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Кад се некада буде писа-

ла историја важних пе-

риода Златибора, остаће 

свакако забележено да је тури-

зам те планине током овог вре-

мена, у другој деценији 21. века, 

доживео свој до сада најснаж-

нији успон. Најбољи период у 

туристичкој посети и промету, 

рекорд у броју домаћих и стра-

них гостију, замах у планској 

градњи и модернизацији хотела 

и апартмана, богатство квали-

тетних садржаја и програма ...

Биланс овог туристичког ус-

пеха, несвакидашњег за актуел-

не српске прилике у којима се 

углавном тавори или пропада, у 

две особене вредности најбоље 

се осликава. Прва – Златибор 

је и за нашу младу генерацију, 

која путује светом и зна шта 

вреди, сада жељено место од-

мора и провода. Друга – плани-

на снагом метрополе привлачи 

инвеститоре и градитеље, који 

не штеде кад овде улажу. Капа 

доле свакоме ко ово на нашим 

просторима оствари.

Стална улагања општине 
Чајетина

Ти неспорни резултати, по 

којима се Златибор попео на 

врх српског туризма и већ годи-

нама је најпосећенија планина 

Србије, остварени су уз стална 

улагања општине Чајетина и ос-

мишљено руковођење тима на 

чијем челу је целу ту развојну 

деценију председник ове локал-

не самоуправе Милан Стама-

товић. Овде је за његовог пред-

седниковања број туриста на 

Златибору готово удвостручен, 

а општински буџет мале Чаје-

тине достигао износ буџета пет 

пута већег града Ужица. О томе 

како Стаматовић види овај сна-

жан туристички развој и којим 

путем треба ићи даље, говорио 

је за „Златиборске вести”.  

„До сада је много тога урађе-

но, вредни резултати су остваре-

ни. Последњих година, уз нове 

садржаје и проширену понуду, 

изграђено је и неколико нових 

смештајних објеката високе ка-

тегорије, док су постојећи рено-

вирани и модернизовани. Сада 

имамо и нове понуде инвести-

тора – они су у наредном пе-

риоду, када се заврши изградња 

гондоле и када потврдимо науч-

ну студију да Златибор лежи на 

геотермалним водама, спремни 

за нова вредна улагања тако да 

ће сигурно бити и нових садр-

жаја и нових туриста. Нама је 

најважнији циљ да овај турис-

тички центар издвојимо из ран-

га синдикалног туризма, жели-

мо да гости дођу и што дуже 

остану. Сам Златибор, као ге-

ографски појам, даје шансу и 

могућност да се снажно раз-

вија и живи целе године, што 

ми сада и остварујемо. Наши 

угоститељи поменуто пости-

жу добром организацијом, оса-

времењавањем својих капаци-

тета, високим нивоом услуга, 

припремљеношћу за сезонску 

навалу гостију као и развојем 

конгресног туризма”, истиче 

председник општине.

Он сматра да је Златибору, 

да би наставио замах велнес и 

спа туризма, свакако потребна 

бушотина геотермалне воде. 

То би у потпуности заокружи-

ло замисли овог општинског 

руководства о развоју туризма 

на Златибору, а са друге стране 

оправдало и стратегију развоја 

у инфраструктурном смислу, 

те временом допренело цело-

купном просперитету општине 

Чајетина.

„Планска документација и 

стратегије развоја наше општи-

не показују да је неко и пре нас 

добро успоставио концепт раз-

воја Златибора. А ми смо само 

надоградили оно што је урађено 

било до сада, везано за питање 

инфраструктуре, што чини ос-

нов за развој једног места. Зла-

тибор има потенцијале у при-

родним ресурсима, клими, ту је 

и ружа ветрова, оно што нам је 

природа дала...Али ту је и оно 

што треба урадити, а тиче се 

унапређења. Мислим на водос-

набдевање: акумулацију Риб-

ница је успоставила темељ са-

временог развоја туризма, како 

би Златибор могао и даље да 

се развија. Водни потенцијали 

у другим месним заједницама 

на којима смо ми радили, добро 

уређена водоводна инфраструк-

тура даће нови печат и димен-

зију у развоју Златибора”.

Следећу важну фазу, наставља 

Стаматовић, чини урађена пут-

Радимо и стварамо светски 
туристички центар 

„Стратегија развоја показала је да је Златибор данас лидер у оквирима српског туризма, а наша 
жеља је да изађемо из националних оквира са понудом и садржајима. Гондола и пројекат 

геотермалних вода сигурно ће нас сврстати у светске туристичке центре, што нама и јесте био 
дугорочни циљ. Потребно је много времена, рада и одрицања, али за сада ми смо  

на добром путу”, каже председник општине Милан Стаматовић
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на инфраструктура и елек-

тромрежа. Златибор има из-

грађене две трафо-станице 

капацитета који омогућава да 

се читав наредни век несмета-

но одвија снабдевање електрич-

ном енергијом. 

„У последњих неколико го-

дина на територији општине 

урађено је око 50 мањих тра-

фо-станица, што је показатељ 

да смо успешно радили зајед-

но са Електродистрибуцијом, 

иако је то државна институ-

ција. Општина је увек, заједно 

са грађанима, била учесник у 

рекнструкцији електромреже 

или изградњи нове. Заврше-

не су и мини хидроелектране, 

у плану је изградња још три, 

што у случају неке веће хава-

рије и потреса у електроснабде-

вању омогућава несметано ко-

ришћење електричне енергије”.

Добри услови  
за конгресни туризам 

Кад је реч о најважнијим ту-

ристичким подухватима, Ми-

лан Стаматовић наводи да 

ће завршетком изградње из-

градње хотела „Торник” Злати-

бор испунити захтевне услове 

за одржавање међународних 

конгреса са преко 1.000 гос-

тију. То ће, по његовој оцени, 

бити један нови садржај и зна-

чајан помак у развоју конгрес-

ног туризма. 

„Поред добрих услова за 

здравствени и спортско-рекре-

ативни туризам, конгресни је 

веома важан и на тај начин до-

бија се озбиљнија клијентела 

која више троши на ванпанси-

онске услуге. То ствара могућ-

ност да се наши произвођачи 

традиционалних производа 

лакше нађу у туристичкој по-

нуди и боље зараде”, напомиње 

председник и наставља:

„Сматрам то добрим концеп-

том  унапређења туризма као и 

пружених услуга, чиме се ства-

ра повољан амбијент и клима за 

квалитетан живот на Златибору, 

тако и на целом подручју наше 

општине. Стратегија развоја по-

казала је да је Златибор данас 

лидер у оквирима српског тури-

зма, а наша жеља је да изађемо 

из националних оквира са по-

нудом и садржајима. Гондола и 

пројекат геотермалних вода си-

гурно ће нас сврстати у светске 

туристичке центре, што нама и 

јесте био дугорочни циљ. По-

требно је много времена, рада 

и одрицања, али за сада ми смо 

на добром путу. Оцене иностра-

них гостију и стручне јавности 

Златибор пласирају на сам врх”. 

Стаматовић најављује да ће у 

наредном периоду више ради-

ти на томе и већу пажњу пос-

ветити комуналној хигијени. 

Као и контроли понеких од-

ступања од грађевинских доз-

вола: „То нам не иде у прилог, 

али надамо се да ће и закон-

ска решења ићи у правцу заус-

тављања бесправне градње, да 

би они који раде мимо грађе-

винске дозволе били адекватно 

кажњени”. м. ј.

Догодине истражна бушотина 
геотермалне воде

Геотермалне воде су развој-
на шанса Златибора, али идеја 
о њима није нова, објашњава 
Милан Стаматовић: „Озбиљ-
нијим организовањем туризма 
на Златибору и називом места 
Воде (Краљеве, па Партизан-
ске) говори се о томе да су и 
наши преци знали да је Злати-
бор богат водом, али нису били 
у прилици да то научно и пот-
крепе.Ми смо у сарадњи са Ру-
дарско-геолошким факултетом 
и међународним стручњацима 
научно поткрепили ту теорију 
и одредили три локације које 
су најперспективније. Као што 
је за све потребно време, тако 
је било потребно и за ову ин-

вестицију. У наредној години 
кренућемо са истражном бу-
шотином, а до сада смо ура-
дили много тога на припреми 
овог пројекта. То је један вели-
ки и важан подухват који под-
разумева озбиљне припреме 
као што је и изградња гондо-
ле. Уз велику подршку народа, 
грађана, инвеститора, надам 
се да ћемо у наредној години 
моћи да реализујемо пројекат 
изградње гондоле и започети 
бушотину. А важно је истаћи да 
оба пројекта имају статус на-
ционалнг карактера, али то ак-
туелна државна власт није пре-
познала, а странци јесу”, каже 
председник. 
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Пи ше се и при ча ши-

ром Ср би је да је Зла-

ти бор нај по се ће ни ја 

срп ска пла ни на: да оба ра ре-

кор де у ту ри стич кој по се ти, 

при вла чи све ви ше стра на ца, 

зна чај но уна пре ђу је са др жа-

је, да се ов де гра де и отва ра-

ју но ви ту ри стич ки објек ти...

О тим на шим ве ли ким до-

ме ти ма пра ви са го вор ник је 

Ар сен Ђу рић, ду го го ди шњи 

ди рек тор Ту ри стич ке ор га-

ни за ци је Зла ти бор, са да на 

функ ци ји за ме ни ка пред-

сед ни ка оп шти не Ча је ти-

на. То ком ње го вог ру ко во ђе-

ња ту ри змом нај по се ће ни је 

пла ни не ту ри стич ка по се та 

је стал но ра сла, а но ви са др-

жа ји при ла го ђе ни зах те ви ма 

са вре ме ног го ста, оства ре ни 

зна чај ним ула га њи ма ло кал-

не са мо у пра ве, упот пу ни ли 

су зла ти бор ску по ну ду. 

Зна чај на ула га ња  
у ин фра струк ту ру

Ђу рић нај пре су ми ра да је у 

по след њих 10 го ди на број го-

сти ју и број оства ре них но ће-

ња на Зла ти бо ру по ве ћан за 

80 од сто. Та квим по дат ком се, 

не ма сум ње, ни је дан цен тар 

у Ср би ји не мо же по хва ли ти.

- Ови по ка за те љи ту ри стич-

ког на прет ка стал но су ра сли, 

да би 2015. го ди не по стиг нут 

ре корд: та го ди на је би ла ре-

корд на по бро ју но ће ња у 

исто ри ји зла ти бор ског ту ри-

зма. Али ту ни смо ста ли, на-

ста вље на су ула га ња у по ну-

ду и стал не про мо ци је. Са да 

нам, ка ко сто је ства ри, пред-

сто ји но ви ре корд, јер је у овој 

го ди ни за још 20 од сто ве ћи 

број го сти ју Зла ти бо ра не го у 

про шлој ре корд ној – ка же за 

‘’Зла ти бор ске ве сти’’ Ар сен 

Ђу рић.

Као кључ не раз ло ге за та-

кав кон стан тан тренд ра ста 

по се те он ви ди зна чај на ула-

га ња у ин фра струк ту ру, олак-

ша не и упро шће не про це ду-

ре за из да ва ње гра ђе вин ских 

до зво ла, као и фи нан сиј ске 

олак ши це за ин ве сти то ре ко-

ји ов де гра де хо те ле. 

- Уз то, из гра ђе но је на де-

се ти не ки ло ме та ра пе шач-

ких и би ци кли стич ких ста за, 

три ку па ли шта у не по сред ној 

бли зи ни Зла ти бо ра, уре ђе ни 

су Сто пи ћа пе ћи на и во до пад 

у Го сти љу, ре кон стру и са на цр-

ква брв на ра у Ја бла ни ци, из-

гра ђен са вре ме ни ауто-камп 

ко ји стра не го сте по себ но 

при вла чи, ура ђе но не ко ли ко 

ви ди ко ва ца са мо би ли ја ром, 

по ста вље но ви ше те ре та на на 

отво ре ном, адре на лин ских 

пар ко ва (‘’Ди но парк’’, ‘’Аван-

ту ра парк’’), деч јих игра ли-

шта... Из гра ђен је и пот пу но 

опре мљен Ски-цен тар ‘’Тор-

ник’’ са свим са др жа ји ма. 

По след њих го ди на до би ли 

смо но ве мо дер не сме штај не 

ка па ци те те, хо те ле и апарт-

ман ске ком плек се (‘’Иди ла’’, 

‘’Мир’’, ‘’Ирис’’, ‘’Монс’’, ‘’Тор-

ник’’, ‘’Зла ти бор ски ко на ци’’, 

‘’Је ле на Ан жуј ска’’), а адап ти-

ра ни су ре но ми ра ни објек ти 

по ко ји ма је пла ни на пре по-

зна тљи ва (‘’Па ли сад’’, ‘’Мо на’’, 

‘’Олимп’’, ‘’Ду нав’’, ‘’Сту дент-

ско’’). Уско ро по чи ње град ња 

гон до ле ко ја ће про ме ни ти 

имиџ чи та вог ме ста и пред-

ста вља ти зна чај ну но ви ну у 

по ну ди Зла ти бо ра. Но ве са-

др жа је до био је не са мо ту ри-

стич ки цен тар пла ни не, већ и 

окол на ме ста и из ле ти шта до 

ко јих се лак ше сти же ас фалт-

ним пу те ви ма. Ве ли ки по сло-

ви су, да кле, ура ђе ни и по мак 

је по стиг нут. А све то је пра-

ће но ин тен зив ном про мо тив-

ном кам па њом о са др жа ји ма 

Зла ти бо ра, ка ко у зе мљи та ко 

и у ино стран ству – на во ди за-

ме ник пред сед ни ка оп шти не 

Ча је ти на.

Ре кор ди у по се ти се оства-

ру ју, али ту се не ста је. Већ 

је на пра вље но низ пла но ва 

за бу ду ћи ту ри стич ки за мах 

пла ни не. Ту Ђу рић од кључ-

них пред сто је ћих по сло ва из-

два ја сле де ће:

- Већ је из ве сно из ме шта ње 

по сто је ће ауто бу ске ста ни це 

на Зла ти бо ру и из град ња но-

ве, што до при но си отва ра њу 

про сто ра у цен тру за по треб-

не са др жа је. За тим, с об зи-

ром да све ви ше спорт ских 

По се та Зла ти бо ру у по след њој  
де це ни ји без ма ло удво стру че на

Про шла го ди на ре корд на у исто ри ји пла ни не, ова још бо ља. – Ар сен Ђу рић као кључ не раз ло ге 
за кон стан тан тренд ра ста по се те ви ди зна чај на ула га ња у ин фра струк ту ру, упро шће не  

про це ду ре за из да ва ње гра ђе вин ских до зво ла, као и фи нан сиј ске олак ши це  
за ин ве сти то ре ко ји ов де гра де хо те ле 

арсен Ђурић: У по след њих 10 го ди на 
број го сти ју и број оства ре них но ће ња 

на Зла ти бо ру по ве ћан за 80 од сто.  
Та квим по дат ком се, не ма сум ње,  

ни је дан цен тар у Ср би ји  
не мо же по хва ли ти
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Хотел „мона”

Хотел „Идила”Хотел „Палисад”

еки па ов де оба вља сво је при-

пре ме гра ди ће мо и спорт ску 

ин фра струк ту ру: но ве те ре не 

за фуд бал, те нис и дру ге. Већ 

смо за по че ли град њу мул-

ти функ ци о нал ног објек та 

Омла дин ско-кул тур ног цен-

тра, ко јим ће се до би ти са-

вре ме ни ‘про сто ри за ра зно-

вр сне про гра ме. 

Изградња аква парка  
и голф терена

Оп шти на Ча је ти на је сво-

јим Пла ном де таљ не ре гу ла-

ци је пред ви де ла две ло ка ци је 

за из град њу аква пар ка, та ко 

да је са да у пла ну да се тра жи 

ин ве сти тор ко ји би гра дио по 

мо де лу при ват но-јав ног парт-

нер ства. По треб но је, та ко ђе, 

тра жи ти и ин ве сти то ре за из-

град њу голф те ре на, по истом 

мо де лу, у ко ме оп шти на да је 

зе мљи ште и ко му нал но опре-

ма ње, а ин ве сти тор гра ди. Од 

зна ча ја за ту ри зам Зла ти бо ра 

је и оче ки ва ни по че так авио-

са о бра ћа ја на аеро дро му По-

ни кве, с тим што сма трам да 

је по треб но до вр ши ти и из-

град њу ма лог спорт ског аеро-

дро ма на Зла ти бо ру, те из гра-

ди ти хе ли о дром.

Ђу рић, уз ре че но, до да је да 

се ка пи тал ним оп штин ским 

про јек ти ма: град њом гон до-

ле и ре ша ва њем во до снаб де-

ва ња са из во ри шта Су шич ко 

вре ло, за ту ри сте отва ра но во 

атрак тив но под руч је. Реч је о 

Риб нич ком је зе ру, где ће би ти 

ме ђу ста ни ца гон до ле. Кад за-

жи ви во до снаб де ва ње са Су-

шич ког вре ла то је зе ро уве-

шће се у ту ри стич ке свр хе, уз 

из град њу спорт ског ком плек-

са и јед ног озбиљ ног ри зор та 

на том под руч ју.     

На пи та ње чи ме се још мо-

же до при не ти ства ра њу што 

по вољ ни је сли ке о ту ри зму 

Зла ти бо ра, он од го ва ра да 

је због пре те ра не ур ба ни за-

ци је са мог цен тра пла ни не 

сва ка ко нео п ход но гра ди ти 

ста зе, лет њи ков це, ку па ли-

шта те уре ђи ва ти ло ка ли те-

те у не по сред ном окру же њу 

ка ко би се сма њио пре ве ли-

ки при ти сак ту ри ста на стро-

ги цен тар. 

– Сма трам да је по треб но из-

ме ни ти пла но ве ге не рал не и 

де таљ не ре гу ла ци је у сми слу 

сма ње ња спрат но сти обје ка та 

у цен тру, чи ји спо ља шњи из-

глед тре ба стро жи је де фи ни-

са ти. Што се ти че про мо ци ја, 

у на ред ном пе ри о ду нео п ход-

но је ин тен зи ви ра ти мар ке-

тин шке и про мо тив не ак тив-

но сти, по себ но у ино стран ству, 

ка ко би се сви ти са др жа ји на 

пра ви на чин пред ста ви ли, али 

и по пу ни ли на ши сме штај ни 

ка па ци те ти ко ји су у овом тре-

нут ку пре ве ли ки за срп ско ту-

ри стич ко тр жи ште – за кљу чу је 

Ар сен Ђу рић. м. ј.
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Од гондоле између Зла-

тибора и Торника,најду-

же панорамске на свету 

и јединствене атракције у коју 

општина Чајетина из сопстве-

них средстава улаже око 13 ми-

лиона евра, очекује се да буде ва-

жан садржај златиборске пону-

де и замајац новог туристичког 

развоја. Оно што је у припрем-

ним пословима и набавци опре-

ме за гондолу било до ове локал-

не самоуправе, то је ефикасно и 

урађено, али држава није тако 

експедитивна, па њене институ-

ције последњих месециуспора-

вају даље активности и почетак 

градње.

Шта се сада догађа око тог 

пројекта капиталног за општи-

ну Чајетина и туризам Златибо-

ра, питали смо Бојану Божанић, 

директорку ЈП ‹›Голд гондола 

Златибор››. Она најпре подсећа 

да је општина Чајетина, као ин-

веститор пројекта гондоле, по до-

ношењу решења о утврђивању 

јавног интереса за трасу гондоле 

очекивала да ће поступак бити 

убрзан и процедура унапређена, 

те да ће се дозвола за изградњу 

брзо добити.

– Министарство је преузело 

активности што се тиче изда-

вања потребних  папира. Издали 

су локацијске услове као и друго 

што је било потребно како бис-

мо ми што пре добили грађевин-

ску дозволу. Али код различитих 

институција, без неких посебних 

разлога, инвестиција је укочена 

у тој папирологији  – објашњава 

Бојана и наставља:

- Будући да смо ми кроз наше 

локацијске услове дефиниса-

ли да ће бити  пет фаза за из-

градњу гондоле, тако смо и по-

кренули активности, од првог 

корака. Међутим, иако смо до-

били све потребне сагласности 

од институција, односно јавних 

предузећа која су власници/ко-

рисници земље на поменутом 

делу трасе, иако смо уплатили 

накнаду која је била потребна за 

то и решили  имовинско-правне 

односе, ми ипак не можемо да 

укњижимо то земљиште, на на-

чин какo би то требало, по ре-

шењу о јавном интересу, однос-

но на најбржи начин. Овакве 

препрека не морају да постоје. 

Процедура која се спроводи је 

редовна, али у свакој од репу-

бличких институција се закас-

ни по неколико дана, у катастру 

и нешто дуже, и прођоше роко-

„Што се тиче општине Чајетина, ми смо урадили све што 
је потребно, али државне институције не одговарају на 

наш пројекат онако како би то требало у складу са јавним 
интересом пројекта гондоле који је  од националног 

значаја’’, каже Бојана Божанић

Гондола замајац новог 
туристичког развоја

бојана божанић
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ви. Све оно што смо ми до сада 

могли да радимо у оквиру на-

ших служби, то је одрађено екс-

пресно, такође све што је рађено 

са ЈП „Србијашуме“ било је мак-

симално брзо. 

По њеним речима, што се тиче 

друге или треће фазе изградње 

гондоле, а када је реч о решавању 

имовинско-правних односа,  по-

стоје одређене жалбе које се на-

лазе у Министарству финансија 

што поново изискује чекање и 

прави застој у реализацији. 

- Иако су прошли сви рокови 

за жалбу Министарству финан-

сија, добили смо само 3 одгово-

ра, и недостаје одговор на жалбе 

ПК Златибора и друга два преду-

зећа, што значи да се и даље се 

не излази у сусрет инвестицији 

од јавног интереса. Процедура 

би требало да буде максимално 

убрзана, што у пракси није тако. 

Оно што је невероватно је да нај-

више проблема имамо на држав-

ном земљишту,  мада смо по ло-

гици ствари очекивали да неће 

бити тако. А реч је о инвестицији 

која ће донети добробит не само 

општини Чајетина, већ и целом 

Златиборском округу, па и Србији 

–наглашава директорка ‹›Голд 

гондоле Златибор››  и додаје:

- Следећи проблем који се на-

довезује односи се на проблем 

са земљиштем ПК „Златибор“, 

где је тек после пар година зака-

зано рочиште у Управном суду 

за решавање питања имовине 

за 18.11. и одложено за 21.12.

за решавање питања државног 

земљишта, где је ПК “Златибор“ 

држалац на највећем делу тих 

парцела.То су проблеми које 

не можемо да решимо, јер се 

Правобранилаштво прогласи-

ло ненадлежним за такве ст-

вари.Ми се налазимо у незгод-

ној позицији јер не можемо да 

улазимо у решавање имовин-

ско-правних односа без ,,дру-

ге›› стране, односно државе, ни 

да тражимо дозволу  на тим де-

ловима трасе будући да се гото-

во половина стубова налази на 

овом земљишту преко кога пре-

лази жица.Ми смо одредили и 

приступне путеве, тачно су де-

финисане локације куда ће се 

приступати стубовима, где ће 

они бити, урађени су урбанис-

тички пројекти за почетну ста-

ницу, крајњу и међустаницу.

Што се тиче општине Чајети-

на, закључује Бојана Божанић, 

ми смо урадили све што је по-

требно, али државне институ-

ције не одговарају на наш проје-

кат онако како би то требало у 

складу са јавним интересом овог 

пројекта који је  од националног 

значаја. м. ј.

Сви папири до пролећа,  
тада и радови на гондоли

- Лично сам сматрала да ће државне институције поштовати 
рокове, па смо према томе и давали неке прогнозе када се могу 
очекивати радови.Ако узмемо у обзир да су сви ти рокови про-
бијени и да немамо више никаквих могућности да утичемо на то, 
ипак мислим да ћемо за један део трасе свакако моћи да добије-
мо грађевинску дозволу до краја ове године, без обзира колико 
то споро ишло. Ипак се крећемо у неком правцу напред. Доста 
тога зависи и од одговора Министарства финансија на жалбе ПК 
„Златибора” и других предузећа . Оно што је дефинитивно, то је 
да ће сви папири бити комплетирани до пролећа и да ће тада 
почети радови. Оно што смо ми желели, а било је и потпуно ре-
ално још у августу месецу, то је да почнемо радове на најтежем 
делу трасе, са врха Торника до подножја, али нисмо очекивали 
овакве препреке од државних институција. Као да се потајно 
постављају одређене препреке, а и не ради се довољно брзо. И 
ми радимо у  администрацији и знамо ако је нешто хитно, коли-
ко брзо и на који начин службеници могу да одраде неки посао. 
Искрено верујем да можемо у овој години завршити део  имо-
винско-правних односа,али свакако конкретни и велики радови 
могу почети тек на пролеће – најављује за „Златиборске вести” 
Бојана Божанић.

Произвођеч опреме за гондолу, француска ком-
панија ‹›Пома››, до сада је по уговору испоручио 
готово комплетну опрему. Нису испоручене ка-
бине и сајла, али то је део ранијег договора да ти 
делови опреме буду у њиховом складишту  док 
не дође време за уградњу. 

 - Произвођачи опреме се труде да буду стрпљи-
ви, јер је њима у интересу да радови крену, јер је 
њиховом динамичком плану пуштање у рад ком-
плетне инсталације . Без обзира на извођача радо-
ва, они морају пратити како се изводе радови, бити 
присутни током монтаже, пратити све активности и 
пустити у функцију комплетну инсталацију. Све ће 
се радити под њиховим надзором, и у грађевин-
ском, машинском и електро делу – објашњава Боја-
на Божанић, па истиче и послове извођача радова: 

 -Извођач радова већ реализује одређене при-
премне активности на терену, планира куда и ко-
лико ће се приступним путевима просецати дело-
ви шумског земљишта због безбедности жичаре. 
Завршена је пројектна документација-Главни 
пројекат који ће уз решене имовинско-правне 
односе бити достављен министарству ради по-
кретања процедуре за издавање грађевинске доз-
воле, у том тренутку и за почетак радова. Поред 
тога, обавеза извођача је да ради кабл-вод за до-
вод струје до међустанице за шта имамо пројекте, 
остало је још само да се реше имовинско-прав-
ни односи на парцели ПК „Златибор“као држао-
ца, што представља велики проблем, иако је све 
друго спремно. Очекујемо да ћемо овај проблем 
разрешити убрзо.

Стрпљење произвођача опреме за гондолу
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Кад се говори о развоју ви-

соког туризма на Злати-

бору, рекордима у посети 

и улагањима инвеститора у нај-

модерније капацитете као усло-

ву лидерства у овој делатности, 

неизоставно је помињање хотела 

„Торник”, првог са пет звездица на 

планини. Погледе привлачи ово 

моћно здање на узвишењу пу-

та изнад пијаце, наспрам хотела 

„Вис” и „Президент”, сачињено од 

низа грађевина с којих пуца ви-

дик на највиши златиборски врх. 

„Алко група”, инвеститор „Тор-

ника”, десетине милиона евра 

уложила је у овај објекат на коме 

је и током градње, која је при 

крају, приметно да ће бити нешто 

посебно. Више угледних српских 

производних фирми окупља 

„Алко група”, а значајне послове 

има и у туризму где стално ин-

вестира у нове савремене садр-

жаје. С власником „Алко групе” 

Мирољубом Алексићем разгова-

рали смо за „Златиборске вести” 

о туризму на Златибору и градњи 

хотела „Торник”.

Алексић најпре подсећа да је 

градња овог хотела почела 2008. 

године, првим земљаним радо-

вима тада овде обављеним. Пр-

вобитна дозвола за градњу тада 

је гласила на само 2.000 метара 

квадратних. После великих ула-

гања и обављених радова наме-

ра је да у наредној години хотел 

„Торник” буде отворен за госте. 

- Очекујем да вредност ове ин-

вестиције вероватно буде преко 

50 милиона евра. Надам се да ће 

ово бити први хотел са пет звез-

дица, као и да ће доћи и дру-

ги инвеститори који ће подићи 

ниво хотелске понуде и туризма. 

Очекујем, такође, да са ауто-пу-

тем, аеродромом и гондолом по-

нуда буде на још вишем нивоу – 

напомиње власник „Алко групе”, 

па на питање зашто се одлучио 

за велика улагања у Златибор 

кратко одговара: – Популарна и 

атрактивна туристичка дестина-

ција, која перспективно може и 

даље да се развија.

Најпосећенија планина, јасно 

је, много добија једним овако вр-

хунским смештајним садржајем. 

Постојећи хотелски капацитети 

су, свакако, квалитетни и познати, 

али сваки искорак у понуди значи 

туристичком центру. Шта ће гости-

ма понудити хотел „Торник”?

- Садржај хотела ће бити кон-

гресни, велнес и спа туризам, са 

више ресторана. А сам хотел ће 

имати више од 400 соба и апарт-

мана – најављује Алексић.

Упитан каква су му искуства 

у сарадњи са општином Чајети-

на током градње „Торника” и шта 

саветује другим инвеститорима, 

власник „Алко групе” каже:

  - Сарадња је максимално коре-

ктно, без примедби. Или да се на-

шалим: примедба је да су сви по-

сланици из СНС и СПС гласали на 

Скупштини да нас због категори-

зације и висине улагања општина 

ослободи комуналија, а владајућа 

општинска већина за само 50 од-

сто. Што је и усвојено. Но, важно је 

да је донет закључак да ће сви бу-

дући инвеститори који буду гра-

дили хотеле од пет звездица бити 

ослобођени тих давања. Како је и 

у целом региону!

Нашег саговорника питали 

смо на крају када можемо очеки-

вати отварање хотела „Торник”. – 

У другој половини следеће годи-

не – најављује Мирољуб Алексић.

м. ј.

Догодине се отвара хотел „Торник”, 
први са пет звездица

Власник „Алко групе” Мирољуб Алексић каже да ће вредност те инвестиције бити преко  
50 милиона евра, као и да ће хотел имати више од 400 соба и апартмана

Златибор је  
популарна  

и атрактивна  
туристичка  

дестинација која  
перспективно може  
и даље да се развија
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После рекордног лета и 

добро посећене јесени, 

туристички Златибор 

очекује и успешна зимска се-

зона. Увод у њу биће спектаку-

ларне новогодишње вечери, са 

сјајним програмима и десети-

нама хиљада окупљених, какве 

и приличе  најпосећенијој пла-

нини и најразвијеној општини. 

На конференцији за новина-

ре, која је одржана 18. новем-

бра у просторијама Туристич-

ке организације Златибор, било 

је речи о новогодишњим деша-

вањима и предстојећој зимској 

туристичкој сезони на Злати-

бору. Медијима су се обратили 

заменик председника општине 

Чајетина Арсен Ђурић, дирек-

тор Туристичке организације 

Златибор Владимир Живано-

вић и руководилац Ски-центра 

‘’Торник’’ Бранко Благојевић.

Ђурић је овом приликом ис-

такао да чајетинска општина 

и ТО Златибор и овога пута за 

новогодишње празнике орга-

низују квалитетан програм на 

Краљевом тргу, са циљем по-

већања броја гостију и поди-

зања квалитета услуге.

„За све оне који буду желе-

ли да Нову годину дочекају на 

отвореном 31. децембра насту-

па Харис Џиновић, а у поноћ 

дувачки оркестар Марка Гли-

горијевића, уз величанствени 

ватромет, кувано вино и ра-

кију. Обећавамо да ће провод 

бити изузетно добар.и 1. јану-

ара, када увече наступа група 

„Рибља Чорба“, а 2. јануара уве-

че концерт ће одржати Жељко 

Јоксимовић“, додаје Ђурић.

Поред тих концерата на 

Краљевом тргу, директор ТО 

Златибор Владимир Живано-

вић најавио је низ других ма-

нифестација и садржаја. По 

први пут ове године биће орга-

низован фестивал „Шанкање“ 

(S(h)ankanje) који се одржава у 

периоду од 15. до 18. децембра.

„Шанкање је фестивал кон-

ципиран тако да се у троднев-

ном дружењу на Златибору 

организује низ активности и 

манифестација. Централни 

догађај биће концерти одржа-

ни у Спортској хали „Wai Tai“ 

на Златибору. Отварање фес-

тивала је предвиђено за 15. де-

цембар на Краљевом тргу , док 

ће 16. са почетком у 22 часа у у 

Спортској хали „Wai Tai“ насту-

пити Наташа Беквалац. Поред 

ње, биће још низ атрактивних 

извођача и концерата. Цео фес-

тивал пратиће целодневна дру-

жења на Краљевом тргу, али и 

излети до оближњих локалите-

та и атракција Златибора“.

Гости Златибора који ће то-

ком новогодишњих празни-

ка боравити на овој планини 

имаће прилику да посете и 

Ски-центар ‘’Торник’’, који је за 

љубитеље скијања припремио 

одређене попусте.

„Сезона се отвара од 22. до 

24. децембра манифестацијом 

‘’Ски опенинг’’. У том периоду 

биће попуст на ски карте од 70 

одсто. Такође, имамо манифе-

стације током зимске сезоне 

под називом „Топ ски викенди“. 

Њихови термини су од 12. до 15. 

јануара, од 26. до 29. јануара, од 

23. до 26. фебруара, од 9. до 12. 

марта и од 30. марта до 2. апри-

ла. Током ових промо викенда 

‘’Скијалишта Србије’’ одобравају 

попуст 20 одсто на тродневне и 

четвородневне ски карте“, каже 

руководилац Ски- центра ‘’Тор-

ник’’ Бранко Благојевић.

Свима који одлуче да ове 

зиме посете Златибор отво-

рена су врата многих хоте-

ла, одмаралишта, ресторана 

и апартманских коначишта, 

који су припремили комфоран 

смештај и занимљиве садржаје. 

Цене смештаја прилагођене су 

свачијем џепу. Примера ради, 

цене вишедневних аранжма-

на базиране на полупансиону 

крећу се од 12 000 динара у хо-

телима нижих категорија до 48 

000 динара у хотелима најви-

ших категорија. Апартмани се 

могу изнајмити по цени од 40 

евра дневно па навише.

Драгана росић

На најпосећенијој планини 
најбољи новогодишњи програм
На Краљевом тргу Нова година ће бити дочекана уз Хариса Џиновића, првог увече наступа 

„Рибља чорба”, а другог Жељко Јоксимовић, најавио Арсен Ђурић. – Атрактивни извођачи  
на фестивалу „Шанкање”, попусти у Ски-центру „Торник” 

Госте Златибора очекује богат новогодишњи програм 

Жељко јоксимовић на дочеку 2007. на Краљевом тргу,  
сада наступа 2. јануара 2017. 
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На Златибору је  потписан уговор о до-

дели бесповратних средстава у окви-

ру ‘’ABD Grant sheme’’. Реч је о преко-

граничним регионима „Дрина – Тара“ и Дри-

на- Сава“. Учествовало је 17 пројеката са 27 

корисника, а партнери Туристичке органи-

зације Златибор у пројекту су Туристичка ор-

ганизација Ужице и Туристичко удружење 

Гостиље. Вредност тог заједничког пројекта 

је око 20.000 евра.

Уговор о додели бесповратних средстава 

у оквиру ‘’ABD Grant sheme’’ потписало је 27 

корисника из пограничних општина Србије, 

Босне и Херцеговине и Црне Горе, а укупна 

вредност грантова износи 266.000 евра.Ко-

рисници у обавези да уложе око 25 одсто 

средстава, с тим што су им подршку обезбе-

диле поједине локалне самоуправе.

Туристичка организација Златибор са 

партнерима ТО Ужице и ТУ Гостиље апли-

цирала је на заједничком пројекту вредном 

20.000 евра, у коме су пројекти ТО Златибор и 

ТУ Гостиље вредности  око 18.000 евра. Вред-

ност гранта за златиборску туристичку је око 

6.000, а за гостиљско удружење око 7.000 евра.

„ТО Златибор ће овим пројектом ренови-

рати коначиште, своје смештајне капаците-

те. Биће набављен нов намештај и адаптира-

на зграда, а друга фаза пројекта је уређење 

родне куће Димитрија Туцовића у 

Гостиљу, где такође ТО Зла-

тибор учествује са око 10 

одсто од укупне вред-

ности радова“, каже 

Владимир Жива-

новић, директор 

ТО Златибор.

Туристичко 

удружење Гос-

тиље ће пројек-

том ставити у 

функцију инте-

гралне туристичке 

понуде региона култур-

но добро изузетног значаја, 

родну кућу Димитрија Туцовића 

у овом селу. Тиме ће удружење створити ус-

лове за стварање додатног извора прихода од 

продаје улазница посетиоцима, које ће ула-

гати у развој туристичке понуде и промо-

ције села Гостиље. Реализоваће припремне, 

тесарске и конзерваторске радове на крову 

родне куће Димитрија Туцовића у складу са 

инструкцијама наведеним у Пројекту сана-

ције и конзервације добијеним од Републич-

ког завода за заштиту споменика кул-

туре из Београда. Живановић 

каже да ће добијена сред-

ства бити сасвим до-

вољна за комплетан 

завршетак радова 

и да су припрем-

не фазе већ завр-

шене. Са радови-

ма се креће када 

време то дозволи, 

а рок за завршетак 

је 11. мај наредне го-

дине.

Што се тиче Ужица, 

овај град такође има исто-

ријски мотив у пројекту. „Оно што 

је јако значајно за нас је да Ужице покушава 

да се позиционира на туристичком тржишту 

као један од најзначајнијих градова везаних за 

други светски рат и његову историју, због саме 

Ужичке републике и Народног музеја са по-

ставком која заиста представља један значајан 

ресурс, као и са Спомен комплексом Кадињача. 

Ми покушавамо са нашим партнерима са Зла-

тибора и из Гостиља да оживимо овај вид тури-

зма“, каже Бобан Перишић, директор ТО Ужице.

А о квалитету целог подухвата који обухва-

та 27 корисника говорио је менаџер пројекта 

Александар Дамњановић: „Искуства су сва-

како позитивна, обзиром да је партнерство 

било једно од императива прекограничне 

сарадње. Сада су биле могуће и индивиду-

алне апликације. Мислим да су апликанти 

заиста озбиљно схватили ову причу и доста 

квалитетно припремили своје пројекте“, каже 

Дамњановић и додаје да је укупна вредност 

свих пројеката, и грантова и средстава корис-

ника, око 400.000 евра.  

Средства за грант кориснике обезбеђена су 

кроз ‘’ABD Grant sheme’’ коју спроводи Стална 

радна група за регионални развој(SWG) у Југо-

источној Европи, у партнерству са Немачком 

агенцијом за међународну сарадњу (GIZ), а у 

оквиру пројекта „Рурални развој кроз инте-

грисано управљање шумским и водним ресур-

сима“ (LEIWW), уз финансијску помоћ немач-

ког федералног Министарства за економски 

развој и сарадњу (BMZ). Н. Џелебџић

Туризам Гостиља оживљава 
партнерством

Средствима из прекограничног пројекта биће обновљена родна кућа Димитрија Туцовића

родна кућа Димитрија Туцовића

Туристичка организација Зла-
тибор са партнерима То Ужице 
и ТУ Гостиље аплицирала је на 
заједничком пројекту вредном 
20.000 евра, у коме су пројекти 

То Златибор и ТУ Гостиље 
вредности  око 18.000 

евра
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Лек за „сла бу тач ку’’ пу та кроз Трип ко ву
Пу та ри су ових да на ра ди ли на ре кон-

струк ци ји де ла пу та кроз Трип ко ву, и то 
оне „сла бе тач ке’’ ку да се због су же ња је два 
про ла зи ло. То је де о ни ца у бли зи ни Крн де 
и бра не Врут ци, од ме ста зва ног Крст до 
одва ја ња за Цве ти ће, где су при ли ком град-
ње це во во да од Су шич ког вре ла ка Ужи цу 
2014. го ди не те шка те рет на во зи ла оште-
ти ла и пот пу но су зи ла овај део пу та. Ула га-
њем оп шти не Ча је ти на са да су ма ши не из-
во ђа ча ра до ва, пред у зе ћа ‘’Пу те ви Ужи це’’, 
са ни ра ле и про ши ри ле ову де о ни цу. Урав-
на та је под ло га ко јом се без те шко ћа ову да 
про ла зи и све при пре мље но да на про ле ће, 
чим поч не гра ђе вин ска се зо на, овај део пу-
та бу де и ас фал ти ран. м. ј.

Кров цркве обновљен,  
фрескописање предстоји

Радови на замени крова цркве Светог 

Архангела Гаврила у Чајетини приво-

ди се крају, али  тиме се не завршавају 

планирани послови. Ова црква стара 126 го-

дина није фрескописана, а намере су – након 

кречења које ће уследити – да осликавање, на 

радост парохијана, буде и остварено.  О тим 

плановима смо разговарали са протојерејем 

Драгишом Ђуричићем, старешином храма у 

Чајетини.

„Ова 2016. година биће веома позитив-

но обележена у историји чајетинске цркве, 

јер смо почели велику обнову овог храма“, 

каже отац Ђуричић, додајући да је након 

покривке црквеног крова бакром у плану 

и уређење дворишта цркве које би требало 

да буде и лепо  и функционално. „Ми ћемо 

овде испред храма направити једну продав-

ницу свећа. Урадићемо и једну просторију 

за паљење свећа. јер када будемо осликали 

цркву више нећемо моћи да палимо свеће у 

храму да не бисмо имали проблем око одр-

жавања фресака“. 

Због ових радова двориште је морало бити 

раскрчено, па је исечено је неколико борова 

који су временом својим корењем оштетили 

делове тротоара и фасаде цркве.

До сада је завршен главни део посла на 

прекривању храма. Замењен је део дотрајале 

кровне конструкције, кров је подашчан, ставље-

на је заштитна фолија и преко ње постављен 

бакар. Упоредо су кренули и унутрашњи радо-

ви. Првобитни план био је да се црква само ок-

речи, али су слојеви креча превише испуцали 

па самим тим зидови не би били спремни за 

фрескописање које је у плану.

„Кад смо видели да морамо да ољуштимо зи-

дове од претходног кречења и да их доведемо у 

равно стање, одлучили смо  да прикупимо још 

средстава, ољуштимо зидове до малтера да би 

ставили подлогу која је на воденој бази. Преко 

ње да ставимо лепак армиран са мрежицом, 

затим долази глетовање у ‘’две руке“, па шмир-

глање и премазивање акрилом, јер ће ослика-

вање цркве бити на акрилној бази“.

За све планиране радове потребно је дос-

та времена и додатних средстава, али како 

каже протојереј чајетинског храма, оно што 

народ жели да уради биће, уз Божју помоћ, и 

урађено. Велика је подршка у сваком смислу 

до сада стизала од локалне самоуправе, ста-

новника општине Чајетина, као и од преду-

зећа – друштвених и приватних.

„Највише радује то што је преко пет стоти-

на људи, посетилаца овога храма, уписано у 

књигу добровољних прилога и ја, као свеште-

ник, веома сам поносан и желим да се захва-

лим свима онима који су узели учешће и по-

мажу обнову храма“, истакао је отац Ђуричић.

м. р. Луковић
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Заштитник грађана Саша 

Јанковић посетио је 4. но-

вембра општину Чајети-

на. У разговору са председником 

Миланом Стаматовићем упо-

знат је са проблемима које ова 

локална самоуправа има. Он је 

обећао помоћ за решавање поје-

диних питања, попут ангажо-

вања да установи зашто толико 

дуго трају поступци око гондоле 

и спорног земљишта на Злати-

бору, не кријући да је импреси-

ониран упорношћу председника 

општине на заштити општих ин-

тереса у овом крају. Јанковић ис-

тиче да је општина Чајетина јед-

на од ретких локалних самоупра-

ва чији грађани немају проблем 

са заштитом, јер подаци говоре 

да је свега неколико нерешених 

случајева где су грађани тражи-

ли заштиту, те да су ти пробле-

ми углавном административне 

природе.

По речима заштитника грађа-

на који већ 10 година обилази 

општине и градове по Србији, 

разлог ове његове прве посете 

Чајетини је да види да ли може 

да помогне да се права становни-

ка ове општине брже и ефикас-

није остварују.

„Изузетно је мали број при-

тужби из Чајетине и први разлог 

моје посете био је да проверимо 

да ли је то због тога што грађа-

ни не знају коме могу да се жале 

или што нема пуно проблема. 

У разговору са председником 

општине договорили смо како 

даље да поступамо, а ради се о 

веома малом броју жалби које 

се односе на  уобичајне админи-

стративне проблеме, и то ће бити 

решено“, рекао је Саша Јанковић.

Oмбудсман:  
На располагању сам 

Упитан да ли је чајетински 

председник затражио помоћ 

по питању заштите државног 

земљишта на Златибору, Јанко-

вић је одговорио: „Ја стојим на 

располагању да  свака неправил-

ност у раду државне администра-

ције и државних министарстава, 

као и евентуална неблаговреме-

ност у ради тих институција  буде 

исправљена по поступцима кон-

троле које водим. Председник је 

обавештен о начину на који то 

Заштитник грађана: Велика 
упорност председника општине  

у заштити општих интереса
„Ретко је видети да неко као Милан Стаматовић са толико упорности не допушта да се неки 

давни процеси, који можда нису спроведени у најопштијем интересу, окончају на штету интереса 
грађана овог краја. У том настојању он има сваку моју подршку“, рекао Саша Јанковић у Чајетини

У два де сет јед ној ме сној за
јед ни ци оп шти не Ча је ти на 

27.но вем бра одр жа ни су из бо
ри за чла но ве са ве та ме сних за
јед ни ца. Ови из бо ри про те кли 
су у до број ат мос фе ри, а по
ред чла но ва ко ми си је на шест 
би рач ких ме ста би ли су и по
сма тра чи. Фор ми ра ње са ве та и 
из бор пред сед ни ка ме сних за
јед ни ца оче ку је се до сре ди не 
де цем бра.

 За из бо ре чла но ва са ве та 

ме сних за јед ни ца ово га пу та 
се при ја ви ло 223 кан ди да та, од 
ко јих се би ра ло њих 161. Ово
ли ку за ин те ре со ва ност  за рад 
у ме сним за јед ни ца ма ло кал на 
са мо у пра ва ту ма чи све ве ћом 
же љом жи те ља да, уз по моћ оп
шти не,  у свом ме сту учи не  лак
шим жи во те сво јих су гра ђа на.

„Из ла зност у се о ским ме сним 
за јед ни ца ма се кре та ла до 50 
од сто, а на Зла ти бо ру и у Ча је
ти ни та из ла зност је би ла не где 

око 20 од сто. Но ви чла но ви са
ве та ме сних за јед ни ца ће мо ћи 
да се укљу че у рад од мах по сле 

Но ве го ди не, пре све га кроз ре
ба ланс бу џе та ко ји ће би ти на
ред не го ди не. Они ће мо ћи да 

Успе шни из бо ри за са ве те ме сних за јед ни ца 
Ве ли ка за ин те ре со ва ност кан ди да та  

за рад у ме сним за јед ни ца ма,  
из ла зност у се ли ма око 50 од сто
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радим. Као  и за све друге општи-

не, очекујем да уколико се појави 

проблем те врсте да ће ми се об-

ратити и да ћу бити у ситуацији 

да помогнем“.

Заштитник грађана додаје да 

поступак око спорног земљишта 

на Златибору, а ту се мисли на 

земљиште ПК „Златибор“ и „Зла-

тибортуриста“, још увек није 

окончан и да не зна како ће се све 

то завршити. Каже, овај проблем 

пре свега треба да реше право-

судни органи, који и решавају 

питање власништва, приватиза-

ције и спорних докумената. Јан-

ковић наглашава да велики број 

и грађана и локалних самоупра-

ва има оправдане замерке на 

ефикасност решавања имовин-

ских питања и да он на то упо-

зорава Народну скупшину, али 

да Устав забрањује заштитнику 

грађана да се меша у рад судова.

„Не прејудицирајући исход 

било каквих поступака који су у 

току, морам да кажем да сам за-

иста импресиониран  упорношћу 

са којом председник општине 

Чајетина инсистира на заштити 

општих интереса овде у Чајети-

ни. Ретко је видети да неко са то-

лико упорности не допушта да се 

неки давни процеси, који можда 

нису спроведени у најопштијем 

интересу, окончају на штету ин-

тереса грађана овог краја. У том 

настојању, он има сваку моју 

подршку“, нагласио је Саша Јан-

ковић.

Разговарало се и о функциони-

сању служби које грађанима омо-

гућавају нормалан квалитет жи-

вота, а заштитник грађана каже 

да је са задовољством примио 

информацију да је свим грађа-

нима Чајетине, па и оним који 

живе у најудаљенијим мести-

ма, обезбеђена комплетна здрав-

ствена заштита на високом нивоу. 

Председник опшптине Чајетина 

Милан Стаматовић предочио 

му је дугогодишњи проблем ове 

општине: мањак припадника Ми-

нистарства унутрашњих послова.

„Изнет је проблем   мале по-

пуњености полицијских капаци-

тета и немогућност да се, из објек-

тивних разлога, увек брзо реагује 

на настале ситуације. То је нешто 

што ћу ја у Београду са Министар-

ством унутрашњих послова про-

верити и настојати, ако је заиста 

тако, да се  та ситуација и проме-

ни“, рекао је Јанковић.

Стаматовић: ова ситуација 
око гондоле никоме  

не одговара

„Ово је први пут да неко дола-

зи и те примедбе, које су оправда-

не а на сву срећу нема их много 

и више су административне при-

роде, решимо у директном разго-

вору. И да нам се скрене пажња 

да ли можда наше поједине служ-

бе не функционишу онако како 

треба“, каже Милан Стаматовић, 

председник општине Чајетина.

Коментаришући проблем 

заштите земљишта на Златибору, 

Стаматовић каже да је тај предмет 

сада на Управном суду и да тај суд 

мора веома врзо да реагује како би 

се ово питање већ једном решило. 

Много је великих инвестиција ста-

ло због нерешених имовинских 

односа, па и гондола која је веома 

битна за даљи развој Златибора. 

Он каже да оваква ситуација ни-

коме не одговара, јер се праве ве-

лики трошкови и локалној самоу-

прави и Републици Србији, а што 

се гондола пре пусти у функцију, 

пре ће бити и финансијске ко-

ристи за општину Чајетина. Упи-

тан да ли је и сам затражио зашти-

ту од заштитника грађана поводом 

пресуда, Стаматовић је одговорио:

„Мало је и смешно да сад јав-

ни функционер тражи заштиту 

од заштитника грађана, што се 

још није десило у српској исто-

рији. Али ево, ово је први случај 

да неко треба мене као председ-

ника општине, јер се борим за др-

жавне интересе, да заштити од те 

исте државе која налази начине 

и могућности да тим криминал-

ним пресудама или неким по-

литичким утицајима направи 

ситуацију да ја плаћам те казне. 

Уместо да буде кажњен онај који 

је хтео да бесправно прибави др-

жану имовину“.

Председник општине је изра-

зио наду да у нашој држави још 

увек постоје часни и поштени 

људи који ће помоћи да се ови 

проблеми реше и нагласио да 

верује да правда увек победи не-

правду. Нада Џелебџић

да ју не ке сво је но ве зах те ве шта 
би то тре ба ло ура ди ти у тим ме
сним за јед ни ца ма“, ка же Ми
ло је Ра јо вић, пред сед ник Скуп
шти не оп шти не Ча је ти на.

 У  за ви сно сти од ста ту та ме
сне за јед ни це, но во и за бра ни 
чла но ви са ве та ће , јав ним или 
тај ним гла са њем, до сре ди не 
де цем бра иза бра ти  ме ђу со бом  
пред сед ни ка. Оп шти на ће се, са 
сво је стра не, и да ље тру ди ти да 
по др жи пла но ве ме сних за јед
ни ца и да сва кој пру жи мо гућ
ност да их са успе хом спро ве де.

 „Оно што је су шти на све га, то 
је што се др жа ва за ла же за де
цен тра ли за ци ју Ср би је, па из са
да шњег бу џе та ко ји је у на цр ту 
Вла де РС и ко ји се ка сни је до
ста вља оп шти на ма, ви де ће мо 
ко ли ко нам је вла да оста ви ла 

про сто ра за бу џет, па и за ме
сне за јед ни це,“ ис ти че Ра јо вић 
и до да је: „На дам се да ће тај бу
џет би ти као и до са да, у ви си ни 

не где од пет до се дам ми ли о на 
ди на ра, та ко да ће ови са ве ти, 
по ред оног ре дов ног ра да ко
је спро во ди оп шти на, мо ћи да 

ура де не што и са ми у сво јој ме
сној за јед ни ци“.  

По ред ова квих огра ни че ња 
са ве ти ма ме сних за јед ни ца ни
је јед но став но спро во ди ти план 
и про грам, и уз то из ла зи ти у су
срет по је ди ним зах те ви ма гра
ђа на. Оп шти на Ча је ти на се са 
сво је стра не, ка же Ра јо вић,  свих 
ових го ди на тру ди ла да до ста 
то га ура ди на ин фра струк ту ри 
и са мим тим је, мо жда, по ди гла 
стан дар де, та ко да су и оче ки ва
ња ста нов ни штва ве ћа. 

У сва ком слу ча ју, ве ли ки 
број при ја вље них кан ди да та 
на овим из бо ри ма по ка зу је да 
и да ље има до ста во ље, иде ја и 
ен ту зи ја зма да се у сва ком ме
сту ове оп шти не учи ни нај бо ље 
што се мо же за жи вот гра ђа на.
 М. Р. Лу ко вић
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Десет највећих произвођа-

ча млека златиборских 

села било је на студијском 

путовању у Немачкој, где су посе-

тили десетак фарми крава и ова-

ца, као и сајам у Хановеру. Имали 

су прилику  да се упознају са си-

стемом функционисања великих 

фарми, као и са модерном меха-

низацијом.

Првог дана посетили су две 

фарме у немачкој покрајини Ба-

ден- Виртемберг. Прва се бави 

узгојем немачких смеђих говеда 

‘’brown swiss’’ , чији власник по-

седује 75 грла и обрађује око 90 

хектара земље.Смеђа крава вео-

ма је заступљена у Немачкој и по 

броју грла налази се на трећем 

месту, одмах иза раса холштајн 

фризијско говече и сименталац. 

Годишње даје у просеку око 8.500 

литара млека. На фарми Матија-

са Херлеа ове краве дају око 9.000 

литара млека годишње, са про-

сечним уделом млечне масти од 

4,4 одсто и протеинима 3,7 одсто.

Мишко Мишовић је једини 

пољопривредник из нашег краја 

који има фарму смеђих гове-

да, узгаја их на Рудинама. Грла 

је купио ове године, укупно 20, 

саградио је шталу и набавио ме-

ханизацију коју треба још уна-

предити. План му је производња 

сира по швајцарској рецептури. 

Пут у Немачку помоћи ће му за 

нове идеје и решења.

“Различитости су многе. Немач-

ки фармер ради дуже време, има 

могућност да примењује агротех-

ничке мере, док ја тежим томе што 

он ради, јер нисам имао генера-

цијски континуитет. Овај фармер 

је у могућности и да производи 

јефтино и даје кравама најбољу 

храну, док ја купујем концентро-

вану храну. Тежим да достигнем 

ниво немачког фармера, за шта су 

потребна улагања у набавку ме-

ханизације и култивисања земље, 

као и време”, пореди Мишовић.

Друга фарма узгаја симентал-

ска говеда и има 120 музних кра-

ва и 160 јуница. Ту обрађују 120 

хектара земље. Сименталском го-

вечету не сметају ниске темпера-

туре, али не сме бити у влажном 

и на промаји. Телад се држе у ин-

дивидуалним боксевима и та-

кав систем се власнику ове фар-

ме, Јоакиму Келеру, показао као 

добар. Фармери у Немачкој могу 

да улажу у своје фарме, да прате 

новитете у развоју и послују тр-

жишно, а много су бољи услови 

држања крава, које се налазе у 

слободном систему, нису везане.

 Миленко Лазовић из Трипкове 

има 21 краву – 18 сименталки и 

три смеђе, као и подмладак јуни-

ца и телади, укупно 36 грла. Ово 

ради од осамдесетих, из године 

у годину  повећавао је број грла.

“За наше услове ово је до-

вољан број грла, једна породица 

од овог посла може солидно да 

живи. Просек млека који произ-

ведемо на фарми је између 6.000 

и 6.500 литара годишње. Немци 

имају бољу кабасту храну, а по-

себна прича је њихова дуга тра-

диција узгоја крава. Сигурније 

им је тржиште, држава стоји иза 

њих. Код нас се све још увек ради 

стихијски. Лакше би нам било 

када би наша држава стала иза 

нас, могли би да планирамо на 

дуже стазе. Овако живимо у не-

извесности, не знамо шта ће бити 

сутра, а овај посао тражи стална 

улагања и извесност. Европа се 

буквално „купа“ у млеку, а томе 

је допринео и руски ембарго. Сада 

је питање шта ће бити са нашом 

производњом, јер им ми нисмо 

конкуренти и лако може да се 

деси да то млеко дође на наше тр-

жиште па да уништи нашу произ-

водњу“, каже Миленко Лазовић.

Код немачких фармера при-

сутна је струка у производњи, 

то је организован приступ, док 

су српски фармери препуште-

ни сами себи. Кажу, чини им се 

да се та наука удаљила од сеља-

ка и да ни саветодавци нису до-

вољно присутни да људе усмере 

у општим стварима: које бико-

ве користити, када да се храна 

анализира, шта из те храна сто-

ка може да добије...Предност не-

мачких фармера је што се код 

њих врши анализа хране, којом 

се постиже да се зна шта је крава 

у току дана појела и шта јој је по-

требно за њен узгој. Врше се и ре-

довне анализе крви грла да би се 

утврдили недостаци у исхрани. 

Други део предности су велике 

површине земљишта, на којима 

немачки фармери сами произ-

воде сву потребну храну за своја 

грла, што код нас није случај.

Златиборски пољопривредни-

ци посетили су и град Фулда, 

где је фарма са системом крава 

– теле, који се у Србији не при-

мењује у великој мери. Специ-

фичност овог начина држања 

огледа се у томе што теле непре-

кидно борави уз мајку све до уз-

раста од осам до десет месеци и 

за то време доји млеко по вољи. 

Многи немачки фармери посве-

тили су се оваквом систему узгоја, 

јер је и код њих цена млека не-

повољнија у односу на цену меса.

Владе Вирић из Криве Реке 

има 67 грла, од чега су 38 муз-

не краве које у просеку дају по 

25 литара млека дневно.   „Ово 

је једно ново искуство и увек по-

стоје идеје које се могу примени-

ти и код нас. Немачка је богатија, 

политика њихове државе је дру-

гачија према пољопривредним 

произвођачима, који имају зага-

рантовани пласман производа и 

много већу сигурност у односу на 

нас.  Видели смо на сајму коли-

ко су они далеко од нас отишли 

Златиборски сточари  
на фармама  
у Немачкој 

У организацији „Златиборског еко аграра” наши највећи 
произвођачи млека упознали се са производњом 
немачких фармера и били на сајму у Хановеру

 „Сви пољопривредници које смо посетили потврдили су да 
имају велику помоћ своје државе, што ми апсолутно немамо”, 

пореди марко марић из мачката 
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по питању технологије и маши-

на, али видели смо ствари које 

ћемо у будућности можда моћи 

и ми да имамо“, нада се Владе.

Марко Марић из Мачката гаји  

више од 70 грла оваца расе ‘’ил 

де франс’’ и планира да следеће 

године тај број повећа. Нада се 

бољој ситуацији, али каже да и 

овако може да се живи.

 „Разлика између немачких 

и наших фармера огледа се у 

димензији бављења овим послом. 

Када посетите овакву фарму где 

борави око 1.000 грла са великом 

радном снагом, то је доказ да се 

овчарством може озбиљно бави-

ти, што није случај код нас, где је 

бављење овачарством више хоби. 

Општи утисак је позитиван, ово 

путовање је јако корисно, виде-

ли смо много паметних ствари 

и примећујем да је кључна раз-

лика у обиму посла“, каже  Мар-

ко Марић из Мачката и додаје:  

„Сви пољопривредници које смо 

посетили потврдили су да имају 

велику помоћ своје државе, што 

ми апсолутно немамо. Конкретно, 

на овој фарми оваца газда прича 

да има добру и константну цену 

и да је задовољан, док ми баш ту 

константну цену немамо и то је 

извор наших проблема. На сајму 

сам видео све оно што вероват-

но никад нећу моћи себи да при-

уштим, али сам добио нове идеје 

приликом посете овим фармама“.

 Милосав Андрић из  Сиро-

гојна однедавно се бави сточар-

ством. Има око 120 оваца расе ‘’ил 

де франс›› и каже да му је план 

да своје стадо заокружи на 200 

грла. Из Немачке носи позитивне 

утиске. ‘’Немачки фармери имају 

много више обрадиве земље, мно-

го бољу и квалитетнију храну, 

тако да им је много лакше да уз-

гајају велики број грла, што је код 

нас много теже, јер смо ограниче-

ни пре свега субвенцијама држа-

ве, за разлику од Немаца, и зато је 

њима много лакше да напредују“, 

објашњава Андрић. 

Радован Стојановић у Дау-

товцу гаји краве и више пута 

имао је прилику да посети фарме 

по Европи а сваки пут се вратио 

кући са позитивним искуством.  

„Велике су разлике између не-

мачких и наших произвођача. 

Овде се доста пажње придаје ге-

нетици, усавршавању грла, било 

да су млечна или товна. Код нас 

је заступљено домаће говече, об-

ична шарена крава, и баш је ту 

разлика у млечности, јер ове не-

мачке краве дају  дупло већу ко-

личину млека од наших. Немци 

имају и товне расе и они раде 

на производњи органског меса. 

Мада, и Немци имају проблем 

као и ми, а то је ниска цена от-

купног млека’’, каже Стојановић.

  Златиборски произвођачи 

млека имали су прилику да по-

сете и сајам у Хановеру, један од 

највећих сајмова пољопривреде. 

Излагачи су били са свих стра-

на света, с најновијом техноло-

гијом и механизацијом, које,  на-

жалост, још дуго неће моћи бити 

доступне нашим произвођачама 

због високе цене. Ово студијско 

путовање организовао је „Злати-

борски еко аграр“ општине Чаје-

тина.  Нада Џелебџић

Шанса за гајење боровница под најповољнијим условима
Површина парцеле на којој ће 
се гајити органска боровница 
није ограничена, а територија 
општине Чајетина веома 
је погодна за ове засаде 
због добрих еколошких 
карактеристика,  
кажу у „Златиборском  
еко аграру”

У склопу пројекта подршке при-
ватном сектору, који финансира 

Швајцарска агенција за сарадњу и раз-
вој, а реализује ‘’Златиборски еко аграр’’, 
потписан је уговор са младеновачком фир-
мом “Berry Log”, који ће помоћи да заин-
тересовани пољопривредни произвођачи 
који себе виде у воћарству добију могућ-
ност заснивања засада органске боровни-
це. Предност овог уговора је та што је за 
почетак инвестиције потребно уложити по-
ловину средстава, док ће остатак средстава 
бити враћен кроз три године, односно када 
засад дође на род.

“То је једна врста бескаматног кредита. И 
то није све: по приложеном рачуну газдин-

ство које инвестира засад има повраћај по 
овом основу од 60 одсто за сад-

ни материјал и 30 одсто за сав 
остали репроматеријал, што 

подразумева заштитну огра-
ду, систем за наводња-

вање, као и све што 
је потребно за поди-
зање једног савре-

меног засада”, каже Вла-
димир Бојовић, директор 

‘’Еко аграра’’.
Бојовић наводи да, када се 

сведе цео рачун, свако газдинство 
које се одлучи да на овакав начин 

направи засад органске боровнице у првој 
године инвестиције имаће трошак да само 
плати порез на додатну вредност.

“Ово је пилот пројекат који реализује 
швајцарска агенција за сарадњу и развој до 
2018. године на територији општине Чаје-
тина. Касније, у зависности од резултата и 
успеха, биће примењен и у осталим општи-
нама по Србији”, истиче Бојовић.

 Површина парцеле на којој ће се гајити 
органска боровница није ограничена, а те-
риторија општине Чајетина веома је погод-

на за ове засаде због добрих еколошких ка-
рактеристика. Из ‘’Златиборског еко аграра’’ 
се надају да ће бити пуно заинтересованих 
воћара за овај пројекат,а фирма “Berry Log”, 
која ће откупљивати ово воће, највећи је из-
возник боровнице за Холандију.

Н. Џелебџић

Владимир бојовић
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Становници месне зајед-

нице Даутовац ре-

шавају уз велику по-

моћ општине Чајетина своје 

кључне комуналне проблеме, 

међу којима и питање водо-

снабдевања. Ова месна зајед-

ница основана је 2008. годи-

не на иницијативу грађана, 

а уз сагласност савета мес-

них заједница Крива Река и 

Мачкат, односно насеља Да-

утовац и Вршчић. На њеној 

територији има око 450 до-

маћинстава и око 600 стално 

пријављених становника. То-

ком лета ту борави и велики 

број викендаша.

 Оснивање месне заједнице 

Даутовац, како за ‘’Златибор-

ске вести’’ каже њен председ-

ник Илија Гукић, допринело 

је лакшем решавању кому-

налних проблема. Сада се оп-

редељена средства из буџета 

општине Чајетина директно 

уплаћују на месну заједницу 

Даутовац.  Првих година на-

кон њеног оснивања највише 

се радило на решавању про-

блема водоснабдевања.

„Ова месна заједница имала 

је великих проблема у водос-

набдевању. Најпре је урађен 

пројекат за водовод, изградњи 

се приступило 2012. године. 

Водовод је завршен 2013., а 

дужина цевовода је шест ки-

лометара. На њега је прикљу-

чено око 400 домаћинста-

ва, а током 2017. године биће 

прикључено још 50. Тиме ће 

бити решен проблем водос-

набдевања. Један део мешта-

на Даутовца редовно се снаб-

дева са водовода Грабовица из 

Криве Реке“, каже Гукић.

  Он напомиње да је са-

радња са локалном самоу-

правом на високом нивоу. 

То потврђује податак да је у 

претходне четири године у 

ову месну заједницу инвести-

рано око 20 милиона динара, 

не рачунајући изградњу водо-

вода, који је био заједнички 

подухват становника месне 

заједнице и општине Чајети-

До водовода и путева  
уз помоћ општине

„У претходне четири године општина Чајетина је у месну заједницу Даутовац инвестирала 
око 20 милиона динара, не рачунајући изградњу водовода који је био заједнички подухват 

становника и локалне самоуправе”, каже Илија Гукић

Илија Гукић
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на. За претходне четири годи-

не асфалтирано је око три ки-

лометра пута.

 „Завршени су путеви Па-

шићи, Вршчић – Барице, на-

сеље код пекаре и насеље 

Брдо. У дужини од три ки-

лометра делимично је по-

прављен пут према Јоле-

тићима. Постављено је око 

5,5 километара уличне рас-

вете са око 120 светиљки. 

Улична расвета постављена 

је поред пута Вршчић – Ба-

рице, Пашићи – Филиповића 

продавница, Секулићи – Фи-

липовића продавница, Секу-

лићи – Јолетићи, Боровићи. 

Истовремено је поправљено 

око 1,5 километара макадам-

ских путева које људи користе 

за прилаз пољопривредним 

парцелама“, истиче председ-

ник ове месне заједнице.

 Као главне приоритете за 

наредну годину Илија Гукић 

наводи изградњу игралишта и 

зграде месне заједнице. Поред 

тога, у плану је израда пројек-

та за канализацију и њена из-

градња, што тренутно пред-

ставља велики проблем на 

Река млека код вредног Радована 
„Општина Чајетина је ретка  

у Србији која даје подстицаје  
за развој пољопривреде,  

људи из околине Вршца и Мачве 
с којима сам разговарао не могу 

да верују да општина даје  
50 одсто субвенција  

на набавку механизације  
и репроматеријала’’,  

каже домаћин из Даутовца

У месној заједници Даутовац постоје по
годни услови за развој пољопривреде, 

те се велики број породица окренуо тој 
делатности. Успешан пољопривредник из 
овог краја је Радован Стојановић. Бави се 
товом говеда и млечним говедарством.Има 
око 20 музних крава, десетак јуница и пет
наестак бикова у тову. 

На питање да ли је тешко бавити се овим 
послом Стојановић одговара да је у почет
ку било веома тешко. Велика су одрицања, 
знатна улагања у објекат и механизацију, 
а прве резултате рада и одређену економ
ску добит остварио је тек након петнаес
так година.

„Капацитет штале са товом је од 50 до 
60 грла. Овај објекат је веома услован и 
замењује доста физичког рада. Не чисти 
се, полагање се врши машински, уведен је 
млековод, тако да је од сат до сат и по по
требно да се намири сва ова стока. Што се 
тиче механизације која се примењује на
пољу за спремање кабасте хране, и ту је 
заокружена читава линија  за производњу 
сена, травне и кукурузне силаже. Све то за
мењује физички рад“, каже Стојановић. 

Месечно произведе од шест до девет тона 
млека, које већ седам година предаје ‹›Мле

кари Спасојевић››. Задовољан је откупном 
ценом која се, у зависности од квалитета, 
креће од 38 до 42 динара по литру(без пре
мије). Како правила налажу, млеко чува у 
лактофризу који је смештен у посебан обје
кат намењен за складиштење млека. 

Познато је да велику подршку пољоприв
редницима,  преко ‹›Златиборског еко агра
ра››, пружа општина Чајетина. Стојановић 
истиче да је та сарадња изузетно добра и да 
пољопривредници имају вишеструку корист. 

„Наша општина је ретка, ако није и једи
на у Србији која даје подстицаје за развој 
пољопривреде. Ја сам разговарао са љу
дима из околине Вршца и Мачве. Они се 
чуде и не могу да верују да општина даје 
50 одсто субвенција на набавку механиза
ције и репроматеријала.  Уколико, рецимо, 
остављате једно теле, за регрес концентро

ване хране добијате 25.000 динара. То не 
постоји нигде. Ово је изузетно добра мера 
за нас и наравно да смо задовољни“, наг
лашава Радован. 

У свом поседу овај произвођач има 
око 20 хектара земље. Од тога 15 хекта
ра је обрадиво, а пет хектара је шумско 
земљиште. Како би овај посао био што ис
плативији, Стојановић кабасту храну про
изводи на својим њивама, тако да 80 од
сто хранива чини кукуруз. Остало је травна 
силажа и сено. Иде на варијанту да смањи 
коришћење концентрата и направи што 
квалитетнију кабасту масу.

Веома га је обрадовала вест о изградњи 
млекаре у Кривој Реци. Верује да ће овај 
пројекат успети и сматра да је у овом мле
карском крају добро имати конкуренцију и 
још једно откупно место.  Д. росић

радован Стојановић 
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Материјал за градњу из Даутовца  
свуда стиже до купаца

Један од успешних привред
ника у месној заједници Да

утовац је Родољуб Љубојевић, 
директор фирме ‘’Југофриго – 
коп’’ д.о.о. Мачкат. Фирма је ос
нована у јануару 2000. године, 
а њена основна делатност је тр
говина грађевинским материја
лом. Поред тога, ова фирма се 
може похвалити модерним ар
мирачким погоном који се бави 
израдом бетонског гвожђа по 
спецификацији, израдом ферт 
гредица за лакомонтажне та
ванице и производњом бе
тонских блокова и шентова за 
димњаке. Поред широког асор
тимана грађевинског материја
ла (стовариште познато и као 

‘’Рода››),ова фирма  купцима 
нуди и превоз робе.

„Њих не треба да занима да 
ли се наше стовариште налази 
на Златибору, у Чајетини или у 
Мачкату. Они поруче робу и до
бијају је на лицу места. Циљна 
група предузећа су углавном 
физичка лица. Поред њих ра
димо и са великим предузећи
ма која се баве градњом на 
територији Ужица и општине 
Чајетина“, каже Љубојевић. 

 Он додаје да у окружењу 
има и других фирми које се 
баве овим послом. Једни дру
гима не сметају, али се боре за 
сваког купца. Конкуренција је 
здрава и доприноси квалитет

нијем пословању. Ово преду
зеће тренутно запошљава 28 
радника, углавном мештана  
општине Чајетина. Њен влас
ник истиче да је веома задо
вољан пословном климом и 
привредним амбијентом у 
коме његова фирма послује.

  „Захваљујући Златибору, де
лом и Ужицу фирма као што је 
моја може да опстане, да ради и 
напредује. Што се тиче сарадње 
са месном заједницом, ми смо 
једна од млађих месних зајед
ница у оквиру општине Чајети
на. Наша територија је делом 
била на подручју МЗ Крива Река 
и МЗ Мачкат. Захваљајући разу
мевању наших комшија и разу
мевању локалне самоуправе, ми 
смо основали сопствену месну 
заједницу и могу вам рећи да 
смо јако задовољни њиховим 
радом, трудом и целокупном 
сарадњом“, каже Љубојевић.

Коментаришући рад месне 
заједнице Даутовац, Љубоје
вић има само речи хвале. Каже 
да је пре три године решен го
рући проблем који се тиче во
доснабдевања. У међувремену 
је урађена расвета, а асфалти
рано је и доста локалних путе
ва. Предстоји изградња канали
зационе мреже, тако да се нада 
да ће уз помоћ општине али и 
залагања мештана Даутовца и 
тај проблем бити решен.

   Д.росић

територији ове месне заједни-

це. У плану је и асфалтирање 

путева у насељу Вемић – Ви-

дић – Бојовић, насеље Спек-

тар, Секулић – Мартиновић, 

пут преко Лазовог брда (што 

ће бити заједничка инвести-

ција са месном заједницом 

Мачкат), пресвлачење пута 

од раскрснице ка Јолетићима, 

као и асфалтирање прилаз-

них путева према пољоприв-

редним домаћинствима. 

 „Предвиђено је да у на-

редном периоду буде асфал-

тирано око 3,5 километара 

путева. У плану је и обнова 

атарског пута Кубуровићи 

– Котличићи – Курћубићи 

према Мачкату, што ће бити 

заједничка инвестиција мес-

них заједница Мачкат, Крива 

Река и Даутовац. Од уличне 

расвете предвиђено је да се 

заврши и осветљење насеља 

Борак – Кнежевићи – Кубуро-

вићи, раскрсница Вршчић и 

раскрсница Боровић. Тиме 

би комплетна месна заједни-

ца била осветљена и сви путе-

ви би били асфалтирани“, за-

кључује Гукић.

 На подручју месне заједни-

це Даутовац налази се неко-

лико важних предузетничких 

објеката. Ту је, уз остало, трго-

вина грађевинским материја-

лом ‹›Југофриго-коп››, пумпа 

„Браћа Секулић“, СЗР „Челико-

вић“, „Ливница Лазић“, про-

изводња бетонских блокова 

„Боровић“,предионица „Алем-

пијевић“... Ово је подручје на 

коме се ради и зарађује, што 

не би било могуће без одгова-

рајуће инфраструктуре у коју 

локална самоуправа значајно 

улаже.  Драгана росић

„Захваљујући Златибору, делом и Ужицу фирма  
као што је моја може да опстане, да ради  
и напредује”, истиче Родољуб Љубојевић,  

директор фирме „Југофриго-коп”
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Удружење грађана „Сигурност“ у са-

радњи са Домом здравља Чајети-

на, а под покровитељством општи-

не Чајетина, 1. јула ове године отпочело је 

шестомесечни пројекат под називом „Ка-

раван здравља“. У оквиру пројекта, поред 

бесплатних лекарских прегледа на селу, 

пацијентима је једном месечно организо-

ван преглед хирурга за дојку и  два пута 

месечно ултразвучни преглед дојки. 

Према речима начелнице Опште меди-

цине ДЗ Чајетина докторке Гордане Бојо-

вић, прегледи на селу се организују јер 

чајетински Дом здравља нема довољан 

број лекара, због чега су амбуланте у се-

лима затворене. 

„Одлуку о смањењу броја лекара донело 

је надлежно министарство. Овај пројекат 

омогућен је захваљујући општини, тако да 

можемо лекаре да шаљемо у села како би 

се пацијенти прегледали. До сада је у сели-

ма обављено око 500 прегледа. Код хирурга 

за дојку до сада је прегледано око 70 жена, 

а ултразвучном прегледу се подвргло око 

120 жена. Дијагностикована  су два карци-

нома дојке’’, каже докторка Бојовић. 

Доктор Драги Кузељевић додаје да је 

ова акција изузетно добра с обзиром да у 

општини Чајетина има доста сеоског ста-

новништва. Многи људи живе сами и не-

мају могућности да дођу лекара. 

„Овај вид лекарске помоћи много значи 

старим људима који тешко долазе до гра-

да, па тако и немају прилику да контроли-

шу своје здравље. Кроз ову акцију меримо 

крвни притисак, шећер у крви, холестерол 

и дајемо савете на који начин да сачувају 

своје здравље. Становницима најудаље-

нијих села у чајетинској општини много 

значи стручна лекарска помоћ, а још више 

пажња и топла реч, коју им лекарска еки-

па на овај начин упућује. Они тада својим 

кућама одлазе срећни и задовољни“, истиче 

доктор Кузељевић, захваљујући се општини 

Чајетина која је организовала ову акцију.

Пацијенти су изузетно задовољни здрав-

ственим услугама које им пружа лекарска 

екипа. Једна од редовних пацијенткиња је 

седамдесетосмогодишња Благомирка Пе-

ковић из Семегњева. 

„Сваки пут долазим на преглед. Мени 

ово много значи. Ја сам сама и болесна. 

Они дођу па ме довезу. Што се тиче докто-

ра, сестара и возача, сви су много добри. 

Само немају добре услове за рад. У просто-

ријама где се врше прегледи нема грејања 

ни воде“, каже Благомирка. 

Нада Радовић из Семегњева каже да јој 

долазак лекара значи више него што им 

дођу деца из града.

„Деца су нам далеко. Немамо аутобус. 

Ово нам је једини спас. Лекари и сестре су 

толико љубазни и добри. Дошли су кад год 

сам их звала. Хвала њима и председнику 

општине који нам је све то омогућио“, за-

довољно истиче Нада.

Пројекат „Караван здравља“ завршава се 

31. децембра 2016.  Сличан пројекат плани-

ран је и за наредну годину, у оквиру кога ће 

бити организовано једно медицинско село, 

а лекарски прегледи ће бити организовани 

и у другим селима. 

Током последњег новембарског викенда 

у Семегњеву и Трипкови извршено је око 

50 прегледа. Драгана росић

Здравствени прегледи и топла реч 
у „Каравану здравља”

Током пројекта омогућеног захваљујући општини Чајетина лекари долазе у златиборска села 
да прегледају становнике и до сада је у селима обављено око 500 прегледа

Становницима најудаљенијих села у чајетинској општини много значи стручна лекарска помоћ



20НОВЕМБАР, 2016. ГОДИНЕАКцИЈЕ

Савет за безбедност са-

обраћаја општине Чаје-

тина у сарадњи са Поли-

цијском станицом, Ватрогас-

но-спасилачком јединицом и 

Хитном помоћи из Чајетине 18. 

новембра је на платоу преко пу-

та зграде општине организовао 

показну вежбу спасавања по-

вређених у саобраћајним нез-

годама. Повод вежбе је обеле-

жавање Светског дана сећања 

на жртве саобраћајних незгода, 

што је уједно прилика да се поје-

динци и друштво у целини под-

сете на одговорност коју имају у 

саобраћају. Покровитељ овог до-

гађаја је Агенција за безбедност 

саобраћаја РС , чији је едукатив-

ни материјал подељен ученици-

ма средње Угоститељско-тури-

стичке школе који су присуство-

вали вежби.

Како поступити исправно 

ако као учесници у саобраћају 

наиђемо на саобраћајну незго-

ду? Пре свега је потребно позва-

ти један од бројева служби које 

најчешће, у тешким саобраћајка-

ма, раде раме уз раме не би ли 

спасили унесрећене, а то су: по-

лиција, Хитна помоћ и ватрогас-

ци. У овој показној вежби симу-

лирано је извлачење унесрећене 

жртве из слупаног аутомобила 

којем нису могла да се отворе 

врата.

„Било је потребно одвалити 

врата аутомобила“, објашњава 

члан Савета за безбедност сао-

браћаја Срђан Радовић, ‘’јер је 

екипа Хитне помоћи установила 

да је дошло до повреде кичме па 

је повређени морао да се изне-

се у лежећем положају. Као што 

смо најавили, циљ ове вежбе је 

подизање свести јавности на са-

обраћајне незгоде, да овакве сли-

ке остану упечатљиве. Као што 

смо на крају вежбе објаснили на-

шим младима и свим суграђани-

ма који су присуствовали вежби, 

најчешћи узроци дешавања са-

обраћајних незгода су: прекора-

чење брзине, некоришћење без-

бедносних појасева, несмештање 

деце у за то предвиђена седишта, 

вожња у алкохолисаном стању и 

још низ прекршаја који се деша-

вају у саобраћају и за последицу 

имају овакве ситуације.“

На лице места обично прва 

стигне полиција чији је задатак 

да обезбеди место несреће како 

не би дошло до других незгода с 

трагичним последицама по уне-

срећене, али и друге учеснике у 

саобраћају. Уколико је приступ 

унесрећеном олакшан,  лекари 

Хитне помоћи предузимају по-

требне кораке.

„Оно што затекнемо на лицу 

места јесте , сем панике, велики 

број грађана који не знају шта да 

раде. Овим путем бих на то скре-

нула пажњу. Сви наши грађани 

су у обавези, што у законској што 

у моралној, да кад наиђу на сао-

браћајну незгоду не смеју само 

проћи. Можда ћете да помогне-

те само тиме што ћете окренути 

број хитне помоћи  194, или по-

лиције 192 или ватрогасаца 193. 

Можда ћете помоћи тиме што 

ћете обезбедити приступ сао-

браћајној незгоди,“ каже др Гор-

дана Бојовић, начелница опште 

медицине Дома здравља у Чаје-

тини. „Најчешће повреде су отво-

рени преломи, крварења… Оно 

што ми морамо да урадимо јес-

те хемостаза, односно тампони-

рање тих рана и давање раствора 

којима ћемо надокнадити ту крв. 

У саобраћајним незгодама је сва-

ка повреда сумњива и сматра се 

да је могуће оштећење или пре-

лом вратних и других пршљено-

ва. Због тога се онима који желе 

да пруже помоћ саветује да са 

унесрећеним, уколико је у свес-

ном стању, само разговарају до 

доласка лекара. Такође се скреће 

пажња да би требало да воде ра-

чуна и о сопственој безбедности. 

Најчешће не можемо да приђе-

мо пацијенту, то нам је највећи 

проблем. Преломи су јако чести, 

мобилизацију морамо да извр-

шимо, али у аутомобилу то није 

лако. Значи, најтежи задатака 

нам је да изнесемо пацијента.“

У случају да је тешко доћи до 

унесрећених, као што је ова веж-

ба замишљена, велику улогу има 

ватрогасно-спасилачка једини-

ца. Њен задатак је да, пре свега, 

обезбеди да не дође до паљења 

аутомобила тако што ће раска-

чити клеме на ауту, затим ста-

билизовати возило дрвеним кло-

цнама да не би дошло до његовог 

склизнућа или урушавања кро-

ва, а самим тим помоћи да на-

страдало лице не буде изложено 

нежељеном покретању док се не 

мобилизује. Тада се приступа ук-

лањању метала од жртве за шта 

се користи хидраулични развал-

ни алат. Када се исеку и уклоне 

делови који ометају приступ жрт-

ви и лекари обаве прву помоћ, 

ватрогасци помажу да се уне-

срећено лице изнесе из аутомо-

била, постави на носила и унесе 

у кола Хитне помоћи. И при веж-

би и у стварној ситуацији веома 

је важно да се не врше исхитре-

не радње, да се на лицу места до-

бије увид о најефикаснијим по-

ступцима којима ће се што пре 

помоћи у спашавању људских 

живота. Али апел свих учесника 

у овој показној вежби јесте: оп-

рез у саобраћају, да не би долази-

ло до трагичних догађаја у којима 

се губе животи.

мирјана ранковић Луковић

Како да поступимо кад наиђемо  
на саобраћајни удес

Савет за безбедност саобраћаја у сарадњи са полицијом, Хитном помоћи и ватрогасцима 
организовао у Чајетини показну вежбу извлачења унесрећеног из слупаног аутомобила 

Циљ ове вежбе је подизање свести јавности на саобраћајне незгоде
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Предшколска установа 

„Радост“ Чајетина за-

хваљујући преданом 

раду на пољу екологије но-

вембра 2015. године је стек-

ла статус еколошког вртића. 

Ову ласкаву титулу оправда-

ла је спровођењем различи-

тих активности које су веза-

не за рециклажу различитих 

материјала, рационално ко-

ришћење природних ресур-

са, очување животне средине 

и промовисање здравог начи-

на живота.

Еколошка група малишана из 

Предшколске установе „Радост“ 

са својим васпитачима, а уз 

подршку директора и других са-

радника,већ дуже време се бави 

екологијом и важним питањима 

везаним за заштиту животне сре-

дине. На свечаности организова-

ној поводом успешно реализо-

ваног једногодишњег пројекта, 

презентовани су резултати рада 

чланова еколошког тима, а ‘’зе-

лену јабуку’’ чајетински вртић 

предао је Предшколској устано-

ви „Моје детињство“ из Чачка.

„Тема екологије је нешто чиме 

се сви бавимо, с тим што бих 

рекла да су знања велика, али 

да су уверења још увек на вео-

ма ниском нивоу. Наш задатак, 

као просветних посленика и 

шире, јесте да учинимо да знања 

постану уверења“, између осталог 

рекла је директорка ПУ „Радост“ 

Чајетина Јелена Митрашиновић 

Брашанац, додајући да је њихов 

главни задатак да новим генера-

цијама понуде образац и модел 

одговорног понашања према жи-

вотној средини.

Приликом преузимања ‘’зеле-

не јабуке’’ директорка ПУ „Моје 

детињство“ из Чачка Сузана Си-

моновић захвалила се на ука-

заном поверењу и изразила за-

довољство што ће у наредном 

периоду њихова установа бити 

носилац овог пројекта.

„Ми ћемо свакако у наредних 

годину дана покушати да ура-

димо много тога, као што смо 

радили претходних година. Са-

рађиваћемо и са другим устано-

вама како бисмо хоризонталну 

сарадњу што више унапредили, 

као и да нам овакве ситуације 

буду повод за још бољу размену 

и учење“, истакла је Сузана.

Присутнима се у име општи-

не Чајетина обратио председ-

ник Скупштине Милоје Рајовић 

представивши неке од еколош-

ких пројеката општине, као што 

су мини хидроелектране, систем 

за пречишћавање отпадних вода 

и покретање селекције отпада.

Након презентације коју су 

припремили представници ове 

предшколске установе, уследила 

је дечја приредба. Деца старије и 

припремне групе извела су реци-

тал и музичко-плесне тачке. Гости 

су били просветни саветници из 

Ужица, представници локалне са-

моуправе, предшколских устано-

ва из Београда, Чачка, Краљева и 

установа из Златиборског округа, 

као и други партнери који су по-

могли реализацију овог пројекта.

Учећи о екологији и о заштити 

животне средине малишани сти-

чу навике које ће примењивати 

до краја живота. Ако се деца од 

малих ногу науче да поштују и 

брину о свету у коме живимо као 

зрели људи допринеће да се тај 

свет сачува и за будуће генера-

ције, закључено је на овом скупу.

 Драгана росић

Главни задатак је да се новим генерацијама понуде образац  
и модел одговорног понашања према животној средини,  

каже директорка установе Јелена Митрашиновић Брашанац 

Мали еколози  
из Предшколске  

установе „Радост”
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Тур не ја у Швед ску, на 

ко јој је КУД „Зла ти бор“ 

Ча је ти на би ло по чет-

ком но вем бра, успе шно  је 

за вр ше на. У го ди ни у ко јој 

ово ве о ма ак тив но фол клор-

но дру штво обе ле жа ва 20 го-

ди на по сто ја ња, та тур не ја је 

кру ни са ла њи хов рад, ис ти-

че ру ко вод ство „Зла ти бо ра“. 

Као чу ва ри срп ске тра ди ци је 

и кул ту ре у сва ком сми слу те 

ре чи, сво ју ми си ју су ис пу ни-

ли и у Ге те бор гу где су на Фе-

сти ва лу фол кло ра би ли го сти  

КУД-а „Сте ван Син ђе лић“.

„Им пре си ја има то ли ко да 

их  је ја ко те шко до ча ра ти. 

Тур не ја је тра ја ла осам да-

на, од ко јих смо че ти ри да на 

би ли код на ших до ма ћи на – 

срп ског КУД „Син ђе лић“ у Ге-

те бор гу , а че ти ри да на смо 

про ве ли у пу ту; је дан дан смо 

би ли у Пра гу, је дан у Бер ли ну, 

оста ло про ве ли у во жњи. Де-

ца су има ла при ли ку да по-

ред умет нич ког про гра ма ко-

ји смо из ве ли и дру же ња са 

чла но ви ма КУД „Син ђе лић“, 

ви де и зна ме ни то сти Бер ли-

на, ле по ту ар хи тек ту ре Пра га. 

Јед ног да на су пу то ва ли  шест 

са ти бро дом, пре шли пре ко 

ви се ћег мо ста из над оке а на 

као и ту не лом ко ји је ис под 

ни воа мо ра, та ко да је има ло 

до ста то га да се ви ди. Ми слим 

да ће се сва ки члан дру штва 

ра до се ћа ти то га“, при ча Вла-

дан Ми ле кић, умет нич ки ру-

ко во ди лац ча је тин ског КУД-а. 

Ина че, сва ке го ди не КУД 

„Син ђе лић“ пра ви са бор фол-

клор ног ства ра ла штва. По ред 

до ма ћи на и не ко ли ко кул тур-

но-умет нич ких дру шта ва из 

Швед ске, гост је био  КУД „Зла-

ти бор“.

„На ма, као го сти ма и но си-

о ци ма на ше ма ти це, пру же на 

је шан са да да мо ма ло ви ше 

про гра ма. У то ме смо не што 

ква ли тет ни ји од њих па је њи-

хо ва же ља би ла да ви де ви ше 

на шег про гра ма. Игра ли смо 

игре из ужич ког кра ја, из Ма-

чве, из Цр но реч ја и Вра ња. 

До ма ћи ни су из ве ли игре из 

Пи ро та, Ле сков ца, Шу ма ди је“.

  А ка ко, уства ри, кул тур но-

умет нич ка дру штва ван ма-

ти це успе ва ју да очу ва ју део 

сво је тра ди ци је и кул ту ре, пи-

та мо Ми ле ки ћа.

„Ко ле га из Швед ске до ла-

зи на на ше се ми на ре у Ср би-

ју где се еду ку је и то пре но-

си на шој де ци у Швед ској. А 

са дру ге стра не, ми из ма ти-

це смо им при ру ци и по мог-

не мо увек у оном што тре ба: 

би ло у ма те ри ја лу, зна њу или 

иде ја ма. Сви смо ту да са ра-

ђу је мо и јед ни дру ги ма по-

ма же мо.“ 

бер лин леп,  
Ге те борг у ср цу

Миљ ко Ра ди шић, ко ји већ 

18 го ди на игра у КУД „Зла ти-

бор“, је дан је од сто же ра сво-

јим мла ђим са и гра чи ма ко-

је брат ски при хва та и по ма же 

им у лак шем и бр жем са вла-

да ва њу ко ре о гра фи је ка ко би, 

ка же Ра ди шић, не што на у чи-

ли и по ста ли бо љи од ста ри је 

ге не ра ци је. Што се ти че са ме 

тур не је, ути сци и оства ре не 

при ја тељ ске ве зе су не што 

што оста је за у век: „Ти љу ди су 

‘на ше го ре лист’. Сви ма њи ма 

је Ср би ја у ср цу, а ми смо им 

до не ли део Ср би је у да ле ку и 

хлад ну Швед ску.“

Ан дри ја на Јо кић, ко ја већ 

10 го ди на игра у фол клор ној 

гру пи, ис ти че да је сјај но дру-

штво и дру же ње оно што је та-

ко чвр сто ве зу је за КУД „Зла-

ти бор“. Та ко ђе и љу бав пре ма 

тра ди ци ји и ње ном очу ва њу. 

На кон мно гих пу то ва ња и на-

сту па тре ма се из гу би ла. На 

сце ну се иза ђе и од и гра нај бо-

ље што се мо же, та ко је то кад 

се пред ста вља сво ја зе мља. А 

пу то ва ња су „шлаг на тор ти“. 

Са овог у Швед ску Ан дри ја на 

но си по себ не ути ске.

 „До ма ћи ни су се свим си-

ла ма тру ди ли да нам на пра-

ве ту тур не ју нај леп шом у жи-

во ту. Ме ни се сви део Бер лин 

због ле по те ар хи тек ту ре, али 

Ге те борг оста је у ср цу због 

див ног дру штва и успо ме на 

ко је нас ве зу ју за тај град.“

 „Ути ске са тур не је још увек 

пре при ча ва мо и са би ра мо“, 

по твр ђу је и Ма ри ја Чу мић. 

„Вре мен ско огра ни че ње нас 

ни је спу та ло да ви ди мо ви-

ше гра до ва и оби ђе мо њи хо-

ве зна ме ни то сти, а уз то да се 

дру жи мо,стек не мо но ва по-

знан ства. Све ово за хва љу ју-

ћи на шим до ма ћи ним ко ји су 

би ли сјај ни.“

О игра њу у КУД-у Ма ри ја 

ка же: „За ме не, ве ру јем и за 

Тур не ја за не за бо рав као кру на  
ра да КУД „Зла ти бор” 

Че ти ри да на на фе сти ва лу у Швед ској, уз че ти ри да на за ни мљи вог пу то ва ња. – „До ма ћи ни су се 
свим си ла ма тру ди ли да нам на пра ве ту тур не ју нај леп шом у жи во ту”, ка же Ан дри ја на  

Јо кић. – „Срећ на сам што има мо ово кул тур но-умет нич ко дру штво,ве ру јем да ће још ви ше  
мла дих кре ну ти њи хо вим сто па ма”, ис ти че пред сед ни ца КУД-а Бо ја на Бо жа нић     

миљ ко ра ди шић

Вла дан ми ле кић

ан дри ја на јо кић
ма ри ја Чу мић
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дру ге игра че, КУД пред ста вља 

мно го ви ше од игре, пе сме и 

до брог дру же ња.Ту смо се 

фор ми ра ли као лич но сти,на-

у чи ли да се дру жи мо са љу-

ди ма раз ли чи тих ге не ра ци-

ја.Ра ди мо оно што во ли мо и 

све то уз огром ну по зи тив ну 

енер ги ју, по ко јој смо ка рак-

те ри стич ни.“

Ма ри ја би же ле ла да у 

бли ској бу дућ но сти са овим 

фол клор ним дру штвом оби-

ђе  ма ло ег зо тич ни је де сти-

на ци је, ко је су из фи нан сиј-

ских раз ло га у овом тре нут ку 

те шко до ступ не, али се ра ди 

на њи хо вој ре а ли за ци ји. По-

ред упо зна ва ња ту ђе кул ту ре 

и оби ча ја, циљ је да љу ди ма у 

све ту при бли жи мо нај леп ши  

део срп ског  кул тур ног на сле-

ђа: ле по ту игре, пе сме, му зи-

ке, но шње... 

Фол клор ци уско ро 
у бо љем про сто ру 

У раз го во ру са чла но ви-

ма КУД ‘’Зла ти бор’’ сти че се 

сна жан ути сак  да ре че ни ца 

„љу бав пре ма тра ди ци ји и 

ње ном очу ва ња“ ни је обич на 

фра за. Они то по ка зу ју сва-

ко га тре на сво јим по на ша-

њем, кул ту ром, чак и осме-

хом, и сва ка ко по но сом ко ји 

се осе ћа ка да го во ре о игра-

њу у овом дру штву, љу ди ма са 

ко ји ма се и у бу квал ном сми-

слу  др же за ру ке ве ли ки број 

ча со ва, што ства ра ве зе  рав не 

фа ми ли јар ним.

На зна чај та квих ве за ука-

зу је и пред сед ни ца КУД ‘’Зла-

ти бор’’ Бо ја на Бо жа нић:  

„Ве ли ка је ствар да јед на ин-

сти ту ци ја, ко ја функ ци о ни ше 

на до бро вољ ној ба зи, оп ста не 

ово ли ко ду го и из не дри то ли-

ко ге не ра ци ја мла дих ко ји су 

се здру жи ли, за јед но учи ли, 

сти ца ли но ва ис ку ства, за ба-

вља ли се и пу то ва ли“, на гла-

ша ва Бо ја на и до да је: „Мој 

за да так у окви ру кул тур но-

умет нич ког дру штва је сте да 

по мог нем да се, пре све га, 

обез бе де фи нан сиј ска сред-

ства за ње го во функ ци о ни са-

ње , али исто та ко и оства рим 

кон так те са по је ди ним ор га-

ни за ци ја ма и уста но ва ма. Ја 

се тру дим да део за ко ји сам 

за ду же на, а ко ји ни је ни то ли-

ко лак, од ра дим мак си мал но 

до бро. Искре на да бу дем, ни је 

би ло ни пре те ра но не ких зах-

те ва од стра не чла но ва КУД-а 

као ни ру ко вод ства управ ног 

од бо ра; вр ло су скром ни. На-

по ми њем да се сред ства ко-

ја се из два ја ју за кул тур но-

умет нич ко дру штво из го ди не 

у го ди ну по ма ло по ве ћа ва ју. 

Опет, та сред ства су до ста ма-

ња не го што се мо жда из два-

ја ју у не ким дру гим сре ди-

на ма, али тру ди мо се да са 

спон зо ри ма – а  за и ста има 

до ста љу ди ко ји хо ће да по-

мог ну – при ку пи мо до вољ но 

за функ ци о ни са ње. Од лич но 

са ра ђу је мо и са ОШ „Ди ми-

три је Ту цо вић“ где се одр жа-

ва ју про бе. Оче ку је мо да се у 

на ред ном пе ри о ду до би је и 

не ки бо љи про стор“. 

 О ово ме се раз ми шља ин те-

зив но две го ди не, јер ча је тин-

ски КУД сво јим ре зул та ти ма 

за вре ђу је бо љи трет ман. Тре-

нут но им се еко но мат на ла зи 

у Ча је ти ни, али се ло ка ци ја 

стал но ме ња у за ви сно сти од 

мо гућ но сти вла сни ка обје ка-

та ко ји им се ста вља ју на рас-

по ла га ње.

У из гле ду и тур не ја  
пре ко оке а на 

  „Ка да смо би ли у Швед ској, 

у том срп ском клу бу, ви де ли 

смо ка ко то мо же ле по да ра-

ди, ка ко мо же да из гле да ме-

сто где ће се оку пља ти мла ди, 

ка ко мо гу да се дру же и ка ко, 

опет, да ра де“, опи су је Бо жа-

ни ће ва. „По ку ша ће мо да ис-

ко ри сти мо крај го ди не  и по-

че так сле де ће да на пра ви мо 

и бу џет за ко ри шће ње не ког 

по сто је ћег про сто ра ко ји има-

мо на уму, или не ког но вог. То 

нам је тре нут но нај ва жни ји 

на ред ни ко рак. Уско ро ће мо 

има ти и са ста нак управ ног 

од бо ра где ће мо ре зи ми ра ти 

рад у прет ход ном пе ри о ду и 

до го во ри ти пла но ве за на ред-

ну го ди ну, на пра ви ти пре сек 

ста ња у сми слу тро ше ња сред-

ста ва као и оних ко је ће КУД 

по тра жи ва ти у сле де ћем пе-

ри о ду. Срећ на сам што има мо 

ово кул тур но-умет нич ко дру-

штво и ве ру јем да ће још ви-

ше мла дих кре ну ти њи хо вим 

сто па ма као и да ће мо у на-

ред ном пе ри о ду има ти ви ше 

при ја вље них мо ма ка, јер де-

вој ке пред ња че,“ са осме хом 

до да је пред сед ни ца КУД-а. А 

обе ћа ва да ће се по ста ра ти 

да се омо гу ћи и же ље ни пут 

у уда ље ни је кра је ве, по мо-

гућ ству „не где до ле, ју жно“, и 

пре ко оке а на. 

  Оно што у пе ри о ду ко ји 

сле ди че ка ча је тин ске фол-

клор це је Ре ги о нал но так-

ми че ње фол кло ра Зла ти бор-

ског окру га ко је ће се одр жа ти 

11. де цем бра, а ако ту про ђу, 

КУД ће фи на ле игра ти у Чач-

ку 25. и 26. фе бру а ра. За тим 

сле ди  тра ди ци о нал ни го ди-

шњи кон церт у Ужи цу, као и 

при пре ме за уз врат ну по се ту 

швед ском КУД-у ка ко би се, 

као и до са да, по ка за ли као 

до бри до ма ћи ни .

мир ја на ран ко вић Лу ко вић
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Жи во мир је ро ђен у се лу По ља ни ца 
код Ка че ра на Зла ти бо ру 28. ок то-
бра 1909. го ди не. По што је за вр шио 

основ ну шко лу у По ља ни ца ма, а шест раз ре да 
гим на зи је у Гор њем Ми ла нов цу, Пе тро вић је по 
пре по ру ци пу ков ни ка Ми ло ва на Га ври ло ви ћа из 
Бе ла но ви це при мљен у Вој ну ака де ми ју. Пр во се 
упи су је у ко њич ку вој ну ака де ми ју, а по сле за вр-
шет ка до би ја слу жбу у чи ну пот по руч ни ка у Ви-
ро ви ти ци. За тим је 1932. го ди не за вр шио из ви-
ђач ки курс и пре шао у вој но ва зду хо плов ство. 
Го ди не 1933. пре ла зи на Зе мун ски вој ни аеро-
дром где по ста је нај бо љи пи лот на бом бар де-
ру. У Зе му ну га ко ман дант Руп чић то ком лет њег 
пе ри о да три го ди не ша ље на по моћ ни аеро-
дром Ве ли ко Ра дин це у Сре му, а у је сен га вра ћа 
у Зе мун. По за вр ше ној Вој ној ака де ми ји сту пио 
је у ва зду хо плов ство где је про шао пр во обу ку 
за из ви ђа ча, да би по том у Мо ста ру за вр шио и 
Пи лот ску шко лу, па 1938. го ди не про мо ви сан у 
ле тач ко зва ње – пи лот. Ле тео је на ави о ну ‘’бри-
стол блен хајм’’ у са ста ву 11. из ви ђач ке гру пе. Ње-
гов ави он је био ви ше на мен ски, у ра ном пе ри-
о ду Дру гог свет ског ра та упо тре бља ван је као 
бр зи ла ки бом бар дер, а у ка сни јем пе ри о ду као 
ноћ ни ло вац опре мљен ра да ром. 

Ис про во ци ран до га ђа ји ма од 27. мар та 1941. 
го ди не Адолф Хи тлер из дао је на ред бу за на пад 
на Ју го сла ви ју. Не мач ка вр хов на ко ман да из ра-
ди ла је план на па да на Кра ље ви ну Ју го сла ви-
ју ко ји је но сио на зив „Ди рек ти ва бр. 25“. План 
је пред ви ђао на пад не мач ких сна га из Аустри-
је и Бу гар ске ка Бе о гра ду. Не мач ке сна ге за на-
пад из прав ца Бу гар ске има ле су на ро чи то ва жан 
за да так: да од се ку од ступ ни цу вој сци Кра ље ви не 
Ју го сла ви је те оне мо гу ће ње но спа ја ње са грч-
ком вој ском и фор ми ра ње за јед нич ког фрон та.

На пад је по чео у пет из ју тра 6. апри ла 1941. 
го ди не, ка да је не мач ко ва зду хо плов ство бом-
бар до ва ло вој не аеро дро ме код Ско пља, Ку ма-
но ва, Ни ша, За гре ба и Бре жи ца. У 6 и 30 по чео 
је на пад не мач ког ва зду хо плов ства на Бе о град. 
Ју го сло вен ско Кра љев ско рат но ва зду хо плов-
ство пр во се су прот ста ви ло број ча но над моћ ни-

јем не при ја те љу. Ју го сло вен ски пи ло ти ко ји су 
бра ни ли не бо из над Бе о гра да по ка за ли су из-
у зет ну хра брост и по жр тво ва ње, што је иза зва-
ло ди вље ње и код са мог не при ја те ља. Ју го сло-
вен ски бом бар дер ски пу ко ви су у ви ше на вра та 
успе шно бом бар до ва ли не мач ке оклоп не ко ло не 
ко је су на пре до ва ле из прав ца Бу гар ске.Они су 
на са мом по чет ку ра та из вр ши ли на пад и на не-
ко ли ко не при ја тељ ских аеро дро ма на те ри то ри-
ји Бу гар ске, Ма ђар ске, па чак и Аустри је. Упр кос 
из дај ству де ла хр ват ских и сло ве нач ких пи ло та, 
ле тач ко осо бље са ста вље но од офи ци ра и под о-
фи ци ра свих на ци о нал но сти из вр ша ва ло је бес-
пре кор но сво ју ду жност ги ну ћи у не рав но прав ној 
бор би са над моћ ни јим не при ја те љем.

Ма ло је по зна та чи ње ни ца да су са мо у би лач-
ке на па де на про тив нич ке ави о не, ко ји су ина че 
у то ку Дру гог свет ског ра та пр во бит но би ли при-
пи са ни ру ским пи ло ти ма, пр ви пут из ве ли ју го-
сло вен ски пи ло ти то ком Април ског ра та. Не се-
би чан до при нос од бра ни не ба над Кра ље ви ном 
Ју го сла ви јом да ла је и про тив а ви он ска од бра на 
чи ју су ефи ка сност има ли при ли ке да осе те на 
сво јој ко жи и не ки он нај по зна ти јих не мач ких 
пи ло та асо ва. Ави он Ханс Јо а ки ма Мар се ја по-
го ђен је при ли ком на па да у бри шу ћем ле ту на ју-

го сло вен ској те ри то ри ји, али је ус пео да се вра ти 
у ба зу, док је ави он не мач ког аса и но си о ца ‘’Ви-
те шког кр ста’’ Хер бер та Иле фел да обо рен из над 
ни шког аеро дро ма деј ством про тив ва зду шне од-
бра не. Иако хе рој ски, от пор ЈКРВ је бр зо утих-
нуо. За хва љу ју ћи из дај ству и пе тој ко ло ни ко ја 
је са зе мље на во ди ла не мач ке ави о не, по моћ на 
ле ти шта на ше ави ја ци је су по сте пе но уни шта ва-
на. Оно ма ло ави о на што је пре о ста ло уни шти-
ле су њи хо ве по са де да не би па ли не при ја те љу 
у ру ке. Не ки од ва зду хо пло ва ца по ку ша ли су да 
пре ле те у СССР и Грч ку не би ли на ста ви ли бор бу, 
али је нај ве ћи део из ги нуо у ави он ским не сре ћа-
ма због из у зет но ло ших вре мен ских усло ва. Они 
ко ји су ус пе ли са бор бом су на ста ви ли у скло пу 
са ве знич ких ва зду хо плов них сна га.

  По че так април ског ра та за те као је Жи во ми ра 
у Ве ли ким Ра дин ци ма. Ше стог апри ла Нем ци су 
спа ли ли све вој не ле ти ли це, сем три ави о на, ме-
ђу ко ји ма био и Жи во ми ров. За то Жи во мир по-
ле ће на по моћ ни аеро дром Ма јур код Шап ца, а 
8. апри ла до бро вољ но сво јим бом бар де ром кре-
ће у су срет не мач кој ави ја ци ји ле те ћи пре ма Бу-
гар ској са два лов ца у сво јој за шти ти. Лов ци га, 
ме ђу тим, бр зо на пу шта ју и Жи во мир сам про ду-
жа ва на рат ни за да так. У по са ди ње го вог ави о на 
би ли су под о фи цир ра ди о те ле гра фи ста Бран ко 
Је лић из се ла Мај дан код Руд ни ка и Бран ко Но-
ва ко вић, из ви ђач из Цр не Го ре. Ка пе тан Пе тро-
вић хра бро уле ће у не рав но прав ну бор бу про тив 
ја та не мач ких ави о на из над Ку ма но ва... У под не 
се Жи во мир из два ја и бом бар ду је не мач ке мо то-
ри зо ва не је ди ни ца на пу ту Ку ма но во-Пре ше во. 
Нем ци су ус пе ли да ор га ни зу ју про тив а ви он ску 
ар ти ље ри ју и ва тра њи хо вих ‘’фла ко ва’’ је би ла 
по губ на за Жи во ми ра. Тог 8. апри ла он ју нач ки 
ги не са сво јом по са дом. Ка пе тан Пе тро вић имао 
је 31. го ди ну кад је по ги нуо ча сно бра не ћи сво ју 
отаџ би ну. Оста вио је не збри ну ту су пру гу Је ле ну 
и ма ло лет ног си на.  

Не до вољ но се зна да су Зла ти бор и Ужи це 
има ли за ни мљи ву ва зду хо плов ну про шлост. У 
вре ме Кра ље ви не Ју го сла ви је био је ов де наш 
нај ве ћи је дри ли чар ски спорт ско-ва зду хо плов ни 
цен тар. Ра ди ла је ту је дри ли чар ска шко ла, нај-
зна чај ни ја по бро ју по ла зни ка и осво је них ди пло-
ма у то до ба. Јед на из у зет на ге не ра ци ја оства-
ри ва ла је сно ве о ле те њу на вен ци ма Тор ни ка, 
Чи го те, Кри ве Бре зе... 

Ка ко је све по че ло? Гру па срп ских ави ја ти ча-
ра–со лу на ца је 22.ок то бра на осни вач ком са-
стан ку у ка фа ни код “Бе лог ор ла” у Бе о гра ду 
осно ва ла сво је удру же ње ко је је на зва ла “Срп-
ски аеро-клуб”. Тре ти ран је као рат на ор га ни за-

Пилот Златиборац није се плашио 
надмоћнијег непријатеља

Винстон Черчил је рекао да Срби производе више историје него што могу да поднесу. У 
мору заборава већине нестало је и сећање на капетана Живомира Петровића, једног од 
првих пилота са Златибора. Заборављамо више него што смемо да заборављамо. Такође, 
више немамо храбрости да пишемо о данима кад се од смрти није бежало, која је прихваће-
на као нешто неизбежно када је слобода била у питању.

пише: предраг ковачевић

Kапетан Живомир Петровић
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ци ја и оку пљао са мо вој не ави ја ти ча-
ре, углав ном ре зер вне офи ци ре. 
У де кла ра ци ји аеро-клу ба ста-
ја ло је да је ње гов основ ни за-
да так да при ку пи све оне љу де ко ји су уче-
ство ва ли у ства ра њу срп ског ва зду хо плов ства. 
При вре ме ну упра ву чи ни ли су: по ча сни пред-
сед ник др Ар чи балд Рајс, пред сед ник Ма ти ја 
Хо ђе ра, се кре тар Са ва Ми кић, бла гај-
ник Дра ги ша Ву јић и би бли о те-
кар Са ва Си мић. Већ сле де ће 
го ди не пре у стро јен је и пре и-
ме но ван у “Аеро клуб Кра ље ви-
не СХС”. У Ака дем ском аеро-клу бу у Бе о гра ду је 
по сто ја ла иде ја да се на Зла ти бо ру осну је шко ла 
је дри ли чар ства. На осно ву те иде је по чи њу ис-
пи ти ва ња те ре на, кли ме и ве тро ва. Ин струк тор 
је дри ли чар ског ле те ња Алек сан дар Ста но је вић 
је об и шао те ре не 1934. и утвр дио да су Чи го та, 
Цр ни Врх и окол ина ве о ма по де сни за је дре ње.
Већ у ав гу сту је до шло три де се так је дри ли ча ра и 
офор ми ли су камп из над Кра ље ве Во де. 

Шко ла на Зла ти бо ру по че ла је да ра ди 1935. 
го ди не. Од мах по ње ном осни ва њу пр ва гру па 
од 20 уче ни ка, ме ђу ко ји ма и три сту дент ки ње, 
са струч ним на став ни ком ле те ња Јо ха ном Вол-
фом, пи ло том из Салц бур га (ујед но и управ ни-
ком шко ле ко га је ан га жо вао аеро-клуб Ју го сла-
ви је), сти гла је 24. ју на 1935. на Зла ти бор. Ло гор 
је по ста вљен на обо ду ту ри стич ког на се ља, на 
из ма ку Тић по ља. Сме штај је био у ве ли ким вој-
ним ша то ри ма, а ис хра на на ка за ну. Убр зо су 
за на став ни ке ле те ња об у че ни не ки чла но ви је-
дри ли ча ри, по себ но ре зер вни пи ло ти. Ме ђу пр-
ви ма су би ли Кон стан тин Ђор ђе вић Ко ка и Ду-
шан Не до кла нац, сту ден ти тех ни ке из Бе о гра да. 
У ра ди о ни ци Ака дем ског аеро-клу ба об у ча ва-
но је не ко ли ко сту де на та на из ра ди је дри ли ца 
по не мач ким пла но ви ма. То су углав ном би ли 
школ ски ти по ви “пла не ри” за по ла га ње “А” и “Б” 
ис пи та “Це глинг”, за тим ви со ко спо соб не је дри-

ли це “бе би” и “рен бу сард” за “Ц” и ви ше ис пи те 
(од но сно знач ке). Ле тач ки усло ви за сти ца ње “Б” 
ди пло ме пред ви ђа ли су пет ле то ва у об ли ку ла-
ти нич ног “С” са за др жа ва њем у ва зду ху нај ма ње 
по је дан ми нут, два ле та да су из вр ше на по ве-
тру ја чи не осам ме та ра у се кун ди. Сле та ње мо-
ра би ти из вр ше но на од ре ђе но ме сто. Усло ви за 
“Ц” су пред ви ђа ли је дан лет од пет ми ну та из над 
тач ке по ла ска... 

Го ди не 1938. са гра ђе на је ве о ма ле па згра да 
Је дри ли чар ског до ма на Зла ти бо ру са фа са дом 
од обло ви не, ускла ђе на са зла ти бор ским брв на-
ра ма. Очи глед на раз ли ка у од но су на до та да шње 
ша то ре, сла ма ри це и ка зан. Са да је по сто јао про-
стор за ад ми ни стра ци ју, спа ва о ни цом за 80 уче-
ни ка, тр пе за ри јом ку хи њом, ку па ти лом с де сет 
ту ше ва, ам бу лан том...Дуж чи та ве згра де би ла је 
те ра са с по гле дом на Тор ник и Чи го ту, из ра ђен 
је и леп хан гар за 15 је дри ли ца и по треб ну опре-
му за њи хов тран спорт и старт. У анек су хан гра 
сме ште не су сто лар ска и бра вар ска ра ди о ни ца 
за одр жа ва ње је дри ли ца. 

 У не по сред ној бли зи ни до ма је из гра ђе на ме-
те о ро ло шка ста ни ца са оним жа лу зи на ма обо је-
ним у бе ло и ре шет ка стом за шти том за ис тру мен-
те. То је био и по че так ме те ро ло ги је на Зла ти бо ру, 
од 15. ју ла 1940. го ди не по ста вље на је на ви си ни 
од 1.017 м стал на Ме те о ро ло шка ста ни ца. А оно 

ве ли ко, мо дер но зда ње је 
у по чет ку за до во ља ва ло све 

по тре бе ле тач ке шко ле. 
Рад шко ле је по чи њао у 

ра но ју тро, вла да ла је стро-
га вој нич ка ди сци пли на. Вој-

ник тру бач је сви рао “уста ја-
ње”, а пред спа ва ње “по ве чер је”, 

ују тру је био ра порт, смо тра и це ре-
мо ни ја ди за ња за ста ве. Пре под не до 

12 ча со ва би ла је обу ка у ле те њу, по под не од 15 до 
19 са ти одр жа ва ни су те о рет ски ча со ви из аеро-
ди на ми ке, ме те о ро ло ги је, на ви га ци је и град ње 
је дри ли ца. У ме ђу вре ме ну је био пред ви ђен од-
мор, од бој ка, ди ску си ја с на став ни ци ма, по прав-
ка је дри ли ца.

Ути цај зла ти бор ске ле тач ке шко ле осе тио се 
у Ужич кој гим на зи ји: ов де је школ ске 1935/36. 
осно ван “Под мла дак аеро-клу ба”, чи ји су во де ћи 
чла но ви би ли Бо шко Ви да ко вић, Дра го слав Си-
мић, Јан ко Ва си лић, Ра де Тер зић и дру ги. У пр во 
вре ме рад дру штва се сво дио на из ле те, нај ви ше 
у Кра ље во где су чла но ви има ли при ли ку да упо-
зна ју фа бри ку ави о на и аеро дром. Го ди не 1937. 
осно ва на је и је дри ли чар ка гру па “Стре ла”, а за 
ње ног струч ног ру ко во ди о ца је име но ван Или ја 
Кан дић, ту ри стич ки пи лот.

Кандић је ро ђен у Ужи цу 1918.,био је ве ли ки 
за љу бље ник у ва зду хо плов ство. Уче ство вао је 
у Април ском ра ту 1941., а на стра дао у око ли ни 
Чач ка гре шком на ше про тив а ви он ске од бра не 
ко ја је сру ши ла ње гов ави он ти па “по тез 25”. 

По инструкцијама Кандића у пред рат но до-
ба чла но ви “Под млат ка” су од сво јих сред ста ва 
из ра ди ли 23 ма ке те ави о на и је дри ли ца. На пра-
вље на је и јед на је дри ли ца (кли зач “це глинг”), 
а од 30 чла но ва дру штва ор га ни зо ва не су две 
гру пе у обу ци ле те ња. У школ ској 1939/40. сва-
ка од ових гру па из вр ши ла је 15 проб них ле то-
ва у окви ру при пре ме за ис пи те, а 10 чла но ва је 
би ло пред ви ђе но да то ком фе ри ја оде на Зла ти-
бор у је дри ли чар ку шко лу на уса вр ша ва ње. За-
ни мљи во је да се ни је дан од чла но ва у ли те ра-
ту ри не се ћа да их је учио Или ја Кон дић, већ су 
го во ри ли да је обу ку вр шио Ми хај ло Гр бић Кал-
чо. Исто вре ме но је Кал чо пред ло жио ин ду стри-
јал цу Ђо ку По по ви ћу да из ра ди је дри ли цу и да 
осну ју Аеро-клуб “Зла ти бор”. Та ко за јед но са Или-
јом Кон ди ћем, Ми ћом Пр жу ље ви ћем и дру ги ма 
осни ва ју аеро-клуб. Во ђа је био Кал чо, а се кре-
тар Бо жи дар Бо шко вић Киш, књи го во ђа Ткач ни-
це. Штампа је забележила: ‘’За хва љу ју ћи Гр бић 
Ми хај лу Кал чу, ко ји је ус пео да од ужич ких тр-
го ва ца и га зда при ку пи за је дан дан 46.000 ди-
на ра и при сту пи из ра ди је дри ли це. Бла го дре ћи 
од лич ним По по ви ће вим сто ла ри ма-мај сто ри ма 
по сле два ме се ца му ко трп ног ра да је дри ли ца је 
(1935.) за вр ше на.” Би ла је она пра ва ле по ти ца; 
има ла гон до лу-ка би ну и то по ли ти ра ну, та ко да 
су им Бе о гра ђа ни из ‘’ААК’’ за ви де ли... 

Фотоколекција Симе Острића

С једрилицом на Криву брезу на Златибору

„бри стол блен хајм’’ ави он бом ба дер  
Жи во ми ра Пе тро ви ћа
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Библиотека „Љубиша Р. Ђенић“ 
наставља да негује дружење 

деце и писаца са чијим песмама 
се сусрећу у читанкама и школској 
лектири. Једно такво дружење ор-
ганизовано је 15. новембра, а гости 
су били Недељко Попадић, песник 
и уредник часописа „Витез“, афо-
ристичар Раде Ђерговић и завичај-
на песникиња Мирјана Ранковић 
Луковић.

Ученици нижих разреда ОШ „Ди-
митрије Туцовић“ имали су прилику 
да слушају, али и заједно рецитују 

песме са једним од најпознатијих 
писаца за децу Недељком Попа-
дићем. Деца су људи у малом и 
тиме није речено ништа ново. Об-
раћајући им се као себи равнима, 
Попадић то својом поезијом по-
тврђује.

“Не можеш да се  ‘спустиш’ на 
њихов ниво. Или си дете у души, 
или ниси! Ту нема фолирања. Ако 
си дете у души они то препознају , 
препознају искреност, ако ниси по 
вокацији дечји песник него пишеш 
само за одрасле – и то се примети. 
Ретки су они који подједнако добро 
пишу и за децу и за одрасле. Краљ 
свих песника и учитељ свима нама 
је и даље Јован Јовановић Змај“, 
рекао је Попадић. О свом часопису 
„Витез“ каже да су при крају при-
преме нових бројева за све узрасте, 
у зимском руху.

 Раде Ђерговић пише афоризме 
за одрасле и децу. Овај књижев-
ни облик изражавања језгровитих, 
духовитих и актуелних мисли лако 
схватају одрасли читаоци, али је 
дивљења вредно када се афористи-
чар постара да то схвате и деца. Тај 
задатак био му је олакшан чињени-
цом што је дуго година радио као 
учитељ, а потом и у библиотеци 
где је наставио дружење са мали-
шанима. Афоризме за школарце је 
објављивао у „Просветном прегле-
ду“, „Политици“, „Новостима“ , књи-

зи „Хумор и лектира“ заједно са Кр-
стивојем Милићем и „Приче мога 
деде“ у издању „Витеза“. И његово 
гостовање у чајетинској библиоте-
ци било је и те како лепо прихваће-
но од малишана који су се слатко 
насмејали афоризмима писаним на 
„ђачки рачун“.

И завичајна песникиња Мирјана 
Ранковић Луковић је од пре неко-
лико година део велике књижевне 
породице „Витез“ који је штампао 
њену збирку песама „Ветровима 
уназад“. За децу пише, како каже, 
од како је њен син проговорио . За 
сада, ту поезију говори на дечјим 
фестивалима и оваквим сусрети-
ма, док јој се песме не обједине у 
збирку када ће малишани имати 
прилику да се и на тај начин више 
друже са овом књижевницом.

 м. р. Л.

На Првенству Србије седам медаља 
за младе борце „Шогуна”

Такмичари КБВ „Шогун›› освојили су се-
дам одличја на Првенству Србије у мик-
сованим борилачким вештинама (ММА) 
за омладинце. Најсјајнију медаљу освоји-

ла је  Милица Ћоровић, до сребра су дошли  Тамара Тоскић, 
Вукман Божовић, Давид Ојданић, Лидија Станић и  Снежана 
Миловановић, док је бронза припала Радету Јокићу. И. ј.

„Витезови” песници  
у дружењу са децом

Недељко Попадић, Раде Ђерговић и Мирјана Ранковић 
Луковић представили своју поезију и афоризме  

ђацима чајетинске школе

Повољне временске прили-
ке у другој половини новем-
бра параолимпијац Алексан-
дар Радишић искористио је за 
тренинге на отвореном. У са-
радњи са селектором наше па-
раолимпијске атлетске репре-
зентације  Јованом Ђукићем, 
Радишић је користио простор у 
непосредној близини ко-
шаркашких терена изнад 
СБ ‘’Чигота’’ на Златибору 
за подизање форме.

Подсећамо, он се про-
летос преоријентисао на 
атлетику као примарни 
спорт и наступа у дис-
циплини бацање чуња 
(категорија Ф-51), а већ 
је на дебитантском так-
мичењу, Светском купу 
у Швајцарској, освојио 
треће место.

- Изненадио ме је тај 
резултат, с обзиром да 
сам у том тренутку тек 
почињао да тренирам. 
До марта ми предстоји 
припремни период, где ћу 
само тренирати, без такми-
чења која ме очекују тек на 
пролеће. У питању су светски 
купови у Чешкој и у Хрватској. 
Крајем године знаће се норме 
за Светско првенство, које ће 
се одржати у Лондону и надам 
се да ћу добрим тренингом ус-
пети да то остварим – каже Ра-
дишић.  

 Атлетика је међу трофеј-
нијим параолимпијским спор-
товима, о чему сведочи и чиње-
ница да су се наши такмичари 
са Параолимпијских игара у 
Рију вратили са три медаље. 
Селектор Ђукић очекује да и Ра-

дишић може остваривати добре 
резултате у наредном периоду. 

- Ацо је велики потенцијал и 
мислим да већ наредне годи-
не од њега можемо очекивати 
добре резултате. Иначе, план 
нам је да се што више осо-
ба са инвалидитетом у нашој 
земљи укључи у бављење ат-

летиком. Ту су Зрењанин, Чаје-
тина, Ниш...Надам се да ћемо 
за пар година имати још више 
медаља, а већ сада их имамо у 
запаженом броју – изјавио је 
селектор Ђукић. 

Током наступајућег зимском 
периода Александар Радишић 
ће форму највероватније одр-
жавати у дворани КСЦ-а у Чаје-
тини. Селектор Ђукић каже да 
је поготово за такмичаре у ба-
цачким дисциплинама важно 
да током зимског периода одр-
жавају форму и да „тада није то-
лико битна сама даљина упуће-
ног хица, колико извођење 
читавог покрета“. И.јанковић

александар радишић 
успешан и у бацању чуња

александар радишић
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Билтен финансира општина Чајетина

Каратисти клуба „рујно” освојили осам одличја

Пораз кошаркаша УТШ Чајетина
Кошаркашка селекција Угоститељско-туристичке школе из Чајетине поражена је у 1. колу Ок-

ружног такмичења, које се одржава у Пожеги. Састав професора Миломира Шопаловића пора-
жен је од пријепољске Гимназије са 20-18. Чајетинци су наступали у саставу: Александар Панто-
вић, Немања Несторовић, Лазар Јоксимовић, Никола Јанковић, Никола Сапун, Никола Колев, 
Немања Бјеличић и Никола Кокоровић, док Никола Дабић, иако је отпутовао с тимом, није 
наступао због повреде. Такмичење је окупило шест мушких и три женске екипе, а учесници су 
били 1999. годиште и млађи (ученици четврте године нису имали право наступа). И. ј.

Седма победа 
одбојкашица

Одбојкашице ‘’Златибора’’ савладале 
су Трстеник са 3-1 (19-25, 25-19, 25-21, 
25-16) у оквиру 7. кола Друге лиге За-
пад. Гошће су повеле, али су играчице 
‘’Златибора’’ успеле да преокрену ре-
зултат и дођу до новог тријумфа. По-
сле веома неизвесне борбе у другом и 
трећем сету, које су „преломиле“ у своју 
корист у самим завршницама, у четвр-
том сету домаће одбојкашице су биле 
убедљиве, чиме су отклониле све ди-
леме око коначног исхода.

Чајетинке су изгубиле први сет у до-
садашњем делу такмичења, али што је 
много важније, задржале су максима-
лан учинак (7-0) и водеће место на та-
бели.  И. ј.

За домаћина 12 медаља на 
21. јесењем „Чигота купу”

Пливачи ‹›Чиготе›› освојили су 12 одличја 
на 21. издању Јесењег ‘’Чигота купа’’. Предраг 
Ћитић освојио је злато на 100 метара прсно и 
бронзу на 100 метара краул. Димитриј Мија-
иловић дошао је до два злата – на 100 ме-
тара краул и на 
100 метара пр-
сно. Сава Мија-
иловић  освојио 
је злато на 50 
метара прсно и 
сребро на 50 ме-
тара краул. Але-
к с и  М и т р о -
вићу  припало 
је сребро на 50 
метара леђно,Петар Коларевић  освојио је 
бронзане медаље на 50 метара краул и на 
50 метара делфин, док су бронзе освојили 
и Андреј Чантрић  (50 метара прсно), Ми-
хајло Анђић  (50 метара леђно) и  Борис 
Митровић (50 метара прсно). И. ј.

Такмичари Карате клуба ‘’Рујно’’ наступили су на Купу реги-
она Српске карате федерације ужег региона и освојили осам 

медаља. У катама појединачно злато су освојили Јована Аћимо-
вић и Дарко Лазаревић, сребрна медаља припала је Мирјани Ста-
нић, док су бронзане освојили Аница Радибратовић, Николина То-
доровић и Вук Милосављевић. Што се тиче ката тимова, златом се 

окитио тим у саставу Аница Радибратовић, Мирјана Станић и Ми-
лица Шундерић, док је друго место заузела екипа коју су чинили Јо-
вана Аћимовић, Николина Тодоровић и Ведрана Селаковић.

На овом квалификационом такмичењу за Куп Србије, које је одр-
жано 6. новембра у Деспотовцу, учествовало је око 300 такмичара 
из 25 клубова региона уже Србије. И.ј.
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Фуд ба ле ри ‘’Ча је ти не’’ за вр ши-
ли су је се њу по лу се зо ну Зла-
ти бор ске окру жне ли ге на 

пе том ме сту (26 бо до ва – се дам по бе-
да, пет ре ми ја, три по ра за). У клу бу је 
оства ре ни ре зул тат оце њен као за до-
во ља ва ју ћи, а та ко ђе је ис так ну то да се 
Ср ђан Сто ја но вић, тре нер ко ји је то ком 
се зо не пре у зео во ђе ње пр вог ти ма, ве-
о ма до бро сна шао у тој уло зи.

- Ма ли је за о ста так за дру го пла-
си ра ним ти мом, та ко да има мо до-
бру плат фор му пред на ста вак се-
зо не. У на ја ви је до ла зак не ко ли ко 
но вих игра ча, чи ја име на ће се зна-
ти у на ред ном пе ри о ду, а на сто ја-
ће мо да под мла ди мо еки пу за про-
ле ће, са не ко ли ко игра ча ка дет ског 
уз ра ста ко ји тре ни ра ју са на ма и 
по се ду ју не сум њи ви ква ли тет – 
ка же се кре тар клу ба Оли вер Ла-
за ре вић.

Иза клу ба је и ве о ма успе шна 
го ди на по пи та њу ра да са мла-
ђим се лек ци ја ма. Са став пе тли ћа 
(2006. го ди ште), ко је са клу пе во-
ди Дар ко Ви дић, у Окру жној ли ги 
на ла зи се на де о би тре ћег ме ста, 
а вре ди ис та ћи да се ра ди о игра-
чи ма ко ји су го ди ну да на мла ђи од 
кон ку рен ци је.

Од не дав но, три клуп ске се лек-
ци је (2006, 2007, 2009.) на сту па-
ју у СОС Ли ги бу ду ћих шам пи о на, 
ко ја ће се у Ужи цу игра ти до мар-
та. Ина че, клуп ска шко ла фуд ба ла 
ра ди већ две го ди не, а Ла за ре вић 
ис ти че да су ро ди те љи пре по зна-
ли ква ли те тан рад тре не ра, што је 
ре зул ти ра ло да је број ка од сто ти-

нак по ла зни ка кон стант на од са-
мог по чет ка ра да шко ле и да ће се 
уло жи ти до дат ни на по ри да се чи-
та ва при ча по диг не на још ви ши 
ни во. Он до да је да би ве о ма ва-
жно би ло по но во по кре ну ти пи та-
ње из град ње ста ди о на у Ча је ти ни, 
што би у ве ли кој ме ри олак ша ло 
рад са де цом и са мо ор га ни зо ва-
ње тре нин га.

То ком зи ме клуб има у пла ну ор-
га ни зо ва ње Са вин дан ског тур ни ра 
мла ђих ка те го ри ја (кра јем ја ну а-
ра), што би пред ста вља ло сво је вр-
сну на до град њу клуп ског ис ку ства 
у ор га ни за ци ји ова квих так ми че-
ња с об зи ром да је ле тос, у са рад-
њи са ЈП Кул тур но спорт ски цен-
тар Ча је ти на, на те ре ни ма Но вог 
пар ка у Ча је ти ни одр жан тур нир 
ре ги о нал ног ти па за мла ђе ка те-
го ри је.         И.јан ко вић

По сле 15 од и гра них ко ла је се-
ње по лу се зо не у Срп ској ли-

ги За пад, фуд ба ле ри ‘’Зла ти бо-
ра’’ на ла зе се на 14. ме сту са 15 
осво је них бо до ва (три по бе де, 
по шест ре ми ја и по ра за). Шеф 
струч ног шта ба Вла ди мир Му-
дри нић са по ме ша ним ути сци-
ма освр нуо се на учи нак то ком 
ми ну ле је се ни.

- Не мо же мо би ти ни не за-
до вољ ни ни за до вољ ни. Оче-
ки ва ли смо ко ји бод ви ше, али 
ни шта ни је алар мант но. При-
ме ра ра ди, клу бо ви ко ји су у 
ре ла тив но мир ни јој зо ни, око 
сед мог ме ста, има ју све га пет 
бо до ва ви ше од нас, та ко да 
ни они ни су пот пу но без бед-
ни. Пр вих де се так утак ми ца 
ни смо ло ше игра ли, ни ко нас 
ни је над и грао, али ни смо ус-
пе ли да до бру игру кру ни ше-
мо од го ва ра ју ћим бро јем бо-
до ва. Та да су и игра чи по че ли 
ма ло да сум ња ју у се бе, игра ли 
су у не ком гр чу... По тру ди ће мо 
се да то ком зим ског пре ла зног 
ро ка про на ђе мо не ка аде кват-
на по ја ча ња, три-че ти ри до бра 
игра ча, чи ме би смо оја ча ли све 

по зи ци је у ти му. Та ко ђе, ан га-
жо ва ће мо још два „бо нус“ игра-
ча, јер смо кра јем по лу се зо не 
би ли у де фи ци ту с њи ма– ка же 
Му дри нић. 

 Пред сто ји па у за до по ло ви не 
мар та, та ко да се по че так ше сто-
не дељ них при пре ма пла ни ра за 
крај ја ну а ра. Та ко ђе, пре ма Му-
дри ни ће вим ре чи ма, не ће се од-
у ста ти ни од Куп так ми че ња, где 
се сти гло до по лу фи на ла Зла ти-
бор ског окру га (Зла ти бор, ФАП, 
Сло га По же га), али да ће до ста 
за ви си ти и од то га у ко јим се 
тер ми ни ма бу де игра ло, с об-
зи ром да ће пр вен ство сва ка ко 
би ти при о ри тет. И. ј.

Успе шна фуд бал ска је сен за ФК „Ча је ти на’’

Тре нер ФК „Зла ти бор’’  
о учин ку у по лу се зо ни

Вла ди мир му дри нић

Кадети КК „Златибор” после драме  
до новог тријумфа

Кадети КК ‘’Златибор’’ дошли су до 
нове победе у Квалитетној лиги. На 
свом паркету савладали су ужички 
‘’Плеј’’ оф после продужетка са 75-73 
(14-19, 22-7, 22-20. 9-21, 8-6). Чаје-
тинци су прву четвртину завршили 
са заостатком од пет кошева, али су 
у наредна два периода успели да у 
потпуности преокрену резултат и 
створе скоро 20 поена предности 
половином трећег периода. Ипак, 
несхватљиви пад у последњој део-
ници довео их је на корак од пора-
за, који су успели да избегну и уведу 
меч у продужетак, где су одиграли 
присебније од противника.

У домаћем тиму, најефикаснији 
су били  Матија Милекић  (25 по-
ена, седам скокова) и  Никола Са-

пун (22 поена, девет скокова). Код 
гостију,  Ћубић  је забележио да-
бл-дабл (22 поена, 17 скокова, пет 
додавања), а посебно запажену 
улогу имао је у последњој четврти-
ни, када је био најзаслужнији за пре-
окрет свог тима.

КК ‘’Златибор’’: Лојаница, Млађе-
новић, Луковић, Милекић 25 п. 5 ск, 
Бјеличић 8 п. 6 ск, Јоксимовић 4 п. 
16 ск, Гавовић 9 п. 14 ск, Јнаковић 7, 
Сапун 22 п. 9 ск, Николић, Терзић. 
Тренер: Владан Калоперовић

 КК ‘’Плеј оф’’: Шапић 10, Матић 4, 
Алексић, Јојевић, Јовановић 2, Стан-
ковић 1, Ћубић 22 п. 17 ск. 5 ас, Ђе-
рић, Стакић 8 п. 8 ск, Несторовић 14, 
Милошевић 2, Димитријевић 7. Тре-
нер: А. Зарић И. ј.

биланс: Се дам по бе да,  
пет ре ми ја, три по ра за


