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Држава се уверила, радови  
на гондоли од септембра

Капитални вишемили-

онски пројекат општи-

не Чајетина – градња 

гондоле од центра Златибора 

до Торника – улази у кључну 

фазу реализације. Последњих 

месеци повољнији ветрови 

дувају у једра овом пројекту и 

сада је у изгледу брз почетак 

радова. Шта се ту битно про-

менило и какве активности 

предстоје, питали смо пред-

седника општине Чајетина 

Милана Стаматовића.

„Држава је напокон схвати-

ла и уверила се да ми имамо 

све потребне планове и пројек-

те, као и да нису биле тачне 

помињане информације да 

општина Чајетина нема до-

кументацију за изградњу гон-

доле’’, објашњава Стаматовић 

за „Златиборске вести” и на-

ставља:

„Било је, као што се зна, јав-

них изјава да је општина Чаје-

тина ушла у ову инвестицију 

а да претходно није спремила 

документацију. С обзиром да то 

није тачно, наглашавали смо да 

је комплетна законска процеду-

ра испоштована. Сада смо, ево, 

дошли до пред крај реализације 

овог пројекта. Ресорно минис-

тарство издаће локацијске ус-

лове и грађевинску дозволу. Да 

ми, примера ради, нисмо има-

ли потребну документацију, не 

би ни министарство могло да 

изда потребне дозволе’’.

Локацијска дозвола је већ 

издата, а сада предстоји изда-

вање грађевинске дозволе на 

основу доношење одлуке и ре-

шења о јавном интересу за екс-

пропријацију земљишта. 

„Ми у складу са тим сада ре-

шавамо имовинске односе. На-

дам се да ћемо врло брзо до-

бити и грађевинску дозволу. 

Наши пројекти подлежу реви-

зији, ревизиона комисија сада 

ради на томе, прегледају се 

пројекти и усаглашавају са на-

шом законском регулативом и 

више нема ништа недефини-

сано. Општина је у потпуности 

исплатила опрему, а стигло је 

око 80 одсто увозне опреме. 

Средства за извођење радова су 

такође обезбеђена’’, напомиње 

председник општине и додаје: 

„Наша очекивању у складу 

са поменутим подразумевају 

да је извесно да се са конкрет-

ним активностима почне већ у 

септембру. Добили смо чврста 

обећања од надлежних у ми-

нистарству да ће предузети све 

како би се грађевинска дозво-

ла што пре издала. Показали су 

се кооперативним у решавању 

наших захтева, па се надамо да 

ће то бити случај и сада око из-

давања грађевинске дозволе’’. 

С обзиром да је прошло годи-

ну дана од полагања камена те-

мељца за изградњу гондоле, по-

ставља се питање колико је због 

тога општина у губитку. Стама-

товић оцењује да су ту највише 

на губитку мештани и туристи 

који су пропустили прилику да 

користе гондолу, док је општина 

као инвеститор изгубила добит 

од њеног пословања. 

„Изгубили смо претходних 

готово пет година у опструк-

цијама од разних политичких 

структура и људи који не ми-

сле добро својој општини. Ова 

још једна узалуд  потрошена 

година не мења много’’, суми-

ра председник. М .Ј.

Милан Стаматовић: 
„Добили смо чврста обећања  

од надлежних у министарству да ће 
предузети све како би се грађевинска 

дозвола што пре издала. Показали су се 
кооперативним у решавању наших  
захтева, па се надамо да ће то бити 

случај и сада око издавања 
грађевинске дозволе’’
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На недавној седници 

Скупштине општине 

Чајетина на место ди-

ректора ЈП „Голд гондола Зла-

тибор” именована је Бојана Бо-

жанић, која је до сада била вр-

шилац те директорске дужно-

сти. Овом одлуком исказана је 

подршка општине Бојанином 

вишегодишњем настојању и 

чињењу да златиборска гондо-

ла заживи, а да поменуто јав-

но предузеће томе допринесе, 

радећи оперативно и ефикас-

но. Истовремено, у периоду кад 

креће кључна фаза реализа-

ције тог капиталног подухва-

та наше локалне самоуправе с 

мноштвом конкретних задата-

ка, учињен је потребан корак у 

организационом смислу и ру-

ковођењу.

Упитана шта је од важнијих 

послова урађено, а шта пред-

стоји, Бојана најпре подсећа 

да је у претходних шест месе-

ци највећи део француске оп-

реме за гондолу стигао у скла-

дишта на три локације: 

„Једна локација је у Брaнeш-

кoм пoљу, у зaтвoрeнoм и нa 

oтвoрeнoм прoстoру. Друга нa 

Злaтибoру зa дeo стубoвa кojи ћe 

сe пoстaвљaти oд пoчeтнe стa-

ницe. Трећа нa скиjaлишту Toр-

ник, где су стубoви кojи сe мoн-

тирajу нa пoслeдњeм дeлу трaсe. 

Прeoстaлo je дa сe дoпрeмe кa-

бинe, у кoje сe трeнутнo уг-

рaђуje oпрeмa, и сajлa (четири 

кoтурa oд пo 45 тoнa) кojа ћe 

бити пoслaта  кaдa будe дoшao 

трeнутaк угрaдњe. Свe ове лoкa-

циje су oбeзбeђeнe видeo нaд-

зoрoм и чувaрскoм службoм’’, 

објашњава директорка ЈП „Голд 

гондола Златибор”. 

По њеним речима, очeкуje 

се дa грaдњa гoндoлe крeнe 

у сeптeмбру, нaкoн дoбиjaњa 

грaђeвинскe дoзвoлe.

„Mинистaрствo грaђeвинар-

ства прoглaсилo сe нaдлeжним 

зa издaвaњe дoзвoлe и прoцe-

дурa je у тoку. Сaрaдњa сa прeд-

стaвницимa министaрствa 

je изузeтнa и читaв пoступaк 

спрoвoди сe пo приoритeту. Вe-

руjeм дa ћeмo испoштoвaти рoк 

и дa ћe сe сa рeaлизaциjoм ин-

вeстициje кренути у сeптeмбру. 

Aктивнoсти пoчињу пoдизaњeм 

стубoвa нa нajтeжeм дeлу трaсe, 

oд врхa дo пoднoжja Toрникa, 

и изгрaдњoм пoслeдњe стaни-

цe. Крoз нeкoликo дaнa пoчињe 

и пoлaгaњe кaблa зa нaпajaњe 

eлeктричнoм eнeргиjoм, кoje je 

билo успoрeнo дoк нису рeшe-

ни имoвинскo-прaвни oднoси”, 

најављује Бојана помињући и 

стручне активности које пред-

стоје:

„Кaдa пoчну рaдoви плa-

нирaнo je дa прeдузeћe „Гoлд 

гoндoлa’’ aнгaжуje струч-

нa лицa мaшинскe и eлeктрo 

струкe кojа ћe прaтити мoнтaжу 

oпрeмe кaкo би у будућнoсти, 

кaдa сe гoндoлa стaви у функ-

циjу, мoгли успeшнo дa oдр-

жaвajу кoмплeтну инстaлaциjу. 

Toк мoнтaжe и грaдњe прaтићe 

прeдстaвници француске ком-

паније „Пома” кojи су oбaвeзни 

дa нaдглeдajу рeaлизaциjу из-

грaдњe дo пуштaњa у рaд. Свe 

инфoрмaциje вeзaне зa рaзвoj 

дoгaђaja у вeзи са гoндoлом, 

као и нajнoвиje вeсти o oвoм 

истoриjскoм прojeкту oпштинe 

Чajeтинa мoгу се прoнaћи нa 

сajту goldgondola.rs’’.

Бојана Божанић реченом 

додаје да се вeликa пaжњa 

у oвoм трeнутку пoклaњa и 

прoмoтивним aктивнoстимa, 

прeдстaвљaњу прojeктa ширoj 

зajeдници и пoтeнциjaлним 

кoрисницимa. У тoку je и нa- 

грaднa игрa предузећа „Голд 

гондола Златибор”, пoстojи мo-

гућнoст рeклaмирaњa, а најду-

жа гондола биће јединствена 

атракција и прави промотив-

ни изазов.

„Пaрaлeлнo сa рaдoвимa, 

припрeмaмo и прeдлoгe дoдaт-

них сaдржaja нa мeђустaници 

и на Toрнику. Tрудимo сe дa и 

у тoм пoглeду нaпрaвимo je-

динствeну aтрaкциjу, joш нe-

виђeну у oвoм дeлу Eврoпe. 

Прeлeпe пejзaже Злaтибoрa, пa 

и зaпaднe Србиje, сeвeрнe Црнe 

Гoрe и истoчнe Бoснe трeбa дa 

учинимo дoступним свимa 

нa пoсeбaн нaчин, уз oчувaњe 

прирoднoг aмбиjeнтa крoз oдр-

живo кoришћeњe рeсурсa’’, каже 

за „Златиборске вести’’ Бојана и 

оптимистички напомиње: 

„Знaм дa ћeмo успeти. 

Вeруjeм дa ћe, нaкoн пoчeт-

них прoблeмa и зaстoja, oвaj 

прojeкaт бити привeдeн крajу 

сa успeхoм. И тo вeћ дo нaрeд-

нe сeзoнe”. М. Ј.

Правимо атракцију 
јединствену  

у овом делу Европе
Директорка ЈП „Голд гондола Златибор” Бојана Божанић: „Сaрaдњa 

сa прeдстaвницимa министaрствa je изузeтнa и читaв пoступaк 
спрoвoди сe пo приoритeту. Вeруjeм дa ћeмo испoштoвaти рoк и дa 

ћe сe сa рeaлизaциjoм инвeстициje кренути у сeптeмбру. Aктивнoсти 
пoчињу пoдизaњeм стубoвa нa нajтeжeм дeлу трaсe, oд врхa дo 

пoднoжja Toрникa, и изгрaдњoм пoслeдњe стaницe”
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Ближи се дан почетка градње гон-

доле и извођачи радова га спрем-

но дочекују. Угoвoр зa изгрaдњу 

„Жичaрe зa прeвoз путникa Злaтибoр – 

Toрник›› (гoндoле од Злaтибoра до Toр-

ника) као извођач пoтписao je кoнзoр-

циjум чији је носилац MПП “Jeдинствo” 

Сeвojнo. У градитељском конзорцију-

му су  и фирме “Eлкoмс” Бeoгрaд, “Aми-

гa”  Крaљeвo и “Хидрoмoнтaжa” Бeoгрaд.  

Рeч je o прeдузeћимa кoja имajу знaчajнo 

искуствo у изрaди сличних и срoдних 

систeмa у oквиру скиjaлиштa Toрник, 

Кoпaoник и Стaрa плaнинa.

Тим поводом за ‹›Златиборске вести›› 

смо разгoвaрaли сa Зoрaнoм Рaдибрaтo-

вићeм, тeхничким дирeктoрoм MПП „Je-

динство››. Питали смо га шта је то што нaс 

првo oчeкуje пo дoбиjaњу свих пoтрeбних 

сaглaснoсти зa oтпoчињaњe рaдoвa?

„Oдмaх пo дoбиjaњу пoтрeбних 

сaглaснoсти зa oтпoчињaњe рaдoвa 

oчeкуje нaс гeoдeтскo oбeлeжaвaњe и 

прoвeрa стaњa нa тeрeну, изрaдa приступ-

них путeвa зa лoкaциje зa кoje je тo 

нeoпхoднo, кao и рaдoви нa пoстaвљaњу 

глaвнoг нaпojнoг вoдa зa снaбдeвaњe 

eлeктричнoм eнeргиjoм’’, одговорио је 

Радибратовић.

   Кoje фaзe рaдoвa су плaнирaнe?

 „Плaнирaнo je извoђeњe рaдoвa 

пaрaлeлнo нa вишe лoкaциja. Тeхнoлoгиja 

грaдњe имa свoje спeцифичнe зaхтeвe 

кojи мoрajу бити испoштoвaни. Oдмaх  пo 

oбeзбeђeњу мoгућнoсти прилaскa пoje-

диним лoкaциjaмa, зaпoчeћe рaдoви нa 

искoпу и изрaди тeмeљa стубoвa, сa уг-

рaдњoм aнкeрa зa пoстaвљaњe стубoвa 

приликoм бeтoнирaњa. Упоредо сa oвим 

рaдoвимa вршилo би сe укрупњaвaњe 

пojeдиних дeлoвa испoручeнe oпрeмe 

прe испoрукe нa сaму лoкaциjу угрaдњe, 

кaкo би сe врeмe мoнтaжe нa лицу мeстa 

свeлo нa минимум. Taкoђe je плaнирaн 

убрзaни пoчeтaк грaђeвинских рaдoвa 

нa пoчeтнoj и крajњoj стaници. Нaкoн 

пeриoдa сaзрeвaњa бeтoнa зaпoчeлa би 

сукцeсивнa мoнтaжa нoсeћих стубoвa, 

a зaтим и oстaлe oпрeмe. Пoтрeбнo je 

нaглaсити дa je већ испоручена oпрeмa 

нeoпхoднa зa пoчeтaк мoнтaжe и за фaзу 

укрупњaвaњa’’.

    Пo чeму je oпрeмa зa гoндoлу спe-

цифичнa?

„Прojeктнa дoкумeнтaциja je у пoт-

пунoсти прилaгoђeнa oвoj врсти oпрeмe, 

a свe у склaду сa спeцификaциjaмa 

прoизвoђaчa oснoвнe oпрeмe зa гoндoлу 

‘ПOMA’ из Фрaнцускe. ‘Гoлд гoндoлa’ je 

прojeктoвaнa кao jeднoужнa, висeћa, рaз-

двojивa жичaрa, сa кружним (jeднoсмeр-

ним) тoкoм, сa зaтвoрeним кaбинaмa зa 

10 oсoбa. Дужинa жичaрe je 8,95 км у jeд-

нoм прaвцу, уз висинску рaзлику измeђу 

пoчeтнe и крajњe стaницe oд 531 метра. 

Прeчник чeличнoг ужeтa je 50 милимета-

ра. Брзинa крeтaњa кaбинe je oкo 6 метара 

у секунди. Пoтрeбнa стaртнa снaгa eлeк-

трoмoтoрa je oкo 640 кW нa првoj дeoници, 

oднoснo oкo 720 кW нa другoj дeoници’’.

    Кoликo ћe стубoвa бити пoстa-

вљeнo, рaспoн измeђу њих?

„Жичaрa зa прeвoз путникa Злaти-

бoр-Toрник у свoм сaстaву прeдвиђa из-

грaдњу 36 стубoвa. Нa дeoници измeђу 

пoлaзнe стaницe (Злaтибoр) дo мeђустa-

ницe (jeзeрo Рибницa) прeдвиђeнa je из-

грaдњa 19 стубoвa, a oд мeђустaницe дo 

пoврaтнe стaницe (Toрник) изгрaдњa 17 

стубoвa. Рaспoн измeђу њих и висинa 

им вaриjajу у зaвиснoсти oд гeoмeтриje 

трaсe. Вeћинa рaстojaњa измeђу стубoвa 

сe нaлaзи у интeрвaлу oд 160 дo 450 ме-

тара. Maксимaлнo мeђустубнo рaстojaњe 

изнoси 544 метра. Висинa пojeдинaчних 

стубoвa сe крeћe oд 6,45 дo 30 метара”.

    Дa ли пoстoje спeцифични ризи-

ци или пoтeшкoћe и кaкo ћe oни 

бити прeвaзиђeни? 

„Рeaлизaциja oвoг прojeктa спaдa у 

кaтeгoриjу пoслoвa сa висoким стeпeнoм 

ризикa. Рeч je o мoнтaжи oпрeмe вeли-

ких гaбaритa и тeжинa, нa вeликoм брojу 

лoкaциja. Врлo je знaчajнo учeшћe рaдa 

нa вeликим висинaмa. Кoришћeњeм 

спeцифичнe oпрeмe и мeхaнизaциje, 

кao и oбучeних рaдникa кojи вeћ имajу 

искуствa нa извoђeњу сличних пoзи-

Гондолом преко Златибора 
за 10 месеци

Технички директор МПП „Јединство” Зоран Радибратовић: „Нa дeoници измeђу пoлaзнe 
стaницe гондоле (Злaтибoр) дo мeђустaницe (jeзeрo Рибницa) прeдвиђeнa je изгрaдњa  

19 стубoвa, a oд мeђустaницe дo пoврaтнe стaницe (Toрник) изгрaдњa 17 стубoвa”

Брoj стубoвa: 36
Рaстojaњe измeђу стубoвa: 
160-450 м
Висинскa рaзликa: 531 м
Брoj рaдникa: 70-80
Брoj стручњaкa: дo 10
Дужинa гoндoлe: 8.95км
Брoj гoднoлa: мax 90
Maкс. кaпaцитeт:  
1.000 путникa у сату
Врeмe путoвaњa: oкo 25 мин

Зоран Радибратовић
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Јавно предузеће „Гoлд гoндoлa Злaтибoр’’ 
зa свe будућe кoрисникe свojих услу

гa oргaнизуje вeлику нaгрaдну игру кoja ћe 
трajaти свe дo jулa 2017. Гoдинe. Тaдa ћe бити 

прирeђeнo вeликo извлaчeњe нaгрaдa нa 
Крaљeвoм тргу нa Злaтибoру, a свe у су

срeт пoчeтку рaдa нajдужe пaнoрaмскe 
гoндoлe нa свeту. 

  Свaкo кo жeли дa сe 
укључи у нaгрaдну игру 

мoжe тo учинити путeм 
aпликaциje нa сajту 
‘’ Гoлд гoндoлe’’ или 
њeнoj фејсбук стрa
ници. Aпликaциja сe 
сaстojи oд пeт питaњa 
чиjим тaчним oдгoвoрoм 

стичeтe мoгућнoст дa пoпунитe нaгрaдни 
купoн и пoшaљeтe гa у нaшу бaзу из кoje ћe 
сe нaгрaдe и извлaчити.

  ‘’Jавно предузеће ‘ Гoлд гoндoлa Злaтибoр’ 
пoзивa свe туристичкe пoслeникe Злaтибoрa 
дa сe укључe у нaгрaдну игру, дa нaгрaдoм из 
лeпeзe свojих услугa oбoгaтe укупaн нaгрaд
ни фoнд, тe дa сви зajeднo пoрaдимo нa 
прoмoциjи туристичкe пoнудe Злaтибoрa. Зa 
пoчeтaк нaгрaдни фoнд чини 10 мeстa у првoj 
прoмoтивнoj вoжњи кojoj ћe присуствoвaти 
висoкe звaницe из свих сфeрa друштвeнoг 
живoтa из зeмљe и инoстрaнствa. Свaкoг 
мeсeцa питaњa ћe сe мeњaти, a листa нaгрaдa 
oбoгaћивaти’’,  рекла je Бojaнa Бoжaнић, 
дирeктoркa JП  ‘’Гoлд гoндoлa Злaтибoр’’.

 М. Ј.

Велика наградна игра у част гондоле

Спољни изглед кабине Унутрашњи изглед кабине

циja плaнирaмo дa утицaj oвих ризикa 

свeдeмo нa минимим. У свaкoм случajу, 

придржaвaњe мeрa зaштитe и бeзбeд-

нoсти нa рaду бићe врлo знaчajaн сeгмeнт 

рeaлизaциje oвoг пoслa и нa тoмe ћe сe 

пoсeбнo инсистирaти’’. 

    Планирају ли се рaдoви на градњи 

гондоле и у зимскoм пeриoду?

„Плaнирaн je и рaд у зимскoм пeриoду, 

укoликo тo врeмeнскe приликe дoзвoлe. 

Узимajући у oбзир дa пoслeдњих гoдинa 

дoлaзи дo знaтнoг прoдужeњa грaђeвин-

скe сeзoнe, нaдaмo сe дa ћe врeмeнски 

услoви дoзвoлити извoђeњe дeлa рaдoвa. 

Кључни фaктoри зa oбим рaдoвa кojи ћe 

бити извoђeни у зимскoм пeриoду су 

зaхтeви тeхнoлoгиje грaдњe, кao и aспeкт 

бeзбeднoсти рaдa’’.

    Кojи je рoк зa изгрaдњу гoндoлe и 

oд чeгa зaвиси дa ли ћe бити ис-

пoштoвaн?

 „Угoвoрeни рoк зa изгрaдњу гoндoлe 

je 390 дaнa и у њeгa je укључeн пeриoд 

пoтрeбaн зa изрaду прojeктнe дoкумeнтa-

циje. Узимajући у oбзир дa je тeхничкa 

дoкумeнтaциja у oвoм мoмeнту зaвршeнa 

сa прeкo 90 одсто, нaкoн ствaрaњa мo-

гућнoсти зa пoчeтaк извoђeњa рaдoвa 

плaн je дa сe рaдoви зaвршe у рoку oд 10 

мeсeци. Oвaj рoк прaктичнo зaвиси нaj-

вишe oд сaмoг пoчeткa рaдoвa. Нaдaмo сe 

дa ћe рaдoви зaпoчeти срeдинoм сeптeм-

брa 2016. гoдинe пoштo je нeoпхoднo 

зaвршити штo прe дeo aктивнoсти кojи je 

дирeктнo вeзaн зa врeмeнскe приликe’’, 

каже Зоран Радибратовић. М. Ј.
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Крajeм jулa и пoчeт кoм aвгустa ме
ђу го сти ма Зла ти бо ра оба вље но је 

истрaживaњe о то ме ко ли ко су  ту ри
сти упoзнaти сa нoвoм туристичкoм 
aтрaкциjoм у изгрaдњи – нajдужoм 
пaнoрaмскoм гoндoлoм нa свeту  „ Гoлд 
гoндoлoм Злaтибoр“. Пр ви дeo истрa
живaњa спро ве де но je нa узoрку oд 
600 испитаникa. 

Истрaживaњe je ор га ни зо ва но с ци
љем дa сe ту ри сти и грaђaни Злaтибoрa 
инфoрмишу o изгрaдњи гoндoлe, a 
уjeднo и дa сe нa oснoву дoбиjeних рeз
ултaтa сaглeдa мишљeњe и oчeкивaња 
aнкeтирaних.

„Ви ше од тре ћи не ис пи та ни ка, а овo 
je jeднa oд нajпoсeћeниjих ту ри стич
ких сeзoнa, инфoрмисaнo je o грaдњи 
гoндoлe, штo je oхрaбруjући пoдaтaк 
oб зирoм нa чињeницу дa je кaмпaњa 
нa ње ној прoмoциjи  тeк oтпoчeлa. 
Aнкeтa je пoкaзaлa дa ћe прeкo 50 од сто 
кoрисникa услугa будућe гoндoлe чи ни
ти пoрoдицe, тaкo дa JП „Гoлд гoндoлa 
Зла ти бор’’ припрeмa пoсeбнe пoгoд
нoсти зa пoрoдичнa пaнoрaмскa рaз
глeдaњa, зa кoja сe у aнкeти кao глaвни 
рaзлoг пoсeтe гoндoли изjaсниo нajвeћи 
брoj испитaникa. Пoсeбну пaжњу у ис
трaживaњу пoсвeтили смo бу ду ћим 
цeнaмa зa услугe гoндoлe тaкo дa ћe 
нaм рeз ултaти кoристити дa oсмислимo 
пoнуду прилaгoђeну свим кaтeгoриjaмa 
бу ду ћих кoрисникa нaших услугa’’, ка же 
о то ме  Бojaнa Бoжaнић, дирeк тoркa JП 
„Гoлд гoндoлa  Злaтибoр’’.

Да ћe кaрaк тeристикa „нajдужa пaнo 
рaмскa гoндoлa нa свeту’’ oпрaвдaти 
нaзив, пoкaзуje je jeдaн oд нajчeшћих 
oдгoвoрa, а то је, дa би сe ту ри сти нaj
вишe вoзили гoндoлoм збoг пaнoрaм
скoг рaзглeдaњa. Има и заинтересова
них за вожњу у ВИП кaбини, у пoсeбнoм 
aмбиjeнту и дoживљajу уз пићe и му зи
ку, што су спремни посебно и да плате.  

Нajвeћи брoj глaсoвa зa прeдлoг имeнa 
VIP кaбинe дoбиo je нај бо љи тeнисeр 
све та Нoвaк Ђoкoвић,зa њим филм ски 
рeжисeр Eмир Кустурицa, а ту су и пред
ло зи Никoлa Teслa, Ивo Aндрић и дру га 
име на истoриjских личнoсти, књижeв

ника итд. Oни кojи рeдoвнo дoлaзe нa 
Злaтибoр нaглaшaвajу дa je ова пла ни
на у пoслeдњих нeкoликo гoдинa ур
бaнизoвaна и изгрaђeна, сa пoсeбним 
aкцeнтoм нa цeнтaр Злaтибoрa гдe je 
мнoгo хoтeлa и апарт ман ских обје ка та,  
aли дa су плaнински дух и трaдициja 
зaдржaни. Пoсeбнa зaинтeрeсoвaнoст 
зa гoндoлу пoстojи кoд туристa кojи сe 
прoфeсиoнaлнo или рeкрeaтивнo бaвe 
скиjaњeм, збoг скиjaлишт a нa вр ху Toр

ник кojи ћe би ти и пoслeдњa стaницa 
„Гoлд гoндoлe’’. 

Ва ља на по ме ну ти да је на кон пр ве 
спро ве де не ан ке те, по се та сај ту www.
gold gon do la.rs знaтнo пoрaслa. Нa oснoву 
вeћинe oдгoвoрa зaкључуje сe дa пoстojи 
вeликa вoљa дa сe гoндoлa изгрaди и 
дa пoсeтa Злaтибoру пoстaнe joш бoљa 
нaрeдних гoдинa. Oчeкивaњa су и дa ћe 
Злaтибoр у тoм случajу пoстaти туристич
кo мeстo брoj jeдaн у Србиjи. М. Ј.

Гон до ла са VIP ка би ном Но ва ка Ђо ко ви ћа
Мно ги зна ју за гон до лу, а корисници услуга биће углавном породице

АНКЕТА ОБАВЉЕНА МЕЂУ ТУРИСТИМА ЗЛАТИБОРА
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Општина Чајетина наставља са значај-

ним улагањима у инфраструктуру, по 

којима предњачи у односу на све дру-

ге локалне самоуправе.  Готово да нема села 

у нашем крају нити дела Чајетине и Златибо-

ра у коме се у овој години нешто није радило. 

Уређују се сеоски путеви, асфалтом пресвла-

че улице, обнавља водоводна и електромре-

жа, поставља јавна расвета, граде нови садр-

жаји – све новцем из општинског буџета.

  За ову годину буџетом општине Чајетина 

предвиђена су велика средства за комплет-

ну инфраструктуру, пре свега за путну у коју 

ће бити уложено преко  200 милиона динара. 

По речима заменика председника општине 

Чајетина Арсена Ђурића, по плану и програ-

му који је већ реализован са преко 50 одсто, 

укупно у 2016. години треба да буде асфалти-

рано више од 60 километара локалних путева.

Ти послови се смењују један за другим, при-

преме за њих убрзано теку, одлуке о улагањи-

ма ефикасно доносе. Пре неколико дана завр-

шен је нови тендер за крпљење и пресвлачење 

улица, а расписује се још један велики тендер 

за изградњу нових путева по сеоским месним 

заједницама и улица у Чајетини и на Златибо-

ру. Интезивно се ради на реализацији раније 

расписаних тендера, док ће током јесени бити 

расписани и нови.

„Очекујем да у овој години највећи део тих  

инвестиција буде завршен. А у 2017. биће пла-

ниране нове инвестиције на изградњи пут-

не инфраструктуре. С  обзиром на досадашња 

улагања током деценије за нама, већ следеће 

године на територији општине Чајетина неће 

бити ниједног засеока без асфалтног пута. 

Значајна средства улажу се и у изградњу во-

доводне мреже, реконструкцију нисконапон-

ских мрежа и изградњу јавне расвете“, каже о 

томе Арсен Ђурић, стално ангажован на при-

премама реализације ових послова.

Све уређенији туристички центар Златибор, 

с рекордном посећеношћу последњих година, 

увек захтева улагања. Овде је већ извршена за-

мена старе јавне расвете новим лед светиљка-

ма, а у наредне три године, истиче Ђурић, 

план је да комплетна расвета на целој тери-

торији општине Чајетина буде замењена лед 

сијалицама, чиме се постиже велика уштеда 

електричне енергије. За ову годину планира-

но је и уређење Тржног центра на Златибору, 

и то у две фазе.

„Тај комплетан пројекат подразумева пот-

пуну замену подлоге, односно поплочавање 

Тржног центра: од Краљевог трга до хотела 

‘Дунав’ и од трга до тениских терена. Ту ће се 

правити  пешачке зоне које ће бити поплоча-

не и дуж њих проширења намењена за при-

времене локације и објекте. Они су до сада 

непримерено постављени на разним делови-

ма Златибора. Конкретно, у тој улици која ће 

бити и трговачка и пешачка, а такве су атрак-

ција у неким  светским туристичким центри-

ма, налазиће се око 50 објеката, што свакако 

изгледа много лепше него до сада“, нагласио 

је Арсен Ђурић.

По његовим речима, наставља се и са 

општим уређењем Златибора, како центра, 

тако и његовог окружења. Стаза према Спо-

менику, којом многи радо шетају, добија нове 

пратеће садржаје: биће постављене клупе, кор-

пе, урбани мобилијар, клацкалице, љуљашке и 

теретане на отвореном. Ни други златиборски 

простори неће бити запостављени. Због све 

већег броја гостију који долазе на ову плани-

ну, из руководства општине Чајетина поручују 

да ће и улагања бити већа како би боравак на 

Златибору гостима био што квалитетнији и 

садржајнији.

Сумирајући ова улагања, наш саговорник 

напомиње да је општина Чајетина урадила 

највише асфалтних путева од свих општина 

у Србији, као и да је највише средстава из-

двојила за комплетну инфраструктуру.  Све 

ово допринело је да се велики број људи задр-

жи у сеоским месним заједницама, а многи 

су се и вратили у своја села. Политика чаје-

тинске општине када је реч о пољопривре-

ди, са субвенцијама и развојним пројектима, 

наишла је на опште прихватање и подршку 

становника села, тврди заменик председни-

ка. Наиме, општина Чајетина даје  бесповра-

тна средства у износу од 30 одсто на све ак-

тивности везане за пољопривреду, било да је 

реч о набавци пољопривредне механизације, 

противградних мрежа, садница воћа, стоке, 

вештачке оплодње и осигурања. Само ове го-

дине исплаћено је више од 60 милиона дина-

ра за поменуте субвенције. Н. Џелебџић

Асфалт на 60 километара локалних путева

Арсен Ђурић истиче 
да је општина  

Чајетина урадила 
највише асфалтних 

путева од свих  
општина у Србији,  
као и да је највише 

средстава издвојила 
за комплетну  

инфраструктуру
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Ово туристичко лето на Златибо-

ру обара рекорде у броју гостију и 

остварених ноћења, најављујући 

још  једну рекордну годину за туризам 

најпосећеније српске планине. Према 

подацима Туристичке организације Зла-

тибор, рађеним на узорку од 2.143 лежаја 

у основним смештајним капацитетима, 

у јулу ове године забележен је раст броја 

ноћења гостију од 3,6 одсто у односу на ис-

ти период прошле године. И август је био 

врло успешан, посета одлична. Ову сезону, 

иначе,  обележио је велики број нових са-

држаја, богат културно-забавни програм, 

а за крај врло садржајног „Златиборског 

културног лета” уприличен је концерт по-

пуларног „Лексингтон бенда”. 

– Током читавог августа више од 20.000 

гостију боравило је дневно на Златибору. 

То је још један наговештај могуће рекордне 

године. Наиме, подаци говоре да је за пр-

вих седам месеци ове године златну пла-

нину посетило  20 одсто више туриста у од-

носу на прошлу, која је била рекордна по 

броју ноћења у историји Златибора. Зато се, 

по речима Арсена Ђурића, заменика пред-

седника општине Чајетина, већ сада може 

рећи да ће у овој години бити постигнути 

нови рекорди када су у питању број турис-

та и ноћења. 

 – Ми смо се заиста потрудили да орга-

низацијом разних садржаја и манифеста-

ција употпунимо наше културно лето, које 

је било изузетно богато. Многи познати из-

вођачи наступили су на летњој позорни-

ци на Краљевом тргу, хиљаде посетилаца 

су уживали у тим програмима. Наравно, 

гостима се организују и свакодневни из-

лети на разне локалитете у околини. Ту су 

и уређена  купалишта, стазе, шеталишта, 

места за провод...Речју, туристима се за-

иста нуди леп одмор на Златибору. Ту је 

и Ски центар „Торник” са многим летњим 

садржајима, као и Авантура парк у центру 

Златибора – каже Арсен Ђурић, уз чије је 

руковођење Туристичком организацијом 

Златибор протеклих година ова планина 

направила значајне искораке у туризму.

Поред раста укупног броја гостију, зна-

чајно је порастао и број страних туриста 

који посећују Златибор. Подаци говоре да 

је повећање броја страних туриста процен-

туално веће у односу на домаће госте. Ђу-

рић напомиње да ће ове године бити забе-

лежен раст броја страних туриста за преко 

30 одсто. Странци нам долазе не само из 

бивших југословенских република као што 

је било претходних година , већ сада у све 

већем броју и из Руске Федерација, Не-

мачке, Холандије, Румуније.  У наредном 

периоду задатак и план Туристичке орга-

низације Златибор  су и израженије про-

мотивне активности на тим као и другим 

европским тржиштима.

Иначе, општина Чајетина и ТО Злати-

бор последњих година улажу велика сред-

ства у комплетну инфраструктуру, са по-

себним акцентом  на улагања у Златибор. 

Ничу нови инфраструктурни објекти као 

и апартмански комплекси, планина по-

стаје све уређенија и богатија садржаји-

ма, а то све више гостију привлачи. Злати-

бор је туристички центар најатрактивнији 

за инвеститоре, који милионе овде улажу 

у своје грађевине, хотеле и друге садржаје 

за туристе.

Својеврстан магнет за госте су, наравно, и 

занимљиви летњи културни садржаје наше 

туристичке планине, с наступима најпозна-

тијих извођача. Овде су у оквиру „Златибор-

ског културног лета”, поред разних мани-

фестација, на Краљевом тргу многобројне 

туристе забављала позната имена рок сце-

не и естраде, попут „Атомског склоништа”, 

„Црвене јабуке”, „Гаравог сокака” и других, 

док су на  музичком фестивалу „Hills up” 

наступали многи познати бендови, попут 

„Хладног пива”, „Дивљих јагода”, „Електрич-

ног оргазма”, „Београдског синдиката”... На 

Краљевом тргу наступао је и  „Васил Хаџи-

манов бенд”, док је концертом „Лексингтон 

бенда” завршено овогодишње културно лето 

на Златибору. Н. Џелебџић

Рекордна посећеност Златибора
Током августа 20.000 гостију дневно боравило на планини, број страних туриста за трећину већи,  

а све више их је из Русије, Немачке, Холандије и Румуније, сумира летњу сезону Арсен Ђурић

Општина Чајетина и ТО Златибор улажу велика  
средства у комплетну инфраструктуру, са посебним 

акцентом на улагања у Златибор. Ничу нови  
инфраструктурни објекти као и апартмански  

комплекси, планина постаје све уређенија и богатија 
садржајима, а то све више гостију привлачи
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Трећа седница Скупштина општи-

не Чајетина одржана је 22. aвгу-

ста. На овој седници одборници су 

упознати са извршењем буџета за пр-

вих шест месеци ове године. На основу 

Извештаја о извршењу буџета за прву 

половину године приходи су остварени 

у износу од 848.089.000 динара, што је 

39,45 одсто у односу на планиране, док 

су укупно извршени расходи 693.327.000 

динара, односно 32,25 одсто у односу на 

планиране.

На овој седници Владимир Живано-

вић са Златибора именован је за вршиоца 

дужности директора Туристичке организа-

ције Златибор, а изабрани су и нови чла-

нови Управног и  Надзорног одбора овог 

предузећа. Бојана Божанић са Златибора 

именована је на место директора ЈП ‘’Голд 

гондола Златибор“. На  седници су име-

новани и нови чланови Управног одбора 

Предшколске установе ‘’Радост’’ Чајетина. 

Скупштина је дала сагласности на измене 

финансијског плана Привредног друшт-

ва за развој пољопривреде „Златиборски 

Еко аграр“ које се тичу повећања средста-

ва за субвенције у пољопривреди. Донета 

је и Одлука о спровођењу јавног конкур-

са за именовање директора овог преду-

зећа.  Одборници су, такође, дали саглас-

ност на Извештај о раду са финансијским 

извештајем за 2015.годину ЈП “Културно- 

спортски центар Чајетина “.

Донет је и закључак о ослобађању нак-

наде за уређење грађевинског земљишта 

за објекат будућег Омладинско-културног 

центра на Златибору, који ће бити површи-

не око 2.000 квадрата и намењен за одр-

жавање културних збивања, како за ста-

новнике тако и за многобројне туристе. У 

склопу објекта налазиће се библиотека, 

велика конгресна сала и медија центар. 

Омладинско-културни центар градиће се 

на локацији у непосредној близини Турис-

тичке организације Златибор.

Одборници су, уз то, усвојили Одлуку 

о расписивању јавног огласа за отуђење 

грађевинског земљишта, именовани су и 

чланови Комисије за враћање земљишта 

која ће ускоро наставити са радом. Доне-

то је и више решења о додели земљишта у 

поступку исправке граница грађевинских 

парцела. М. Ј.

Скупштина о градњи Омладинско- 
-културног центра на Златибору
У склопу овог објекта налазиће се библиотека, велика конгресна сала и медија центар,  

а градиће се на локацији у непосредној близини Туристичке организације Златибор 

Председнк Скупштине Милоје Рајовић

Заседање општинског парламента
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На под руч ју ча је тин ске оп шти не 

зна чај ни ре зул та ти по стиг ну ти 

су у ак ци ји оза ко ње ња обје ка та, 

пред ви ђе ној ва же ћим за ко ном. О то ме 

смо за ‘’Зла ти бор ске ве сти’’ раз го ва ра ли 

са Вељ ком Ра ду ло ви ћем, на чел ни ком 

Оп штин ске упра ве Ча је ти на. Он на по-

ми ње да је у овој го ди ни ов де из да то 

пре ко 200 ре ше ња о оза ко ње њу и да је 

од зив ве ли ки. 

 На и ме, За кон о оза ко ње њу бес прав но 

из гра ђе них обје ка та у Ср би ји сту пио је 

на сна гу кра јем но вем бра про шле го ди-

не с ци љем да омо гу ћи бр зу и јеф ти ну 

ле га ли за ци ју обје ка та. Овим за кон ским 

ак том  уре ђу ју се усло ви, по сту пак и на-

чин оза ко ње ња обје ка та, од но сно де ло-

ва објек та из гра ђе них без гра ђе вин ске 

до зво ле, као и усло ви, на чин и по сту пак 

из да ва ња ре ше ња о оза ко ње њу, прав не 

по сле ди це оза ко ње ња и дру га пи та ња. 

На ме ра је да се уве де ред у при лич но не-

у ре ђе ну област град ње у Ср би ји и мно-

ги ма олак ша пут до сти ца ња ле гал но сти 

са гра ђе ног. 

По ре чи ма Вељ ка Ра ду ло ви ћа, но вим 

За ко ном о оза ко ње њу обје ка та про пи са-

на је но ва про це ду ра, по ко јој зах те вe не 

под но се вла сни ци обје ка та већ гра ђе вин-

ски ин спек тор из ла зи на те рен, са чи ња ва 

за пи сник и пред мет упу ћу је над ле жној 

слу жби за оза ко ње ње. Пре ма рас по ло жи-

вим по да ци ма, од 1. де цем бра про шле до 

ав гу ста ове го ди не у Оп штин ској упра ви 

Ча је ти на из да то је ви ше од 200 ре ше ња о 

оза ко ње њу. За са да, ина че, ов де не по сто-

ји та чан по да так о то ме ко ли ко има обје-

ка та ко ји су пред мет оза ко ње ња. 

По сма тра ли се укуп но ак тив ност на-

ше ло кал не са мо у пра ве у по гле ду ле га-

ли за ци је бес прав но са гра ђе ног, на овом 

под руч ју је од 2009. го ди не до да нас ре-

ше но ви ше од 4.000 зах те ва за ле га ли за-

ци ју од 6.000 под не тих, што је 70 од сто. 

Тим по сло ви ма је, број ча но по сма тра но, 

око 1.500 обје ка та ле га ли зо ва но.

 - Сам фи нан сиј ски мо ме нат је вр ло би-

тан у све му то ме, а има мо слу ча је ва где 

је под но си о ци ма зах те ва за ле га ли за ци-

ју ве ли ки тро шак пред ста вља ла из ра да 

са мог про јек та из ве де ног објек та, до ку-

мен та ци ја из ка та стра, усло ви во до во да, 

ЕПС-а и дру гих над ле жних јав них пред-

у зе ћа. Та ко да је за са да, уз ма ли број тих 

ко ји те тро шко ве не мо гу фи нан сиј ски да 

сно се, ве ли ки од зив и до ста обје ка та је 

уве де но у ле гал не то ко ве у по след ње вре-

ме – ре као нам је Ра ду ло вић.

Ка да је у пи та њу град ња на Зла ти бо-

ру, го то во да не по сто ји ни је дан ве ли ки 

обје кат ко ји ни је у пот пу но сти ле га лан, 

Оза ко ње но по но вом  
за ко ну пре ко  
200 обје ка та

Вељ ко Ра ду ло вић ис ти че да је на под руч ју оп шти не  
од 2009. го ди не до да нас од 6.000 под не тих зах те ва  

за ле га ли за ци ју ре ше но ви ше од 4.000
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Ле га ли за ци ја стам бе ног објек та до 200 ква дра та,  
уз сву по треб ну па пи ро ло ги ју из ка та стра, уз про је кат 

из ве де ног ста ња објек та и пла ће не так се за оза ко ње ње, 
из но си око 1.000 евра, што је мно го јеф ти ни је у од но су 

на да жби не по прет ход ним за ко ни ма

би ло да је до зво ла из да та кроз по сту пак 

о оза ко ње њу или у ре дов ној про це ду ри. 

На чел ник Оп штин ске упра ве Ча је ти на 

ка же да су, ме ђу тим, про блем вла сни ци 

ку ћа ко ји жи ве на те ри то ри ји оп шти не 

Ча је ти на, а ко ји ни су би ли у фи нан сиј-

ској или тех нич кој мо гућ но сти да оза ко-

не сво је објек те. Јер иако је са да оза ко-

ње ње прак тич но бес плат но, увек по сто је 

тех нич ки тро шко ви ко је мо ра ју сно си ти 

под но си о ци зах те ва.

При ме ра ра ди, ле га ли за ци ја стам бе ног 

објек та до 200 ква дра та, уз сву по треб ну па-

пи ро ло ги ју из ка та стра, уз про је кат из ве де-

ног ста ња објек та и пла ће не так се за оза ко-

ње ње, из но си око 1.000 евра, што је мно го 

јеф ти ни је у од но су на да жби не по прет ход-

ним за ко ни ма.  С дру ге стра не, објек ти пре-

ко 400 ква дра та и са ви ше од три стам бе не 

је ди ни це пла ћа ју до дат но оп те ре ће ње ин-

фра струк ту ре у пот пу но сти.

На рав но, би ће и гра ђе ви на за ко је не-

ће по сто ја ти мо гућ ност оза ко ње ња пре ма 

ва же ћем за ко ну. Реч је о објек ти ма ко ји 

су са гра ђе ни у пр вој и дру гој зо ни за шти-

те при род ног до бра, осим ви кен ди ца и 

дру гих по ро дич них обје ка та за од мор у 

дру гом сте пе ну за шти те при род ног до-

бра, Не ће мо ћи да се оза ко не ни објек ти 

у око ли ни кул тур них до ба ра ко ји су упи-

са ни у ли сту свет ске кул тур не ба шти не, 

или су про гла ше ни за кул тур на до бра од 

из у зет ног зна ча ја.

 Не мо гу се, та ко ђе, оза ко ни ти ни објек-

ти у за штит ним по ја се ви ма од ре ђе них 

јав них до ба ра, као у зо ни за шти те да ле-

ко во да, пу та, пру ге, во до и зво ри шта, во до-

то ка и дру го, а по себ ни за ко ни про пи су ју 

ши ри ну тог по ја са.

Осим то га, оза ко ње њу не под ле жу  ни 

за по че ти објек ти: ако је, на при мер, из-

гра ђен са мо те мељ, од но сно обје кат мо-

ра да по се ду је све кон струк тив не гра ђе-

вин ске еле мен те.

У Оп штин ској упра ви Ча је ти на, ина че, 

ра ди  је дан гра ђе вин ски ин спек тор и на 

ње му је ком пле тан по сао ве зан за оза ко-

ње ње обје ка та. Упр кос то ме,  на чел ник 

ове упра ве Вељ ко Ра ду ло вић се на да да 

ће ком плет на про це ду ра оза ко ње ња обје-

ка та би ти ура ђе на  у за кон ском ро ку.

 На да Џе леб џић
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Ви ше го ди шњи рад и 

труд оп шти не Ча је ти на 

и При вред ног дру штва 

за раз вој по љо при вре де „Зла-

ти бор ски Eко аграр’’  уро дио 

је пло дом. Одо бре ни су им 

број ни по љо при вред ни про-

јек ти за ко је су кон ку ри са ли 

код ми ни стар ста ва Ре пу бли ке 

Ср би је и код фон до ва Европ-

ске Уни је. То до при но си на-

став ку раз во ја зла ти бор ских 

се ла и по вољ ни јим усло ви ма 

за на ше се о ске до ма ћи не.  

Нај зна чај ни ји про је кат, јед-

на од нај ве ћих до на ци ја ко ја 

је сти гла у оп шти ну Ча је ти на 

у по след њих не ко ли ко го ди на,  

је из град ња мле ка ре у Кри-

вој Ре ци, за ко ју се, у окви ру 

пре ко гра нич не са рад ње, кон-

ку ри са ло код Европ ске уни је 

за јед но са цр но гор ским оп-

шти на ма Плав и Ан дри је ви-

ца. Уго вор о до на ци ји за про-

је кат чи ја је вред ност око 175 

хи ља да евра за срп ску стра ну 

пот пи сао је 1.ав гу ста пред сед-

ник оп шти не Ча је ти на и пред-

став ник Де ле га ци је ЕУ у Ср би-

ји. Оп шти циљ про јек та је да 

до при не се пре ко гра нич ној са-

рад њи и одр жи вом ру рал ном 

раз во ју Зла ти бор ског окру га и 

се ве ра Цр не Го ре. Ве ли ки број 

струч них ли ца ће кроз про је-

кат би ти ан га жо ван из по гра-

нич них ре ги о на ка ко би кроз 

за јед нич ке ак ци је по де ли ли 

зна ње и ис ку ство и пре у зе ли 

ак тив ну уло гу у ја ча њу ру рал-

не еко но ми је два ре ги о на.

О то ме ди рек тор ПД „Зла ти-

бор ски Еко аграр’’ Вла ди мир 

Бо јо вић за „Зла ти бор ске ве-

сти’’ ка же:

 -  По ред то га што ће мо из-

гра ди ти мле ка ру ка па ци те та 

3.000 ли та ра днев но тру ди-

ће мо се да кон ти ну и ра но вр-

ши мо обу ку фар ме ра о пра-

вил ној му жи, хи ги је ни, али 

и ис хра ни му зних кра ва. Оно 

че му ће се по све ти ти ве ли ка 

па жња је брен ди ра ње и по се-

бан ди зајн ам ба ла же за про-

из во де, сир и кај мак ко ји ће се 

па ко ва ти у па ко ва ња од јед ног 

и пет ки ло гра ма. Та ко се ства-

ра ју усло ви за њи хо ву ди стри-

бу ци ју и про да ју у хо те ли ма и 

ре сто ра ни ма на под руч ју Зла-

ти бо ра - ис ти че Бо јо вић. 

Он до да је да ће се упо ре до  

са по чет ком ре а ли за ци је про-

јек та из град ње мле ка ре ући у 

по сту пак за шти те ге о граф-

ског по ре кла про из во да, што 

омо гу ћа ва њи хов си гур ни ји 

пла сман. У окви ру тог про јек-

та, ка ко на во ди, пла ни ра на 

је и из град ња ми ни мле ка ре 

у Пла ву ка па ци те та 1.500 ли-

та ра днев но. Та ко ђе,  пред ви-

ђе но је да парт не ри из  Пла-

ва и Ан дри је ви це оби ђу на ше 

фар ме ре ка ко би сте кли но ва 

ис ку ства и зна ња у обла сти 

мле кар ства, на осно ву ко јих 

би, по угле ду на „Зла ти бор ски 

Eко аграр“,  осно ва ли при вред-

но дру штво и на тај на чин по-

спе ши ли раз вој по љо при вре-

де у свом кра ју. Са про јект ним 

ак тив но сти ма стар то ва ће се 

1.сеп тем бра, а рок за за вр ше-

так је 18 ме се ци. На кон за-

вр шет ка про јек та мле ка ра 

пре ла зи у вла сни штво „Зла-

ти бор ског Еко агра ра’’.

Оп шти на Ча је ти на је у са-

рад њи са Кан це ла ри јом за 

мла де код Ми ни стар ства 

омла ди не и спор та кон ку-

ри са ла за про је кат из град-

ње су ша ре за во ће ка ко би се 

мла дим во ћа ри ма пру жи ла 

мо гућ ност са мо за по шља ва ња. 

Уз „Еко аграр”  
до но ве мле ка ре  

и су ша ре
Из европ ских фон до ва и сред стви ма  

ми ни стар ста ва фи нан си ра ће се на ши  
ва жни по љо при вред ни про јек ти за ко је је  

кон ку ри са ла оп шти на Ча је ти на  
са „Зла ти бор ским Еко агра ром”

Владимир Бојовић
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У скла ду са За ко ном о по љо при вред ном 
зе мљи шту, ко ми си ја за из ра ду Го ди шњег 
про гра ма за шти те, уре ђе ња и ко ри шће ња 
по љо при вред ног зе мљи шта оп шти не Ча је
ти на рас пи су је јав ни по зив свим фи зич ким 
и прав ним ли ци ма ко јим оба ве шта ва:

 вла сни ке си сте ма за на вод ња ва ње, од
вод ња ва ње, риб ња ка, по љо при вред ног 
објек та, ста кле ни ка, пла сте ни ка и ви ше го
ди шњих за са да (воћ ња ка и ви но гра да ко ји 
су у ро ду) на по љо при вред ном зе мљи шту у 
др жав ној сво ји ни и ко ји су упи са ни у Ре ги
стар по љо при вред них га здин ста ва и на ла зе 
се у ак тив ном ста ту су нај ма ње три го ди не и

 вла сни ке до ма ћих жи во ти ња, ко ји су и 
вла сни ци, од но сно за куп ци обје ка та за га
је ње тих жи во ти ња на те ри то ри ји је ди ни це 

ло кал не са мо у пра ве на ко јој се пра во пре
чег за ку па оства ру је, ко ји су упи са ни у Ре ги
стар по љо при вред них га здин ста ва и на ла зе 
се у ак тив ном ста ту ту нај ма ње јед ну го ди ну,

да до ста ве по треб ну до ку мен та ци ју ра ди 
до ка зи ва ња пра ва пре чег за ку па на по љо
при вред ном зе мљи шту у др жав ној сво ји ни 
на те ри то ри ји оп шти не Ча је ти на за 2017. го
ди ну, до 31. ок то бра 2016. го ди не.

Зах тев са по треб ном до ку мен та ци јом се 
под но си не по сред но на пи сар ни ци или по
штом, у за тво ре ној ко вер ти са на зна ком на 
пред њој стра ни: „Зах тев за за оства ри ва ње 
пра ва пре чег за ку па по осно ву вла сни штва 
ин фра струк ту ре за 2017. го ди ну“ или „Зах тев 
за оства ри ва ње пра ва пре чег за ку па по осно
ву сто чар ства за 2017. го ди ну“, за Ко ми си ју за 

из ра ду Го ди шњег про гра ма за шти те, уре ђе
ња и ко ри шће ња по љо при вред ног зе мљи шта 
за те ри то ри ји оп шти не Ча је ти на, на адре су: 
При вред ног дру штва за раз вој по љо при вре
де ‘’Зла ти бор ски Еко аграр“ ДОО, Ули ца Алек
сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа бр. 34, кан це ла ри ја 
бр.16. На по ле ђи ни ко вер те на во ди се на зив/
име и пре зи ме и адре са под но си о ца зах те ва.

Рок за до ста вља ње зах те ва и по треб не до
ку мен та ци је из овог јав ног по зи ва је 31.ок
то бар 2016. го ди не. Кон такт осо ба за све 
ин фор ма ци је у ве зи са овим јав ним по зи
вом је Вла ди мир Бо јо вић, кон такт те ле фон: 
062/8861443, email: di rek tor @e ko a grar.org, 
или лич но у про сто ри ја ма При вред ног дру
штва за раз вој по љо при вре де ‘’Зла ти бор ски 
Еко аграр’’.

Jaвни по зив за до ка зи ва ње пра ва пре чег за ку па по љо при вред ног  
зе мљи шта у др жав ној сво ји ни на те ри то ри ји оп шти не Ча је ти на

Про је кат је одо брен, а до би је-

на сред ства из но се 1,7 ми ли-

о на ди на ра. 

- То ком тра ја ња про јек та 

мла ди во ћа ри ће мо ћи бес-

плат но да ко ри сте услу ге су-

ша ре по ста вље не у окви ру 

сточ не пи ја це у Кри вој Ре ци. 

До би ће, та ко ђе, и од ре ђе ну ко-

ли чи ну ам ба ла же ка ко би сво-

је про из во де ста ви ли у про-

мет, а на рас по ла га њу су им и 

са ве то дав не услу ге.  По окон-

ча њу про јек та су ша ра оста је 

у вла сни штву „Зла ти бор ског 

Еко агра ра’’, с тим што ће и 

да ље ра ди ти услу жно су ше ње 

во ћа и ле ко ви тог би ља – ка же 

Бо јо вић.

Два про јек та „Зла ти бор-

ском Еко агра ру’’ одо бри ло је 

Ми ни стар ство по љо при вре-

де и за шти те жи вот не сре ди-

не. Пр ви про је кат од но си се на 

утвр ђи ва ње по тре ба и пре по-

ру ка спро во ђе ња ме ли о ра тив-

них ме ра уре ђе ња зе мљи шта 

на под руч ју оп шти не Ча је ти-

на. Ње го ва укуп на вред ност 

из но си око 1,7 ми ли о на ди-

на ра, од че га је до на ци ја ми-

ни стар ства 1,3 ми ли о на. Овај 

про је кат, пре ма Бо јо ви ће вим 

ре чи ма, под ра зу ме ва ана ли зу 

зе мљи шта и са гле да ва ње ста-

ња по год но сти по је ди них де-

ло ва под руч ја оп шти не Ча је ти-

на за га је ње раз ли чи тих вр ста 

во ћа ка. На осно ву то га би ће де-

фи ни са не пре по ру ке за уре ђе-

ње зе мљи шта са на чи ном и ко-

ли чи на ма при ме не сред ста ва, 

ка ко би се зе мљи ште до ве ло у 

оп ти мал но ста ње за да ље ко-

ри шће ње и оства ри ва ње ви-

со ких про из вод них ре зул та та.

За дру ги одо бре ни про је-

кат, вре дан око по ла ми ли-

о на ди на ра, ко ји се од но си 

на кон тро лу плод но сти зе-

мљи шта и утвр ђи ва ње за га-

ђе но сти по љо при вред ног зе-

мљи шта те шким ме та ли ма 

на те ри то ри ји оп шти не Ча-

је ти на, над ле жно ми ни стар-

ство је до ни ра ло сред ства у 

из но су од 389 хи ља да ди на-

ра. Овај про је кат под ра зу ме ва 

ди рект но укљу чи ва ње 14 фар-

ме ра из сто чар ских ре о на оп-

шти не Ча је ти на, где ће се на 

осно ву при ку пље них узо ра ка 

њи хо вог зе мљи шта од ре ди ти 

па ра ме три плод но сти, кон-

цен тра ци ја те шких ме та ла у 

зе мљи шту и уку пан број ми-

кро ор га ни за ма у ње му. Та ко ђе 

ће се на при ку пље ним узор ци-

ма сточ не хра не и би о ма се са 

при род них трав ња ка ура ди ти 

хран љи ва вред ност са по себ-

ним освр том на са др жај те-

шких ме та ла у сточ ној хра ни.

 Дра га на Ро сић

То ком тра ја ња про јек та мла ди во ћа ри ће мо ћи  
бес плат но да ко ри сте услу ге су ша ре по ста вље не у окви ру 
сточ не пи ја це у Кри вој Ре ци. До би ће, та ко ђе, и од ре ђе ну  

ко ли чи ну ам ба ла же ка ко би сво је про из во де ста ви ли  
у про мет, а на рас по ла га њу су им и са ве то дав не услу ге
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Општина Чајетина већ 

годинама издваја зна-

чајна средства у циљу 

смањења незапослености на 

територији општине кроз ме-

ре активне политике запо-

шљавања предвиђене Ло-

калним акционим планови-

ма. Као и претходних година, 

то су јавни радови, стручна 

пракса у циљу стицања прак-

тичних знања и вештина и 

стручна пракса ради пола-

гања стручног испита, отва-

рање нових радних места и 

субвенција за самозапошља-

вање.

У 2016. години за те намене 

општина и Национална служ-

ба за запошљавање издвојиле 

су средства у износу од преко 

4.000.000 динара, од чега ло-

кална самоуправа учествује 

са 2.187.900 динара, а НСЗ са 

1.874.338 динара. Овим ме-

рама обухваћено је преко 30 

лица.

Поред ових издвајања оп- 

штина Чајетина је  у целос-

ти издвојила средства за меру 

субвенције за самозапошља-

вање, јер ове године држава 

није предвидела суфинанси-

рање ове мере. Средства су оп-

редељена у износуод 900.000 

динара и пет лица добило је 

шансу да покрену свој посао. 

Такође, с обзиром на велику 

заинтересованост младих не-

запослених лица, општина је 

самостално издвојила додатна 

средства из буџета у износуод 

2.586.000 динара за финанси-

рање програма стручне праксе.

Разговарајући са послода-

вцима који раде у општин-

ским предузећима и устано-

вама, а који су на овај начин 

запослили младе људе,  мере 

активне политике запошља-

вања које је предузела локал-

на самоуправа су више него 

добродошле због ограничења 

које је наметнула држава. 

Два млада стручњака  
у „Еко аграру’’ 

У ПД „Златиборски Еко аг-

рар’’ директор Владимир Бојо-

вић каже да су преко јавних 

радова у овом предузећу за-

послена два стручна лица која 

су завршила Пољопривредни 

факултет смер сточарство. 

„Нама су били управо 

потребни људи из струке. 

Општина је определила сред-

ства за њихово ангажовање, а 

морам да се захвалим људима 

из НСЗ-а који су нам изашли 

у сусрет и пружили техничку 

подршку за упошљавање уп-

раво овог кадра. Привремено 

смо тако  решили и наш про-

блем, а и питање посла за ова 

два млада човека. Надам се 

да све ово води и неком ви-

шем циљу, а то је могућност 

њиховог заснивања сталног 

радног односа у „Еко агра-

ру’’, каже Бојовић и додаје: „Са 

општином је већ направљен 

договор да се изнађе начин 

да ови људи остану да раде на 

овим пословима где су више 

него потребни, те допринесу 

својим идејама и визијама 

развоју како ‘Еко аграра’, тако 

и пољопривреди општине.“

 Иван Гујаничић, инжењер 

пољопривреде за сточарство, 

ангажован је у овом преду-

зећу од 1. августа до 30. но-

вембра текуће године. Већ 

се, заједно са својим коле-

гом Марком Цмиљановићем, 

упознаје са фармерима  нашег 

краја. Њихов задатак је да их 

упознају са мерама подршке 

у пољопривреди, посаветују 

о разним мерама везаним за 

технологију гајења стоке, али 

и да изврше контролу раније 

коришћених субвенција до-

бијених преко „Еко аграра“.  

„Ово ми није први посао, 

радио сам свуда. Што се тиче 

посла у струци, чекао сам га 

пет година,  а да бих дошао 

до њега у међувремену сам 

завршио и специјалистичке 

студије. Овај вид ангажовања 

је први у којем своја знања и 

вештине стечене на факулте-

ту могу применити конкрет-

но, на раду у оваквој органи-

зацији као што је „Еко аграр“. 

Посао је, због рада на тере-

ну, динамичан. Колектив је 

сјајан! Први пут имам прили-

ку да радим са људима који 

имају визију,  очекивања од 

нас, али и разумевања што не-

мамо довољно искуства,“ каже 

Гујаничић.

Марко Цмиљановић, такође 

инжењер пољопривреде за 

сточарство, млад је породичан 

човек који има четворо деце, 

а ускоро стиже и пето. Води се 

Општина помаже да и 
незапослени добију шансу

Младима добродошле активне мере запошљавања које предузима локална самоуправа.  
– И један отац четворо деце међу упосленим у чајетинске фирме и установе
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на евиденцији НСЗ-а од 2006. 

године. Радио је послове и у 

струци и ван ње, али од све-

га има убележену само годи-

ну радног искуства. Изузетно 

је задовољан добијеном шан-

сом да ради управо у овом ко-

лективу. 

„Наш директор, који има 

заиста коректан приступ за-

посленима примерен једном 

лидеру који жели да изгради 

добар тим, укључује нас и у 

неке друге послове. Као што је 

на пример израда Стратегије 

пољопривреде општине Чаје-

тина или пројекат изградње 

млекаре“, прича Марко.

Стручна пракса  
и у библиотеци

И библиотека „Љубиша Р. 

Ђенић“ изашла је у сусрет, па 

је тако од 2. августа примила 

три особе, међу којима и лица 

са инвалидитетом, на јавне 

радове и једно путем струч-

не праксе. Њихов задатак је 

да раде на обради предмета 

из богате музејске збирке коју 

чајетинска библиотека са по-

носом негује, да изврше попи-

сивање и уношење података 

о предметима у електронску 

базу све у  циљу израде интер-

нет презентације. Ова тзв. вир-

туелна тура погодује да се сла-

бо покретна или непокретна 

лица у упознају с музејском 

поставком. 

 Невена Борчић, дипломи-

рани историчар уметности, 

једна је од примљених  у овој 

установи културе: „Завршила 

сам историју уметности. На 

пракси сам била једном у че-

тири месеца. Искуство у биб-

лиотеци ми је помогло да на-

учим основне библиотечке 

послове, које усавршавам и 

током ова наредна четири ме-

сеца. Мој приоритет је струч-

није усавршавање и кустоски 

испит који у наредном перио-

ду желим да положим. Ако за 

музејску збирку у библиоте-

ци буде више разумевања у 

смислу њеног сређивања и 

отварања за јавност, постоји 

могућност за мој стручни до-

принос.“

На шест месеци је примље-

на Марина Удовичић која је 

завршила Учитељски факул-

тет, али је до сада, са средњом 

Угоститељско-туристичком 

школом, радила као водич 

на Златибору. У библиотеци 

се обучава за посао музејског 

водича. Иако чајетинско дете, 

музејску збирку је, каже, посе-

тила са школом али ни слути-

ла није какво културно-исто-

ријско богатство поседује.

„Импресионирана сам! 

Сваки мештанин Чајетине 

би требало да се и на овај на-

чин упозна са својим местом. 

Библиотека има 52 уметнич-

ка дела, нумизматичку збир-

ку, историјски и етнолошки 

део... Са свим овим се још увек 

упознајем. Било би заиста 

лепо да се отвори могућност 

да и након стручне праксе ос-

танем да радим овде,“ додаје 

Марина.

 Директорка библиотеке 

Снежана Ђенић каже да и за-

посленима у овој установи 

посао олакшавају примљене 

младе колегинице јер им ос-

таје више времена за рад са 

читаоцима и на увођењу и ка-

талогизацији књига. Такође су 

добродошле све идеје којима 

би посао у библиотеци могао 

бити освежен, унапређен.

Радна места за младе  
у „Металопластици’’

 У предузећу „Металоплас-

тика“ кажу да у њему, откако 

је приватизовано, постоји кон-

стантна потреба за примањем 

незапослених на стручну 

праксу. „Тешко је наћи радни-

ке са правом струком, јер се 

углавном сви баве туризмом“, 

каже у шали и збиљи Бојана 

Јевремовић, помоћник ди-

ректора. „Нама су првенстве-

но потребни инжењери и ка-

дрови из машинске струке. 

Последњих година покушава-

мо да добијемо нове раднике, 

па смо протеклих година за-

послили доста младих људи, 

за које се надамо да ће вре-

меном постати добри у стру-

ци као наши стари радници. 

За стручну праксу смо већ 

учествовали неколико пута на 

конкурсима које је расписала 

општина. Ове године смо има-

ли потребу за  лицима која ће 

радити у рачуноводству и за-

послили смо две девојке. Тре-

нутно их упознајемо са посло-

вањем предузећа, начином на 

које оно ради већ дуги низ го-

дина, и уколико се покажу као 

добре раднице отвара се мо-

гућност да заснују стални рад-

ни однос.“

  О својим искуствима у 

овом предузећу Биљана Га-

вовић која је завршила Вишу 

пословно-техничку школу у 

Ужицу, каже да се сви у колек-

тиву максимално труде да јој 

помогну и покажу шта и како 

се ради. Иако је из Мушвета, 

раније о пословању „Мета-

лопластике“ није знала готово  

ништа и сада се полако ухо-

дава. Са њом се слаже и Ива-

на Алексић из Криве Реке, која 

је завршила Високу пословну 

школу у Ужицу па специјалис-

тичке струковне студије и та-

кође је у овом предузећу на 

стручној пракси. 

 „Ово је велика фирма која 

добро послује и заиста се 

пуно ради. Сваки дан сазнаје-

мо нешто ново. Много ствари 

нисам знала иако сам о томе 

учила, али нисам имала при-

лику да сама радим калкула-

цију или фактурисање доку-

мената. Овде, уз помоћ колега, 

допуњујем своје практично 

знање“, истиче Гавовићева. 

  Због комплексности про-

блематике којом се бави и 

разуђености општине, и Цен-

тар за социјални рад Чајетина 

има и те како потребу за за-

пошљавањем више стручних 

лица, али због наметнутих 

Марина Удовичић

Иван Гујаничић и Марко Цмиљановић
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ограничења у могућности су 

да то учине једино преко рас-

писаних конкурса. Од почет-

ка августа у овој установи на 

пословима социјалног рад-

ника и  дефектолога раде Ма-

рина Кутлешић из Златибора 

(Факултет политичких наука 

– смер за социјални рад и со-

цијалну политику)  и Мили-

ца Мијаиловић из Рожанства 

(Факултет за специјалну еду-

кацију и рехабилитацију, смер 

превенција приликом поре-

мећаја у понашању).

Марина до сада није има-

ла прилику да ради у струци, 

али је пракса на факултету 

била комплексна, па се и ухо-

давање у нове обавезе дешава 

прилично брзо.

 „За сада радимо на писањи-

ма захтева за једнократне по-

моћи, родитељске додатке, а 

касније ћемо имати прили-

ку да се, под вођством наших 

ментора, упознамо и са радом 

на отварању и вођењу предме-

та, као и другим пословима 

социјалног радника у општи-

ни“, објашњава Кутлешићева 

која ће у Центру на усаврша-

вању остати годину дана.  

 „Три године чекам да одра-

дим приправнички стаж и сад 

ми се указала прилика. За раз-

лику од Марине, која је била 

од почетка упућена у посло-

ве Центра за социјални рад, 

ја сам имала праксу у поли-

цији као специјални педагог. 

Овде радимо на истим посло-

вима. Лепо смо прихваћене 

и мислим да запосленима у 

Центру значи што смо овде, 

што можемо конкретно да по-

могнемо. Упознајемо се пола-

ко и са радом на терену. Доста 

је ту људских потресних при-

ча на шта се треба навићи,“ 

каже Милица и додаје како је 

то посао којим су одабрале да 

се баве и да им у томе њихо-

ви ментори свесрдно помажу.

Др Драги у јавном раду 
чувања здравља 

 За општински конкурс за 

јавне радове јавило се и УГ 

„Сигурност“ којима је био по-

требан лекар у оквиру пројек-

та „Здравље за села“. На кон-

курс се јавио и био примљен 

др Драги Кузељевић из Ја-

бланице,  који сваког радног 

дана од 7 до 15 часова обила-

зи старије становништво села 

Семегњево, Стубло, Јаблани-

ца, Доброселица и Трипкова.  

Циљ овог пројекта је да љу-

дима којима је здравствена 

заштита мање доступна омо-

гућимо да буду прегледани.

 „Када се упознам са па-

цијентима, извршим примар-

ни лекарски предмет: изме-

рим крвни притисак, урадим 

ЕКГ срца, измерим ниво шеће-

ра у крви, холестерола и триг-

лицерида, након чега им пру-

жам савет о терапији или 

их, уколико увидим да по-

стоје конкретне тегобе, даље 

упућујем њиховом лекару“, 

прича нам др Кузељевић. На-

равно ово није  све,  јер доктор, 

који на терен иде са медицин-

ском сестром и возачем, сла-

бије покретним пацијентима 

излази у сусрет тако што их 

обиђе у њиховим домовима, 

а онда, по потреби, заказује 

специјалистичке прегледе. Др 

Драги Кузељевић као дете овог 

краја сасвим добро зна коли-

ко је драгоцена помоћ овакве 

врсте људима који живе у на-

шим селима, а која из годи-

не у годину остају без младих 

људи што трбухом за крухом 

одлазе у свет. У Дому здравља 

са којим Удружење „Сигур-

ност“, под покровитељством 

општине, сарађује на наве-

деном пројекту, задовољни су 

радом младог доктора. Излазе 

му у сусрет сви, почев од ди-

ректорке Дома здравља преко 

колега лекара, сестара... Он би 

радо остао, уколико се укаже 

прилика, да ради у Чајетини. 

Каже да има срећу што чаје-

тинска општина има слуха за 

проблеме незапослених, по-

себно младих људи, што није 

случај са многим општинама 

у Србији. Он то зна, јер се чес-

то чује са својим пријатељима 

са којима је студирао, а који 

живе широм Србије. 

Из НСЗ Ужице кажу да је 

општина Чајетина  у про-

теклим годинама користила 

оба омогућена модела запо-

шљавања, и суфинансирања 

и самофинансирања. 

„У периоду 2012.-2016. го-

дина за финансирање мера 

активне политике запшља-

вања на подручју општине 

Чајетина утрошено је укупно 

22.188.872 динара(општина + 

република). Захваљујући овим 

средствима, 22 незапосле-

на лица са подручја општине 

Чајетина је питање свог запос-

лења решило отпочињањем 

сопственог бизниса, 12 лица 

је запослено за стално код 

послодавца, 50 лица је укљу-

чено у јавне радове, 46 мла-

дих је обавило приправнички 

стаж и тиме стекло услове за 

полагање стручног испита као 

предуслова за заснивање рад-

ног односа“, рекао нам је Раде 

Шуњеварић из НСЗ Ужице.

У овом моменту је у току ре-

ализација споразума из 2016.

године па се очекује да ће до 

краја године у програм струч-

не праксе бити укључено још 

5-6 незапослених. Такође је у 

току јавни позив послодавци-

ма за запошљавање лица из 

категорије теже запошљивих и 

за ове намене су опредељена 

средства у висини од 1,2 ми-

лиона динара(суфинасирање) 

где се може финансирати от-

варање осам нових радних 

места. Ово би могла бити при-

лика да се послодавци са под-

ручја општине Чајетина још 

једном позову да конкуришу 

по овом јавном позиву(све до-

датне информације могу до-

бити у НСЗ). Напомињемо да 

су сва лица укључена у про-

граме са подручја општине 

Чајетина и да су ангажована 

код послодаваца на подручју 

ове општине.

Мирјана Ранковић Луковић

Биљана Гавовић и Ивана Алексић

Марина Кутлешић и Милица Мијаиловић 
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Удру же ње гра ђа на „Си гур ност’’  у 

са рад њи са ча је тин ским До мом 

здра вља, а под по кро ви тељ ством 

оп шти не Ча је ти на, осми сли ло је но ви 

ко ри стан здрав стве ни про је кат чи ја је 

ре а ли за ци ја по че ла од ју на. Са сто ји се 

из два де ла:  ор га ни зо ва ње пре вен тив-

них пре гле да у нај у да ље ни јим зла ти-

бор ским се ли ма и пре гле ди дој ки ко ји 

се спро во де у ча је тин ском До му здра вља. 

Овај по ду хват је код па ци је на та иза звао 

ве ли ко ин те ре со ва ње, што по твр ђу је ве-

ли ки број из вр ше них пре гле да, као  и ис-

пу ње ње глав ног ци ља про јек та, а то је од-

го ва ра ју ћа здрав стве на за шти та се о ског 

ста нов ни штва.

Пре вен тив ни пре гле ди здра вља под ра-

зу ме ва ју оп шти пре глед, ЕКГ, хо ле сте рол, 

три гли це ри де, ме ре ње ше ће ра, при ти ска, 

пре глед плу ћа и ср ца. Ор га ни за то ри су 

од лу чи ли да пре вен тив не пре гле де спро-

во де у Ја бла ни ци,  До бро се ли ци, Се мег-

ње ву и Трип ко ви. 

Док тор ка Гор да на Бо јо вић, на чел ни ца 

Оп ште ме ди ци не До ма здра вља Ча је ти-

на и члан Удру же ња гра ђа на ‘’Си гур ност’’, 

за ‘’Зла ти бор ске ве сти’’ ка же да су се за 

ова се ла од лу чи ли пр вен стве но због то га 

што су при ме ти ли да љу ди из тих се ла ре-

ђе до ла зе, или са мо по ша љу књи жи цу за 

ле ко ве ко ји им се пре пи су ју без ика квог 

пре гле да. Осим пре вен тив них пре гле да 

па ци јен ти има ју још јед ну по год ност: до-

ла зак ме ди цин ске еки пе ди рект но у њи-

хо ве до мо ве ка да они ни су у мо гућ но сти 

да до ђу на пре глед. 

- По се ће ност па ци је на та у по ме ну тим 

се ли ма је из не на ђу ју ће ве ли ка, на ро чи то 

у пр вим по се та ма. Ови пре гле ди су ја ко 

бит ни за па ци јен те, али и за нас. По кри-

ва мо све фак то ре ри зи ка. Сти гли су нам 

но ви апа ра ти за хо ле сте рол и три гли це-

ри де ко ји су мо бил ни и са мо јед ном ка-

пљи цом кр ви мо же мо да од ре ди мо њи-

хо ве вред но сти. На рав но, крај њи пре глед 

је код иза бра ног ле ка ра где ће до би ти ле-

ко ве – об ја шња ва др Гор да на. 

На овом про јек ту од са мог по чет ка ње-

го ве ре а ли за ци је ан га жо ван је мла ди ле-

кар др Дра ги Ку зе ље вић. Про је кат је по 

ње го вом ми шље њу ве о ма зна ча јан, по-

себ но у се о ским сре ди на ма где је здрав-

стве на за шти та ма ње до ступ на.  

 -  Ми се тру ди мо да им што ви ше при-

бли жи мо ту здрав стве ну за шти ту и имам 

ути сак да су за до вољ ни.  По се ће ност је 

из у зет но ве ли ка, по себ но у Трип ко ви. У 

оста лим се ли ма би ло је  не што ма ње па-

ци је на та. Тру ди ће мо се да их ани ми ра мо 

и ми слим да ће по се ће ност у на ред ном 

пе ри о ду би ти још ве ћа – ка же Ку зе ље вић 

и до да је: –  У раз го во ру са ко ле га ма из  

дру гих оп шти на за кљу чио сам да ова квих 

пре гле да код њих го то во да не ма, или ако 

има све је про ла зног ка рак те ра, док се на-

ша оп шти на за и ста по тру ди ла и иза шла 

у су срет на ма и на шим ме шта ни ма, па 

ор га ни зо ва ла ове пре вен тив не пре гле де. 

Ја бих се овом при ли ком за хва лио свим 

чел ним љу ди ма оп шти не Ча је ти на, Удру-

же њу гра ђа на  ‘’Си гур ност’’ и свим ко ле-

га ма из До ма здра вља ко ји су укљу че ни 

у овај по ду хват.

Дру ги део про јек та Удру же ња ‘’Си гур-

ност’’ од но си се на пре глед дој ки код же на 

и пред ста вља на ста вак ак ци је ма мо граф-

ских пре гле да ко ји су то ком ју ла ор га ни-

зо ва ни у на шој оп шти ни. Овом пре гле ду 

под вр гло се око 700 же на, а ре зул та ти још 

увек ни су у пот пу но сти при сти гли. Па ци-

јент ки ња ма ко је бу ду у ри зи ку би ће омо-

гу ће ни ул тра звуч ни пре гле ди дој ки ко је 

ће вр ши ти хи рург за дој ку, и то у ча је тин-

ском До му здра вља. Д. Ро сић

Чу ва ју здра вље жи те ља  
уда ље них се ла

О пре вен тив ним пре гле ди ма др Дра ги Ку зе ље вић ка же: –  У раз го во ру са ко ле га ма из дру гих  
оп шти на за кљу чио сам да ова квих пре гле да код њих го то во да не ма, или ако има све је про ла зног 
ка рак те ра, док се на ша оп шти на за и ста по тру ди ла и иза шла у су срет на ма и на шим ме шта ни ма

Пре вен тив ни  
пре гле ди  
здра вља  
под ра зу ме ва ју 

Оп шти пре глед
ЕКГ
Хо ле сте рол
Три гли це ри ди
Пре глед ср ца
 Контрола крвног  
при ти ска
Ме ре ње ше ће ра
Пре глед плу ћа

Др Дра ги Ку зе ље вић
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Село Рудине налази се надомак тури-

стичког центра, на шестом киломе-

тру од Златибора према Сирогојну, и 

једно је од лепших и приступачнијих села.  

У њега општина Чајетина редовно улаже, 

велику пажњу посвећује инфраструктури, 

путевима посебно. Зато се услови за живот 

овде могу готово поредити с градским. У Ру-

динама су асфални путеви у сваком засео-

ку, вода са водовода у свакој кући, ту су и 

јавна расвета, игралиште, а ускоро и уређе-

но језеро. Радује и чињеница да се у ово село 

последњих година све више младих људи 

враћа, како би се бавили пољопривредом. 

Али ни ово развијено село, које има око 

150 становника у око 60 домаћинстава , 

није поштеђено смањења броја станов-

ника. Ипак, локална самоуправа сталним 

улагањима настоји да то преокрене и под-

стакне младе да се врате, за добробит и бу-

дућност Рудина.  

Овде је последњих неколико година вели-

ка пажња посвећена путној инфраструкту-

ри. Урађен је пут за Култешиће, Јеремиће, 

Глишовиће, као и путни правци Рудине – 

Катушница, Дедићи – Власоњићи и Дабићи 

– Ђиласи, за шта је општина Чајетина из-

двојила око 10 милиона динара. Урађена је 

и улична расвета у дужини од око 1,5 кило-

метара, као и трафостаница Брегови, чија 

је вредност радова око 1,5 милиона дина-

ра. Послови на изградњи водоводне мре-

же, са које је воду добило 60 домаћинста-

ва, вредни су око 7,5 милиона динара. Ове 

године завршени су и радови на уређењу 

зграде месне заједнице, где је постављена 

нова столарија, фасада и олуци, уређен је 

мокри чвор, а за ове намене издвојено је око 

2,8 милиона. Изграђене су и две капеле, а 

вредност тог посла је 2,3 милиона динара.

По плану и програму месне заједнице Ру-

дине за ову годину, радиће се асфални пут 

на правцу Дедићи – Лазаревићи у дужини 

од око 700 метара, као и наставак асфалта 

на релацији Дедићи –Власоњићи. Биће на-

сут и пут за Глишовиће у дужини од око 300 

метара, а очекује се и завршетак радова на 

игралишту на Метаљци.  Ове године завр-

шавају се и радови на уређењу језера, јер је 

вода однела постојећу брану. 

„Све ово што радимо је због тога да се 

млади врате у Рудине. Наше село је права 

природна лепота и штета би било да остане 

пусто. Расвету смо радили до центра села, 

а следеће године саставићeмо до продав-

нице“, каже Слободан Лазовић, председник 

савета МЗ Рудине.

  Због веома лоше покривености сигналом 

мобилне телефоније на Рудинама, али и у 

Рожанству и околини, „Телеком Србије’’ је 

монтирао стуб за ове намене, за 3G мрежу.

Становници Рудина не крију своју срећу, 

јер им асфалт сада пролази поред кућа. 

Кажу, овако је много лакше живети на селу.

„Нама пољопривредницима овај пут мно-

го значи. Имамо доста стоке, а храну не бис-

мо могли да допремимо да немамо пут. Зах-

ваљујем се општини Чајетина и свима који 

су нам помогли да добијемо асфалт. У Руди-

не сам се вратила пре 10 година са супругом 

и решила да наставим живот на селу. Лепо 

ми је овде. Имам пет крава и имање. Доби-

ли смо асфалт до куће, уз помоћ општине и 

својим средствима смо урадили тих 30 ме-

тара, а следеће године се надам да ћемо ус-

пети да асфалт стигне и до штале, како би 

нам било олакшано да радимо наше посло-

ве“, каже Мица Глишовић са Рудина.

А планова никад доста. Председник ове 

Лепота и асфалт до кућа  
туристе привлаче

Слободан Лазовић

Општина велику 
пажњу посвећује 

путевима у Рудинама, 
а у овој години 
завршавају се  

и радови на уређењу 
језера и игралишта
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месне заједнице каже да већ сада има план 

и за наредну годину, с тим што се углавном 

ради о наставку изградње путева: и то за Ми-

шовиће, Рњаковиће, Дедиће и Лазаревиће. 

 Близина Златибора, али и добра сао-

браћајница кроз село, подстакли су многа 

домаћинства да се баве и пољопривредом 

и туризмом. Мештани претежно гаје сто-

ку, а последњих година повећава се повр-

шина под малином, за коју кажу да у овом 

селу веома добро рађа. Општина Чајетина 

и  „Златиборски Еко аграр’’ субвенциони-

сали су пољопривреднике са Рудина. Гвоз-

ден Кутлешић је за набавку трактора добио 

420.000, а Милан Глишовић за засад боров-

нице 430.000 динара.

 Подсећања ради, кроз Рудине пролази 

и део савременог регионалног пута за Ро-

жанство и Сирогојно, који је пре неколико 

година изграђен уз помоћ средстава општи-

не Чајетина и Владе Србије. Он је умного-

ме допринео да велики број туриста прође 

Рудинама, па и да ту остане. Туризам за-

живљава и већ сада у овом селу има око 

40 категорисаних лежаја, а формирано је и 

Туристичко удружење „Рудине“. 

 Миленко Јеремић један је од људи са 

Рудина који се бави сеоским туризмом. У 

својој туристичкој понуди има седам кате-

горисаних лежајева и каже да Рудине имају 

све што је потребно како би туристи посе-

тили ово село. 

„Гости нам редовно долазе и кажу да су 

задовољни. Ја издајем  собе и за сада немам 

у плану да проширујем капацитете. Наше 

село је веома лепо, имамо путеве, воду, рас-

вету и игралиште, само нам још треба базен 

како би туристичка понуда била комплет-

на“, каже за „Златиборске вести’’ Миленко.

Иначе, општина Чајетина је за 2016. годи-

ну буџетом планирала преко 80 милона ди-

нара за радове на путној инфраструктури, 

док је за радове на путној, водоводној и ка-

нализационој мрежи по месним заједница-

ма опредељено још око 70 милиона динара. 

Нада Џелебџић

Ми шко до „злат ног си ра’’ уз по моћ 
пред сед ни ка Ми ла на

На кон мно го го ди на ра да 
у ту ри зму и бан кар ству, Ми
шко Ми шо вић са Зла ти бо ра 
до шао је на иде ју да на ста ви 
де ди ну тра ди ци ју. На Ру ди
на ма, се лу на до мак Зла ти бо
ра, ре шио је да на пра ви фар
му кра ва и про из во ди сир. 
Реч је о си ру по швај цар ској 
ре цеп ту ри ко ји ће се код нас, 
ка ко Ми шко ка же, ве ро ват но 
зва ти ‘’злат ни сир’’. 

Овај пред у зи мљи ви Зла ти бо рац ка же да је 
већ са да на по ла пу та да оства ри свој циљ и 
на да се да ће са про из вод њом овог си ра кре
ну ти већ сле де ћег ле та. Пр ви ве ли ки ко рак 
је на пра вио на бав ком 20 кра ва алп ске ра се 
‘’ра се brown swiss’’. Реч је о из у зет но ра сним 
кра ва ма чи је је мле ко са ве ли ком ко ли чи
ном про те и на, бе лан че ви на и ма сти. Код нас 
је ова ра са сла бо за сту пље на, а по ре клом је 
из Не мач ке, из пре де ла Ал па. Жи ве у усло
ви ма ко ји су слич ни на шим и по ка за ле су се 
као ја ко от пор не на кли му ко ја ов де вла да.

Кра ве је Ми шко на ба вио ис кљу чи во од 
сво јих сред ста ва – лич не уште ђе ви не, па и 
по зај ми ца, уз по моћ при ја те ља и уже по ро
ди це, јер ни јед на бан ка ни је има ла слу ха за 
по чет ни ка по пут Ми шо ви ћа.

‘’Имао сам ве ли ку по моћ, и мо рал ну и ма
те ри јал ну, од пред сед ни ка оп шти не Ча је ти
на Ми ла на Ста ма то ви ћа. Ка да смо пре две 
го ди не раз го ва ра ли о то ме, он ми је су ге ри
сао на го тов про из вод ко ји мо же би ти кон
ку рен тан на тр жи шту. Та ко су се мо је ви зи је 
и ње гов ауто ри тет по кло пи ли, а на дам се да 
ћу у то ме ис тра ја ти и да ће сле де ће го ди не у 
ово до ба по че ти про из вод ња тог си ра“, при
ча за ‘’Зла ти бор ске ве сти’’ Ми шко Ми шо вић.

Гр ла су пре ме сец и по да на сти гла на Ру
ди не. Са да кре ће њи хо во те ле ње и про из
вод ња мле ка, од че га вла сник пла ни ра да по
кри је део тро шко ва на фар ми. Пред њим су 
још мно ге ин ве сти ци је, пре свих про ши ре ње 
по љо при вред ног објек та, јер је по треб но да 
из гра ди про сто ри ју где ће сир пра ви ти, та ко

зва на зри о ни цу, као и по друм 
где сир зри са кон стант ном 
тем пе ра ту ром од 13 сте пе ни. 
У пла ну је и из град ња се ни ка, 
за скла ди ште ње хра не за кра
ве. Ми шко је за сво јих 20 кра
ва до са да обез бе дио око 60 
од сто по треб не хра не.

  За до во љан је и ‘’Зла ти бор
ским Еко агра ром’’, са ко јим 
је про шле го ди не оства рио 
из у зет но до бру са рад њу. Ка

ко ка же, све што је тра жио то је и до био. И 
ове го ди не апли ци ра ће на мно гим про јек
ти ма, ка ко би до био суб вен ци је по треб не за 
да љи рад. И др жа ва му је да ла суб вен ци је 
за на бав ку опре ме, а са да оче ку је по вра ћај 
сред ста ва за на бав ку гр ла од 55 од сто што 
ће му би ти зна ча јан под сти цај за да љи рад 
фар ме.

Ми шко пла ни ра да по зајм ље на сред ства 
у пот пу но сти вра ти ка да поч не са про из
вод њом си ра и та ко ста не на сво је но ге. Ка
ко нам је ис при чао, до са да шњи при ме ри у 
прак си по твр ђу ју да је ова кав вид про из вод
ње си ра ја ко одр жив. При ме ра ра ди,  јед на 
швај цар ска фар ма са око 30 кра ва има го ди
шњи при ход од око 220 хи ља да евра. Не у ла
зе ћи у то ко ли ки су рас хо ди, то је и за  швај
цар ске усло ве ве ли ки при ход,  ка же Ми шко.

Овај по сао је за са да ис кљу чи во по ро дич
ни, по ма жу му ро ди те љи. Али ка да про из
вод ња кре не, ука за ће се по тре ба и за рад
ном сна гом. Ме ђу тим, Ми шко ка же да ће 
по тра га за рад ни ци ма би ти те шка, јер му до
са да шње ис ку ство го во ри да ни је ла ко на
ћи љу де за ин тре со ва не за ова кве по сло ве. 
  ‘’Рад на фар ми ни је лак, али ће би ти ис пла
тив. Имам по ро ди цу, а имам вре ме на и за 
њих и за сво је кра ве. Сре ћа је што ми фар ма 
ни је мно го уда ље на од по ро дич не ку ће, тек 
осам ки ло ме та ра, та ко да се сва ко днев но ви
ђа мо. Де ца су ма ла, али већ за ин тре со ва на да 
ми по мог ну’’, об ја шња ва Ми шко Ми шо вић ко
ји на сво јој фар ми на Ру ди на ма ипак про во ди 
нај ве ћи део вре ме на.   Н. Џе леб џић

Фар мер са Ру ди на  
на ба вио 20 кра ва  

алп ске ра се, и то без 
бан кар ских кре ди та, 

па кре ће  
у про из вод њу си ра  

по швај цар ској  
ре цеп ту ри 

Ми шко Ми шо вић

Мица Глишовић
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По сле ду жег вре ме на од на ли ва ња те ме-

ља, ме шта ни  Го сти ља на ста ви ли су ју ла 

про шле го ди не град њу цр кве по све ће не Све-

тој Тро ји ци у овом се лу.  У ве о ма крат ком ро-

ку,  до де цем бра,  за вр ше ни су сви зи дар ски 

ра до ви. Уз по моћ вер ни ка, љу ди до бре во ље, 

ме сне за јед ни це и оп шти не Ча је ти на цр ква 

је по чет ком ове го ди не до би ла глав ну ку по-

лу, а не дав но, на Илин дан,  по ста вљен јој је 

крст ко ји је осве штао Епи скоп жич ки го спо-

дин Ју стин. 

Вла ди ку Ју сти на до че ка ли су на овом до-

га ђа ју пред став ни ци оп шти не Ча је ти на: Ми-

лан Ста ма то вић, Ми ло је Ра јо вић и Бо ја на Бо-

жа нић, за тим је реј Пе тар Ла зић као и мно ги 

ме шта ни Го сти ља. При су ство вао је и не кад 

по зна ти фуд ба лер Цр ве не Зве зде Ду шан Ду-

ле Са вић.  

 - Ово је је дин стве на, исто риј ска при ли ка 

за све вас да це ли ва те овај крст ко ји ће ов де 

ста ја ти си лом и бла го дат ним за ступ ни штвом 

Пре све те Бо го ро ди це, про ро ка, апо сто ла, му-

че ни ка, а из над све га ко ји ће би ти кре пљен 

са мим Го спо дом Бо гом ко ји је гла ва цр кве. 

Кр сно зна ме ње ко је се по ста вља ов де је сте 

на од гна ње свих не во ља, бо ле сти, све га оно га 

што на па да род људ ски, а Го спод Бог јед ном за 

сваг да је до шао на зе мљу – по ру чио је у Го сти-

љу Епи скоп жич ки го спо дин Ју стин.

Цр ква ко ја се гра ди у се лу овим ин тен зи-

ви ра њем ра до ва до би ла је је дан са свим но-

ви сјај, на ра дост свих вер ни ка и жи те ља тог 

кра ја.

 - Ова цр ква да нас до жи вља ва јед но сво је 

об лич је. Ус пе ли смо да по диг не мо кр сто ве на 

цр кву, ко ји су и осве шта ни уз бла го слов вла-

ди ке жич ко га Ју сти на, и ово је за и ста све чан 

дан за све нас ме шта не – ка же Љу би ша Р. Ра-

ду ло вић, пред сед ник гра ђе вин ског од бо ра за 

из град њу цр кве, и до да је да је план да се ове 

го ди не цр ква по кри је ба кар ним кро вом, што 

би би ло трај но ре ше ње. По Ра ду ло ви ће вим ре-

чи ма,  храм се гра ди уз по моћ при ја те ља, а та-

ко ђе и уз ве ли ку по моћ оп шти не Ча је ти на ко ја 

је не се бич но по мо гла град њу. М. В.

По ста вљен  
и осве штан  

крст на цр кви  
у Го сти љу

Вла ди ка жич ки Ју стин осве штао  
крст но ве го стиљ ске цр кве,  

ко ја ће ове го ди не би ти  
по кри ве на ба кaр ним кро вом

Вла ди ка Ју стин осве штао храм у Кри вој Ре ци

У Кри вој Ре ци, у су бо ту 30. 
ју ла на пра зник Ог ње не 

Ма ри је, Епи скоп жич ки Ју стин 
оба вио је осве ће ње цр кве ног  
хра ма. Овај бо го у год ни чин 
оба вљен је у при су ству ве ли
ког бро ја вер ни ка, све штен ства 
и пред став ни ка оп шти не. 

 Сва ко ко хо ће да пре ва зи ђе 
људ ске сла бо сти и сва ко ко хо
ће да се уз диг не, да ра сте у ме

ру ви си не ра ста Хри сто ва има 
при ли ку, са мо је по треб но да 
хо ће. Сва ко ко хо ће да се спа си 
он мо же, за то што Го спод Бог 
ка же ‘’ко хо ће да се спа се не ка 
се од рек не се бе, узме крст свој 
и по ђе зам ном’’. Не ка Го спод, 
цар ми ра, љу ба ви и сва ке уте
хе, бу де са сви ма ва ма у све ве
ко ве и сву веч ност    по ру чио је 
вла ди ка Ју стин. 

Па рох мач кат ски Ми ро слав 
Не ђић за сво ју пре да ну слу жбу 
цр кви од ли ко ван је зва њем 
про то на ме сни ка. – За хва лио 
би се на шем вла ди ци Ју сти ну 
ко ји је из дво јио сво је дра го
це но вре ме да до ђе и до не се 
нам ар хи па стир ски бла го слов 
из тро на Све тог Са ве и Све тих 
Не ма њи ћа у ову на шу све ти њу 
– ре као је Не ђић.

На пред лог цр кве не оп шти не 
Мач кат, вла ди ка жич ки Ју стин 
до де лио је гра ма те цр кве ним 
до бро тво ри ма ко ји су по мо гли 
из град њу хра ма у Кри вој Ре ци. 
При зна ње су до би ли: оп шти на 
Ча је ти на, Ме сна за јед ни ца Кри
ва Ре ка, ПП „Зла ти бор ски би се
ри“, при ват ни пред у зет ник Ми
ло рад Нин чић, Дра ган Ба це тић 
из Кри ве Ре ке, пу ков ник у пен
зи ји Ми ли сав Зла тић, ар хи тек
та Бран ко Иг ња то вић и пред сед
ник гра ђе вин ског од бо ра Или ја 
Је ли си је вић ко ји је за тим по де
лио 270 за хвал ни ца при ло жни
ци ма ко ји су по мо гли из град њу 
ове све ти ње. 

При сут ни ма се обра тио пред
сед ник оп шти не Ча је ти на Ми
лан Ста ма то вић ре кав ши да је 
овај скуп по ка зао  да Кри ва Ре ка 
има бу дућ ност и да на ша срп ска 
се ла има ју бу дућ ност са мо ако 
се вра ти мо ве ри и Бо гу, ако по
шту је мо сво ју на ци ју. М. В.
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Под покровитељством 

општине Чајетина у 

периоду од 24. до 31. 

августа на Златибору је бо-

равило шездесеторо деце из 

Сребренице. Реч је о мла-

дим члановима Кошаркаш-

ког клуба „Губер“ из Сребре-

нице, као и члановима Кул-

турно-уметничког друштва 

„Свети деспот Стефан Лаза-

ревић“ које тамо ради у окви-

ру Српске православне црк-

ве. Ова посета је наставак ак-

ције општине Чајетина и ма-

настира Хиландар да заједно 

помажу браћи у енклавама 

и у местима где Срби тешко 

живе. Након боравка деце са 

Косова, из Книнске крајине и 

из Врањске епархије, Злати-

бор је сада угостио и децу из 

Сребренице. 

Малишани су боравили на Зла-

тибору у хотелу ‘’Зеленкада, а 29. 

августа посетио их је председник 

општине Чајетина са сарадници-

ма.  У знак захвалности млади су 

му припремили пригодан кул-

турно-уметнички програм. Они 

су током овог боравка на Злати-

бору имали прилику да тренирају 

кошарку на теренима ЈП „Култур-

но.спортски центар Чајетина’’, док 

су чланови КУД-а увежбавали ко-

реографије.

Председник општине Чајетина 

Милан Стаматовић поздравио је 

децу и у свом обраћању изразио 

захвалност руководству општине 

Сребреница као и представници-

ма цркве што су предочили тешку 

ситуацију у којој се ови малиша-

ни налазе. „Братски смо прихва-

тили да помогнемо и надам се да 

ће ово прерасти у једну дугорочну 

сарадњу, на изворним принципи-

ма, а то су вера, нација, култура и 

традиција. Од деце сам на поклон 

добио крст од дрвета, који нас 

обавезује да ми останемо браћа 

у вери и у Христу, што ће тако и 

бити док постоји Србија и док по-

стоје Срби на овим просторима. 

Ви сте увек добродошли“,поручио 

им је Стаматовић.

Председник је још рекао да ће 

се овакве акције и даље спрово-

дити, те да ће и друга таленто-

вана деца из расејања која теш-

ко живе бити обухваћена овим 

пројектом.“Ако се међусобно бу-

демо помагали биће боље и Ср-

бији и Србима. Ако шаљемо пору-

ку на овај начин да Србија мора 

да мисли о својој будућности и 

други ће нас озбиљније схвати-

ти,“ истакао је челник општине 

Чајетина.

 Присутнима се обратио и 

председник Скупштине општине 

Сребреница Милош Миловано-

вић, који је истакао да је Милан 

Стаматовић први председник јед-

не опшштине из Србије који је по-

сетио општину Сребреница.Тада 

је договорена одређена сарадња, 

а овај боравак деце је тек први 

корак наше сарадње. Срдачно 

се захвалио руководству општи-

не Чајетина, истакавши да је ова 

локална самоуправа на прави 

начин показала како се сарађује. 

„Жеља нам је да и ми, онолико ко-

лико су наше могућности, угости-

мо наше пријатеље из Чајетине,“ 

закључио је Миловановић.

 Малишани из Сребранице 

нису крили своје одушевљење 

боравком на златној планини. 

„Зовем се Вукашин Вуксић, дола-

зим из Сребренице и тренирам 

кошарку. Желим да се захвалим 

свим људима који су омогућили 

да нам ових седам дана боравка 

буде што лепше. Имамо врло ор-

ганизоване дане и надам се да 

ћемо на Златибор доћи и следеће 

године“.

Ана Миловановић има 12 го-

дина и игра фолклор и кошарку. 

„Желим да се захвалим општини 

Чајетина која нам је све ово омо-

гућила и да им кажем да фолк-

лораши и кошаркаши ово никад 

неће заборавити и да су увек до-

бродошли у Сребреницу“.

Јована Стевановић тренира ко-

шарку. ‹›Захвална сам домаћини-

ма који су нам ово омогућили, јер 

је камп леп, смештај нам је уго-

дан, а Златибор је диван и надам 

се да ћемо и следеће године бити 

позвани да дођемо“.

М. Ј.

Братски прихваћена српска деца 
из Сребренице на Златибору

„Ако се међусобно будемо помагали биће боље и Србији и Србима, ако шаљемо поруку 
на овај начин да Србија мора да мисли о својој будућности и други ће нас озбиљније 

схватити’’, рекао Милан Стаматовић

Милан Стаматовић Милош Миловановић
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На соп стве ну ини ци ја ти ву ком па ни је ‘’Цр-

на го ра ко оп НБ’’, а у са рад њи са оп шти ном Ча-

је ти на и во лон те ри ма Во лон тер ског со ци јал-

ног сер ви са, на Кра ље вом тр гу на Зла ти бо ру 

ор га ни зо ва на је  ху ма ни тар на ак ци ја под на-

зи вом „Ка фа од ср ца за де чи ји осмех“.

Сне жа на Ма ној ло вић, ди рек тор ком па ни је,  

ини ци ја тор је ове ху ма ни тар не ак ци је. Ка ко 

ка же, у овим те шким вре ме ни ма ве о ма је бит-

но по ма га ти од ре ђе ним гру па ци ја ма, по го то-

ву де ци са по себ ним по тре ма као што је слу чај 

са Днев ним бо рав ком ‘’Зра чак’’. Ина че,  ‘’Цр на-

го ра ко оп НБ’’ је ком па ни ја ко ја, ка ко у Цр ној 

Го ри та ко и у Ср би ји, увек уче ству је у ра зним 

ви до ви ма ху ма ни тар ног ра да.

–  Иде ја је осми шље на, а ру ко вод ство оп-

шти не Ча је ти на ју је пре по зна ло као до бру 

и иза шло у су срет. Су шти на ове ху ма ни тар-

не ак ци је је да љу ди по пи ју ка фу, упо зна ју се 

са на шим про из во ди ма и да са ми, сво јом до-

бром во љом, да ју при лог ко ји ће у це ло сти би-

ти дат ‘’Зрач ку“. Овом при ли ком за хва љу јем 

се и оп шти ни Ча је ти на, пред у зе ћу ‘’НБ Бо ле-

ро’’ ко је је пот пи са ло уго вор о до на ци ји и већ 

упла ти ло сред ства за Днев ни бо ра вак ‘’Зра-

чак’’, као и мо јој при ја те љи ци др Су за ни Ко-

стић ко ја је и са ма упла ти ла од ре ђе ни из нос 

за ове на ме не – ка же Сне жа на Ма ној ло вић, 

до да ју ћи да је крај њи циљ да ова ак ци ја по-

ста не тра ди ци ја и ор га ни зу је с вре ме на на 

вре ме, у је ку ту ри стич ке се зо не. Ди рек тор ка 

по зи ва и оста ле при вред ни ке да се при кљу-

че ху ма ни ра ним ак ци ја ма ка ко би по мо гли 

де ци са по себ ним по тре ба ма јер, ка ко ка же, 

за при вред ни ке је то ма ло, а за де цу мно го.

Ком па ни ја ‘’Цр на го ра ко оп НБ’’ је до ни ра ла 

ка фу ко ју су во лон те ри Во лон тер ског со ци јал-

ног сер ви са ку ва ли, док су мно го број ни по се-

ти о ци има ли при ли ку да је по пи ју и оста ве 

но вац у из но су ко ли ко ко мо же. По ре чи ма Ја-

го де Је ре мић, ко ор ди на то ра ВСС, од зив је био 

за и ста до бар, а мни о го број ни по се ти о ци има-

ли су при ли ку да се уве ре у шта ула жу свој но-

вац. Прикупљeнa срeдствa бићe искoришћeнa 

зa рeaлизaциjу мнoгoбрojних aк тивнoсти дeцe 

и млaдих у ‘’Зрaчку’’ крoз кoje уз oсмeх учe, иг-

рajу сe и сти чу oснoвнe живoтнe вeш тинe кaкo 

би вoдили сaмoстaлaн живoт.

 Н. Џе леб џић

Ка фа од ср ца за осмех де це из „Зрач ка”

На спортским теренима 

одмаралишта „Сунча-

ни брег’’ на Златибо-

ру одржана је девета „Поли-

цијада Златибор 2016.’’, спор-

тске игре полицијских радни-

ка Србије које организује Син-

дикат српске полиције(ССП). 

Игре је отворила сребрна од-

бојкашица са Олимпијаде у Рију 

Тијана Малешевић, пожелевши 

успех такмичарима који су се овде 

надметали у укупно 18 дисципли-

на, и то 25 екипа из регионалних 

центара ССП са око 740 учесника.

Окупљене је у име МУП-а Ср-

бије поздравио генерал у пензији 

Александар Живковић, саветник 

министра унутрашњих послова. 

– Уважавајући чињеницу да је за 

одговорне задатке које ви извр-

шавате потребна добра психофи-

зичка способност, али и колегија-

лан дух, то објашњава успех  који 

сте постигли у претходних осам 

година организујући овакву ма-

нифестацију. Напомињем да се 

МУП и синдикати у оквиру њега  

налазе на заједничком задатку, а 

то је стварање што јаче  и ефикас-

није полиције у служби грађана 

Србије и државе.

У име општине Чајетина учес-

нике ‘’Полицијаде’’ поздравио је 

њен председник Милан Стамато-

вић: – Желео бих да се захвалим 

Синдикату српске полиције и ор-

ганизаторима који су и ове го-

дине одабрали Златибор да овде 

одрже своја спортска надметања. 

И да пошаљемо једну добру пору-

ку са Златибора коју ћу вам рећи 

искрено: Ви сте нама добродошли 

на Златибор, али нису они са дру-

ге стране закона. Ако смо ми као 

припадници локалне смоуправе 

допринели да се ви овде добро 

осећате, нама је драго, а жеља 

нам је да ово окупљање постане 

традиционално и да се успешно 

такмичите – рекао је Стаматовић.

Овом приликом потписан је 

Протокол о сарадњи Синдиката 

полиције Словеније, који је пред-

стављао Зоран Петрович,  и Син-

диката српске полиције, чији је 

председник Лазар Ранитовић. 

Циљ је међусобна размена искус-

тава и сарадња у области зашти-

те права запослених. Такође, 

радницима полиције исказаним 

по пожртвовању у овој тешкој и 

опасној професији додељена су 

признања ‘’Плакета за храброст 

и јунаштво’’. Добили су их поли-

цајци из Власотинца Александар 

Видојевић и Александар Милен-

ковић, Иван Милојевић из Новог 

Пазара, као и полицајац из ПС Ра-

ковица Драгослав Лазић.  М. Ј.

Полицајци своје игре 
организовали на Златибору
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На сабору у Рожанству златно 
буренце за „Рибашевке”

Сабор у Рожанству већ годинама има 

завидну репутацију у очувању из-

ворне народне песме, те је и ове го-

дине окупио велики број учесника из Зла-

тиборског округа. Сабор је почео промо-

цијом кљиге „Кад први пјевци запевају“, а 

настављен у домаћинском маниру – здра-

вицом и народним колом уз звуке трубе.

  Овај 13. народни скуп у том злати-

борском селу  организовали су ЈП ‘’Кул-

турно- спортски центар Чајетина“, месна 

заједница Рожанство и Друштво за кул-

туру, туризам и спорт ‘’Змајевац“  Рожан-

ство. Ове године се окупило око 120 учес-

ника из 10 општина Златиборског округа 

који су се у певачком умећу надметали за 

вредне награде: златно, сребрно и бронза-

но буренце. Организатори су обезбедили 

и две награде за најлепши водећи глас. 

Победници су стекли  право учешћа на 

завршној смотри аматерског стваралашт-

ва у Тополи која се одржава у октобру. 

   А најбољи су били: певачка група ‘’Ри-

башевке’’ из Ужица које су освојиле „Злат-

но буренце“ , друга је мушка певачка гру-

па ‘’Оморика“ из Ивањице,  а трећа мушка 

певачка група ‘’Гостиница“ из Ужица. У 

категорији певачких парова - певање из 

вика најбољи су били Милутин Гујаничић 

из Нове Вароши и Миломир Стаматовић 

из Буковика, други су Радован Јанковић и 

Милан Милошевић такође из Нове Варо-

ши, а треће место освојиле су Томка Па-

уновић из Негбине и Драгица Жунић из 

Ариља. За најбољи водећи глас у катего-

рији певачких група проглашена је Рада 

Јовановић из Косјерића , а у категорији па-

рова  Милојко Лековић из Нове Вароши.

  И ове године увод у рожански сабор 

била је промоција књиге. Реч је о збирци 

приповедака Милосава Радибратовића 

‘’Кад први пјевци запевају“, чији су ре-

цензенти књижевници Радомир Андрић 

и Видан Николић. Промоцији је прису-

ствовао велики број људи, а Радибрато-

вића,  као аутора још једног дела које 

на најаутентичнији начин говори о Ро-

жанству и људима тог краја, радује да су 

многи пожелели да имају ову књигу. То 

и јесте, како каже писац, сврха и радост 

стварања. М.Р.Луковић

Фото Никић

Фото Никић
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Осни вач Дру штва ска у та, ка сни је и 
Са ве за из вид ни ка Ср би је Ми лош 
По по виц, ро дјен 27. фе бру а ра 1876. 

го ди не у Ча је ти ни, био је из у зе тан чо век 
сво га до ба. По те као је из углед не по ро
ди це.

Ми ло шев отац Пе тар Ђ. По по вић ро
дио се 1842. у Ча је ти ни. По што је за вр шио 
Ужич ку по лу гим на зи ју и Кра гу је вач ку 
гим на зи ју Пе тар из у ча ва пра во на Ли це ју 
у Бе о гра ду. Био је ви со ки чи нов ник у ви
ше окру га, по том су ди ја у род ној Ча је ти ни 
(где на  гра ни ци са Тур ском ра ди на из
ра ди ка та стра Зла ти бо ра) и Кра гу јев
цу. Са ме ста пред сед ни ка Окру жног 
су да у Сме де ре ву пен зи о ни сан је 
због бо ле сти од ко је је пре ми нуо 
1890. у 48. го ди ни жи во та. Ње
го ва же на Је ли са ве та во ди ла је 
до ма ћин ство и има ла зна ча ја
ну уло гу у Ми ло ше вом вас пи
та њу. Ро ђе на је 1850. у Ра чи 
Кра гу је вач кој, а пре ми ну ла 
1931. го ди не. Пе тар и Је ли са
ве та су, по ред си на Ми ло ша, 
има ли још два си на и кћер.

Ми лош се шко ло вао у Ужи
цу, Сме де ре ву, Бе о гра ду и Бе
чу, где је 1901. го ди не док то
ри рао ме ди ци ну. Шко ло ван 
за ле ка ра, а спе ци ја ли зо ван за 
зу ба ра, пр ви је на срп ском је зи
ку об ја вио књи ге о не зи и чу ва њу 
зу ба. У Бе о гра ду је у Глав ној вој ној 
бол ни ци осно вао вој ну зуб ну ста ни цу, 
не ко ли ко го ди на ка сни је и у Ни шу. По
чет ком 1917. го ди не, уз по моћ ле ди Те бит, 
осно ва ће и зуб ну ста ни цу у Во де ни (Грч
ка). У то вре ме ве ли ки број љу ди пи је ал
ко хол, па су здрав стве ни про бле ми и ви
со ка смрт ност ме ђу де цом и омла ди ном 
на ве ли др Ми ло ша По по ви ћа на иде ју о 
осни ва њу по кре та про тив ове опа сне и ру
жне на ви ке  ал ко хо ли зма. 

По по врат ку у Ср би ју 1901. го ди не са 
др Јо ва ном Да ни ћем (пр вим срп ским не
у роп си хи ја тром) на че лу и др М. Миљ ко
ви ћем осни ва по крет под на зи вом „Са вез 
тре зве не мла де жи’’. У про ле ће 1912. го ди

не „Са вез тре зве не мла де жи’’ је бро јао 80 
ко ла са 8.000 чла но ва ши ром зе мље. На 
че лу ли сте нај и стак ну ти јих тре зве ња ка је 
био је Краљ Пе тар Пр ви, ве ли ки до бро
твор и до жи вот ни лич ни ап сти нент. Ве
ли ку по моћ по кре ту пру жа и др Ав густ 
Фо рел. Уско ро по крет до би ја по др шку Гут
тем плер ског ре да (‘’До брих хра мов ни ка’’). 
Усво је на је гуттем плер ска ор га ни за ци ја 
(ус по ста вља ње ло жа) и пра ви ло ап сти
нен ци је (пот пу ног уз др жа ва ња). Ко год је 

при сту пио по кре ту оба ве зи вао се “да ал
ко хол не ће ни узи ма ти, ни спра вља ти, ни 
дру го ме да ва ти”. За хва љу ју ћи ма те ри јал
ној по мо ћи ‘’До брих хра мов ни ка’’ штам
пан је низ пре ве де них и ори ги нал них књи
га и бро шу ра у ко ји ма се ука зи ва ло на сву 
по губ ност ал ко хо ла, као и за ра зних бо ле
сти, по себ но ту бер ку ло зе.

Иако је тре зве њач ки по крет ме ђу ђач

ком омла ди ном узи мао све ви ше ма ха, 
др Ми лош По по вић ипак ни је био за до во
љан. Сма трао је да се јед на ве ли ка и ло ша 
на ви ка, као што је ал ко хо ли зам, не мо же 
тек та ко сма њи ва ти и на кра ју иш че зну ти. 
Је ди но ре ше ње је би ла не ка дру га, ја ча на
ви ка ко ја би га ис ти сну ла. Сма трао је да 
тре зве ња штву не до ста је – са др жај. Са др
жај је на шао у ска у ти зму (из ви ђа штву).

Го ди не 1908. до би ја књи гу не мач ког 
вој ног ле ка ра др Ли о на, ко ја је у ства
ри би ла не мач ки пре вод књи ге Ро бер
та Бе де на Па у е ла ‘’Из ви ђа штво за де ча
ке’’. Др Ми лош По по вић об ја вљу је ње не 
од лом ке. Реч ска ут пре во ди као чет ник. 
Пре вод ове ре чи обра зло жио је ова ко: 
“Ми у на шој исто ри ји ни смо има ли из вид
ни ке ко ји се кре ћу по пра шу ма ма и не по
зна тим про стран стви ма, али је смо уско ке, 

хај ду ке и чет ни ке ко ји су бра ни ли част 
и имо ви ну свог на ро да’’.

  Пре вод ре чи ска у ти зам је гла сио 
чет ни штво, па су та ко и при пад

ни ци но во ство ре не ор га ни за ци
је на зи ва ни мла дим чет ни ци
ма. По ства ра њу Кра ље ви не 
Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, 
ра ди до при но са ми ру у др
жа ви, уме сто чет ник при хва
та реч из вид ник, ко ја се за
др жа ла до да на шњих да на. 
Прет ход но у Кра ље ви ни Ср
би ји на ста је ча со пис ‘’Са ве
зник – Чет ник’’. У то вре ме 
про да ја ча со пи са ‘’Са ве зник 
– Чет ник’’ на те ри то ри ји су сед

не Аустро у гар ске ца ре ви не би ва 
за бра ње на, а пре ве де ну Ли о но ву 

књи гу под на сло вом ‘’Чет ник у Ср
би ји’’ ни ко ни је хтео да об ја ви. Др 

Ми лош По по вић је од лу чио да то ура
ди о свом тро шку. На кон из ла ска књи

ге, Срп ски књи жев ни гла сник (бр.269) је 
оба си па по хва ла ма и на зи ва је злат ном 
књи гом за омла ди ну, док је исто вре ме но 
Аустро у гар ске вла сти про гла ша ва ју опа
сном. То ком оку па ци је Ср би је у вре ме Пр
вог свет ског ра та (19151918) за књи гом се 
тра га ло. Од у зи ма на је и спа љи ва на ка да 
год би не ки аустриј ски вој ник на и шао на 
њу. На сре ћу, не ки при мер ци су ипак са
чу ва ни, па је та ко на кон осло бо ђе ња 1925. 
го ди не ова књи га пре штам па на, али под 
на сло вом “Из вид ник”. 

У тре зве њач ком по кре ту др Ми лош По
по вић је нај и стак ну ти ји, пу ту је по Ср би ји и 

Пр ви срп ски ска ут др Ми лош По по вић

ПИШЕ: ПРЕДРАГ КОВАЧЕВИЋ

Пр ва ор га ни за ци ја ска у та у Ср би ји фор ми ра на је 1911. у Ни шу. „Зла ти бор ско че до’’ 
Ми лош По по вић осни ва пр ву из вид нич ку је ди ни цу у Ср би ји, че ту „БЕ ЛИ ОРАО”. Пр ву 
ак ци ју – марш су из ве ли 20.06.1911.г. Тај да тум се сма тра да ном осни ва ња ор га ни за
ци је у Ср би ји. Ка сни је су по ма га ли над ле штви ма и бол ни ца ма

Др Ми лош По по вић
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по школ ским дво ри шти ма оку пља 
омла ди ну. Под ње го вим ути ца јем 
са ста вља ни су или пре во ђе ни, па 
из во ђе ни крат ки по зо ри шни ко
ма ди: “Да сам ра ни је знао”, “Коб на 
ча ша”, “Мр тва ци а пи је те”. Ужич ка 
омла ди на је при хва та ла пле ме ни
те и ху ма не ци ље ве тре зве не мла
де жи: од ви ка ва ње од пу ше ња, ал
ко хо ла, коц ке, не го ва ње мо рал них 
вред но сти, уза јам но сти, спрем но
сти да се “од го во ри ду жно сти ма” 
ко је у бу дућ но сти оче ку је омла
ди ну. Ове иде је су за хва љу ју ћи др 
Ми ло шу, ко ји је био ве зан за зла ти
бор ски крај, по че ле да ја ча ју пред 
бал кан ске ра то ве ка да се ја вља и 
‘’на ци о нал но осве ћа ва ње’’ и тра га
ње за вред ност ма и по ру ка ма из 
исто ри је. Го ди не 1910. то ком свог 
бо рав ка у Ужи цу др Ми лош је по
се тио Ужич ку гим на зи ју, ка да се 
и осни ва ју ко ла ‘’Са ве за тре зве не 
мла де жи’’ под име ном “По бе да” и 
“Зла ти бор”, а у При ват ној жен ској 
гим на зи ји ко ло “Срп ки ња”.

Пр ви свет ски рат је пре ки нуо 
све... Не у мор ни др По по вић ус пео 
је да об но ви њи хов рад 1917. го ди
не у Грч кој, у Во де ни. На зив мла
ди чет ни ци се за др жао све до кра ја Пр вог 
свет ског ра та и фор ми ра ња Кра ље ви не 
Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. Та да се реч чет
ник за ме њу је на зи вом ска ут. 

Пр ва Свет ска ска ут ска кон фе рен ци ја 

одр жа на је у Лон до ну 1920. го ди не. На 
кон фе рен ци ји је до не та од лу ка да се осну
је Свет ски ска ут ски би ро са се ди штем у 
Лон до ну. Пр ви Свет ски ска ут ски џем
бо ри одр жан у ха ли ‘’Олим пи ја’’ Лон дон 

(та да нај ве ћој гра ђе ви ни 
у Ен гле ском кра љев ству, 
чи ја по кри ве на по вр ши
на за у зи ма че ти ри хек та
ра) оку пио је 8.000 из ви
ђа ча, од че га 16 из ви ђа ча 
из Ср би је ко ји су би ли на 
шко ло ва њу у Ве ли кој Бри
та ни ји. У окви ру џем бо ри
ја одр жа на је пр ва Свет ска 
ска ут ска кон фе рен ци ја. У 
јед ној од мно го број них по
ру ка и са ве та из вид ни ци
ма и њи хо вим во ђа ма, др 
Ми лош По по вић је из ме ђу 
оста лог на пи сао: ‘’...не ма
ју ћи до вољ но прак тич ног 
и тех нич ког ис ку ства, наш 
по крет пре Пр вог свет ског 
ра та мо же се сма тра ти са
мо као пре те ча пра вом’’...

По сле ра та др Ми лош 
По по вић пу ту је по Ср би ји 
и по школ ским дво ри шти
ма оку пља омла ди ну. Го
ди не 1926. до ла зи у Ужи

це осни ва ска ут ску ор га ни за ци ју, 
а у гим на зиј ском дво ри шту та да је 
ре као: “Пр ва и нај ва жни ја ду жност 
нас ска у та је да на у чи мо да бу де
мо здра ви, ра ди нас са мих, али и 
по ро ди це, на ро да, др жа ве, и ако 
хо ће те чи та вог чо ве чан ства. Ска у
ти зам је шко ла здра вља, оп стан ка 
и мо рал но сти. На чин сти ца ња ко
ри сних на ви ка ко је ис ти ску ју уби
лач ке. Сло вен ским на ци ја ма не до
ста је до вољ но раз ви је но осе ћа ње 
ду жно сти. Раз ви ја ње тог осе ћа ја је
дан је од нај ва жни јих за да та ка ска
у ти зма. Од го вор ност за соп стве но 
здра вље и по на ша ње”.

Ужич ки ска у ти су има ли за да
так да “у при род ном ам би јен ту” 
на из ле ти ма, жи во том у при ро ди 
нај шће на Зла ти бо ру, раз ви ју код 
мла дих на ви ку за рад, “ве шти
ну за на та”, љу бав пре ма му зи ци, 
сли кар ству... Етич ке мак си ме чла
но ва би ле су: дру же љу бље, скром
ност, ис то но љу бље и пот пу на ап
сти нен ци ја од ал ко хо ла и ду ва на. 
Пре ма уз ра сту шла но ва ‘’стег ска
у та’’ се де лио на ву чи ће, пче ли це, 
из вид ни ке, бр ђа не, пла нин ке, ста

на ри це итд. Ска у ти по ста ју ве о ма по пу
лар ни ме ђу ужич ком омла ди ном, нај пре 
у гим на зи ји од ко јих се ис ти чу: Ми ло рад 
Ви мић, Бра не Је вре мо вић и Ђор ђе Ка ра
кла јић. При хва тив ши ор га ни за ци ју, пра
ви ла, ве шти не, оде ва ње, озна ке ска у та 
све та, ужич ки ска у ти при хва та ју и ду бље 
вас пит не ци ље ве: ве ра у Бо га, по што ва ње 
вла да ра, по ма га ње вла сти ма али и сла
би ма, по што ва ње ту ђе имо ви не, чи ње ње 
до брих де ла, узда ње у ста ри јег (ро ди те
ља, ста ри јег бра та, дру га), узда ње у ле ка
ра, а до би ја ју ма сов ност. И да ље се не гу је 
иде ја тре зве не мла де жи. 

   Нај ве ће за слу ге за рад Дру штва има 
про фе сор у ужич кој Гим на зи ји Ми лу тин 
Сми ља нић ко ји уз по моћ Са ве Ра до са вље
ви ћа ру ко во ди дру штвом ко је до би ја но ве 
под сти ца је и ак тив не са др жа је. По ве зу ју 
се рад нич ка, се о ска омла ди на пре ко ли ста 
“Тре зве ност” 1929. го ди не и “Мла да тре зве
ност” 1931. го ди не. Ли сто ви кри тич ки пре
и спи ту ју еко ном ске и со ци јал не при ли ке, 
про ши ру ју про грам ске ак ци је и до при но
се ма сов но сти и по пу лар но сти дру штва. 

  По сле Дру гог свет ског ра та не у мор ни 
др Ми лош По по вић ра ди на осни ва њу ор
га ни за ци је из ви ђа ча у Ти то вој Ју го сла ви ји. 
Умро је 7. сеп тем бра 1954. го ди не у 79. го
ди ни жи во та. Са хра њен је на Но вом гро
бљу у Бе о гра ду. Принц Пе тар II Ка ра ђор ђе вић де те ска ут

Др Ми лош во ђа ска у та
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Љубиш је село поштених горштака који се баве воћар-

ством, пољопривредом, сточарством, али и произ-

водњом пастрмке, све у правцу развоја овог места. 

Тако су дошли на идеју да се пастрмка промовише и постане 

заштитни знак Љубиша. Из тога је произашла манифестација 

под називом „Дани пастрмке“, спроведена у дело уз помоћ ло-

калне самоуправе. Љубишка пастрмка се прочула и постала 

заштитни знак и по питању квалитета, али и количине. 

Другу по реду манифестацију „Дани пастрмке“, одржану овде 

у недељу 14. августа, отворио је председник општине Чајетина 

Милан Стаматовић.

‘’Поштовани пријатељи, добро дошли у Љубиш и хвала вам 

што сте вашим присуством подржали ову манифестацију, која 

ће, надам се, од ове године да прерасте на регионални ниво, 

јер производња пастрмке у овом брдско-планинском подручју 

и у целом Златиборском округу сигурно то 

заслужује. Ова манифестација ће 

прерасти у један шири скуп, 

који се дешава овде у  Љу-

бишу, с намером да ор-

ганску производњу подр-

жимо, сачувамо и да ја 

омасовимо“, рекао је Милан 

Стаматовић.

С обзиром да је туризам главна привред-

на грана наше општине, ни туристички мотив ‹›Дана пастрмке››  

није заобиђен. ‹›Овај догађај свакако доприноси даљој видљи-

вости села Љубиш и свих његових потенцијала који се могу видети 

овде.  На првом месту нетакнута природа, сеоски амбијент, а сва-

како рибњаци са пастрмком и у многим угоститељским објектима 

у Љубишу. Све ово представља мотив више за туристе који бораве 

на Златибору да дођу и осете чари златиборског села Љубиш“, каже 

Миљко Радишић из Туристичке организације Златибор.

Највеће интересовање на манифестацији било је за припре-

мање пастрмке. Многи су се опробали у овом надметању, сва-

ко је желео да његов рецепт у припрему љубишке рибе буде је-

динствен и проглашен најбољим. Жири је имао тежак задатак, 

а одлучиле су нијансе.

Прво место освојили су Новица Јоксимовић и Мирослав 

Биљејић из Пожеге. Главни кувар био је Мирослав, а Новица 

организатор. Пекли су пастрмку на роштиљу и у фолији, мало 

домаћег зачина и додаци медитерана. Многи су били изне-

нађени укусом управо због медитеранских зачина.

‘’Рођен сам у Љубишу, али живим  у Пожеги последњих 30 

година. Риболовом се бавим од малих ногу. Одрастао сам на 

реци Љубишници, хватајући пастрмку. Као млад сам почео 

да је спремам и да се бавим специјалитетима за своју душу и 

друштво“, прича победник Новица Јоксимовић.

Друго место освојила је Милка Пајовић из Ивањице. Овај део 

угоститељства није јој главно занимање, већ хоби. По наговору 

пријатеља дошла је да се такмичи и освојила је награду.

‘’Пастрмку припремам више од 20 година, јер славим Светог 

Николу. Од малена знам за тај рецепт, који није тајна. Битно је 

риба буде свежа, добро оцеђена и очишћена. Пуни се преливом 

од белог лука, першуна, лука влашца, вегете и 

још зачина за рибу, мало сирћета и 

лимуновог сока, а тајна добре 

припреме је пржење рибе 

на масти“, саветује Милка 

Пајовић.

Ресторан „Жубор“ из 

Прибојске Бање освојио је 

треће место. Награду је примио 

Жељко Јањушевић,  радник овог рестора-

на. ‘’Први пут сам на ‘’Данима пастрмке’’, а у спремању рибе је 

учествовао Стеван Смиљанић, с тим што сам им ја помагао око 

декорације“, рекао нам је Јањушевић.

Овогодишњи ‹›Дани пастрмке’’ протекли су у пријатном 

амбијенту, и посетиоци су имали прилику да пробају при-

премљена јела. Могло би се рећи, на основу уложеног труда и 

занимљивих идеја, да су сви такмичари победници у складу 

са квалитетом те врсте хране. У пратећем програму организо-

вана су спортска надметања у малом фудбалу и традиционал-

ним народним дисциплинама, а било је и музичких садржаја. 

Организатор ове манифестације је месна заједница Љубиш, 

покровитељ општина Чајетина. Свесрдну помоћ пружили су и 

ЈП ‘’Културно-спортски центар Чајетина’’, ТО Златибор и ‘’Зла-

тиборски Еко-аграр’’. Мирослав Весовић

„Дани пастрмке” у Љубишу  
постају регионални

Победници пекли пастрмку на роштиљу и у фолији, с мало домаћих зачина и додатака 
медитерана, док другопласирана тајну добре припреме рибе види у пржењу на масти

Прво место за Новицу Јоксимовића  
и Мирослава Биљејића из Пожеге

Милка Пајовић из Ивањице  
освојила је друго место

Ресторану „Жубор” из Прибојске 
Бање припало је треће место
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У Тр на ви је 20.ав гу ста  у знак 

се ћа ња на пре ра но пре-

ми ну лог умет ни ка Вла ди ми ра 

Ми тро ви ћа уме сто ли ков не ко-

ло ни је ‘’Тр на ва’’, ко ју је он осми-

слио и ор га ни зо вао, по ста вље-

на из ло жба ра до ва на ста лих на 

прет ход ним ко ло ни ја ма. Ве ли-

ки број ства ра ла ца оку пио се да 

ода по част свом при ја те љу и ви-

ше од 20 го ди на до ма ћи ну овог 

ли ков ног де ша ва ња. Од на ред-

не го ди не ко ло ни ја ће на ста ви-

ти с ра дом под име ном ве ли ког 

умет ни ка Вла да Ми тро ви ћа.   

Про те кле 23 го ди не ли ков на 

ко ло ни ја ‘’Тр на ва’’ отва ра на је у 

све чар ској ат мос фе ри и ле пом 

рас по ло же њу, ка кво је увек би ло 

свој стве но ње ном осни ва чу. Али 

ове 24. го ди не, без на шег ва ја ра 

и сли ка ра Вла да ко ји је об ли ке и 

пеј за же Зла ти бо ра све том пред-

ста вљао, уме сто ко ло ни је отво-

ре на је из ло жба сли ка и скулп-

ту ра. По част ства ра о цу ода ли су 

број ни умет ни ци ко ји су би ли 

уче сни ци прет ход них ко ло ни ја.

‘’О Вла ду би се мо гло пу но 

при ча ти, али је и он на свој на-

чин остао при ча не до при ча на. 

По сто је тре ну ци у жи во ту и ам-

би јент у ко јем  је ћу та ње  ја че од 

ре чи’’, ре као је Жар ко Бо жа нић.

У окви ру ове из ло жбе сли ка и 

скулп ту ра пре ко 30 умет нич ких 

де ла на шло се на зи до ви ма ате-

љеа пре ра но пре ми ну лог Вла да 

Ми тр о ви ћа. Два де се так скулп то-

ра и сли ка ра сво јим при су ством 

до при не ло је обе ле жа ва њу ове 

ав гу стов ске умет нич ке тра ди ци-

је у Тр на ви, а они ко ји ни су сти-

гли на из ло жбу по сла ли су сво-

је умет нич ке при ло ге. По се бан 

при лог по слао је пред сед ник 

Удру же ња књи жев ни ка Ср би је 

Ра до мир Ан дрић, ко ји је за ову 

при ли ку до зво лио да се про чи-

та ју ње го ви но ви, још нео бја вље-

ни сти хо ви у знак се ћа ња ња ње-

го вог при ја те ља Вла да.

‘’Вла де је оти шао у не бе ска са-

зве жђа, код Ћу па, Бо жа и оста-

лих зна ме ни тих Зла ти бо ра ца’’, 

ре кли су ње го ви при ја те љи у 

знак се ћа ња на ње га, а у ар хи ву 

је ста вље на пе сма Ра до ми ра Ан-

дри ћа, по све ће на умет ни ку Вла-

ду Ми тро ви ћу.

Ор га ни за то ри из ло жбе би ли 

су Кул тур но-спорт ски цен тар 

Ча је ти на, ТО Зла ти бор и оп шти-

на Ча је ти на, док ће сле де ће го-

ди не ко ло ни ја по но во на ста ви ти 

са ра дом под на зи вом ‘’Ли ков-

на ко ло ни ја Тр на ва – Вла ди мир 

Ми тр о вић’’. Н. Џе леб џић

Из ло жба у част ве ли ког 
умет ни ка Вла да Ми тро ви ћа

Представљене занимљиве књиге и аутори
У току августa библиотеке  СБ ‘’Чигота’’ са 

Златибора  и ‘’Љубиша Р. Ђенић’’  из  Чајетине 

одржале су неколико занимљивих књижев-

них вечери у просторијама  ‘’Чиготе’’. Прва од 

њих била је 4.августа - промоција едиције ‘’Сто 

словенских романа’’. Ова едиција представља 

највећи културни, књижевни и промотивни 

пројекат словенске литературе.  Њу је 

припремио Форум словенских култу-

ра, међународне организације заинте-

ресоване за питања савремене културе 

и културне баштине. О едицији је гово-

рио главни уредник  пројекта  Гојко Бо-

жовић из издавачке куће „Архипелаг“, 

која је и најактивнији национални из-

давач едиције.

Затим је 17. августа одржано је књижев-

но вече Виде Огњеновић и Амира Ора који 

већ трећи пут своја дела представљају злати-

борској публици.  Овога пута Вида Огњено-

вић је говорила о есејима “Висока волтажа”, 

у којима је реч о култури и књижевности у 

доба глобализације и забаве, а чији су глав-

ни актери наши најпознатији песници, пис-

ци, глумци, они који су се издвојили од масе 

у другој половини XX века и наших дана. Из-

раелски песник Амир Ор је представио најно-

вију збирку песама “Музеј времена” у преводу 

Виде Огњеновић и Давида Албахарија. Збир-

ка садржи песме снажног замаха, разуђене 

метафорике, истинске запитаности, казане са 

страшћу и уверењем какви су ретки у савре-

меној поезији.

 Књига путописа ‘’Градови’’ књижевнице 

Сање Домазет промовисана је 25. августа.  У 

представљању књиге учествовала је Гордана 

Милосављевић Стојановић, уредник „Службе-

ног гласника“, а разговор са писцем је и овога 

пута водила Мирјана Црнчевић. О ауторки и 

роману  проф. др Петар Пијановић је напи-

сао: ‘’Сања Домазет је у ‘Градовима’ путник са 

нервом осетљивим да прими и доживи разно-

лике и врло сложене вибрације модерне ур-

бане културе, али и писац издашног дара и 

култивисаног умећа да своју градологију  

претвори у изузетно вредно, уверљиво и 

сугестивно књижевно штиво.’’

 Библиотека “Љубиша Р. Ђенић” је та-

кође, у сарадњи са хотелом ‘’Дунав’’ и Клу-

бом ‘’Сателит’’, приредила једну занимљи-

ву промоцију. Реч је о роману “Пливач” 

Андрије Терзића, аутора хит романа “Пре-

ко пута - истина”. Роман говори о борби за 

слободу, везивању слободе и љубави, са осврти-

ма на породицу, веру и родитеље. “Овим рома-

ном сам покушао да вратим истинско веровање 

у породицу, у домовину и слободу”, рекао је Тер-

зић и додао да су критике читалаца позитивне 

јер је роман искрен и отворен, а у исто време 

емотиван.   М. Р. Луковић
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На пла тоу ис пред  Би бли-

о те ке „Љу би ша Р. Ђе-

нић’’ 5. ав гу ста уве че, а 

дан ка сни је на Кра ље вом тр гу 

на Зла ти бо ру, одр жан је де ве-

ти  Лет њи улич ни ер ски ка ба ре. 

Част да ер ском хим ном отво-

ри ове ка ба рет ске све ча но сти 

при па ла је Алек сан дру Са ши 

Бог да но ви ћу уз прат њу „веч но 

мла дог’’ ор ке стра „Бид бенд’ из 

Зре ња ни на. Пу бли ка је има ла 

при ли ку да ужи ва у ка ба реу 

Го ра на Сул та но ви ћа, а глум ци 

ужич ког На род ног по зо ри шта 

на сме ја ли су је кроз ша љи ве 

ске че ве у окви ру ко ла жа „Сме-

шна стра на Зла ти бо ра“.

Основ и оквир за ову ма ни-

фе ста ци ју је спе ци фич ни ер ски 

ху мор ко ји је пре по знат као део 

иден ти те та срп ског на ро да и као 

та кав упи сан у На ци о нал ни ре-

ги стар не ма те ри јал ног кул тур-

ног на сле ђа. Ху мор се, ка ко ка же 

ди рек тор ка би бли о те ке Сне жа-

на Ђе нић, мо же де фи ни са ти 

као ста ње ду ха јед ног на ро да, 

ње гов спе ци фич ни из раз, ко ји 

као та кав осли ка ва мен та ли тет 

и ка рак тер ста нов ни штва ко ји га 

ства ра. Љу ди зла ти бор ског кра ја, 

по ње ним ре чи ма, има ју је дан 

по се бан сми сао за ху мо ри сти ку, 

за ко мич ну до сет ку, што се сма-

тра нај ве ћим ви дом ин те лек ту-

ал но сти. Са мо не го ва ње ер ског 

ху мо ра за ову уста но ву кул ту ре 

пред ста вља ве ли ку при ви ле ги ју 

и јед на ко за до вољ ство.

На кон кур су  Лет њег улич ног 

ер ског ка ба реа  у так ми че њу за 

нај бо ље афо ри зме на те му „Не 

та ла сај не го гла сај’’ уче ство ва-

ло је 37 афо ри сти ча ра из Ср би-

је, Бо сне и Хер це го ви не, Ма ке-

до ни је, Хр ват ске, Цр не Го ре и 

Швај цар ске. Пред ко ми си јом 

се на шло пре ко 750 афо ри за ма, 

а нај бо ље је иза брао жи ри у са-

ста ву: Љи ља на Ра кић (пред сед-

ник), Зо ран Бог да но вић и Мир-

ја на Ло пин Дри зо.

  По њи хо вом ми шље њу, нај-

ве ћу па жњу за вре де ли су афо-

ри зми по зна тог но во сад ског 

са ти ри ча ра Ни ну са Не сто ро ви-

ћа, ко ме је при па ла пр ва на гра-

да: пе то днев ни бо ра вак за две 

осо бе у апарт ма ну Ту ри стич-

ке ор га ни за ци је Зла ти бор на 

Зла ти бо ру. Дру гу на гра ду, про-

ду же ни ви кенд за две осо бе у 

Му зе ју „Ста ро се ло’’ у Си ро гој-

ну, осво ји ла је Со фи ја Па вло-

вић Лу ко вић из Ужи ца, а тре ћу, 

ви кенд за две осо бе у „Чи го ти’’ 

на Зла ти бо ру, Мир ко Мар ко вић 

из Бе о гра да.

 Ево не ких од афо ри за ма Ни-

ну са Не сто ро ви ћа: 

„Ред је био да да по ли ти ча ри 

у пред из бор ној кам па њи иза ђу 

на ули це и по но во ви де свој на-

род. Ни су га ви де ли још од про-

шлих из бо ра“.

„По след њи из бо ри су по ка за-

ли да је вла да ју ћа стран ка сте-

кла то ли ку по пу лар ност да су 

гла со ви за њу по че ли да сти жу 

и са оног све та“.

„Бо ље вам је да да нас оде те у 

згра ду вла де не го у цр кву. Би ће-

те бли же Бо гу“.

Про шло го ди шња по бед ни-

ца, а са да до бит ни ца дру ге на-

гра де Со фи ја Па вло вић Лу ко-

вић ка же да јој је ово го ди шња 

те ма би ла ве о ма ин спи ра тив-

на. –  Ве о ма сам за до вољ на, без 

об зи ра да ли је у пи та њу пр во, 

дру го или тре ће ме сто. Знам да 

је кон ку рен ци ја би ла ја ка, да 

су уче ство ва ли мно ги при зна-

ти афо ри сти ча ри, та ко да ми 

ова на гра да ствар но пу но зна-

чи. Тру дим се да на овај на чин 

по др жим ова кву ма ни фе ста циј 

у на шем кра ју -  ис ти че Со фи ја, 

по де лив ши са на ма не ке од сво-

јих афо ри за ма:

„Што су ре до ви на би рач ким 

ме сти ма кра ћи, ду жи су на гра-

нич ним пре ла зи ма.“

„Мла ди у Ср би ји не ма ју пер-

спек ти ву, ну ди им се ре тро спек-

ти ва.“

„Док је био жив де да је био ко-

му ни ста. Ка да је умро по стао је 

си гу ран глас мно гих стра на ка.“

Мир ку Мар ко ви ћу из Бе о гра-

да, ка ко ка же, ова на гра да мно го 

зна чи, тим ви ше из раз ло га ко је 

до де љу је.  – Ер ски ху мор је је ди-

на не ма те ри јал на вред ност ко-

ја по сто ји, што је до ка за но кроз 

ве ко ве. Би ти на гра ђен ова квом 

на гра дом, на ова квом ме сту, код  

љу ди ко ји ма је ду хов ност у ге ни-

ма, за ме не је ве ли ки успех – ре-

као је Мар ко вић, не кад но ви нар 

„Је жа’’. Ево ње го вих афо ри за ма:

„Иде ал је вла сти ко гла са да 

не та ла са.“

„Пли ма из бо ра, осе ка па ме ти.“

„Зр но по зр но по га ча, глас по 

глас па ла ча.“

За успе шно по зи ци о ни ра ње 

„Ер ског ка ба реа’’, не са мо у Ср-

би ји већ и на про сто ри ма чи-

та ве бив ше Ју го сла ви је, за слу-

жна је оп шти на Ча је ти на ко ја 

се при хва ти ла трај ног по кро-

ви тељ ства ове ма ни фе ста ци је. 

На тај на чин по мо гла је у очу-

ва њу не ма те ри јал ног кул тур ног 

на сле ђа са нај бо љом на ме ром 

да и оп штин ско ме сто Ча је ти-

на стек не ста тус пре сти жне ту-

ри стич ке де сти на ци је, а ујед но 

и ла ска ву ти ту лу фе сти вал ског 

гра да.   Дра га на Ро сић

Не го ва ње ер ског ху мо ра је при ви ле ги ја
На Лет њем улич ном ер ском ка ба реу пу ном ша ле и до бре за ба ве, пр ву на гра ду за афо ри зме  

на те му „Не та ла сај не го гла сај” до био Ни нус Не сто ро вић 
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Фе сти вал у га ле ри ји Бо жа Ко ва че ви ћа

За хва љу ју ћи по ро ди ци Ко-

ва че вић, Зла ти бор је до-

био још је дан но ви кул-

тур ни са др жај –  фе сти вал „За-

лет“ ко ји се одр жа ва у га ле ри ји 

Бо жи да ра Ко ва че ви ћа на Бо ро-

вој Гла ви. Фе сти вал је отво рен 

кра јем ју ла из ло жбом сли ка 

Ана ста си је Бог да но вић из Ча-

је ти не и Зо ра на Ко ки ја Алек си-

ћа, на кон ко је је усле ди ла про-

јек ци ја фил ма „У све ту тај ни“ о 

ре жи се ру Јо ва ну Жи ва но ви ћу.

Га ле ри ја Бо жи да ра Ко ва че ви-

ћа на Бо ро вој Гла ви је за жи во та 

тог по зна тог сли ка ра би ла ме-

сто оку пља ња ли ков них ства ра-

ла ца из зе мље и ино стран ства, 

па су Бо жо ве кће ри од лу чи ле да 

јој по но во удах ну жи вот на ма-

ло дру га чи ји на чин, осми слив-

ши уз по моћ при ја те ља про грам 

ко ји је у шест да на тра ја ња био 

ра зно вр стан.

„Ми слим да је ве ли ка по тре ба 

за ова квим де ша ва њем“, ка же 

Алек сан дра Са шка Ко ва че вић. 

‘’Зла ти бор је ве ли ки ту ри стич-

ки цен тар али не ма умет нич ку 

по ну ду овог ти па. То нам је би-

ла по чет на иде ја. Про грам смо 

по че ле отва ра њем ре тро спек ти-

ве фил мо ва Јо це Жи ва но ви ћа 

ко ји је оста вио ве ли ки пе чат у 

срп ској ки не ма то гра фи ји, а сво-

ја два  фил ма је сни мио на Зла-

ти бо ру: ‘’И Бог ство ри ка фан ску 

пе ва чи цу’’ и ‘’Ра дио Ви хор зо ве 

Ан ђе ли ју’’. Са хра њен је у До бро-

се ли ци, па смо у ње го ву част од-

лу чи ли да фе сти вал отво ри мо 

јед ним ње го вим фил мом.“

Про грам је по чео отва ра њем 

за јед нич ке из ло жбе мла де ча-

је тин ске умет ни це Ана ста си-

је Бог да но вић и Зо ра на Ко ки-

ја Алек си ћа, мул ти ме ди јал ног 

умет ни ка ко ји жи ви у Бе о гра ду. 

‘’Ка да сам до би ла по зив од 

Са шке да уче ству јем на фе сти-

ва лу, ствар но сам би ла по ла-

ска на“, ка же Ана ста си ја Бог да-

но вић. ‘’Пре све га ми је дра го 

што се ова ко не што де ша ва ов-

де. Као не ка ал тер на ти ва, до га-

ђај ко ји је ван свих оних до га-

ђа ја са ма сов ним оку пља њи ма 

на ко је смо на ви кли. На жа лост 

ми, мла ди сли ка ри, баш и не-

ма мо пу но шан се да по ка же мо 

шта ра ди мо, та ко да је ово до-

бро за ме не.’’

Пу бли ци Зла ти бо ра се Зо ран 

Ко ки Алек сић пред ста вио се ри-

јом асо ци ја тив них цр те жа под 

на зи вом „Про це си“, ко ји су му 

пре о ку па ци ја у по след ње вре-

ме. Иде ја му је,ка же он, у то ме 

да ли смо ми све сни про це са 

ко ји се де ша ва ју у на ма и око 

нас,  ко ји де фи ни шу на ше по-

на ша ње, па је то же лео да ви зу е-

ли зу је кроз се ри ју ових цр те жа. 

Део фе сти вал ског про гра ма 

при ка зи ва ња ре тро спек ти ве 

фил мо ва Јо ва на Жи ва но ви ћа 

во дио је Бог дан Зла тић, филм-

ски кри ти чар из Бе о гра да, по-

зна ва лац и по што ва лац Жи ва-

но ви ће вог де ла. ‘’Го ди не 1979. 

Жи ва но вић је сни мио свој по-

след њи филм ов де ‘Ра дио Ви хор 

зо ве Ан ђе ли ју’ и та да се на се-

лио ов де, по след ња адре са му 

је би ла Су во по ље – До бро се ли-

ца. Ин си сти рао је да ту бу де са-

хра њен. То ли ко је за во лео овај 

крај да га је про гла сио дру гим 

за ви ча јем. Оно што је ин те ре-

сант но ре ћи је да је пр ви филм 

ко ји ов де при ка зу је мо   ‘У све ту 

тај ни’ ко ји је о Јо ва ну сни мио 

ње гов унук Па бло Фе ро Жи ва-

но вић 2000. го ди не.’’

Од за ни мљи вих де ша ва ња 

по се ти о ци су има ли мо гућ ност 

да ужи ва ју у џез ве че ри ма на 

ко ји ма су уче ство ва ли: ди ва 

срп ске џез сце не Је ле на Јо во-

вић, ко ја је то ком фе сти ва ла 

одр жа ла и кре а тив не му зич ке 

ра ди о ни це; Алек сан дар Гру јић, 

пи ја ни ста ши ро ког спек тра ин-

те ре со ва ња и де ло ва ња у му зи-

ци; мла ди дво чла ни са став „А 

на ква драт“ у са ста ву Алек сан-

дар Бог да но вић (во кал и ги та-

ра) и Алек сан дра Кр стић (во кал 

и кла ви ја ту ре), а све про пра ће-

но филм ским про јек ци ја ма и 

до брим дру же њем.

  М. Р. Лу ко вић

Из ло жбе, филм ска ре тро спек ти ва, џез ве че ри, 
му зич ке ра ди о ни це на фе сти ва лу „За лет”  

у Бо жо вој га ле ри ји на Бо ро вој Гла ви
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По чев од 4. сеп тем бра па до 
сре ди не ок то бра, Ша хов ски 

клуб „Чи го та’’ так ми чи ће се у Ли
ги цен трал не Ср би је гру па За пад. 
У пр вом ко лу на ши ша хи сти би ће 
на озбиљ ном ис пи ту: са ста ју се 
са еки пом ШК „Ужи це’’, ду го го ди
шњим чла ном овог ран га. Под се
ћа мо да је ча је тин ски ша хов ски 
клуб прет ход не се зо не осво јио 
пр во ме сто у Ре ги о нал ној ли ги 
За пад не Ср би је, по бе дом у по
след њем ко лу упра во у Ужи цу, 
над еки пом ФОШКа.

 Прет ход не се зо не би ли смо 
успе шни. Оп шти на Ча је ти на нам 
је обез бе ди ла но вац за ку по ви ну 
ди ги тал них са то ва, ко ји су у так
ми че њу са да нео п ход ни. Ме ђу
тим, остао нам је про блем про
сто ра за так ми че ња. Ко ри сти мо 
про сто ри је СБ „Чи го та’’ ка да су на 
рас по ла га њу, али бих апе ло вао 
на све ко ји су у мо гућ но сти да 
нам по мог ну око ре ша ва ња овог 
ва жног пи та ња. У но вој се зо ни 
на да мо се пре све га оп стан ку у 
овом ран гу, али не ће би ти ла ко. 
Так ми че ња су че ста, сва ке не де
ље се игра и до ста пу ту је, а за
вр шни тур нир зах те ва хо тел ске 

тро шко ве, па је по треб но до ста 
нов ца. Те шко је све то фи нан сиј
ски ис пра ти ти, ма да је бит но ис
та ћи да нам је оп шти на обе ћа ла 
по моћ око фи нан си ра ња пу то ва
ња на ме че ве ко је бу де мо игра ли 
на стра ни  ка же Те о дор Ђе нић, 
так ми чар и пред сед ник Управ ног 
од бо ра клу ба.

 Овај ша хов ски клуб, ко ји ће 
на ред не го ди не обе ле жи ти че
ти ри де це ни је од осни ва ња, 
тре нут но бро ји 30 чла но ва, од 
че га њих де се так на сту па у так

ми че њи ма (Те о дор Ђе нић, Ми
ро слав Да бић, Ра до ван Ра је вац, 
Ацо Дра гу ти но вић, Ра де Ми шо
вић и дру ги).

Ђе нић ис ти че да су клу бу нео
п ход ни жен ски чла но ви, као и 
омла дин ци, јер про по зи ци је су 
та кве да се њи хов из о ста нак 
санк ци о ни ше гу бит ком бо до
ва. Он је, ина че, у клу бу од сво је 
осме го ди не (по стао члан 1993.), 
а че ти ри пу та је био пр вак оп
шти не у ју ни ор ској кон ку рен ци
ји. Де се так го ди на је од су ство вао 

због оба ве за на сту ди ја ма, али је 
за то вре ме оства ри вао за па же
не ре зул та те на уни вер зи тет ским 
так ми че њи ма.

Је дан од глав них ци ље ва клу ба 
за на ред ни пе ри од би ће фор ми
ра ње шко ле ша ха за мла ђе ка те
го ри је (де ца до 14 го ди на ста ро
сти). Као при мер Ђе нић на во ди 
Но ву Ва рош, ко ја је кре ну ла са 
шко лом пре не ко ли ко го ди на, 
али, ка ко он ка же, већ има у на
ја ви не ко ли ко мај сто ра.

  Пре све га, по треб но је вре ме 
на ших стал них чла но ва ко ји би 
во ди ли ту шко лу, али је нео п ход
но да из дво је ме сец и по да на за 
по ха ђа ње кур са на Фа кул те ту за 
спорт и фи зич ку кул ту ру (ДИФ) са 
пре да ва њи ма.  Осим то га, на рав
но, нео п хо дан је и но вац, али тру
ди мо се да клин це што ви ше за
ин те ре су је мо за ову древ ну игру 
ко ја под сти че ло гич ко раз ми шља
ње. У основ ној шко ли по сто ји ша
хов ска сек ци ја ко ју во ди упра во 
наш члан, про фе сор Ра до ван Ра
је вац, али мо рам да ка жем да је 
ин те ре со ва ње де це за шах, укуп
но гле да но, при лич но сла бо – за
кљу чу је Ђе нић. И. Јан ко вић

Ча је ти на  
уче ство ва ла  

на по ли циј ској  
ре га ти на Дри ни
На Дри ни је одр жа на 5. По ли циј ска 

ре га та, у ко јој је уче ство ва ло око 200 
так ми ча ра у 18 еки па. Одр жа ни су и 
тур ни ри у фуд ба лу, ба ске ту и пеј нтбо
лу. Из ПС Ча је ти на би ло је 10 уче сни ка.

Еки па ПС Ча је ти на осво ји ла је пр во 
ме сто у ма лом фуд ба лу, дру га је би ла 
еки па ПИ Вра ње, а тре ћа еки па ПИБЖ 
Бе о град. У ди сци пли ни ‘’ба скет три на 
три’’ пр во ме сто при па ло је еки пи ПИ 
Вра ње, дру го  СПИ Бе о град, а тре ће ПС 
Ча је ти на. У пеј нтбо лу нај бо ља је би ла 
еки па ПИ Вра ње, дру га СПИ Бе о град, а 
тре ћа ПИБЖ Бе о град. Но во дру же ње за
ка за но је за до го ди не у ово до ба. Н. Џ.

Ша хи сти „Чи го те’’ по чи њу Ли гу цен трал не Ср би је

Бу ду ћи фуд бал ски  
шам пи о ни  

на „Швај ца ри ји”
 Осам бе о град ских шко ла фуд ба ла, уче сни ка „Ли ге 

бу ду ћих шам пи о на’’ ду го го ди шњег про јек та СОС ка
на ла, спро во ди камп на зла ти бор ској „Швај ца ри ји’’. 
На Зла ти бо ру бо ра ве де ча ци и де вој чи це уз ра ста од 
осам до 12 го ди на из сле де ћих шко ла фуд ба ла: „ОФК 
Зма је ви’’, „Ка ри о ке’’, Шко ла фуд ба ла „Ла не’’, „Фор ту
на’’, „Ал фа’’, „Ин сти тут’’, „ТЦ Ју нај тед’’ и „Ал ти на’’.

 Сво је вр сну про ве ру фор ме има ли су по ла зни
ци го ди шта од 2005. до 2008., ко ји су од и гра ли 
кон трол ни тур нир. Не кад по зна ти фуд ба лер Бо
ра Цвет ко вић, од пре две и по го ди не осни вач и 
вла сник Шко ле фуд ба ла „Ла не’’, ка же да овај при
прем ни део про ти че од лич но. – А ов де је пре ле по, 
усло ви су ве о ма до бри. Да по хва лим ор га ни за ци
ју, ми смо за до вољ ни, де ца су за до вољ на – ре као 
нам је Цвет ко вић па на пи та ње за што се опре де
лио за деч ји фуд бал крат ко од го во рио да је у овом 
тре нут ку у на шем фуд ба лу леп ше ра ди ти са де цом 
не го са од ра сли ма. И. Ј.  
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По сле сјај ног успе ха у про шлој се зо ни и 
пла сма на у ви ши ранг, по врат нич ку се

зо ну у Срп ској ли ги За пад фуд ба ле ри ‘’Зла
ти бо ра’’ по че ли су по бе дом на свом те ре ну 
про тив ком шиј ског клу ба. Го лом но вај ли је 
Де ми ра Ав ди ћа са вла да ли су ужич ко ‘’Је дин
ство Пу те ве’’ са 10. На го сто ва њу у Ло зни ци, 
ко је је усле ди ло у на ред ном ко лу, Ча је тин ци 
су по ра же ни са 21, а стре лац је ди ног го ла 
за ‘’Зла ти бор’’ био је Емир Хам зић из пе на ла.

Так ми че ње су по че ли и фуд ба ле ри ФК ‘’Ча
је ти на’’. По сле два ко ла у но вој се зо ни Окру
жне ли ге, фуд ба ле ри ‘’Ча је ти не’’ има ју че ти ри 
бо да. На кон старт не по бе де над ‘’Со ко лом’’ из 
Ба ји не Ба ште (42), усле дио је ре ми на го сто
ва њу еки пи Са вин ца (11).

У тре ћем ко лу Срп ске ли ге За пад фуд ба ле
ри ‘’Зла ти бо ра’’ од и гра ли су на свом те ре ну 
без го ло ва (00) са еки пом „Сме де ре ва 1924’’, 
бив шим су пер ли га шем. Ча је тин ци су би ли 
бо љи ри вал, ство ри ли знат но ви ше шан си, 
али им је не до ста ја ла кон цен тра ци ја у за
вр шни ци. Го сти су, с дру ге стра не, озбиљ ни
је при пре ти ли са мо јед ном, де се так ми ну та 
пре кра ја ме ча. До ма ћи су нај бли жи вођ ству 
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Билтен финансира општина Чајетина

У организацији ЈП „Културноспортски 
центар Чајетина’’ на Златибору је одржан 
први турнир у бич волеју „Златибор 2016’’. 
Учешће је узело осам екипа, а најбоља је 
била екипа „Београд 2’’.

Идеја да се на Златибору одржи турнир у 
бич волеју  је, између осталог, потекла зах
ваљујући терену који је овде направљен пре 
неколико година, за потребе званичног првен
ства Србије у овом спорту. Бич волеј, однос
но одбојка на песку, и код нас као и у свету 
последњих година привлачи све већу пажњу 

како играча, тако и публике. Будући да је Зла
тибор једно од најпознатијих планинских ле
товалишта, „Културноспортски центар Чаје
тина’’ уврстио је од ове године турнир у бич 
волеју у свој редован годишњи програм рада. 
На првом турниру такмичило се осам екипа из 
Београда, Бајине Баште и Чајетине.

„Свиђа ми се овде на Златибору, и време 
нас је послужило. Организација је одлична 
и надам се да ћемо доћи и следеће године“, 
каже такмичарка из Вајине Баште.

Најбољи резултат остварила је екипа ‘’Бе
оград 2’’, другопласирана 
је била „Чајетина 1’’, док је 
треће место припало еки
пи ‘’Златибора’’. Уз велики 
број љубитеља овог спор
та, турнир је био веома ус
пешан, а организатор овог 
догађаја „Културноспорт
ски центар Чајетина’’ за
довољан је бројем учес
ника, с тим што најављује 
учешће јoш већег броја 
екипа следеће године.

 Н. Џелебџић

Први бич волеј турнир „Златибор 2016.”

ФК „Зла ти бор’’ по бе дом по чео  
се зо ну у Срп ској ли ги

би ли у 53. ми ну ту, ка да је уда рац Ав ди ћа из 
не по сред не бли зи не од бра нио Кне же вић, а 
тре ба ис та ћи и две до бре при ли ке за Хам зи
ћа у пр вих 20 ми ну та ме ча. 

 Фуд ба ле ри ‘’Ча је ти не’’ у тре ћем ко лу Окру
жне ли ге до шли су до дру ге по бе де и сед мог 

осво је ног бо да. Са вла да ли су на свом те ре
ну еки пу по же шког ‘’Же ле зни ча ра’’ са 31 (1
1), го ло ви ма Спа се ни ћа у 10, Ку тле ши ћа у 70. 
и ауто го лом Ми ле ти ћа у 72. ми ну ту. Стре лац 
је ди ног го ла за го сте био је Лу ко вић у 30. ми
ну ту.  Н. Џ. – И. Ј.
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Пред сед ник оп шти не Ча је ти на Ми
лан Ста ма то вић упу тио је че стит
ку жен ској ко шар ка шкој ре пре

зен та ци ји Ср би је за по стиг нут успех на 
Олим пи ја ди у Ри ју, бу ду ћи да су се за то 
так ми че ње при пре ма ле на Зла ти бо ру. 

„Дра га Ма ри на и сјај не на ше ко шар
ка ши це, по во дом ва шег нај ве ћег успе
ха и осва ја ња олим пиј ске ме да ље у 
Ри ју нај и скре ни је че стит ке ша љем вам 
у сво је лич но име и име мо јих са рад
ни ка. Ваш тра ди ци о на лан до ла зак на 
при пре ме на Зла ти бор по во дом ве ли
ких так ми че ња, та ко и ових Олим пиј
ских ига ра, пред ста вља част за на шу 
ло кал ну са мо у пра ву и цео овај крај, 
а на да мо се да смо и овог пу та би ли 
срећ не ру ке на ва шем пу ту ка исто риј
ском успе ху. У на ди да ће мо се уско
ро ов де опет дру жи ти и за јед но обе
ле жи ти осва ја ње олим пиј ске ме да ље 
про сла вом ко ју смо при ли ком ва шег 
бо рав ка пла ни ра ли, ср дач но вас по
здра вља мо и по но си мо се ва ма’’.

Под се ћа ња ра ди, про шле го ди не су 
се ко шар ка ши це Ср би је под вођ ством 
се лек тор ке Ма ри не Маљ ко вић при пре
ма ле на Зла ти бо ру пред Европ ско пр
вен ство, на ко ме су оства ри ле из у зе тан 
успех осво јив ши злат ну ме да љу. Ов де су 
та да при мље не ср дач но, уз све обез бе ђе
не усло ве, а пред сед ник Ста ма то вић ис
пра тио их је та да са же љом за нај ви ши 
пла сман, ко ја се оства ри ла. То ком овог 
ле та, у при пре ма ма за Олим пи ја ду у Ри ју, 
ко шар ка ши це су по но во иза бра ле Зла ти
бор као сво ју при прем ну ба зу. Ма да су, 
ка ко ре че Ма ри на Маљ ко вић, за нај ве ће 
свет ско так ми че ње мо гле и у Аме ри ци да 
се спре ма ју, од лу чи ле су се за Зла ти бор 
и хо тел ‘’Олимп’’. Би ле су вр ло за до вољ
не усло ви ма и па жњом, а опет их је Ми
лан Ста ма то вић по за вр шет ку при пре ма 
ис пра тио, по де лио им по кло не и по же
лео так ми чар ски успех. То се и до го ди ло 
– брон за осво је на на Олим пи ја ди, из у зет
но ја ком тур ни ру, за на ше ко шар ка ши це 
си ја злат ним сја јем.   М. Ј.

Зла ти бор и на Олим пи ја ди до нео сре ћу  
ко шар ка ши ца ма Ср би је

КК ‘’Зла ти бор’’ по чео је при
пре ме за но ву се зо ну у Дру гој 
му шкој ли ги. Нај пре је ор га ни
зо ва но дру же ње игра ча и чла
но ва Управ ног од бо ра, а дан 
ка сни је у ча је тин ском пар ку 
су срет са нај вер ни јим на ви ја
чи ма ‘’Зла ти бо ра’’.

 У пре ла зном ро ку  КК „Зла
ти бо ру“  при сту пи ли су сле де ћи 
ко шар ка ши: Алек сан дар Јев
ђић ко ји је до шао из су бо тич
ког ‘’Спар та ка’’, Вла ди ца Ста

ни са вље вић ко ји је по след њу 
се зо ну играо у кра ље вач кој 
‘’Сло ги’’, Са нел Му ка но вић ко
ји до ла зи из еки пе Ве ли ке Пла
не,  Јо ван Ђу ра ше вић ко ји је у 
по след њој се зо ни играо за ‘’Цр
но ко су’’ из Ко сје ри ћа, Ми лан Ву
лић ко ји до ла зи из су бо тич ког 
‘’Спар та ка’’  и Сте фан Ко јић ко
ји је у по след њој се зо ни на ту
пао за еки пу ‘’Сре ма’’ из Срем
ске Ми тро ви це. У  ‘’Зла ти бор’’ 
су се  вра ти ли Бо шко Чор бић и 

Бран ко Бра ша нац, а у еки пи су 
од про шле го ди не Пе тар Ма рић, 
Иван Тму шић, Ра ден ко Смо ло
вић и Ни ко ла Ђу ри чић.

‘’Обе ћа вам да ће мо се бо
ри ти за пр во ме сто и за ви ши 
ранг и да ти све од се бе. На
дам се да ће мо ис пу ни ти то 
што смо за цр та ли“, по ру чио 
је вер ним на ви ја чи ма Бран ко 
Бра ша нац.

‘’Ула зи мо у бор бу за пр во ме
сто и тру ди ће мо се да успе мо. 

Про шле го ди не сам играо за 
еки пу ‘’Кли ка’’ из Ари ља и са
да сам се вра тио у свој клуб“,  
ка же Бо шко Чор бић.

Ари љац Алек сан дар Јев ђић, 
ко ји је до шао из ‘’Спар та ка’’ 
до да је: ‘’И ја сам се на шао  у 
ва шем ти му да по ку ша мо сви 
за јед но да на пра ви мо до бар 
ре зул тат ка ко би смо ушли у 
ви ши ранг так ми че ња. Ра ди ће
мо сви на то ме да се то и де
си. Мо гу да обе ћам да ћу да ти 
мак си мум од се бе“.

За се ни ор ски тим би ће ли цен
ци ра ни и мла ди игра чи Ни ко ла 
Дра го вић, Бог дан Ве со вић, Ла
зар Јок си мо вић и Ма ти ја Ми ле
кић. Но ви тре нер ‘’Зла ти бо ра’’ је 
Ду шан Ра до вић из Чач ка, ко ји је 
во дио ‘’Зла ти бор’’ у се зо ни ка да 
је из бо рен пла сман у Дру гу ли
гу. Ам би ци је клу ба у но вој се зо
ни су ула зак у Ко шар ка шку ли гу 
Ср би је. Н. Џе леб џић

Ко шар ка ши „Зла ти бо ра” обе ћа ва ју бор бу за пр во ме сто 


