности 
настављене су учешћем на сајму ту-
ризма у главном граду Бугарске као 
и на највећим светским сајмовима 
туризма у Берлину и Москви. Пред-
ставници Туристичке организације 
Златибор учествовали су у студијској 
посети Истри и Трсту коју је орга-
низовала ТО регије Западна Србија, 
што је била прилика да се потен-
цијали „златне планине” представе 

и овом тржишту, али и да се разме-
не искуства из области управљања 
дестинацијом. Крајем године одр-
жана је презентација туристичких 
потенцијала Златибора у Бечу, којој 
су присуствовали представници ме-
дија, српске дијаспоре и организато-
ра путовања из целе Аустрије. 

Током године Туристичка органи-
зација Златибор организовала је не-
колико студијских посета новинара 
дестинацији. Тако је ТО Златибор у 
априлу била домаћин представни-
цима медија и туроператорима из 
Мађарске, као и групи новинара из 
Алжира. У сарадњи са ТО Србије на 
Златибору су боравили домаћи но-
винари и представници медија из 
земаља региона, а у октобру гости 
Златибора били су и шест новина-
ра из Француске који су на Златибор 
стигли захваљујући сарадњи са уд-
ружењем „Ја волим Француску„. 

Крајем летње сезоне Златибор 
је своје туристичке и гастроном-
ске потенцијале представио на пр-
вом „Гуд фуд енд вајн фестивалу’’ 
који је одржан на београдској Сава 
променади, а потенцијали за раз-
вој здравственог туризма предста-
вљени су на трећем међународном 
„Велнес енд спа фесту’’ одржаном у 
хотелу „Метропол” у Београду. 

Годину која је на измаку обеле-

жило је велико признање додеље-
но Туристичкој организацији Зла-
тибор. У оквиру „Велнес енд спа” 
фестивала организована је додела 
признања „Амбасадор добре услу-
ге” најуспешнијима у велнес и спа 
индустрији за 2019. годину у осам 
категорија. Златибору, најпосеће-

нијој српској планини, додељено 
је признање „Амбасадор добре ус-
луге” у категорији „Ексклузивна ту-
ристичка дестинација’’.

Успешна 2019.
Током 2019. успешно је спрове-

ден пројекат „Златибор 360° икспи-
риенс’’. Пројекат обухвата неколико 
нових тематских промо филмова 
Златибора (о конгресном, поро-
дичном, здравственом, авантурис-
тичком, спортском туризму…) који 
су урађени у савременом 360 ви-
део формату и могу се приказива-
ти помоћу наочара за виртуелну 
реалност. То је још један доказ да 
Златибор као водећа дестинација 
са богатом туристичком понудом 
предњачи и у примени модерних 
технологија које Туристичка орга-
низација користи у промоцији и 
презентовању садржаја ове најпо-
сећеније српске планине. Поред ВР 
наочара, корисницима су доступ-
ни и промо филмови кроз мобил-

не апликације за платформе ИОС 
и Андроид. Такође, 360° видео ма-
теријали се налазе и на званичном 
„јутјуб’’ каналу Туристичке орга-
низације, чиме су покривени сви 
расположиви канали дистрибуције 
дигиталних садржаја.

Успешне пословне резултате 

у 2019. години остварио је Камп 
„Златибор’’ који је без прекида ра-
дио пуних седам месеци и за то 
време угостио рекордан број кам-
пера из земље и иностранства, 
укључујући и шест организованих 
група кампера из Холандије. Зла-
тиборски камп је због идеалних 
услова боравка ове године нашао 
своје место на насловној страни 
најчитанијег кампинг магазина и 
портала у Румунији. Магазин који 
у оригиналу носи назив „Рулотисм 
ин Романиа” („Кампинг у Руму-
нији„) за своје читаоце представља 
кампове широм Балкана и Европе, 
а као један од најбољих из Србије 
представио је управо златиборски.

Током 2019. Туристичка органи-
зација Златибор организовала је 
бројне манифестације, догађаје и 
садржаје који су употпунили бора-
вак туриста на Златибору и њихов 
одмор учинили садржајнијим: кон-
церте, фестивале, представе, про-
граме за децу… Т.О.З.

Туристичка организација Златибор у 2019. представљала 
златиборске потенцијале у свету и код нас, организовала 

презентације, студијске посете, пројекте
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За гондолу најбоља година од 
почетка реализације пројекта

За „Голд гондолу Златибор’’ го-
дина за нама је била веома 
успешна. Пројекат се налази 

у завршној фази изградње и дирек-
торка Бојана Божанић очекује да ће 
2020. године на пролеће гондола по-
чети са радом. 

Идеја општине Чајетина о из-
градњи гондоле имала је за циљ 
развој и унапређење садржаја који 
ће привући још већи број посетила-
ца и осим одрживог пословања ство-
рити амбијент у којем ће се ова ин-
вестиција индиректно исплатити. 
Током 2019. радови су доведени до 
завршне фазе. 

– Ова 2019. била је најбоља година 
од почетка релизације пројекта, на-
равно очекујемо да ће свака следећа 
бити још боља. Успех у протеклом пе-
риоду подразумева, пре свега, интен-
зивирање активности на радовима 
и, оно што је најважније као преду-
слов за све то, добијање и последње 
дозволе за завршетак радова на гон-
доли. Објекат међустанице, где се и 
сада одвијају најзначајнији радови, 
комплетно се завршава. Од радо-
ва на терену приводи се крају кон-
струкција објекта, монтажа опреме 
у машинском и електро делу (мо-
тор,редуктор, трафо-станица, елек-
троормари, повезивање опреме ка-
бловима уз надзор Француза...), као и 
постављање надстрешница и гаража 
за кабине. Време нас је послужило и 
до краја ове године грађевински ра-
дови биће комплетирани. У сваком 
случају, 2019. је година окончања 
главних активности на реализацији 
пројекта, како документације тако и 
радова на терену. Пред нама је нови 
буџетски период и већ смо ове јесени 
припремили планове за 2020.годину 
и предлог начина рада гондоле када 
је пустимо у рад – каже Бојана Божа-
нић и додаје: 

– Ми већ видимо ову инвестицију 
завршеном, јер ту је на корак од по-
четка рада, али морамо свакако да 
планирамо различите активности 
у данима који долазе, попут обука, 
припрема техничких лица за рад, 

припреме правних основа за рад и 
безбедност путника и запослених. 
Али и да планирамо развој додатних 
садржаја, рад на промоцији, рекла-
ми, на другим пратећим активнос-
тима, на планирању уређења прос-
тора око станица, на траси и слично.

Да подсетимо, свих 36 стубова на 
траси су постављени и подигнута је 
сајла од међустанице до врха Торни-
ка, уз техничку асистенцију струч-
них лица из „Поме’’. Предстоји по-
стављање 55 кабина. 

– Најзахтевније, на почетку ове 
грађевинске сезоне, било је поди-
зање стубова на падинама Торни-
ка. Стрм и теже приступачан терен 

за велике машине био је изазов за 
извођаче. И поред предлога за по-
стављање стубова из ваздуха (који 
није реализован због недоступности 
хеликоптера у периоду када нам је 
био неопходан), посао је завршен ус-
пешно пробијањем нових стаза за 
прилаз стубним местима, ангажо-
вањем дизалица и значајним напо-
ром и умећем извођача радова „Је-
динства’’ и „Амиге’’. 

Оваква активност није се 
могла видети код нас

Бојана додаје да ће 2019. памтити 
и као годину када је одрађен вели-
ки посао на развлачењу и подизању 
првог дела сајле. Оваква активност у 
том обиму није се могла видети код 
нас, па је било занимљиво испрати-
ти све што се на терену одвија. Фир-
ма „Амига’’, задужена у конзорцију-

му извођача за машинске радове, 
добро се припремила да, уз струч-
ну помоћ Француза приликом упли-
тања сајле спроведе ове активности 
на другом делу трасе, до излазне ста-
нице. То је сајла пресека 50 мм која 
носи кабине и један њен део иде и 
преко Рибничког језера, тако да је 
заиста био изазов све то спровести.

Директорка је задовољна како су 
се радови одвијали и истиче да је 
конзорцијум дао велики допринос 
да се динамика радова испоштује: – 
Очекујем да ће за монтирање главне 
сајле на првом делу трасе бити по-
требно мање времена, због лакшег 
приступа стубовима, али и због ис-

куства које је стечено у сарадњи са 
Французима на овом послу. Пред-
стоји нам свакако још један изазов, 
постављање кабина на трасу, финал-
но подешавање комплетне инстала-
ције, пуштање у пробни рад. Након 
завршетка радова, у складу са про-
цедурама „Поме’’, потребно је до два 
месеца за коначно пуштање у рад са 
путницима. 

Бојана Божанић очекује да ће 
се са радом и првим званичним 
вожњама, које ће у једном правцу 
трајати трајати око 20 минута, по-
чети на пролеће. А у плану је да се 
сам пројекат константно развија на-
доградњом и додавањем садржаја: 

– Временски период за пуштање у 
рад и то финално подешавање (про-
вера атеста, тестови оптерећења и 
друго) је од седам до девет недеља, 
тако да на пролеће са првим лепим 

данима крећу вожње. Надам се да то 
може бити већ у априлу месецу, да 
ће гондола бити функционална за 
рад са путницима. 

По њеним речима, дуго је трајала 
изградња и зато је важно испошто-
вати све процедуре и што закон на-
лаже како би наша „Златна гондола’’ 
на прави начин почела да ради: – И 
како би нас дуго година служила на 
задовољство посетилаца и станов-
ника Чајетине и околине – каже Бо-
жанићева, додајући да више не по-
стоје несугласице са републичком 
влашћу. Тренутно се ради на при-
преми документације за технички 
пријем објекта и употребну дозволу. 

На несугласице  
стављена тачка

– Сам пројекат ушао је у заврш-
ну фазу, када више ништа не може 
да га заустави. Видим овај пројекат 
као завршен и већ нас видим како 
се возимо у кабинама изнад Зла-
тибора. На све несугласице које су 
постојале у неком претходном пе-
риоду стављена је тачка, оне више 
не постоје. Радимо на припреми за 
технички пријем објекта у складу са 
законом, а све што се тиче докумен-
тације је завршено и ту нема про-
блема – напомиње директорка „Голд 
гондоле Златибор’’. 

У склопу еколошке одрживости 
самог пројекта, у дугорочном пла-
ну је изградња постројења за елек-
тричну енергију из обновљивих 
извора које би покретало гондолу. 
Планирани туристички комплекс 
на Рибничком језеру и остали садр-
жаји на траси гондоле предвиђају 
се у складу са еколошким принци-
пима, а очекује се, према Плану уп-
рављања отпадом, уклањање депо-
није Брегови која је у близини. Из 
предузећа „Голд гондола Златибор’’ 
поручују да ће ова инвестиција, 
која ће превозити посетиоце од ур-
банизованог центра до врха Торни-
ка, у сваком сегменту одговорити 
потребама савремених туриста из 
целог света. З. В.

Гондола се налази у завршној фази изградње  
и на пролеће почеће са радом, најављује директорка 

 „Голд гондоле Златибор” Бојана Божанић 
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Завршни радови на изградњи 
златиборског постројења

Годину за нама обележили 
су многи значајни и успеш-
ни пројекти, Јавно комунал-

но предузеће „Водовод Златибор” 
предано је радило на задовоља-
вању свих потреба потрошача, уна-
пређењу услуга и услова пословања.

Најзначајнији пројекат који је 
предузеће урадило у 2019. години 
је Постројење за пречишћавање от-
падних вода на Златибору. Вредност 
постројења је око 4.6 милиона евра. 
Отпадне воде на Златибору су дове-
дене на једну локацију. После трет-
мана кроз ово постројење излазиће 
чиста вода, безбедна по биљни и 
животињски свет, која неће загађи-
вати Црни Рзав и дрински слив.

Ажурно се радило  
на побољшању сеоских 

водоводних мрежа

Постројење је заједнички проје-
кат општине Чајетина и словенач-
ке владе. Захваљујући нашим сло-
веначким партнерима постројење 
ће радити са најсавременијом “Си-
менс” електроопремом и “КСБ” 
пумпама. Извођач радова је фир-
ма ”Јединство” из Севојна. У пред-
виђеном року успешно је одрађен 
највећи део радова. У току су заврш-
ни радови на постројењу и партер-
но уређивање простора око њега. 
Почетком 2020. године очекујемо 
да постројење буде пуштено у рад.

Урадили смо око 14 километара 
водоводне мреже и пет километара 
канализационе мреже. Треба напо-
менути да су највећи губици пре-
рађене воде на цевоводу од Рибнице 
до Златибора. Урађена је пројектна 
документација за замену ове до-
трајале мреже дужине око чети-

ри километра. Аплицирало се код 
Канцеларије за управљање јавним 
улагањима која је одобрила нео-
пходна средства у вредности око 
милион евра. Такође, упоредо са 
пројектом замене дотрајале мреже 
ради се на прикупљању документа-
ције и добијању дозвола за изградњу 
резервоара на Тић пољу, капацитета 

2.000 метара кубних. У случају нес-
танка воде капацитет резервоара 
био би довољан да задовољи потре-
бе становништва и туриста за три 
дана. Овај пројекат такође се ради у 
сарадњи са Канцеларијом за упра-
вљање јавним улагањима и његова 
вредност је милион евра.

У току године ажурно се ради-
ло на побољшању сеоских водо-

водних мрежа. Година за нама је 
била изузетно сушна, па смо ра-
дили истражне бушотине у кориту 
реке Грабовица за потребе водовода 
Глиза и Крива река, како мештани 
ових села не би остајали без воде. 
Замењена је опрема за регулацију 
нивоа у резервоарима у Рожанству, 
Алином Потоку, Рудинама, Дуло-

вићима и Сирогојну. У Рожанству 
и Алином потоку стављена је нова 
пумпа са аутоматиком. Набављене 
су и бунарске пумпе са пратећом 
аутоматиком за сеоске водово-
де Шљивовица-Костадиновићи и 
Трипкова-Арсићи.

У сврху припремних радова за 
пуштање у рад Постројења за пре-
чишћавање отпадних вода на-

бављена је и машина за уситња-
вање крупног канализационог 
отпада која се налази у постројењу 
за препумпавање отпадних вода у 
насељу Зова на Златибору. 

У току године урадили смо око 
1.800 нових прикључака на водовод-
ну мрежу и око 700 замена дотраја-
лих водомера. Овај податак је добар 
показатељ да се Златибор непреста-
но шири и развија, а да смо ми ту да 
испратимо потребе тржишта. 

Брзо решавање кризних 
ситуација

Ради се и на модернизацији воз-
ног парка који је од изузетног зна-
чаја за успешан рад. У плану је на-
бавка додатне радне механизације. 
У току ове године набавили смо 
нови софтвер којим смо дигитали-
зовали комплетну архиву, а радне 
налоге спроводимо на много ефи-
каснији начин. 

Ефикасност, стручност и ажур-
ност запослених најбоље се огледа 
у брзини решавања кризних ситуа-
ција. Она на коју се ми посебно по-
носимо јесте санирање и отклањање 
квара насталог приликом пуцања 
магистралног вода на кружном 
путу испод хотела „Торник’’. За само 
24 часа потпуно је отклоњен квар, а 
комплетна магистрална цев дужи-
не 330 метара је замењена. Овим пу-
тем се захваљујемо свима који су на 
овом проблему радили даноноћно, 
без обзира на лоше временске усло-
ве који су их пратили.

Свим становницима и посетио-
цима општине Чајетина желимо 
срећне предстојеће празнике.

Марко Ђокић  
(ЈКП „Водовод Златибор’’)

Уз радове на постројењу, ЈКП „Водовод 
Златибор” у 2019. години  
урадио 14 километара водоводне  
и пет километара канализационе  
мреже, 1.800 нових прикључака  
и низ других послова
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Једна од најуспешнијих 
година за КЈП „Златибор”

Анализе говоре да ће 2019. го-
дина бити једна од најуспеш-
нијих у пословању КЈП „Зла-

тибор„. Остварен је повећан обим 
пословних активности, што је усло-
вило повећање укупног прихода који 
у овој години износи 283 милиона 
520 хиљада динара. То је, према ре-
чима директора Срђана Пантовића, 
значајно увећање у односу на прет-
ходне године, те да је позитиван фи-
нансијски резултат постигнут зах-
ваљујући повећаном обиму посла, 
као и техничкој и кадровској оспо-
собљености. 

„Од 14 комуналних делатности 
које постоје КЈП „Златибор” обавља 
седам. Основна делатност је упра-
вљање комуналним отпадом. Поред 

тога, предузеће се бави одржавањем 
путева и улица у летњем и зимском 
периоду, одржавањем зелених јав-
них површина, одржавањем чис-
тоће на јавним површинама, уп-
рављањем пијацама, паркингом и 
гробљем. Све су то устаљене актив-
ности, али се обим посла сваке го-
дине знатно увећава. Златибор се 
развија, корисника комуналних ус-
луга је све више, тако да се и прихо-
ди значајно увећавају. Наша обавеза 
је да одговоримо потребама наших 
суграђана, инвеститора и туриста на 
Златибору, па значајна средства ула-

жемо у набавку механизације и оп-
реме како бисмо могли да изврши-
мо све наше обавезе”, за „Златиборске 
вести’’ наводи директор КЈП „Злати-
бор” Срђан Пантовић. 

Он додаје да је предузеће у прет-
ходном периоду набавило велики 
број машина, опреме, механизације, 
тако да су улагања у саму механиза-
цију последњих година премашила 
цифру од милион евра. 

„Ми смо предузеће које је на вре-
ме схватило да без добрих средста-

ва за рад нема ни добрих пословних 
резултата. КЈП „Златибор” је модер-
низовало свој машински парк у 
циљу побољшања квалитета услуга 
које већ пружа на територији општи-
не Чајетина како лети, тако и зими. 
Током децембра набављена су два 
трактора вредности око осам мили-
она динара и булдозер чија је вред-
ност 12 милиона динара. Ово није 
једино инвестиционо улагање пре-
дузећа у последњих годину дана. То-
ком 2019. у основна средства уложе-
но је 46 милиона динара. Набављена 
је једна комбинована грађевинска 

машина, прикључни уређаји, ау-
то-подизач, два доставна возила, 
контејнери и остала опрема. Све те 
инвестиције су знатно олакшале рад 
предузећа, а и сами визуелни ефекти 
на терену су лако уочљиви„.

Говорећи о плану за 2020. годину 
Пантовић каже да је прилично амби-
циозан, али уз добру организацију и 
оспособљен кадар сигуран је да успех 
неће изостати. 

„Планирана су инвестициона 
улагања у вредности од 106 мили-

она 733 хиљаде динара. То, између 
осталог, укључује набавку две ау-
то-смећаре, куповину багера гу-
сеничара, набавку додатне опре-
ме за Зимску службу, као и других 
прикључних уређаја. Комунално 
је за наредну годину планирало и 
набавку нових контејнера и канти 
за отпад. Донацијом шведске вла-
де предвиђено је да се добију плаве 
канте од 240 литара, а зелене од 120 
литара набавићемо сами. Општина 
Чајетина ће убудуће послове асфал-
тирања мањих површина, прекопа 
и рупа поверити комуналном пре-

дузећу. Због тога планирамо набав-
ку опреме за ту врсту посла. То су: 
фреза за асфалт, вибрациона пло-
ча, мали ваљак, термоконтејнер и 
финишер, који представља додат-
ни уређај за већ постојећу машину 
мини утоваривач.„

Осим тога, у 2020. години очекује 
се завршетак великог и значајаног 
пројекта на који се годинама че-
кало. У питању је изградња новог 
пословног објекта КЈП „Златибор” 
који ће заузимати површину од 
2.700 метара квадратних, а у коме 
ће бити смештене пословне просто-
рије управе, гараже, радионица за 
одржавање, магацин, као и објекти 
за складиштење агрегата за Зим-
ску службу. У ту сврху је у општин-
ском буџету планирано 150 мили-
она динара.

„Поред тога, имамо у плану из-
градњу рециклажних острва на 
Златибору. То ће бити прoсторије за 
смештај контејнера, јер следеће го-
дине на пролеће планирамо запо-
чињање примарне селекције от-
пада. Општина Чајетина је себи 
поставила за циљ да до 2021. годи-
не постане прва еколошкa општина 
у Србији. КЈП „Златибор” је од почет-
ка укључено у доношење Локалног 
плана управљања отпадом и пред-
ставља главног извршиоца овог пос-
ла. Веома смо посвећени свему томе, 
тако да се надам да ћемо зацртани 
циљ достићи у предвиђеном року”, 
закључује Срђан Пантовић, који је 
запосленима у комуналном преду-
зећу као и свим суграђанима поже-
лео срећне новогодишње и божићне 
празнике. Драгана Росић

Приходи значајно 
увећани, механизација 

модернизована, а план за 
2020. прилично амбициозан
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Млекара „Наша Златка”  
велики понос „Еко аграра”

Сумирајући резултате рада 
у протеклој години, дирек-
тор „Златиборског еко аг-

рара’’ Владимир Бојовић каже да 
је и 2019. година била успешна за 
ово привредно друштво посвећено 
развоју пољопривреде у општини 
Чајетина. Успеси који су постигну-
ти запажени су у свим аспектима, 
а посебно у области субвенција за 
пољопривреду и подизање капа-
цитета руралног предузетништва. 

– У 2019. години буџет за 
пољопривреду био је 25 милиона 
динара. Захтеви за остваривање 
права на субвенције су подноше-
ни по различитом основу, а укупно 
је поднето 311 захтева. Највише их 
је поднето за меру „Инвестиције у 
физичку имовину” и то преко 50 
одсто од укупног броја, Од тога нај-
више за набавку приплодних грла 
у говедарству и овчарству – наводи 
Бојовић и додаје: 

– На другом месту је мера која 
је ове године новина, а односи се 
на подршку младима на селу. Ре-
ализована је кроз набавку ква-
литетних приплодних грла ова-
ца. На овај начин девет младих 
пољопривредника увећало је по-
стојећа стада за по 10 грла сје-
ничке расе или седам грла „ил де 
франс’’ расе, што је добра основа за 
подизање капацитета у овчарској 
производњи. 

Успешна организација 
манифестација

Директор „Еко аграра” напо-
миње да се преко Програма мера 
за спровођење пољопривредне по-
литике и политике руралног раз-
воја општине Чајетина субвенцио-
нисало осигурање пољопривредне 
производње, каматна стопа у окви-
ру кредитне подршке, као и мере 
везане за унапређење сеоског ту-

ризма и унапређење прераде и 
маркетинга. 

Како за „Златиборске вести” на-
води директор Владимир Бојовић, 
велики понос „Еко аграра” је мле-
кара „Наша Златка” која успешно 
послује више од две године. – Про-
текла година за млекару „Наша 

Златка” била је веома успешна. 
’’Златкини’’ производи нашли су 
своје место на локалном тржишту, 
а на нашу радост све је већа пот-
ражња за њима. Просечна дневна 
производња је била 90 кг сира и 30 
кг кајмака, али је потражња пре-
машила произвођачке капацитете 
те је стога у наредној години пла-
нирано проширење млекаре - каже 
Бојовић и напомиње: 

– У 2019. години млекара је пред-
ставила своје производе на многим 
сајмовима као што је сајам „До-

бра храна и вино” где смо добили 
признање „Иновативност у произ-
водњи традиционалне српске хра-
не„. Током 2019. године настављена 
је сарадња са Институтом за хигије-
ну и технологију меса у Београду, 
као и Фондом за иновационе делат-
ности, и у оквиру те сарадње реали-

зован је пројекат „Утврђивање спе-
цифичних карактеристика млека 
и млечних производа са дефини-
саног подручја„. Добри резултати 
овог пројекта су одлична основа за 
заштиту географског порекла зла-
тиборског сира и кајмака, на чему 
тим „Златиборског еко аграра’’ ин-
тензивно ради. 

У оквиру активности „Еко аг-
рара’’ значајно је да је ове године 
то привредно друштво успешно 
организовало 19. „Пршутијаду’’ и 
да се увелико спрема за јубилар-

ну 20. која ће се одржати од 14. до 
16 фебруара 2020. године. У оквиру 
те манифестације ове године пла-
нирани су и неки нови садржаји 
који ће привући пажњу већем 
броју посетилаца. Поред тог сај-
ма сувомеснатих производа, пла-
нирано је да се у 2020. у сарадњи 
са Сталном радном групом за ре-
гионални рурални развој „SWG 
RRD” одржи други „Фестивал до-
брог укуса” који има за циљ про-
моцију и продају традиционалних 
пољопривредних производа, где се 
јача вредност и видљивост те врсте 
производа. У 2019. години „Злати-
борски еко аграр’’ је учествовао и у 
организацији „Ракијаде’’ у Шљиво-
вици и „Дана пастрмке’’ у Љубишу.

Добра сарадња  
са становништвом

Оно на шта је „Еко аграр’’ та-
кође поносан у 2019. је успешна 
сарадња са пољопривредницима 
која се могла видети по посеће-
ности „Агро дана’’ у организацији 
„Златиборског еко аграра’’. На „Агро 
дану’’ учествовали су и бројни 
еминентни стручњаци из области 
пољопривреде са домаћих институ-
та и факултета. Као још један добар 
резултат сарадње са локалним ста-
новништвом и пољопривредним 
удружењима одржан је и запажен 
Изложбено-продајни сточни сајам 
у Кривој Реци, који је прерастао у 
традицију. 

– Поред ових успешних мани-
фестација „Златиборски еко аг-
рар” је у 2019. години успоста-
вио сарадњу са Фондацијом „Ана 
и Владе Дивац’’, а испред ЈЛС ус-
пешно координирао пројектом 
„Подизање капацитета Савеза се-
оских жена Чајетине” под покро-
витељством швајцарске владе и 
Тима за социјално укључивање 
Владе Србије. што је резултирало 
могућношћу наставка сарадње и 
у 2020. години – наводи Бојовић.

По његовим речима, пред ти-
мом „Еко аграра’’ су велика очеки-
вања и велики послови, проши-
рење капацитета млекаре, нови 
пројекти, заштита географског по-
рекла и добијање жига гаранције 
„Добро са Златибора„. З.В. 

Потражња за „Златкиним”  
производима премашила  
произвођачке капацитете,  
предстоји проширење млекаре.  
– Субвенције за пољопривреднике, 
подршка младима на селу
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За децу у вртићу 
опремљени  

нови простори
Предшколска установа „Ра-

дост“ из Чајетине је и у 
протеклој години  реали-

зовала планове који се тичу ин-
вестиционог улагања у објекте, а 
који су веома важни за стварање 
бољих услова за раст и развој деце 
предшколског узраста. Почетком 
2019. године опремљен је простор 
на спрату вртића у Чајетини који 
је крајем 2018. приведен намени. 
Реч је о три радне собе и заједнич-
ке просторије у које је  општина 
Чајетина уложила 10 милиона ди-
нара. Они су почетком ове године 
опремљени и од тада се користе за 
рад са децом. Преостали део прос-
тора (око 300 квадрата) завршен је 
у септембру ове године.

„Након опремања дела просто-
ра на спрату објекта (600 квадра-
та), општина Чајетина је конку-
рисала за средства намењена за 
унапређење услова у предшколс-
ком сектору  на конкурсу Минис-
тарства за демографију и попула-
циону политику и добила око 3,4 
милиона динара за завршетак ра-
дова на спрату вртића. Тиме је це-
локупан простор стављен у функ-
цију“, каже директорка ПУ „Радост“ 
Јелена Митрашиновић Брашанац. 
„Собе за боравак деце и заједнич-
ке просторије су опремљене у овој 
години, а за следећу годину је пла-
нирано  опремање канцеларија за 
стручне сараднике  и сараднике, 
као и конференцијска сала, саве-

товалиште за родитеље и библи-
отека“. 

За 2020. годину је планирано 
партерно уређење простора око вр-
тића и постављање ограде око дво-
ришта вртића  која ће овај прос-
тор учинити безбеднијим местом 
за боравак и игру деце. Она ће 

такође обезбедити сигурност од 
уласка других лица и уништавања 
имовине вртића након завршетка 
радног времена установе.

Што се тиче програмских ак-
тивности предшколске установе, 
важно је рећи да је она једна од 
25 предшколских установа које су 

биле укључене у студију „Праћење 
инклузивности предшколског вас-
питања и образовања у Србији“ 
коју је спровело Друштво истражи-
вача образовања у Србији, Фонда-
ција за отворено друштво и Канце-
ларија у Београду. 

Такође, од пре неколико дана 
чајетински вртић је укључен од 
стране Министарства просвете, на-
уке и технолошког развоја  у још јед-
ну студију у којој ће бити праћено 
стање пре и после укључивања вр-
тића у пројектне активности које се 
односе на квалитет васпитања и об-
разовања. Оне би требало да подр-
же унапређивање система вред-
новања квалитета предшколског 
образовања и пуну имплемента-
цију ревидираног оквира квалитета 
и праћење развојног циља пројек-
та. Пројекат ће трајати од  децембра 
2019. до фебуара 2020. године. 

„Сви пројекти који се спроводе 
на овом нивоу показују само ко-
лико значајан реноме има наша 
предшколска установа“, истакла је 
у разговору директорка. 

Пре неколико дана у посети 
предшколској установи били су 
чланови тима из Фондације Но-
вак Ђоковић, са намером да сни-
ме стање на терену и евентуално 
уложе средства у стварање бољих 
услова за предшколску децу, пре 
свега у сеоским срединама Љу-
биш и Мачкат. 

Мирјана Ранковић Луковић

У 2019. години 
опремљене  

собе за  
боравак деце 
и заједничке 
просторије,  

а у 2020.  
предстоје нова 
улагања, каже 

директора 
Предшколске 

установе  
„Радост’’  

Јелена 
Митрашиновић 

Брашанац 
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У мисији неговања културе 
читања и доживотног учења 

Протекла година за Библи-
отеку „Љубиша Р. Ђенић„   
била је веома садржај-

на и успешна. Радили смо по ус-
војеном Програму рада и   оства-
рили све предвиђене планове. За 
успешно остварење наших плано-
ва заслужни су најпре Скупштина 
општине Чајетина као оснивач и 
финансијер, добра организација 
и  тимски рад свих запослених у 
Библиотеци.

Од првог познатог поклона који 
је Библиотека тридесетих година 
прошлог века примила од про-
те Радосава Симића, протекло  је 
доста времена. Тих 250 књига уз 
друге, нама непознатих дародава-
ца, биле су језгро Библиотеке, која 
данас може да се похвали фондом 
од око 60. 000 књига.

Мисија данашње Библиотеке 
је да у овом времену тренутних 
вредности, пролазних осећаја, ме-
дијског кича и неукуса промови-
ше писменост и негује културу 
читања и доживотног учења, по-
дижући свест о локалном и нацио-
налном културном наслеђу. На тај 
начин Библиотека постаје култур-
ни идентитет вароши, својеврсни 
центар културе где се не прави раз-
лика међу облицима културног ис-
пољавања.

Ово потврђује и чињеница да 
наша  Библиотека  у  свом фонду 
осим књига поседује и Музејску 
збирку, коју је Љубиша Ђенић ос-
новао давне 1951. године. Да бисмо 
учинили нашу заједницу бољим 
местом за живот, успели смо да ост-
варимо своју давно креирану ви-
зију о оснивању самосталне уста-
нове културе. Тако је настао Музеј 
„Конак„ који има за циљ заштиту и 

презентацију културно-историјске 
баштине златиборске регије кроз 
културу сећања на знамените ис-
торијске личности и вековну исто-
рију туризма на Златибору.

Ове године имали смо и један 
пројекат од круцијалне важнос-
ти. Имали смо велику привиле-
гију да, захваљујући разумевању 
нашег оснивача, на Видовдан от-
воримо свој огранак у просторија-
ма Културног центра на Златибору. 

Изузетна је ствар када се Дан биб-
лиотеке обележи отварањем новог 
простора који ће, надамо се, врло 
брзо постати оаза културе и мира 
за наше суграђане, али и за много-
бројне туристе који посећују нашу 
планину. Кажу да је свака библи-
отека слика једног друштва и јед-
ног града, па нека ова библиотека 
буде најсјајнија и најсветлија сли-
ка Златибора.

Наш рад на заштити немате-
ријалне културне баштине  је од 
великог значаја,  јер  чување не-

материјалног наслеђа народа све-
та један је од најважнијих задата-
ка које је пред целу међународну 
заједницу поставио УНЕСKО, ус-
вајајући 2003. године Конвенцију 
о заштити нематеријалне култур-
не баштине.

Захваљујући сакупљању, истра-
живању, проучавању и вредно-
вању  ерског хумора на подручју 
Златиборског округа, које дуги 
низ година спроводи Библиотека 

као неопходан и непрекидан посао 
заштите, ерски хумор је уписан  у 
Национални регистар елемената 
репрезентативног нематеријалног 
културног наслеђа Републике Ср-
бије. На тај начин ерски хумор је 
препознат као део идентитета срп-
ског народа.

Важан део рада наше устано-
ве су програмске делатности и 
ми смо се потрудили да обезбеди-
мо богат, разноврстан и квалите-
тан културни живот у нашој варо-
ши. Да негујемо тај фини и добар 

укус који иначе поседује наша пуб-
лика. 

Неке од тих манифестација по-
стале су већ традиционалне, а ми 
смо по њима постали познати не 
само у Србији, већ и у суседним 
земљама. Једна од таквих манифе-
стација је сигурно „Летњи улични 
ерски кабаре’’, чији је основ наш 
специфични ерски хумор.

Још једна традиционална мани-
фестација, међународног каракте-
ра, је и „Фестивал пољског цвећа’’, 
којом се наша Библиотека укључује 
у реализацију пројекта „Хортикул-
турне библиотеке Србије’’. Основ 
и оквир за ово наше дешавање 
је, најпре, раскошна лепота, а по-
том и лековитост Златибора који 
је крајем 19. века био познат под 
називом „прва српска ваздушна 
бања„. Мисија овог нашег мајског 
додира са природом је да утичемо 
на  сваког појединца, како бисмо 
створили колективну свест о  очу-
вању природе и њеног блага, јер је-
дино тако моћи ћемо још дуго да 
користимо њене благодети.

Библиотека има врло богату и 
озбиљну издавачку делатност, у ок-
виру које је издат читав низ моно-
графских публикација, одобрених 
од Савета за издавачку делатност 
Библиотеке, а које дају значајан до-
принос укупној издавачкој делат-
ности Западне Србије.

Надамо се да ће и година која 
долази бити једнако успешна као 
и ова иза нас. Снежана Ђенић

Директорка библиотеке Снежана Ђенић  
пише за „Златиборске вести”  

о раду ове установе током 2019. године
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Дворана у Чајетини и терени  
на „Швајцарији” у новом сјају
Установи Спортски центар 

Чајетина припада спорт-
ска дворана у Чајетини, 

спортски комплекс „Швајцарија’’ 
на Златибору са три фудбалска 
терена, отворени спортски тере-
ни за мале спортове у Чајетини 
и на Златибору, као и Дом омла-
дине у Чајетини. Сектори устано-
ве организују и реализују више-
димензионалне програме и на 
прави начин мире традициона-
лан и модеран приступ, дајући 
посебан значај раду са млађим 
узрастима у циљу опште култур-
не и физичке едукације. Допри-
нос дају и туристичкој понуди 
Златибора и целе општине.

После процеса обнове који 
је завршен крајем 2019. године, 
спортска дворана у Чајетини је 
добила потпуно нов ентеријер 
са још једном трибином, тако 
да укупан капацитет сада изно-
си око 1.000 места, а направљене 
су и ВИП ложа, контролна соба, 
простор за репортерске еки-
пе и медија центар. Изграђене 
су нове свлачионице, помоћне 
просторије и просторије за ме-
дицинску помоћ. Проширењем 
и повећањем висине спортске 
дворане, стекли су се услови за 

највећа национална и међуна-
родна такмичења. Спортска дво-
рана у Чајетини сада испуњава 
све стандарде за припреме ко-
шаркашких, одбојкашких и свих 
других екипа дворанског типа 
и одржавање утакмица високог 
ранга. Свакодневно се реализује 
настава физичког васпитања 
ученика основних и средњих 

школа, као и тренинзи за мла-
де у кошарци, одбојци, фудбалу... 

Претходне године су и фуд-
балски терени спортског ком-
плекса „Швајцарија’’ урађени по 
високим стандардима. Идеал-
ни климатски услови, близина 
хотела са одличним смештајем, 
повећање понуде, одржавање 
терена на високом нивоу и гос-
топримство разлози су за велико 
интересовање најбољих фудбал-

ских екипа из земље и иностран-
ства. Услуге спортских објеката 
установе користе и фудбалске, 
кошаркашке, одбојкашке и дру-
ге екипе светског реномеа, као и 
репрезентације појединих спор-
това из целог света. Чињеница 
да се сви ови клубови на Злати-
бору припремају више од десет 
година говори у прилог томе да 

су они задовољни услугом коју 
пружају запослени, као и квали-
тетом спортских објеката Спорт-
ског центра Чајетина.

 У оквиру зимске туристичке 
сезоне 2018/2019. године, као и 
претходних година, установа је 
била организатор спортско-ре-
креативних активности на ски 
стазама на Обудојевици на Зла-
тибору где се издају привремене 
локације за зимске спортове. У 

фебруару је одржан међународ-
ни турнир ветерана у кошарци 
у организацији Спортског цен-
тра Чајетина. Сваке године се 
организује велики број мани-
фестација за децу предшколс-
ког и школског узраста као што 
су „Дечја олимпијада’’, „Трофеј 
Чајетина’’, турнири за све узрасте 
и категорије у кошарци, одбојци, 

фудбалу и другим спортовима. 
Спортски центар Чајетина се ак-
тивно укључује у организацију и 
помоћ организаторима турнира 
Лига будућих шампиона. Финал-
ни турнир, под покровитељством 
општине Чајетина, је одржан у 
мају. СЦ Чајетина је у сарадњи са 
КСС Србије био носилац органи-
зације државног првенства Ср-
бије у баскету „три на три’’ одр-
жаног у августу на Златибору. 

Програми у Дому омладине су 
углавном бесплатни. Иако би до-
датни приходи могли да се ост-
варе наплаћивањем улазница за 
представе и остале садржаје, то 
није пракса зато што је основни 
циљ укључивање деце и омла-
дине у културне токове и актив-
ности како би се њихова пажња 
усмерила ка правим вредности-
ма. У 2019. години посвећена је 
већа пажња фокусирању младих 
на културне програме. У органи-
зацији Дома омладине одржан 
је традиционални дечји фести-
вал „Деца међу нарцисима’’. У 
сарадњи са ТО Златибор, у ок-
виру „Златиборског лета’’, Дом 
омладине организује наступе 
популарних музичких, позо-
ришних група и појединаца као 
и ликовну колонију „Трнава’’. У 
холу Дома омладине су се током 
целе године смењивале излож-
бене поставке, а у оквиру едука-
тивног програма одржавала се 
школа цртања и сликања за децу 
и омладину.

На основу свега напред наве-
деног може се закључити да је ис-
коришћеност спортских објеката 
у Чајетини и на Златибору веома 
велика и да је већина термина, 
укључујући и викенде, попуње-
на. Запослени улажу велики рад 
и труд да би сви објекти одлично 
функционисали и да би сви ко-
рисници услуга Спортског центра 
Чајетина били задовољни, што је 
до сада и била пракса. С. Ц. Ч.

Установа Спортски центар Чајетина 
успешно организовала мноштво 
активности, програма, турнира 
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Уз помоћ општине решен проблем 
грејања дворане на Златибору

Ово је прва година откако 
је локална сампоупра-
ва преузела власништво 

над двораном на Златибору и то 
је свакако једна од бољих ствари 
која нам се десила, каже дирек-
тор Спортско-рекреативногцен-
тра „Златибор’’ Никола Новако-
вић. Према његовим речима, 
назив се променио (претходни 
је био Спортско-туристички цен-
тар „Златибор”), али планови ос-
тају исти.

– Задовољни смо минулом го-
дином, с обзиром да смо само-
одрживи као објекат, из сопстве-
них пословања плаћамо текуће 
трошкове и личне дохотке. А уз 
помоћ општине Чајетина смо ре-
шили оно што нам је био највећи 
проблем у претходном периоду, 
а то је грејање, које је утицало и 
на издавање хале у комерцијал-
не сврхе, као и на издавање соба 
и апартмана. Избушили смо осам 
бунара и повезали их са топлот-
ним пумпама, од 25. децембра је 
све пуштено у рад тако да ћемо 
читаву зимску сезону имати зна-
чајну уштеду грејања – истиче Но-
ваковић. 

Минула сезона припрема про-
текла је задовољавајуће. С обзи-
ром да објекат обједињује спорт 
и туризам, Новаковић сматра да 
су те две области уско повезане у 
пословању спортског центра и да 
се управо на том основу формира 
и њихова циљна група. 

– Имамо 35 смештајних капа-
цитета, око стотину кревета, ка-

тегорисано са три звездице за 
пансионе... Неопходно је мало 
реновирање, како бисмо прати-
ли новоотворене модерне објек-
те, али сама хала помаже да неке 
послове компензујемо преко ње. 
На пример, имали смо недавно 
такмичење у плесу, где смо уз тер-
мине у хали издали и смештајне 
капацитете. У вансезонским ме-

сецима издајемо смештај углав-
ном за рекреативне наставе, 
имамо одговарајући број креве-
та за то, а већ у јуну су наши гос-
ти углавном спортисти. Овог лета 
биле су код нас све мушке кошар-
кашке селекције Србије сем сени-
ора; била је женска репрезента-
ција Србије, а Марина Маљковић 
је потом довела код нас на при-

преме и екипу Шангаја; ту су и 
већ традиционални гости, не-
мачки Олденбург и румунски ти-
мови, а читаву сезону су код нас 
утакмице играли и првотимци КК 
„Златибор’’. Имамо и комерцијал-
не термине, они су у плану и за 
2020. годину, донеће неке значај-
не приходе – додаје директор СРЦ 
„Златибор’’. 

За 2020. су, како каже, планира-
ни неки од капиталних пројеката 
за читаво подручје. 

– У плану је изградња затворе-
ног олимпијског базена димен-
зија 50 х 25 метара на парцели до 
саме хале, што ће бити испраћено 
са двадесетак нових соба катего-
рија четири звездице. То ће свака-
ко бити значајно у укупној понуди 
за спортисте, који су наша примар-
на група. Њима треба и спа цен-
тар и затворени базен. Све то ћемо 
сада имати, тако да можемо бити 
модеран центар какав нема мож-
да у читавој Србији, јер имамо и 
довољан број смештајних једини-
ца да све то испратимо. Такође, на 
пролеће очекујемо почетак радова 
на изградњи две мини електране 
са фотонапонским панелима, које 
ће производити око 96 киловати 
струје тако да ћемо, уз топлотне бу-
наре, бити не само топлотно неза-
висни, већ и енергетски ефикасни. 
Ту ће, уз подршку општине Чајети-
на, вероватно бити уложена и нека 
средства из ресорног министарства 
или из неких иностраних фондова 
– најављује Новаковић за „Злати-
борске вести’’.  З. В.

Читаву зимску сезону имаћемо значајну 
уштеду грејања, каже директор  
Спортско-рекреативног центра 
„Златибор’’ Никола Новаковић, 
најављујући за 2020. градњу  
затвореног базена, нових соба,  
две мини електране... 
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Хотел године у Србији је 
„Гранд хотел Торник”

Примајући „Туристички цвет” Мирољуб Алексић истакао да је Министарство туризма 
препознало и подстакло развој туризма код нас у последњих неколико година,  

а Влада Србије то потпуно подржала 

Гранд хотел Торник”, највећи 
хотел на Златибору и једини 
са пет звездица, добио је 12. 

децембра у Београду високо ту-
ристичко признање – награду „Ту-
ристички цвет” за 2019. годину. У 
категорији угоститељских објека-
та за смештај, као први луксузни 
хотел у једном од најзначајнијих 
туристичких центара, са заслуга-
ма за развој туризма целе дестина-
ције и утицајем на повећање броја 
страних гостију који захтевају вр-

хунску услугу по највишим стан-
дардима.

На свечаности 35. доделе „Ту-
ристичког цвета”, коју је у при-
суству министра туризма Расима 
Љајића и многих званица Турис-
тичка организација Србије орга-
низовала у Клубу посланика, при-
знање додељено „Гранд хотелу 
Торник” примио је Мирољуб Але-
ксић, власник „Алко групе” у окви-
ру које послује и ланац „А хотели”. 
Том приликом је рекао: 

– Разлог зашто је Србија пожељ-
на дестинација за развој туризма 
и зашто је препозната од „Си-ен-
ена’’, „Њујорк тајмса’’ и значајних 
туроператера, јесу наравно њене 
природне лепоте и ресурси које 
она поседује. А други разлог је, да 
кажем, двојак. Прво, Министарство 
за туризам је препознало и раз-
личитим мерама подстакло раз-

вој туризма код нас у последњих 
неколико година, а Влада Србије 
то потпуно подржала. Те мере 
су засноване на подстицајима 
који код великих улагања прола-
зе кроз Развојну агенцију Србије 
регресирањем једног дела инвес-
тиције, затим кроз смањење ПДВ-а 
за смештај са 20 на 10 процената, 
многобројним ваучерима који се 
деле нашим пензионерима, док 
је Влада подстакла изградњу ин-
фраструктуре у целој земљи што је 

омогућило бржи долазак туриста 
на жељене дестинације. Укинули 
смо визе кинеским туристима и 
они су сада најзначајнија попу-
лација која посећује нашу земљу 
и регион – истакао је Алексић и 
наставио: 

– Други разлог је храброст ин-
веститора, оних који су улагали, 
почев од малих смештајних капа-

цитета до великих инвестиција у 
хотеле и то је свима нама видљиво, 
дешава се у Београду, бањама, дру-
гим центрима. Има мноштво хоте-
ла који су изграђени. Захваљујем 
се свим тим инвеститорима који 
су, због повољног амбијента, саку-
пили храброст па и вољу да ризи-
кују свој новац и уложе верујући у 
развој туризма код нас. 

По његовој оцени, свакако 
да постоји простор за даље уна-
пређење, на пример да се смањи 

стопа ПДВ-а на услуге што би до-
нело вишеструке ефекте. 

– Тиме многи ресторани не би 
више имали интерес да раде у си-
вој зони, него би пребацили своје 
пословање у легалне токове и за-
послили људе, а вероватно би се 
смањио одлив младих из земље у 
свет. Многи би нашли интерес да 
овде раде и живе. Друга могућа 

подстицајна мера могла би да буде 
давање подстицаја онима који до-
воде туристе, не само туристич-
ким агенцијама него и хотелима. 
Трећа је легализација бакшиша, да 
он буде опорезив и да буде део ра-
чуна – предложио је Мирољуб Але-
ксић након што је за „Гранд хотел 
Торник” примио признање „Турис-
тички цвет”. 

Овом приликом представљен је 
тај хотел, како је речено ексклузив-
ни ризорт који нуди богату пону-
ду за госте различитих афините-
та и узраста, услугу на највишем 
нивоу и ентеријер попут оних у 
најлуксузнијим светским хотели-
ма. Гости „Гранд хотела Торник” 
могу да уживају у гастрономској 
понуди локалних и интернацио-
налних специјалитета, док предах 
могу да нађу у неком од барова 
или на великој тераси од 1.500 ме-
тара квадратних са које се пружа 
прелеп поглед на врхове Торника. 
Ексклузиван спа и велнес центар, 
који се простире на 2.250 квадра-
та, чине затворени базеии са ђаку-
зијем, финска и био сауна, хамам, 
руска бања, тепидаријум, релакс 
соба са хималајском сољу, лако-
нијум и многи други релакс садр-
жаји, док је најмлађим гостима на 
располагању дечји аква парк. 

– Са конгресним комплексом, 
који чине пет раскошних сала (од 
којих највећа гламурозна сала 
„Скај” има 1.000 квадрата), „Гранд 
хотел Торник” је допринео да пла-
нина Златибор постане једна од 
најпожељнијих дестинација за 
конгресни туризам. Располаже са 
129 модерних соба и апартмана, а 
посебна атракција је једини рота-
циони ресторан на овим просто-
рима са предивним панорамским 
погледом на Златибор. Отварање 
оваквог грандиозног и луксузног 
хотела на Златибору допринело је 
повећању броја туриста и гостију 
који на својим путовањима оче-
кују услугу по највишим светским 
стандардима – чуло се на овој до-
дели. З. В.

„Гранд хотел Торник’’ је и „Амбасадор 
добре услуге 2019.”

Највиша признања у хотелској индустрији Србије „Амбасадори добре 
услуге” за 2019. годину додељена су на гала вечери хотелијера 17. де-
цембра у хотелу „Краун плаза” у организацији редакције часописа „Ту-
ристички свет”, а под покровитељством Министарства туризма. Међу 
добитницима тог признања је и златиборски „Гранд хотел Торник”, о 
чему је одлучио жири у коме су др Слободан Унковић, Радомир Сам-
чевић, др Љиљана Косар, Јелена Шулејић, Пеђа Филиповић и Љиља-
на Реброња.
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Чудна моћ новогодишње 
ноћи на Краљевом тргу

Доживљај за памћење 
спрема се за дочек 
Нове 2020. године на 

Краљевом тргу. Тада на позор-
ницу испред „Златног бора”, уз 
коју се у оваквим приликама 
окупља десетине хиљада људи, 
излази Мирослав Илић, једна 
од најсјајнијих звезда на нашем 
естрадном небу. Да у најлуђој 
ноћи запева како уме и забави 
многе посетиоце Златибора. За-
слугом општине Чајетина, која 
је уз овај спектакл обезбедила 
још три концерта на овој сцени 
у дане новогодишњих празни-
ка (Дејан Петровић 29. децем-
бра, Маја Беровић 30. децембра 
и ‘’Ван Гог’’ 1. јануара).

Популарни „Славуј из Мр-
чајеваца”, с дугом и сјајном 
каријером у нашој народној 
музици, увек радо долази на 
Златибор. О овој планини, 
наступима, предстојећем до-
чеку Нове године на Краљевом 
тргу где ће се дружити с број-
ном публиком дао је изјаву за 
„Златиборске вести”. 

Познајем сваку стопу 
Златибора

На питање шта публика 
овде може очекивати у ново-
годишњој ноћи, најкраће је у 
духу своје песме одговорио: – 
Чудну моћ.

Каже још Мирослав Илић 
да деценијама долази на Зла-
тибор, који му је, признаје,  
одувек био омиљена плани-
на. – Много пута сам на Зла-
тибору дочекивао Нову годи-
ну. Долазим овде не само кад 
имам нешто професионално 
да урадим. А имао сам, нарав-
но, још од времена док је био 
само хотел „Палисад”. Увек кад 
наступам понесем одавде сјај-
не утиске. Важно ми је да се 
ја добро осећам када дођем на 
Златибор, а онда да ту енергију 
пренесем на публику. 

Чешће је, ипак, овде дола-
зио приватно. 

– Кад год сам пожелео да 
негде, што млађи данас кажу, 
мало искулирам, ја са супру-

гом седнем у ауто и правац 
Златибор. Док сам живео у 
Мрчајевцима било ми је баш 
близу, мада није далеко ни 
од Београда. Познајем сваку 
стопу Златибора и радујем се 
што из године у годину беле-
жи све боље резултате. Оства-
рују се на Златибору бројни 
пројекти који ће га још више 
учинити атрактивним, сигур-

но и повећати број посетилаца 
– додаје познати певач. 

Илић је изразио жељу да пре-
ко нашег листа честита пред-
стојеће празнике људима у 
овом крају: – Пожелео бих сви-
ма пре свега добро здравље и 
срећу, како приватно тако и на 
пословном плану. Много успе-
ха туристичким посленицима, 
јер Златибор живи од туризма.

Биографија Мирослава 
Илића, једног од најпопу-
ларнијих певача у државама 
бивше Југославије, добро је 
позната: рођен је 1950. у Мр-
чајевцима, у музичке воде сту-
пио је још у раној младости, а 
с песмом „Девојка из града” 
1972. винуо се у естрадне вр-
хове. Потом је његова сарадња 
са Обреном Пјевовићем доне-
ла нове успехе, да би затим 
уследили многи албуми пуни 
хитова. Каријера му је у потпу-
ности заблистала током осам-
десетих година, његов албум 
„Кад си са мном не мисли на 
време” продат је у милион 
примерака. Пунио је хале и 
стадионе градова од Вардара 
до Триглава. Обележио је тада 
један период наше народне 
музике својим незаборавним 
песмама „Поздрави је, поздра-
ви”, „Поломићу чаше од крис-
тала”, ‘’Није живот једна жена’’, 
‘’Немам времена да живим’’, 
па наредним ‘’Јесен седамде-
сет и неке’’, ‘’Путујем, путујем’’, 
‘’Зовеш ме на вино’’, ‘’Ова ноћ’’, 
‘’Теби’’, ‘’Један дан живота’’... 

Изузетно богата  
дискографија

Деведесете су донеле нове 
његове хитове: ‘’Наљутићеш 
ме ти’’, ‘’Америка’’, ‘’Божан-
ствена жено’’, ‘’Били смо дру-
гови’’ и низ других, а нови ми-
ленијум познате песме ‘’Дајем 
реч’’, ‘’Хоћу истину’’, ‘’Живот је 
мој олуја’’, ‘’Зар не видиш, моја 
рано’’... Изузетно богата дис-
кографија сваки Илићев со-
листички концерт (по њима 
је препознатљив) чини врло 
садржајним и разноврсним.

Са супругом Горданом, која 
му је подршка током целе ка-
ријере, има ћерку Марију и 
сина Марка, као и унуке. Ве-
ран је и „Црвеној звезди” чији 
је почасни члан. А боравак у 
родним Мрчајевцима за Ми-
рослава је окрепљење, тамо 
је свој међу својима. Свуда по 
свету је наступао, али завичај 
и Мораву не заборавља. З. В.

Одувек ми је Златибор био  
омиљена планина, радујем се  
што из године у годину бележи  
све боље резултате,  
каже за „Златиборске вести”  
Мирослав Илић који ће  
за дочек Нове године  
певати на Краљевом тргу



Трибина о спречавању насиља над женама Женског центра из 
Ужица уз подршку Савета за родну равноправност општине 

Чајетина одржана је у библиотеци „Љубиша Р. Ђенић’’ у Чајетини. 
Главне поруке којима се спречава насиље над женама предста-
вљене су у оквиру кампање 16 дана активизма, која је почела 25. 
новембра на Међународни дан борбре против насиља над жена-
ма и траје до Светског дана људских права. Ова трибина спада у 
активности у којима се расветљава феномен самог насиља, про-
фил насилника и профил жртве да би се схватило зашто жене 
трпе насиље и не пријављују га.

„То је углавном стид, жене су емоционално уцењене ако имају 
децу, или из неких других разлога. Врло често су економски зави-
сне од насилника, плаше се те стигме у заједници, често их и деца 
емоционално уцењују да не говоре о томе, да не би они били томе 
изложени. Уопште, та тема је врло табуизирана, жене које трпе 
насиље ако се одлуче да о томе проговоре оне се на неки начин 
сматрају издајницама својих породица и на њих се не врши само 
насиље од стране насилника, него врло често и од чланова његове 
породице”, каже Радмила Гујаничић из Женског центра Ужице у 
оквиру ког од 2015. године ради и СОС телефон који пружа пси-
холошку, социјалну и правну помоћ жртвама породичног и парт-
нерског насиља за територију Златиборског округа, а сарађује са 
центрима за социјални рад, полицијом и јавним тужилаштвом.

„Потребно је сваку жртву у потпуности информисати о свим 
њеним правима и законским процедурама у сфери заштите од 
насиља. Такође и размотрити све социјалне аспекте у којима се 
жртва налази тако да можемо у том контексту, у зависности од ње-
них потреба, да пружимо различите видове социјалне подршке. 
На пример од запошљавања, или уколико изађе па нема стан и 
слично. Осим тих телефонских консултација ми пружамо услугу 
те подршке кроз индивидуалне консултације у нашим просторија-
ма ”, каже Весна Богдановић, координаторка СОС телефона који 
је на услузи радним данима од осам до 20 часова. У просеку се за 
помоћ јави од 160 до 180 жена годишње, са тендецијом раста, а 
ниједан случај није завршен смртним исходом.

„Када се жртве нама обрате оне су у јако специфичном стању, 
њима је заиста потребно много помоћи и подршке да оне изађу, 
да се изборе са тим траумама које су преживљавале, да се довољ-
но оснаже и охрабре да би могле самостално да доносе даље од-
луке у животу”, закључује Весна Богдановић. 

Иако је на снази закон о спречавању породичног насиља, пода-
ци са терена говоре да постоје предрасуде у друштву, али и у ин-
ституцијама које отежавају положај жртава насиља, док медији 
сензационалистичким приступом настављају виктимизацију. У 
организацији ове трибине, која је део идеје о ставрању друштва у 
коме деца расту у породицама без насиља, учествовао је и Савет 
за родну равноправност општине Чајетина. З. В.

18ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕАКТУЕЛНО

Савет за безбедност сао-
браћаја општине Чаје-
тина у сарадњи са Аген-

цијом за безбедност саобраћаја 
поделио је 42 ауто-седишта за 
децу рођену у другој половини 
ове године. У име општине Чаје-
тина, у Великој сали Скупштине 
општине председник скупшти-
не Милоје Рајовић пожелео је 
добродошлицу родитељима и 
деци истичући колико је бит-
но поштовање правила у сао-
браћају и савесно понашање 
свих нас нарочито када су у пи-
тању наши најмлађи.

Из Центра за промоцију без-
бедности саобраћаја из Новог 
Сада наглашено је да су прили-
ком коришћења ауто-седишта 
најбитније три ствари: да ау-

то-седиште одговара узрасту 
детета, да буде чврсто прич-
вршћено појасом за седиште 
аутомобила и да дете буде чвр-
сто везано каишевима ауто-се-
дишта.

„Индикатор коришћења 
дечјих ауто-седишта за децу до 
три године у претходних две до 
три године био је између 52 и 63 
одсто, док овогодишњи подаци 
показују значајан напредак, ко-
ришћење седишта у проценту 
од 77,5 одсто. Али смо далеко од 
националног циља, да проценат 
коришћења ауто-седишта буде 
преко 95 одсто. Хтели смо да по-
правимо и то што 90 одсто роди-
теља користе седиште неправил-
но”, наглашава Срђан Радовић из 

Савета за безбедност саобраћаја 
општине Чајетина. 

На додели је примерима по-
казано у коликој мери правил-
но коришћење ауто-седишта по-
већава безбедност деце у случају 
несрећа, а вожња деце на безбе-
дан начин је прописана зако-
ном, што ће контролисати и по-
лиција. 

Општина Чајетина је у овој ак-
цији учествовала допремањем 
22 седишта, док је 20 седишта 
донација Агенције за безбед-
ност саобраћаја. У овој години у 
Чајетини су рођене 133 бебе, а у 
оквиру побољшања мера попу-
лационе политике из општин-
ског руководства поручују да се 
планира повећање суме за роди-
тељски додатак.

„Ми смо из године у годину 
повећавали средства за прво-
рођено, другорођено и треће-
рођено дете, наравно и даље, 
тако да сада имамо износе од 
85.000, 120.000 и 160.000 дина-
ра по детету. То је уз оне помоћи 
које пружа држава сасвим прис-
тојно, а сигурно да ћемо и наред-
них година наставити овај тренд 
и да ћемо повећавати ове износе 
за новорођену децу”, каже Ми-
лоје Рајовић. Следећа додела се-
дишта са едукацијом биће орга-
низована у фебруару или марту. 
Да подсетимо, у претходној доде-
ли за бебе рођене у првој поло-
вини године подељено је преко 
90 седишта.

З. В.

За најмлађе 
поклоњена  

42 ауто-седишта

Трибина о спречавању 
насиља над женама
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Новом фазом пројекта „Златибор без 
баријера”, који спроводе УГ „Инклу-
зија особа са инвалидитетом Злати-

бор” и општина Чајетина, спуштено је још 
27 ивичњака, на потезу од Улице Миладина 
Пећинара преко Рујанске до скретања из Ули-
це Андрије Јевремовића према хотелу „Мир”, 
као и пешачки прелази код хотела „Олимп” и 
Туристичке организације Златибор. У ову фазу 
радова општина је уложила 486.000 динара. 

– Проблеми са којима смо се сусрели током 
ове фазе пре свега су били аутомобили пар-
кирани на пешачким прелазима, тако да бих 
апеловао на људе да буду мало савеснији, јер 
на тај начин ометају не само особе са инва-
лидитетом, већ и мајке са бебама у колици-
ма и старе особе. Подсетио бих да смо у прет-
ходним фазама пројекта оборили ивичњаке 

на потезу од тениских терена код главне ули-
це Миладина Пећинара све до хотела „Мона” 
и аутобуске станице на Златибору. Сада смо 
практично само наставили ту маршуту. Та-
кође, урађене су приступне рампе код библи-
отеке у Чајетини, Дома здравља на Златибору 
и код поште на Златибору. Сматрам да је мали 
број објеката јавне намене прилагођен особа-
ма са инвалидитетом. Пре свега мислим на 
банке, кафиће, ресторане, хотеле… Златибор 
као туристичко место прве категорије треба 
да има много више соба у хотелима које су 
прилагођене особама са инвалидитетом, а 
тога је сада јако мало. Треба да пратимо при-
мере добре праксе не само у околним градо-
вима, већ и у земљама окружења које улажу 
значајна средства у приступачност објеката 
културе, спорта, хотела, поготово оних који 

су у изградњи – каже први човек удружења 
Александар Радишић.

Он додаје да су обављени разговори на 
ову тему са директорима свих хотела на 
Златибору, као и да је у плану да се у бу-
дућности на приступачној локацији изгра-
ди јавни тоалет за особе са инвалидитетом. 
Новина у раду удружења је формирање зва-
ничне фејсбук странице, а у плану је изра-
да интернет сајта удружења, као и наставак 
едукативних трибина по питању подизања 
свести грађана о потребама особа са инва-
лидитетом. Сви заинтересовани своје пред-
логе и идеје могу представити порукама 
на поменутој фејсбук страници (Udruzenje 
osoba sa invaliditetom Zlatibor) или непо-
средно у просторијама удружења у Турис-
тичкој организацији Златибор.

Две хуманитарне акције 
Спортског центра 

Чајетина
Спортски центар Чајетина спровео је две хуманитарне акције: прикупљање иг-

рачака за новогодишње пакетиће за децу из социјално угрожених породица, као 
и хуманитарни концерт за децу са сметњама у развоју Дневног боравка „Зрачак„. 

У сарадњи са Црвеним крстом из Чајетине Спортски центар је и ове године 
покренуо акцију прикупљања играчака за децу из социјално угрожених по-
родица. На ове акције су се у претходних неколико година грађани Чајетине 
изузетно лепо одазивали, постајући тако Деда мразеви оним малишанима 
којима је то потребно.

„Акција је реализована прикупљањем играчака у Дому културе сваког рад-
ног дана, после чега су те играчке комплетиране са слатким пакетићима које 
обезбеђује Црвени крст и деци подељене пре новогодишњих празника„; каже 
Горица Станић из Спортског центра. Већ након прве објаве о организовању 
акције „За њихов осмех довољно је тако мало” кренуо је одзив. 

Упоредо са овом акцијом, Спортски центар је организовао још једну – хума-
нитарни концерт КУД „Златибор’’ за Дневни боравак „Зрачак”, одржан у Дому 
културе. Улаз за концерт је добровољни прилог, а сва прикупљена средства уп-
лаћена су на рачун „Зрачка” који ће их искористити за оно што им је потребно 
за боље функционисање и боравак”, наглашава Горица Станић. З. В.

„Златибор без баријера’’ – 
спуштено још 27 ивичњака
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Агенција за безбедност сао-
браћаја је пре неколико го-
дина акредитовала девет 

програма у Министарству просве-
те намењених наставном особљу, 
са циљем да се појача рад са децом 
на тему безбедности у саобраћају. 
Агенција се, преко локалних саве-
та за безбедност саобраћаја, труди 
да кроз семинаре подигне њихове 
стручне капацитете везане за про-
блематику, методологију и моделе 
рада у склада са примерима у свету 
и код нас. Тако је крајем новембра у 
ОШ „Димитрије Туцовић” на Злати-
бору одржала први такав семинар.

„Чланом 6 Закона о безбедности 
саобраћаја дефинисане су обавезе 
свих субјеката који су укључени у 
систем безбедности саобраћаја на 
саобраћајном образовању и вас-
питању деце. Ми смо препознали 
потребу да је, поред рада на пре-
вентиви са децом и родитељима, 
потребно да урадимо и едукацију 
учитеља и васпитача”, каже  Горан 
Секулић из СЗБС општине Чајетина.

Ово је, иначе, 15 семинар, а ре-
зултати су до сада веома задовоља-
вајући, јер су након њих на часо-
вима везаним за тему безбеднијег 

учешћа деце у саобраћају сама деца 
била више укључивана у осмиш-
љене активности. Такође су више  
укључивани и родитељи без којих 
све   што раде Агенција, савети за 
безбедност у саобраћају и просвет-
ни радници не би било довољно.

„Са поносом можемо да кажемо 
да је већ дуги низ година цртани 
јунак Пажљивко већ препознатљив 
код деце.Она кроз игру, песму, пре-
познатљивог јунака, уз лепо распо-
ложење веома лако упијају све што 
он каже”, нагласио је  Милан Илић, 
саветник директора АЗБС.

А добри резултати се, према ста-
тистичким подацима праћеним у 
последњих 10 година, огледају у 
опадању броја страдале деце у са-
обраћају. Циљ Агенције је, у складу 
са Стратегијом Републике Србије, да 
у 2020. години број страдале деце  
буде нула .

Савет за безбедност општине 
Чајетина наставио је своје актив-
ности кроз практичну наставу. У 
сарадњи са учитељима почетком 
децембра су се, у фискултурној 
сали ОШ „Димитрије Туцовић”, 
дружили са другацима и четвр-

тацима на полигону, утврђујући 
знања о правилном понашању у 
саобраћају. Одржан им је час са-
обраћајне културе на занимљив 
начин .У активност се укључила 
и новинарска ђачка секција, па 
је након стрпљивог указивања на 
грешке које су малишани на по-
четку чинили на полигону, где је 
импровизовано њихово кретање 
од куће до школе, мала новинарка 
разговарала са својим другарима 
и са представницима СЗБС о жи-
вотно важним лекцијама .

Мирјана Ранковић Луковић

Семинар за учитеље да ђаци  
у саобраћају буду безбеднији

Један пакетић, 
пуно љубави

Акција „Један пакетић-пуно љубави“ и 
ове године се реализује у организацији Цр-
веног крста Чајетина. Акцији су се прикљу-
чиле све основне школе са територије ове 
општине, Спортски центар Чајетина и Цен-
тар за социјални рад. 

„Као и сваке године Црвени крст Чајети-
на организује и спроводи акцију „Један па-
кетић-пуно љубави“. Био је изузетан одзив 
деце из школа на целом подручју општине 
Чајетина. Скупили смо импонзантну коли-
чину слаткиша, играчака и школског прибо-
ра“, рекао је Милан Симовић, секретар Црве-
ног крста Чајетина.

Планирано је да се укупно подели око 
300 пакетића за децу из социјално угроже-
них и хранитељских породица, као и децу 
са посебним потребама. Акцију је подржа-
ла општина Чајетина која је својим буџетом 
планирала средства за рад Црвеног крста, 
па самим тим и ове акције. Д. М. 

Удружење из Новог Сада „Деца су украс света“ у просторијама чајетинског Дома културе поде-
лило је 163 новогодишња пакетића деци из система хранитељства, са сметњама у развоју или 

инвалидитетом, као и деци из социјално угрожених породица у општини Чајетина. Уз пакетиће 
за децу је била припремљена и представа, као и фотографисање са Деда Мразом. 

„Сматрамо да су новогодишњи празници идеална прилика да деци приредимо што више моме-
ната среће и задовољства. Определили смо се да то буду деца из Зрачка. Они ће доживети највећу 
благодет ове новогодишње представе јер ће бити у контакту са својим вршњацима из школа из 
околних села: Криве Реке, Шљивовице, Рожанства, Јабланице“, рекла је Ивана Зиројевић, председ-
ница Удружења „Деца су украс света“. Деци се обратио и председник СО Чајетина Милоје Рајовић 
рекавши да се локална заједница годинама труди да изађе у сусрет нашим најмлађим суграђа-
нима у виду реконструисања дечјих вртића и школа, обезбеђења превоза и другог. Д. М. 

Додела пакетића 
„Деца су украс света”
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У информациони систем Дома  
здравља уводе и лабораторију

Министарство здравља је у 83 дома 
здравља доделило грантове за уна-
пређење квалитета примарне здравс-

твене заштите за 91 пројекат. Вредност грантова 
износи од 3,2 до 3,5 милиона динара. Грант је 
добио и Дом здравља у Чајетини.

„Ради се о допунским здравственим услу-
гама за наше грађане којима ће се, у области 
превенције, унапредити примарна заштита о 
бризи о здрављу становништва. Ти пројекти 
требало би, по плану, ових дана да започну, а 
трајање пројекта је 12 месеци”, објаснила је др 
Мирјана Ђуровић, директорка Дома здравља 
у Чајетини.

Пројекат којим је конкурисао чајетински 
Дом здравља је „Интегрисана лабораторија у 
јединствен информациони систем као један од 
битних елемената у остваривању квалитетних 
превентивних прегледа и контроле хроничних 
болести„.

„Информациони систем је у нашој установи 
уведен пре неколико година и он је објединио 
све службе,осим лабораторије.Када софтверс-
ким програмом интегришемо и лабораторију у 
систем, нашим пацијентима ће лабораторијска 
анализа бити видљива у њиховом електрон-
ском картону.Значи, нема више папирне фор-

ме и тиме ћемо свакако унапредити квалитет 
пре свега превентивних услуга, јер су нама ре-
зултати тих анализа јако битни за правовреме-
но и адекватно вођење превентивних прегледа. 
Такође ће доћи до уштеде лабораторијског мате-
ријала. Дешавало се и то да се анализе изгубе, 
или да их пацијенти не донесу на време, или их 
уопште не донесу изабраном лекару, па их сами 
тумаче и на тај начин се неадекватно лече”, на-
глашава докторка Ђуровић. Све то ће оваквим 
начином пословања бити избегнуто.

Лабораторија Дома здравља је недавно по-
чела да ради у адекватнијим просторијама у 
старом делу Дома здравља што је, имајући у 
виду обим послова у Чајетини као туристичком 
месту, било преко потребно. Анализирајући рад 
лабораторије, евидентирано је да је за 11 месе-
ци ове године урађено 93.700 анализа, од којих 
3.000 анализа за пацијенте из других филијала.

М. Р. Л.

Породица је основна ћелија друштва, мали колектив у којем се сти-
чу  прва искуства о људима, њиховим међусобним односима, о живо-
ту и проблемима. Деца у породици стичу и основне утиске о самима 
себи, својој вредности, о свом положају у људској заједници на којима 
граде и ставове према животу. Управо због наведеног, педагошко-пси-
холошка служба и Ђачки парламент ОШ „Димитрије Туцовић” су осе-
тили потребу да заједно, кроз Трибину о васпитним стиловима роди-
теља, потраже одговор на питање: како у данашње време на најбољи 
начин васпитати децу.

„Осврнули смо се и на разлику између традиционалног васпитног 
стила, како су се деца некад васпитавала, шта је у том традиционал-
ном стилу било добро, шта можда није и прво ћемо да упоредимо тај 
стил са савременим родитељством. Шта је то што се толико проме-
нило, зашто су родитељи некад били опуштенији кад су васпитавали 
своју децу, нису били толико забринути, нису  се преиспитивали, шта 
се дешава у овом тренутку, зашто је све тако другачије? Циљ нам је 
једноставно да пробамо да помогнемо родитељима у њиховом и на-
шем заједничком задатку да изведемо децу на прави пут”, рекла је 
психолог Марија Новаковић. 

„Очекујем да родитељи и сви ми, просветни радници, мало пораз-
мислимо о начину на који се опходимо према деци, да схватимо да 
деци ипак треба поставити неке границе које морају да се поштују, 
али да децу морамо што виче укључити у свакодневни живот и у неке 
одлуке које се тичу и њих самих. Такође би требало научити децу томе 
да свако кршење правила изискује и неку казну”, истакла је Јелена 
Жугић, школски педагог.

Ђачки парламент се осврнуо на још једну болну тачку о којој се зна, 
али се ретко говори а још ређе предузимају конкретни кораци. Огњен 
Поповић, председник Ђачког парламентаиста, указао је на неке об-
лике дискриминације.

 „У школи се може срести и појава дискриминације на основу ма-
теријалности. Последица је често раздвајање деце у различите групе, 
што има велики утицај на њихово ментално здравље. Ми смо ту да 
покажемо родитељима како то изгледа из нашег угла, с обзиром да 
је доста другачија ситуација из погледа детета, да им мало скренемо 
пажњу на све то, објаснимо које опасности прете и да заједно са њима 
решимо тај проблем”. 

На трибини се од стране струке говорило о четири стила родитељст-
ва: аутократском, демократском, пермисивном (односно опуштеном) 
и незаинтересованом стилу. Колико су се присутни родитељи и у коме 
стилу препознавали, остало је међу њима .

Мирјана Ранковић Луковић

Трибина о васпитним 
стиловима родитеља

Др Мирјана Ђуровић
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Црква у Бранешком пољу је новијег да-
тума и посвећена је Св. Марији Ма-
гдалини. Слави се 4. августа као Блага 

Марија. Тога дана око цркве окупља се велики 
број верника из целе Шљивовице, а и околних 
села. Мештани села Шљивовица на овом месту 
званом Подгорица имали су жељу и вољу да 
саграде овај свети храм. 

Од 2004. до 2012. године на овој парохији бо-
равио је протонамесник Драгослав Јараковић: 

„Градња је трајала успешно и за 4-5 годи-
на храм је био укровљен. Чак смо га покрили 
бакром. Било је више донатора, а највећи дона-
тор је био Милош Раденковић, који је поклонио 
око две тоне бакра. Хвала Богу, за време мог 
службовања успели смо да укровимо цркву, 
изнутра омалтеришемо, уведемо струју. После 
мене наставиле су моје колеге, отац Алексан-
дар, касније отац Милан који се потрудио и 
урадио мермерни под да би ова црква била у 
великом сјају у овоме селу. Када људи прођу 
кроз село сви се погледом са магистралног 
пута диве како храм блиста својом лепотом на 
овом брдашцету, а већина њих и сврати. Нека 
Господ Бог дародавцима овога светога храма 
врати стоструко, а овоме народу да буде на сва-
ку помоћ. Амин Боже дај„.

Камен темељац у овој цркви био је положен 
у част Св. Марије Магдалине, Благе Марије, 
за време блаженопочившег епископа Жич-
ког Хризостома. При пароху Драгославу Јара-
ковићу архитекта је био Бранко Игњатовић са 
Златибора уз сарадњу са грађевинским одбо-

ром на чијем је челу био сада покојни Предраг 
Станић, кафеџија из Шљивовице. 

„Кад почињем да пројектујем неки храм ја 
тај период проживим и уживим се у све то. Сви 
они који су учествовали у томе носе белег до 
краја живота, тако да је то једна врло добра 
особина да се људи приклоне, дођу и на тај на-
чин покажу ко су и шта су управо у овој ти-
шини, у овој мудрости коју храм сам носи са 
собом”, рекао нам је Бранко Игњатовић, архи-
текта са Златибора. 

Овај храм је један специфичан објекат са-
грађен од камена, цигле и сиге. 

„Његова архитектура је посебна, разликује 
се од свих које сам до сада градио. Уписани 
крст је унутра и споља видљив, звоник сам по-
ставио са леве стране од улаза, а са десне гори-
оник за свеће. Куполу храма носе четири стуба 
која су самостална у том простору и одвајају 
олтарски део од основног брода. Има северни 
излаз и у суштини задовољава све потребе ве-
рника, и естетске и практичне„. 

И сам иконостас разликује се од иконоста-
са из осталих храмова. „Доста је добро обрађен 
захваљујући и неимару покојном Радисаву, 
који је био главни извођач ових радова. Зах-
ваљујући њему сам успео и да спроведем оно 
што сам желео. 

Само утемељење овог храма је спроведе-
но на тај начин што су у повесници уписана 
имена: блаженопочившег владике Хризосто-
ма, месног пароха,председника одбора и мене 
као пројектанта. Она се утемељи у олтарском 
делу у посебној комори која се гради прили-
ком темеља. Онда се та повесница ставља у јед-
ну посуду од метала која се затвара и поставља 
у темељ, па преко тога иде бетон. Тако да то ос-
таје као вечни белег којим се, у случају да се 
храм сруши или нешто деси, зна кад је грађен 
и ко га је градио”, напомиње архитекта Бран-
ко Игњатовић. 

Од 1. новембра 2019. године парох шљиво-
вачки је протојереј Драгиша Ђуричић.

Мирослав Весовић

Храм од камена, цигле и сиге 
у Бранешком пољу

Црква на узвишењу 
поред магистралног 
пута има посебну 
архитектуру  
и иконостас који се 
разликује од других

Црква у Бранешком пољу је новијег датума  
и посвећена је Св. Марији Магдалини
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Породица Пјевић из Биоске 
увек је била поштована као 
вредна и за сваки узор. Кр-

ста је од свог оца Станимира на-
учио разне послове које његови 
вршњаци нису знали. Био је осмо 
дете својих родитеља. Вредан и 
скроман, и школа му је ишла од 
руке. У Ужицу је завршио средњу 
електротехничку, а за даље није 
било финансијских могућности. 

Крста Пјевић на Златибор дола-
зи 1985. године и прво што је радио 
било је копање канала. Касније ос-
нива фирму за инфраструктурне 
радове где запошљава одређени 
број људи и постаје водећи у том 

послу. Фирма се развија и 2006. 
године купује се грађевинска ме-
ханизација. Тада у посао улази и 
син Милан који је радио на свим 
машинама које су имали у то вре-
ме. Посао наставља и даље да се 
развија, тако да 2015. године отва-
рају бетонску базу, а тада се у по-
сао укључује и млађи син Филип. 
Створена је једна породична фир-
ма која је временом постајала све 
већа. 

Тренутно имају преко 30 једи-
ница грађевинске механизације. 
Међутим, Пјевићи су отишли ко-
рак даље. 

– У јесен 2017. године долазимо 
на идеју да направимо нешто што 
Златибор нема – прича нам Ми-
лан, један од власника објекта. – И 
тако смо донели заједничку одлу-
ку да направимо салу за венчања 
и прославе. Сам објекат површи-
не 4.150 метара квадратних завр-
шили смо за рекордних 11 месеци.

„Пјевић ивент центар’’ званич-
но је отворен и освештан 12. маја 
2019. године. Пјевићи планирају 
да тог дана буде и слава објекта. 

– Сви у породици смо били укљу-
чени у изградњу. Поред оца, брата и 
мене такође су радиле и моја мајка 
Драгица и супруга Зорица. Сви смо 
се својски трудили да објекат за-
блиста свим својим сјајем.

„Пјевић ивент центар” налази 
се на Сушици, на раскршћу Таре, 
Златибора и Ужица, на узвишењу 
одакле се простире предиван по-
глед, поготово зими кад снег по-
казује све своје чари. 

На самом уласку у двориште 
чека вас 300 паркинг места са ук-
расним дрвећем и цвећем што оди-
ше једном природном атмосфером. 

Један од улаза води у ресторан до-
маће кухиње који је отворен сваки 
дан од 7 до 23 часа. У њему ћемо 
бити услужени великим избором 
домаћих и страних пића, као и бо-
гатом кухињом. Што се тиче доруч-
ка у понуди су разне врсте пита, 
комплет лепиња и остали домаћи 
специјалитети. За ручак на менију 
се може наћи све са роштиља, кува-
на јела, а специјалитет куће је ку-
вана коленица која је најтраженија 
од укупне понуде кухиње. 

Као центар објекта је сала за вен-
чања и прославе. Максималан ка-
пацитет је 1.300 места, с тим што 
сала има могућност преграђивања, 
тако да се прославе врше од 300 до 
1.300 места. Сала располаже сцен-
ском расветом са 1.700 сценских 
ефеката, које је тешко описати док 
се не доживи на лицу места. Укра-
шена је и стубовима који подсећају 
на дрвеће и спуштеним плафоном 
који гостима даје посебну топлину 
и угодан осећај. Уз то иде и огро-
ман подијум за игру и плес. Одмах 
поред налази се дечја играоница 
са аниматорима који воде бригу о 
деци док родитељи за то време оп-
уштени могу да уживају у весељу. 

А они који желе да коначе у 
објекту могу да бирају неки од 
апартмана или соба којих укупно 
има 16. А уз сам објекат са спољ-
не стране за најлепши чин налази 
се младеначка башта за венчања, 
украшена разноврсним цвећем и 
природним дрвећем. 

Мирослав Весовић

„Пјевић ивент центар’’  
на Сушици са 1.300 места

Објекат породице Пјевић на 4.150 квадрата има салу за венчања и прославе, ресторан домаће 
кухиње, сценску расвету од 1.700 ефеката, собе и апартмане, младеначку башту, 300 паркинг места

Аца Лукас 
за Нову годину 

Што се тиче најлуђе новогодишње 
ноћи у „Пјевић ивент центру”, до-

маћин се потрудио да и она буде на 
највишем нивоу. Наиме, госте ће 31. 

децембра овде забављати позната 
фолк звезда Аца Лукас, а 1. јануара 

певаће Ђани и Андреана Чекић. 
Запослени „Пјевић ивент центра” вас 
позивају да их посетите и да заједно 

проведемо најлуђу новогодишњу ноћ.

Милан ПјевићДарко Аћимовић 
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Слуга Милош Обреновић  
и газда Аксо из Доброселице 

За Милоша Обреновића, књаза Србије, зна се 
да је био Милош Велики – устанички војво-
да, вођа Другог српског устанка, утемељитељ 

аутономне српске кнежевине, упоран дипломата, 
врло моћан и осион владалац. Али недовољно је по-
знато да је део младости провео и на Златибору и 
то – као слуга.

Милош се родио у пожешком селу Горња Добриња 
око 1783. године у сиромашној кући. Отац му рано 
умире, а он је са мајком и браћом Јованом и Јевре-
мом једва преживљавао. 

Ваљало је надничити да се ишта за живот заради. 
„Није нам остало ништа друго до да се тучемо по нај-

му да би се хлебом прехранили. Сиротињо и селу си 
тешка, а камоли кући у којој си”, сећао се тешке мла-
дости Милош, који је око 1800. године слуга постао у 
Доброселици, код газде Аксентија Акса Јечменице, 
богатог трговца стоком. У овом селу и данас то по-
мињу, те да код пећине још имају три крушке које је 
Милош тада окалемио.

Марвени трговци су у то доба стоку откупљива-
ли у једном, а потом је по вишој цени продавали у 

другом крају. Стока се гонила стотинама километа-
ра у места где је била тражена, по уходаним марш-
рутама. 

За такав посао били су потребни неожењени 
момци, навикнути на одвојеност од куће, вични 
раду с марвом и јахању, спремни да спавају под от-
вореним небом, али и вешти на оружју јер је требало 
велика стада чувати од хајдучких заседа и дивљих 
звери. То радећи Милош је прошао многе пределе, 
упознао људе. 

У својој аутобиографији оставио је сведочанство: 
„Мати ме даде код марвених трговаца, које сам три 
године служио. Кроз то време с њима ходио ради 

трговине у Задар и Венецију. Затим на једну годину 
дође брат наш Јаков из Бруснице, узме матер и нас 
све троје деце и одведе к себи. Милан, наш брат, већ 
је зачео трговину марвену водити, па сад и мене к 
себи у радњу узме”. Сматра се да је боравак у Вене-
цији на младог Милоша, у ритама и са фесом на гла-
ви, оставио веома снажан утисак којег се током це-
лог бурног живота радо сећао, чак и под старе дане. 
 З. В.

Како је Аксо 
Милошу  

вратио дуг
Милош је овако говорио: 

„Прво сам служио у Добросели-
ци, код газде Аксентија Јечме-
нице. Најмио сам се на по годи-
не, за три и по гроша и за једне 
чарапе. Спремао сам мулуч и 
правио катран, а он ми оста-
де дужан 30 пара и чарапе. Тај 
дуг сам 30 година касније на-
платио, као књаз српски. Наи-
шли, чиниш волико, Ужичани 
катранџије кроз Крагујевац, а 
међу њима и Аксентије Јечме-
ница. „Познајеш ли ти мене, газ-
да Аксо?” „Познајем, како да не 
познајем, сунце наше”. „Лепо, 
лепо – сунце, је ли? А знаш ли ти 
кад ја оно служих у тебе’?’’ „Не, 
моје ми грешне душе! Никад ти 
нијеси служио него заповједао. 
Тебе је Бог створио само да за-
повједаш!” „Чиниш волико, није 
то тамо-амо, газда Аксо. Служио 
сам и дослужио. Само у тебе ми 
оста 30 пара од ајлука и чарапе 
– то ми ниси издао. Него ти иди и 
састави 30 ситних пара и чарапе, 
па донеси да платиш дуг”.

Аксо, нема куд, оде и доне-
се књазу паре да намири не-
плаћено. 

Појео три дрвца
Аксо Јечменица био је редован гост на Милошевом двору и у Крагује-

вцу и у Топчидеру. Кад је Милош напустио Србију Аксо је и даље радо 
виђен у двору кнеза Михаила. Млади кнез уводио је неке европске оби-
чаје, па и чачкалице.

Кад је Аксо био на ручку с неком господом, лакеј донесе за сваког госта 
на сервијети по три чачкалице. Свако од њих узе по једну и поче да чач-
ка зубе, заклонивши уста и чачкалицу руком. Гледа Аксо шта гости раде, 
али никако да докучи, па помисли да они грицкају чачкалице те и он узе 
све три, добро изгрицка и прогута. 

Вратио се Аксо у Доброселицу, па га сељаци питају је ли био код кња-
за и шта има ново. 

– Вала, свратих у Топчидер код Мијаила, а он ме задржи на ручку с 
неком господом. При крају ручка донесоше служитељи сваком по три 
дрвца, па она господа узеше да грицкају, али од срамоте заклонише уста. 

– А шта ти, Аксо, уради са тијем дрвцима? 
– Па шта сам мого? Кад она господа прогуташе кријући, урадих што и 

они, само што ја нисам крио. 

Ерски посланик Аксо
Пало кнезу Милошу на памет да се договори са народом о народ-

ним пословима. Требало је изабрати посланике и упутити их народну 
скупштину у Крагујевцу. Зовну Милош писара и рече да изда наредбу 
капетанима да пошаљу по једног представника на скупштину. Но, кад 
је дошла на ред златиборска капетанија, Милош заповеди писару да не 
пише тамошњем капетану, већ уочи саме скупштине оде у варош и пр-
вог Еру кога сретне да му приведе, јер су они толико паметни да сваки 
од њих може бити посланик. 

Милошево наређење – извршење. Десило се да је писар наишао на 
Акса Јечменицу из Доброселице, код кога је некад кнез Милош служио. 
И тако Аксо постаде представник свога краја на Милошевој скупштини. 
Скупштина је заседала. Говори Милош, затим редом посланици, а Аксо 
ћути. Дође ред и на њега, али он и даље ћути. Најзад Милош рече: 

– Говори нешто газда Аксентије?
– Благо теби, господару, кад смеш тако да говориш, а нико не смије 

рећи да лажеш! – рече Аксентије и дуну на врата.

Кнез Милош Обреновић
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Мис туризма Србије je Јована Павловић
Организација „Мис туризма 

Србије” под окриљем светске фе-
дерације „Miss Tourism World„ по 
пети пут је организовала избор за 
најлепшу девојку. Овога пута све-
чаност је одржана у хотелу „Тор-
ник” на Златибору. Досадашња 
Мис туризма Србије Сара Митић 
предала је ленту и круну својој 
наследници Јовани Павловић из 
Београда. Јована ће представља-
ти нашу земљу као амбасадор ту-
ризма на светском избору „Miss 
Tourism World 2019./20„.

Гранд хотел „Торник’’ био је ге-
нерални покровитељ и домаћин 
овог догађаја. Подршку избору 
дали су: Министарство трговине, 
туризма и телекомуникација Ре-
публике Србије и ТОС. За најлепшу 
девојку Србије у финалном избору 
такмичило се 16 девојака из раз-
них крајева државе, које су пред-
стављале туристичку понуду сво-
га града, региона или најлепше 
туристичке дестинације.

 Жири је донео следећу  
одлуку:
1.  Јована Павловић (Београд) 

Мис туризма Србије за Мис 
света 2019./20.

2.  Ивана Сеничанин (Гуча) 
Прва пратиља

3.  Лаура Татић (Пожаревац) 
Друга пратиља

4.  Љиљана Илић (Ниш) Мис 
фотогеничности

5.  Ања Стојановић (Београд) 
Мис шарма

Победница Јована каже да је 
велика част и обавеза предста-
вљати своју земљу у свету, али 
обећава да ће се потрудити да 
то уради на најбољи могући на-
чин.   Концепт програмских ак-
тивности које се спроводе кроз 
организаовање ове манифеста-
ције даје одличне могућности 
за промоције туристичке пону-
де Републике Србије у свету, што 
је један од циљева организатора .

М. Р. Л.

Пословно удружења хотелско-угос-
титељске привреде ХОРЕС ове го-
дине је организовало XII Међу-

народну научно-стручну конференцију 
„Хотелска кућа 2019.” од 12. до 14. децембра 
у хотелу „Златибор Мона” на Златибору. Ге-
нерални покровитељ било je Министар-
ство трговине, туризма и телекомуника-
ција, а конференција је организована у 
сарадњи са Факултетом за туристички и 
хотелијерски менаџмент Универзитета 
Сингидунум и Факултетом за хотелијер-
ство и туризам из Врњачке Бање.

Тема овогодишње „Хотелска куће’’ 
била је „Пословно одлучивање на савреме-
ном туристичком и хотелском тржишту”, а 
учесници конференције научни радници 
из Србије и земаља региона, који су пре-
зентоватли 25 научних радова на ову тему.

 Хотелијерство односно угоститељство 
у Србији, генерално гледано, доживело је 
процват у последњих неколико година. За 
Републику Србију 2018. била је рекордна 
са аспекта туристичког промета, са око 3,5 
милиона долазака и 9,4 милиона ноћења, 
што је раст у висини од 11 одсто у одно-
су на 2017. 

– Ова година ће бити рекордна и када 
је девизни прилив у питању – истакла је 
директорка ТОС-а Марија Лабовић. – По-
редећи резултате са 2018. годином има-
мо осам одсто пораста у односу на исти 
период прошле године и већ смо прешли 
милијарду евра девизног прилива, тако да 
овим трендом очекујемо да ћемо до краја 
године имати нешто више од милијарду и 
петсто милиона евра прилива од туризма. 

То довољно говори у прилог томе колико 
је туризам значајан за Републику Србију.

На овој конференцији били су присут-
ни представници Академије,  хотелијера, 
агенција, државних институција. Сви они 
раде у истом циљу, а то је унапређење ту-
ризма у Србији кроз  праћење трендова 
развијене европске праксе у хотелијер-
ству и угоститељству.

М. Р. Л.

Фото: Miss Tourism World

„Хотелска кућа 2019.” 
 одржана на Златибору
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Лепота 
Фестивала 
фолклора 

ветерана на 
Златибору

Н
и речи, ни слике не 
могу довољно добро 
објаснити колико је 
живописности, вр-
цавости, лепоте, ве-
сеља, боја, музике, 
игре било на деве-

том Фестивалу фолклора ветерана 
одржаном 7. децембра на Златибору 
у Културном центру.Око 1.250 учес-
ника из земље и иностранства при-
редило је празник за очи присутних 
у програму који је трајао седам сати.

Пред само отварање фестивала, у 
име домаћина „Ветерана Златибор’’, 
Лука Весовић је рекао:

„Ми смо срећни! Већ почињу да до-
лазе гости из целе бивше Југославије. 
Дошла су синоћ и два друштва из Аус-
трије, из Словеније... Друштво из Куче-
ва које је и раније било учесник и које 
представља свој крај традиционално, 
игром на штулама. То је стварно за 
респект: старији људи који играју на 
штулама десет минута.То је за сваку 
похвалу. Ове године је на фестива-
лу 1250 учесника из 56 ансамбала.
Сам број све говори! Ове године први 
пут учествују и два ансамбла из Црне 
Горе, неколико из БиХ, па и из Србије... 
Огромна је организација, али ми смо 
уиграна екипа. Има нас двадесетак, 
сви дишемо као један„.

После изузетно успешног и поз-

дрављеног наступа Злати-
бораца, наступио је ат-
рактивни КУД „Штуле” 
из Волује код Кучева 
који је долазио и прошле 
године, јер се овај фести-
вал, кажу, од свих издваја 

својом масовношћу и могућношћу 
стварања бројних контаката, али је 
познат и по добрим домаћинима. 
О специфичности своје игре пред-
седница КУД-а Розица Драгојловић 
рекла је:

 „Код нас деца још у основној 
школи кроз фолклорну секцију, а 
потом кроз културно-уметничка 
друштва која су се касније појавила 
у селу,играју на штулама. То је на-
стало из једне потребе у прошлости 

ради лакшег преласка реке,а потом 
се преобратило у вид забаве кад су 
људи заиграли на штулама Сад је та 
традиција већ дужа од 50-60 годи-
на, траје, препознатљива је и једин-
ствени смо по нашем наступу”.

КУД „Ђердан” из Госпођинаца 
трећи пут учествује на чајетинском 
фестивалу. Кажу да је овде одлич-
на организација, атмосфера и за-
бава; дружење са дивним људима 
из земље и иностранства. Публици 

су се приказали брзом, ла-
ком игром „Нишава” коју 

је осмислио њихов умет-
нички руководилац Ми-
рослав Светић.

Публика је у Културном 
центру све здушно пратила и 

поздрављала учеснике, а заузврат до-
бијала одличне вибрације и позитивну 
енергију која је исијавала са бине кроз 
шаренило ношње, разноликост корео-
графија и расположења за игру...

Гостопримство људи из овог краја 
„купило” је све који су учествовали 
на деветом Фестивалу фолклора ве-
терана, а завршило се касно у ноћ, 
на већ традиционалном дружењу 
кудоваца.

Мирјана Ранковић Луковић

 
Чланови иностраних и 

домаћих културно-уметничких 
друштава истакли да овај фестивал 

краси одлична организација,  
дружење, забава
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КУД назван  
по личном  
одобрењу  

Николе Тесле 
На деветом Фестивалу фолкло-

ра ветерана, одржаном у златибор-
ском Културном центру, КУД који 
већ седам година долази у госте 
стигао је из Београда.Он поносно 
носи име Николе Тесле, по лич-
ном одобрењу српског научника.
Постоје већ 93 године и труде се 
да чувају културу и традицију свог 
народа кроз фолклорно богатство.

На Златибору су извели „Краље-
во коло”, стари дворски плес који 
се и музиком и ношњом и стилом 
игре разликовао од других корео-
графија. Млади уметнички руко-
водилац Влајко Кузмановић о 
дружењу и фестивалу златиборс-
ком истиче:

 „Има доста фестивала у Србији; 
и ми смо организатори једног у Бе-
ограду. Али овде нас доводи пр-
венствено пријатељство које смо 
стекли са домаћинима, дружење 
и - ја волим да кажем - оно што 
се дешава само овде: нема нигде 
овакве организације”

. М. Р. Л.
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Раскошна глума у представи 
аматерског позоришта

Аматерско позоришта 
„Књаз” из Пожеге је гос-
товало  у Дому културе у 

Чајетини са представом „Свињски 
отац” рађеном према тексту Алек-
сандра Поповића и у режији Хаџи 
Немање Јовановића. Одабрани 
текст са врхунском драмском 
причом и заплетом био би вели-
ки изазов и за већа позоришта, 
али се, судећи према реакцијама 
публике,  показало да су глумци 
били и те како дорасли задатку.

„Свињски отац” је прича 
о двоје младих чија је љубав 
осуђена на пропаст због горо-
падне свекрве која разара си-
новљеву срећу. Али, то је и прича 
о психичком терору, физичком 
злостављању, девијацијама које 
се поткраду у појединим генет-
ским кодовима појединаца и до-
носе несрећу  ширем кругу људи.

Режисер представе, Хаџи 
Немања Јовановић, са глум-
цима-аматерима позоришта 
„Књаз” из Пожеге радио је већ 
две представе које су му, свакако, 
дале за право да овај, по много 
чему тежак комад, ураде зајед-
но. Са ограниченим средствима, 
како то обично бива у култури, 

осмишљена је сцена, али је њену 
једноставност надоместила рас-
кошна глума у разноврсној гале-
рији ликова.

Ово је било тек друго извођење 
представе, а прво у гостима. Су-
дећи према снажним емоција-
ма публике, представа ће имати 
дуг век, што јој желимо. Плано-

ви за сада обухватају гостовање 
у фебруару у Шиду на Фестива-
лу „Свратиште у позориште”, за-
тим следе фестивали у Горњем 
Милановцу и Бајиној Башти, а 
за даље ће се видети. Оно што је 
потребно рећи јесу и имена ових 
ентузијаста који су глумом пре-
вазишли аматеризам, а то су: Го-
рица Митровић, Јелена Бојовић, 
Лазар Митровић, Мирко Kуриџа, 
Слађана Стевановић, Урош То-
доровић, Огњен Глушчевић, Да-
нијела Марић, Марко Сарван, 
Милан Златковић, Сандра Ма-
товић, Јана Николић. Такође би 
било упутно одати признање и 
организатору, Спортском цен-
тру из Чајетине, који негује ова-
кав вид културних дешавања 
дајући простора аматерским по-
зориштима  у својој средини, а и 
ван ње. М. Р. Л.

Ђачки јавни 
час о бившој 
Југославији

Ученици Основне школе „Димитрије Ту-
цовић” одржали су јавни час „Рађање и смрт 
Југославије” у Културном центру на Злати-
бору. Чланови више школских секција су у 
занимљивом програму изнели неке од упе-
чатљивих догађаја из југословенске историје.  

Мултимедијална представа почела је из-
вођењем химни Србије, Хрватске и Слове-
није што је означило почетак заједничке 
краљевине 1918. године. Кроз дешавања из 
југословенске историје публику су водили 
наратори Јанко Радишић и Лена Јеремић, 
a једна од првих сцена коју су ученици 
одглумили било је убиство посланика које 
је починио Пуниша Рачић. Уследио је говор 
краља Александра из 1929. којим се мења 
име државе у Краљевина Југославија, а фил-
мом је приказана и сцена убиства краља у 
Марсеју. 

Почетак Другог светског рата у Југосла-
вији осликан је инсертом из серије „Равна 
гора’’, а прелазак на систем владавине ко-
мунистичке партије ђаци су дочарали иг-
рањем козарачког кола. Пуштени су снимци 
говора Јосипа Броза Тита и видео колаж са 

догађајима карактеристичним за тај пери-
од. Рецитације пионирске заклетве и пес-
ме „Рачунајте на нас’’ неке у публици су 
подсетиле на та времена, као и детаљ када 
је објављена Титова смрт. Организатори 
приредбе одредили су крај Комунистичке 
партије Југославије као почетак краја вели-
ке државе, а деца су одиграла „Дневник’’ са 
извештајем са последње седнице. Посебну 
улогу имали су два ученика који су предста-
вљали Хрвата и Србина који се током сим-
боличног трајања Југославије друже, заједно 
пију и слушају радио, а на крају представе 
разилазе док је хор изводио песму Бијелог 
дугмета „Након свих ових година„.

„То су догађаји који су се дешавали ре-
лативно скоро, неки смо били део свих тих 

догађаја. Ми смо се трудили да без неких 
великих тумачења сагледамо то време, да 
издвојимо битне чињенице које се тичу тог 
времена од рођења па до смрти Југославије”, 
каже наставница историје Ана Васиљевић. 

Овај јавни час је настао као предмет ко-
релације, међупредметног повезивања уче-
ника из историјске, драмске, ликовне и ре-
цитаторске секције, хора и оркестра, секције 
информатике и физичког васпитања. Уче-
ници ОШ „Димитрије Туцовић” су и се и ра-
није изражавали кроз јавне часове, али први 
пут у великом простору. У текућој школској 
години биће реализовани и јавни час пово-
дом Савиндана, Осмог марта, Холокауста и 
Дана књиге, као и о грчким митовима. 

З. В.
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На четвртом издању фудбал-
ског турнира млађих кате-
горија „Чајетина 2019.” до-

маћи тим освојио је три бронзане 
медаље. Првог дана домаћи састав 
је у генерацији 2007. освојио треће 
место. Пошто су претходно у полу-
финалу поражени после пенала од 
„Слоге’’ из Бајине Баште, изабрани-
ци тренера Мирослава Ћалдовића 
су у борби за треће место били ус-
пешнији од лучанске „Младости’’ са 
3:2. Головима Милојевића и Луко-
вића водили су са 2:0, гости су ве-
ома брзо поравнали резултат, а у 
последњим тренуцима утакмице 
Данило Јечменица је главом пости-
гао гол којим је свом тиму донео по-
беду (3:2). 

До бронзане медаље дошла је 
и екипа „Чајетине’’ 2009. годишта. 
Изабраници Оливера Лазаревића 

су се на подијуму нашли иза побе-
дника „Црвене Звезде Златибор’’ и 
екипе „Вранић Ариље’’, а исто од-

личје припало је и екипи „Чајети-
не’’ 2010. годишта. Они су прошли 
групу са максималним учинком, 
а у полуфиналу су после пенала 
елиминисани од победника, еки-
пе ариљске „Будућности’’ која је у 
финалу победила „Прибој 033’’. За-
нимљиво је истаћи да је ова генера-
ција Чајетинаца елиминисана пре 
финала иако нису примили гол из 
игре. „Чајетина’’ 2008. је такмичење 
завршила у групној фази, а у овом 
годишту победила је „Црвена Звез-
да Златибор’’. 

Ово је четврта година заредом 
како ФК „Чајетина’’ и „Спортски 
центар Чајетина” организују ово 
такмичење, које је први пут одржа-
но у дворани СТЦ „Златибор’’.

Злато и бронза  
за младе шахисте 

„Чиготе’’ на Златару
На Регионалном 

појединачном ша-
ховском првенству 
свих категорија, 
одржаном на Зла-
тару, такмичари „Чиготе’’ освојили су два од-
личја. Бобан Росић је у конкуренцији каде-
та био најуспешнији, док је Срећко Туцовић у 
категорији омладинаца био трећепласирани. 
Такмичење је окупило око 50 шахиста из реги-
она, а млађе категорије ШК „Чигота’’ први пут 
су учествовале на једном оваквом такмичењу. 
Како каже први човек клуба Теодор Ђенић, 
„Чигота’’ има у плану да се у наредном пе-
риоду још више посвети млађим категорија-
ма и трудиће се да што више посећује турни-
ре сличног типа.

КМФ „Златибор’’ окончао је јесењу полусезо-
ну у Регионалној лиги Запад као трећепласирани 
тим првенства, са седам бодова мање од водећег 
„Косјерића’’. У својој дебитантској такмичарској се-
зони клуб је остварио неке запажене резултате у пр-
венству, пре свега кроз серију узастопних победа уз 
велики број постигнутих голова, а није изостала ни 
адекватна подршка локалних љубитеља малог фуд-
бала. Поводом краја прве клупске полусезоне пред-
седник клуба Жарко Љубојевић изјавио је: 

– КМФ „Златибор’’ Чајетина је са такмичењем по-
чео у сезони 2019./20. и после деветог кола заузи-

ма треће место у Регионалној лиги Запад, група Југ. 
У такмичењу је учествовало 18 играча из општине 
Чајетина. Резултатом у досадашњем делу првенства 
смо задовољни и једна смо од најбољих екипа у так-
мичењу. Циљ клуба је омасовљавање броја чланова 
тако да смо пријавили и омладинску екипу. Она ће 
се такмичити 15. децембра у Пожаревцу, 22. децем-
бра у Горњем Милановцу и 29. децембра на Злати-
бору, у Лиги младих ФСРЗС. План за наредни пери-
од је да клуб и општину представљамо у што бољем 
светлу и створимо један јак тим од играча из наше 

општине, који ће се у наредним годинама сигурно 
налазити у вишем рангу. Одзив публике је сасвим 
задовољавајући, узимајући у обзир да је прва годи-
на такмичења. Ко је гледао утакмице наставио је да 
прати клуб из недеље у недељу, јер је мали фудбал 
веома леп и динамичан спорт. Преласком у халу 
„Спортског центра Чајетина” тај број ће се сигурно 
повећати. Други део такмичења почиње 22. фебру-
ара 2020. године.

На позив људи из управе КМФ „Златибор’’ тренер 
омладинске футсал селекције Србије Марко Гаври-
ловић посетио је чајетински састав и одржао неколи-

ко тренинга првотимцима. Осим о сениорском тиму, 
са домаћинима је разговарао и на тему омладинског 
погона чајетинског клуба. 

– На позив „Златибора’’ дошао сам како бих пока-
зао неку своју визију футсала. Ентузијазам домаћина 
по питању овог спорта је несумњив и верујем да ће, 
уз подршку публике и локалне самоуправе, Чајети-
на ускоро имати футсал тим којим ће се поносити. 
Било је речи о млађим селекцијама и о могућности 
да „Златибор’’ већ ове сезоне уђе у лигу играча до 
19 година – каже Гавриловић.

Три медаље за домаћи тим  
на турниру „Чајетина 2019.” 

Добра полусезона КМФ „Златибор’’
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Млађе категорије ФК „Златибор’’ ове 
сезоне представљају клуб у пет 

такмичарских селекција. Поред ома-
совљења и већег броја чланова, оства-
рени су и задовољавајући резултати.

Боје ФК „Златибора’’ су ове јесени, 
осим сениора у Првој лиги Србије. бра-
нили и омладинци, кадети, два тима пи-
онира и петлићи. Директор млађих кате-
горија Бранко Новаковић прошле сезоне 
је као тренер водио омладински тим. Као 
успехе истиче поновно покретање шко-
лице фудбала, повећану бројност на из-
међу 120 и 150 чланова, задовољавајуће 
резултате током јесени, а циљ је напра-
вити играче за сениорски тим.

„Свака селекција има свог тренера и у 
школици имамо два тренера тако да бази-
рамо рад да свака селекција игра на начин 
да како игра омладинска селекција тако 
морају играти и петлићи. Гледамо пре-
ма првом тиму, али још смо у повоју да 
бисмо пратили први тим, али за неку го-
дину сигурно ће бити и тога. Имам срећу 

да сам наишао на добре сараднике, како 
људи из клуба који воде рачуна о клубу 
тако и од шефа стручног штаба у првом 
тиму до тренера млађих категорија. За-
довољство је бити с њима у екипи”, каже 
Новаковић. Пионири су тренутно по бодо-
вима најуспешнија селекција са 12 побе-
да уз три ремија и два пораза и на трећем 
су месту Западно-моравске групе иза по-
жешке „Слоге’’ и чачанских „Гаучоса’’, док 
су млађи пионири на средини табеле ок-
ружне лиге. Неколицину играча пионир-
ске селекције тренер Дарко Видић је во-
дио и у подмлатку ФК Чајетина.

„Нећемо имати никакав притисак 
што се тиче тог првог места. Гледаће-
мо да квалитет игре буде што бољи и да 
резултат изађе из квалитетне игре, што 
ће неоспорно доћи. Можда нисмо има-
ли толико среће у неким ситуацијама у 
овој полусезони. Сигуран сам да ниједну 
утакмицу нисмо надиграни, али фалило 
је мало више среће у неким моменти-
ма да будемо на бод од Пожеге, где смо 

и били после 12, 13. кола. Растерећено 
на пролеће, битно нам је да се они раз-
вијају, да напредују, да сви добију шансу 
и минутажу јер нико није постао бољи од 
седења на клупи”, каже Видић. 

Једно од најпозантијих имена у ФК 
„Златибор’’, Владимир Мудринић, поно-
во се вратио у клуб где је био играч и 
тренер првог тима, али и водио школу 
фудбала из које је неколицина играча у 
садашњој пионирској екипи. Омладин-
ски тим под његовим вођством остварио 
је учинак од пет победа и по два ремија 
и пораза. Налази се на другом месту За-
падно-моравске групе друге омладин-
ске лиге са 10 бодова мање од непора-
женог „БИП’’-а.

 „У глобалу сам сасвим задовољан. 
Момци су вредни, радни, вољни, што је 
најбитније, не мора нико да их тера, да 
их моли да долазе на тренинге. То је је-
дан велики плус за припреме које нас 
очекују и наставак пролећног дела. У 
овом прелазу са јуниорског на сениор-

ски фудбал се доста њих и изгуби, не 
добију неку праву шансу да се негде 
прукључе, школовање их одвуче. Овде 
је тотално другачији рад у односу на се-
ниоре. Мора да се има и родитељског 
приступа и педагошког, да се другачије 
приђе неком које у фази развоја где неки 
мисле да могу више него што треба, где 
су неки стасали, а неки се нису довољнор 
развили. И сваком пронаћи жицу, док су 
сениори формирани играчи”, сматра не-
кадашњи фудбалер „Војводине’’, „Смеде-
рева’’, „Зенита’’, „Црвене звезде”. 

Кадетска селекција коју води Иван 
Максимовић је у Западно-моравској 
групи Друге кадетске лиге остварила 
пет победа уз два ремија и четири по-
раза и заузима шесто место на табели, 
а пре зимске паузе одиграће још један 
меч, док петлићи Дејана Удовичића за-
узимају четврто место у лиги Златибор-
ског региона. Крај полусезоне обележен 
је гостовањем ФК „Чукаричком’’ са којим 
су одиграна два пријатељска меча.

Година ФК „Златибора” 
при врху Прве лиге 

Србије
Штопер Раде Глишовић, 

спортиста године  
Чајетине за 2019.,  
каже да су играчи  

задовољни условима 
и верује да клуб може  

и у Суперлигу

Након што је 2018. година била најуспешнија у историји клуба, фудбале-
ри „Златибора’’ наставили су са добрим партијама и током 2019. уз одр-

жавање при врху Прве лиге Србије. Један од играча који је у „Златибору’’ од 
прошле сезоне је Чајетинац Раде Глишовић, а захваљујући добрим партија-
ма проглашен је за најбољег спортисту општине Чајетина у 2019. години.

Пролећни део минулог првенства донео је екипи Предрага Ристано-
вића изборен пласман у плеј-оф, а потом и полуфинале баража. У борби 
за пласман у Суперлигу чајетински састав је заустављен од „Инђије’’, која 
га је победила на свом терену. 

– На крају кад сагледамо, мислим да је сасвим задовољавајућа година 
иза нас. У баражу смо против Инђије играли код њих, били смо конкурентни 
и уз мало среће мислим да смо могли да прођемо даље, али шта је ту је – 
каже Глишовић који игра на месту штопера, али и поред задатака у дефанзи-
ви, нарочито током прошле сезоне, играо је и на другим позицијама у тиму. 

– Добро сам то прихватио, навикао сам на све задатке. Зна се да играм 
штопера, али могу да покријем све позиције на терену. Играо сам и бека, 
задњег везног, шпица сам играо против Синђелића када сам постигао пого-
дак – присећа се 24-годишњи фудбалер који је остао у „Златибору’’ и после 
летње паузе када је екипа измењена. Уместо играча који су чинили окосницу 
током прошле сезоне доведене су адекватне замене: Никола Недељковић, 
нови капитен Петар Јовановић, Урош Дивац, повратник Немања Анђелко-
вић... Нова екипа „Златибора’’ у првом делу првенства остварила је учинак од 
девет победа, 10 ремија и четири пораза за 37 бодова, што је држи на трећем 
месту табеле, а такмичила се и у Купу Србије где је избачена од „Војводине’’. 

– Почели смо мало слабије, али како је време одмицало мислим да се 
екипа доста уиграла, атмосфера је сасвим коректна и полусезоном може-
мо бити задовољни – оцењује Глишовић који добро познаје тренера Риста-
новића и зна шта очекује од играча. И ове сезоне његова екипа игра добру 
дефанзиву, са 14 примљених голова је најбоља одбрана у лиги. 

– Познајемо се дуго, био сам код њега и у Јединству, Слободи, сада сам 
на Златибору. Дисциплина је код њега врло битан фактор. Чврста смо еки-
па, играмо на гол-два. Задња линија функционише коректно, све је ок, то 
су све добри момци и добри играчи, надам се да ћемо сви сарађивати и 
на пролеће.

Некадашњи члан млађих категорија „Партизана’’ је ове сезоне одиграо 
15 утакмица, а можда се најбоље приказао на гостовању против „Графича-
ра’’ када је постигао и гол који је „Златибор’’ тада поставио на прво место. 

– Графичар је можда био боља екипа на терену, али ми смо дисципли-
новани, играмо сви за једног и то је изашло на видело. Зна се да Недељко-
вић има баш добар прекид, само сам пратио лет лопте, скочио и постигао 
погодак – сећа се тог гола Глишовић, који уз бека Милана Јездимировића 
чини тандем домаћих играча у првој постави „Златибора’’. 

– Пуно ми значи што имам прилику да играм у својој средини. Задовољан 
сам овде и надам се да ћемо и на пролеће сарађивати. И остали играчи су 
задовољни условима, видећемо како ће даље да буде. Ако останемо сви, и 
надам се уз пар појачања, требало би да „појуримо“ Суперлигу – закључује 
Раде Глишовић, фудбалер „Златибора’’ и најбољи спортиста Чајетине за 
2019. годину.  З. В.

Успешне и млађе  
категорије ФК „Златибор”



31ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ СПОРТ

Кошаркашки клуб „Златибор”  
у врху српске кошарке

Давно је написано и потврђено 
да је Чајетина мало место са ве-
ликим кошаркашким срцем.Ко-

шаркашки клуб Златибор већ трећу го-
дину се такмичи у Кошаркашкој лиги 
Србије ,највишем рангу у земљи а прет-
ходне две сезоне пласирао се у Супер 
лигу и досегао саме врхове српске 
клупске кошарке. Сезону 2018-2019. 
Златибор је завршио као четврти у пр-
венству а по резулатима на крају Супер-
лиге Кошаркашки савез Србије сврстао 
је Златибор на осмо место међу свим 
клубовима у Србији, рачунајући и че-
тири члана АБА лиге (Црвена Звезда, 
Партизан, ФМП и Мега) као и три еки-
пе које играју АБА 2 лигу (Борац, Ди-
намик и Нови Пазар). Дакле први клуб 
после оних који играју регионална так-
мичења. Између две сезоне Чајетинци 
су појачали екипу, у клуб су се вратили 
и Поповић и Папић и ангажовани су иг-
рачи који могу да учине и корак више.

У до сада одиграних 12 кола Зла-
тибор је забележио 9 победа и 3 по-
раза и то је најбоље забележен старт у 
КЛС-у. Од фебуара месеца први тренер 
је Страјин Недовић ,који је заменио на 
клупи Вању Гушу. На табели кошарка-
ши Златибора заузимају треће место 
иза Борца и Слободе и управо са овим 
екипама, као и Динамиком и Новим Па-
заром ће до самог краја сезоне водити 
велику борбу за коначан пласман .Не-
довић је говорећи о томе истакао: „Сма-
трам да можемо да остваримо бољи 

пласман него прошле сезоне.Борац, 
Динамик, Нови Пазар имају веће буџе-
те али играју на два фронта  а Слобода 
ове сезоне игра најбољу кошарку. Сва-
ки пласман испод четвртог места биће 
велики успех а ми ћемо учинити све да 
будемо пласирани што боље и покуша-
мо да  уђемо у регионално такмичење.“

Почетком месеца новембра Кошар-
кашки клуб Златибор обележио је 40 
година постојања и успешног рада.Био 
је то истински празник кошарке у Чаје-
тини и због тога што се Златибор вра-
тио у чајетински храм кошарке,односно 

реновирану и модернизовану дворану 
Спортског центра. Прославу су увели-
чали водећи људи кошаршког савеза и 
кошаркашке лиге Србије, представници 
локалне самоуправе ,спонзори и прија-
тељи клуба,навијачи и бивши играчи.У 
двораани у којој је правио највеће ус-
пехе Златибор је савладао Младост из 
Земуна, био бољи од Тамиша и Колуба-
ре,али је поражен од Борца и Напрет-
ка из Алексинца. У том периоду кошар-
каши Златибора су у гостима победили 
екипе Дунава и Вршца а очекује их дуел 
са ОКК Београдом у главном граду. Од-

мах после Нове године Златибор гостује 
у Новом Пазару.

Клуб успешно организује школу ко-
шарке, док се селекције млађих пио-
нира и јуниора такмиче у Регионалној 
лиги. У избору Спортског савеза општи-
не за најуспешнијег тренера у овој го-
дини проглашен је тренер Златибора 
Страјин Недовић а за најуспешнијег 
младог спортисту Матеј Гавовић,ко-
шаркаш Златибора. Председник клу-
ба Рајко Пелверовић, посебно истиче: 
“Имали смо све услове и у хали на Зла-
тибору,али посебан је осећај играти у 
Чајетини.Вратили су се навијачи,имамо 
подршку целе заједнице и велики број 
пријатеља клуба. Наш тим може да ост-
вари још више домете.“

Игра под обручима у Чајетини је соци-
олошки феномен, начин живота ,навика 
и ритуал.Кошаркашки клуб Златибор је 
искусан, успешан и остварен четрдесе-
тогодишњак који има и енергије и знања  
да још дуго побеђује и радује се тим по-
бедама са свима који га воле и којима те 
победе значе. За долазак до самог врха 
потребно је још јако мало, али је и све 
ово остварено до сада је део блиставе и 
јединствене историје на коју смо сви по-
носни. Д. Милојевић
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Одбојкашице успешне у 2019. години 
– Одбојкашки клуб „Зла-

тибор’’ је задовољан ост-
вареним у 2019. години 
– сумира за „Златиборске 
вести’’ председник ОК „Зла-
тибор’’ Дејан Шкодрић. – 
Претходну сезону у Првој 
Б лиги окончали смо на 
петом месту што је, резул-
татски гледано, највећи ус-
пех клуба у историји. То се 
надовезало на прошлого-
дишње играње осмине фи-
нала Купа Србије, где смо 
се надметали са суперли-
гашким саставом „Спартака’’ из Суботице. У нову сезону смо ушли с подмлађеним саставом, две играчице су нам 
отишле у „Црвену Звезду’’, имали смо проблеме са повредама неких битних играчица, тако да су и резултати у ве-
ликој мери зависили од тога. 

– Нагласио бих то да је клуб и даље веран пракси да се ослања превасходно на играчице из сопственог погона. Та-
кође, поменуо бих то да смо финансијски у потпуности стабилни, успели смо да набавимо опрему (дресове, тренерке 
и патике) за све категорије. Имамо подршку општине Чајетина, као и неколико спонзора. Ангажовали смо и новог 
тренера за млађе категорије Далибора Љубојевића, који поседује профи лиценцу и очекујемо да може додатно по-
дићи ниво рада у тим селекцијама. Додао бих и то да је неки општи закључак Управног одбора да бисмо у наредној 
години, за такмичарску сезону 2020./2021., могли чак и да покушамо да се пласирамо у виши ранг – додаје Шкодрић.

У до сада одиграних  
12 кола Златибор је  
забележио 9 победа
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Фудбалер Раде Глишовић најбољи 
спортиста у избору Спортског савеза

Спортски савез Чајетине тра-
диционално је доделио при-
знања најуспешнијим еки-

пама и појединцима за минулу 
годину. Најбољи спортиста је Раде 
Глишовић, првотимац Фудбалског 
клуба „Златибор’’. За најуспешнији 
спортски колектив у 2019. години 
изабран је Смучарски клуб „Зла-
тибор’’, док је звање најбољег тре-
нера понео Страјин Недовић, шеф 
стручног штаба Кошаркашког клу-
ба „Златибор’’. 

– Много нам значи ово при-
знање, јер је то потврда нашег до-
брог рада. Трудимо се да што више 
деце заинтересујемо за скијање, 
иако немамо баш идеалне услове у 
поређењу са неким другим земља-
ма – каже тренер СК „Златибор’’ Ра-
досав Јелисијевић.

У конкуренцији младих за 
најперспективнији клуб прогла-
шен је састав ФК „Златибор’’ 2005. 
годишта, који са клупе предводи 
Дарко Видић. Најбоља млада спор-
тисткиња је Анђела Тошић, играчи-
ца Одбојкашког клуба „Златибор’’, 
док је најбољи млади спортиста Ма-
теј Гавовић, доскорашњи јуниор КК 
„Златибор’’, сада члан првог тима. 

– Желим да се захвалим на овом 
признању, које ће ми свакако бити 
подстрек за даљи рад. Трудићу се 
да наставим и да остварим што 
већи напредак. Као што смо се ми 
на неки начин угледали на прет-
ходне добитнике награда, тако бис-
мо можда и ми могли послужити 
осталим младим спортистима као 
подстрек за то да се можда неко од 

њих наредне године нађе на овој 
церемонији – изјавила је Анђела 
Тошић, најбоља млада спортист-
киња општине за 2019. годину. 

За посебан допринос развоју 
спорта у општини признање је 
додељену професору Миломиру 
Шопаловићу Пињу, дугогодишњем 
васпитачу у области физичке кул-
туре, спортском раднику и тренеру. 

– Период који сам провео у ФК 
„Златибор’’, неких двадесетак го-
дина, веома ми је важан у животу. 
Радећи у клубу мислим да сам по-
стао бољи човек, то је једно богат-
ство које је можда мање мерљиво, 
али је мени веома важно. Надам се 
да су напредовала и деца са којом 
сам радио, као и моји тадашњи са-
радници. Ово моје признање делим 
са њима. У спорту, осим оних пара-
метара као победа или пораз, остају 
и неке друге вредности, а то су пре 
свега пријатељства која трају дожи-
вотно – рекао је професор Шопало-
вић.

Смучарски клуб „Златибор’’  
најуспешнији спортски колектив,  
Страјин Недовић најбољи тренер

Најуспешнија година за Карате клуб „Рујно”

– Ова година је била успешна, до сада 
најуспешнија за Карате клуб „Рујно„. По-
четком године клуб је кренуо са тренин-
зима и на Златибору, што је резултирало 
дуплирањем броја чланова. Самим тим 
одржано је изузетно масовно полагање за 

виша звања, где је полагало око 40 члано-
ва клуба. Након појачања уследила су так-
мичења, што је чланове „Рујна” довело до 
међународних медаља – истиче Слађана 
Вуловић, тренер у КК „Рујно’’ и подсећа: 

– На Првенству Србије освојене су број-

не медаље у катама и борбама, где су так-
мичари изборили даљи пласман на Свет-
ско првенство. А најзначајнији резултат 
постигнут је на Светском првенству, где су 
каратисткиње клуба освојиле три медаље, 
сребрну и две бронзане. Ово је била пре-
кретница клуба, такмичари су показали 
своје знање и стање где се тренутно нала-
зе на светској сцени каратеа. Поред много-
бројних турнира и освојених медаља током 
целе такмичарске сезоне, пред крај године 
важно је поменути Куп Србије, на коме су 
такмичари веома добро рангирани. Током 
године најзначајније је напредовање клу-
ба у сваком смислу. Поред бројних резул-
тата и преко сто медаља на такмичењима, 
чланови су учествовали на припремама, 
камповима и семинарима, што је значајно 
допринело њиховом усавршавању. Плано-
ви за наредни период се односе на активне 
припреме чланова за предстојеће Европско 
првенство, као и обавезна такмичења то-
ком целе године.


