
број 36  март, 2018. године   бЕСПЛАТАН ПрИМЕрАК

Turistička organizacija Zlatibor

www.zlatibor.org.rs

Turistička organizacija Zlatibor

www.zlatibor.org.rs

ПобећиизБеограда
наЗлатиборза

Недељкајепразник
Странa 22

ПОЗНАТИ О ЗЛАТИБОРУ

ТемаБроја: ЧА је ТИН СкИ шАм ПИ О НИ ЗНА њА

Иманечегпосебног
узлатиборскомваздуху

БојанСавић: Интересовање
иуважавање
умоскви

заЗлатибор
Стране 2 и 3

Стране 16 и 17

Стране 6 до 11

Успехза
историју:

Кошаркашисе
пласирали
уСуперлигу

Странa 32

ПРедСТАвљАмО хОТеЛе ЗЛАТИБОРА

„Златибормона”обарарекорде
убројугостију



2МАРТ, 2018. ГОДИНЕАКТУЕЛНО

Делегација општине Чајетина, на че-
лу са председником општине Ми-
ланом Стаматовићем боравила је 

средином марта у радној посети Руској Фе-
дерацији. Руководство општине Чајетина се  
у резиденцији области Калуга у Москви 12. 
марта састало са губернатором Калуге Ана-
толијем Алтамоновом, замеником губерна-
тора Владимиром Потемкином, директором 
аеродрома у Калуги Сал-
ватом Кутусевом, мини-
стром културе и туризма 
у овој области Павелом 
Сусловом.

Теме састанка одно-
силе су се на развијање 
узајамне сарадње у об-
ласти туризма, потен-
цијални долазак деце из 
Калуге на спортске кам-
пове током лета, затим 
размену студената, а било 
је речи и о могућностима 
братимљења општине 
Чајетина са неким градом 
у Калушкој области.

У наставку боравка де-
легације чајетинске општине  у престони-
ци Руске Федерације представљена је турис-
тичка понуда  Златибора на  25. Московском 
„МИТТ“ сајму. Представници Туристичке ор-
ганизације Златибор, заједно са представни-
цима општине Чајетина и ЈП „Голд гондола 

Златибор“, наступили су овде у оквиру штан-
да Туристичке организације Србије.

Посетиоци, бројни пословни партнери и 
представници медија Русије имали су при-
лику да се упознају са богатством и разно-
врсношћу туристичке понуде Златибора. Ве-
лики број Руса посетио је штанд Туристичке 
организације Златибор, а у обиласку нашег 
штанда био је и амбасадор  Србије у  Русији 

Славенко Терзић. Разговарало се о могућнос-
тима развоја сарадње у области туризма, али 
и инвестиција, привреде и пољопривреде. 
Током наредних месеци биће покренуте кон-
кретне активности у циљу значајније промо-
ције и представљања потенцијала Златибора 

не само у Москви, већ у целој Русији, где за 
то постоји интересовање. 

На овој смотри актуелних домета у свет-
ском туризму велико интересовање изазвала 
је златиборска гондола. Посетиоци су имали 
прилику да се на тренутак нађу на Златибо-
ру и да прођу виртуелну туру трасом будуће 
гондоле, током које су могли да виде како 
ће изгледати реална и комплетна вожња од 

центра Златибора до врха 
Торника. Многи су били 
одушевљени овом туром 
и пејзажима најпосеће-
није српске планине.

Организована студијска 
посета руских медија Зла-
тибору, договорена на про-
шлогодишњем московском 
сајму туризма, реализова-
на је прошле године када 
су представници ТВ кућа 
и туроператори из Русије 
уживали у посети Златибо-
ру, а репортаже и емисије о 
најпосећенијој српској пла-
нини нашле се на најгледа-
нијим телевизијама Русије. 

Студијска посета планира се и ове године. Про-
моција Златибора на руском тржишту резулти-
рала је повећањем броја руских туриста, током 
протекле године неколико већих организова-
них група из ове евроазијске земље боравило 
је на „златној планини“. м.ј.

Интересовањеиуважавање
умосквизаЗлатибор

Руководство општине Чајетина у радној посети Русији на састанцима и током 
представљања на московском сајму туризма договарало свестрану сарадњу 

Сумирајући резултате радне по-
сете Русији, Милан Стаматовић за 
„Златиборске вести’’ каже да се раз-
говарало о успостављању сарадње, 
како туристичке тако и економске. – 
Калушка област је веома занимљи-
ва и због тога што имају неколико 
авио компанија које су заинтересо-
ване за летове у Србију, пре свега 
за аеродром Ниш. Предочили смо 
им да у непосредној близини Зла-
тибора постоји аеродром Поникве, 
који са малим улагањима може да 
се стави у функцију. Добили смо 
обећање да ће ускоро доћи у посету 
Златибору да се упознају са нашим 
потенцијалима и могућностима. 

Аеродром Поникве би свакако био 
додатна шанса, јер би се тако турис-
тима из Русије скратило путовање 
до Србије, а потенцијално проду-
жио боравак. Надамо се најбољем 
из ове сарадње, не само за Злати-
борски округ и општину Чајетина, 
већ и за Србију.

Председник општине оцењује да 
су тржиште Руске Федерације, као и 
тржишта бивших совјетских репу-
блика најбоља шанса за наш развој: 
– У циљу успостављања контаката 
ради пробоја на ово тржиште пла-
ниран је скорији одлазак у Минск. 
После  разговора са њиховим пред-
ставницима и туроператорима уло-

жићемо труда да се ови контакти 
учврсте и да се сарадња подигне на 
један значајнији ниво.

Стаматовић је на основу виђеног 
закључио да смо, ипак, недовољно 
присутни у Русији. 

– Колико год  ми уздизали блис-
кост и братство између српског и 
руског народа, очекивали да нас 
помогну и заштите у битним си-
туацијама, морамо бити свесни 
да обичан свет у Русији мало зна 
о Србији. А то је због тога што се 
Србија не нуди, не представља, не 
наступа маркетиншки агресивно 
и наметљиво са јединственом по-
нудом на сајмовима у Русији. То се 

до сада све сводило на индивиду-
алне и појединачне контакте. Ни 
представници у нашој амбасади и 
представништвима нису у довољ-
ној мери подржани ни подстакну-
ти од стране државе, колико је то 
случај у неким другим земљама. А 
Русија је огроман потенцијал који 
се не може занемаривати. Тако да 
морамо више бити присутни у тој 
земљи, па у том смислу ми пла-
нирамо ускоро отварање пред-
ставништва у Москви, како бисмо 
могли Русији нудити садржај и по-
нуду Србије. То је у будућем перио-
ду наш интерес и приоритет – исти-
че председник. М. Ј.

Стаматовић: Отворићемо представништво у Москви 
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општина Чајетина учествовала је на Ре-
гионалној конференцији о предузет-
ништву у туризму која се одржавала од  

21. до 23. марта у Петровцу у Црној Гори.  Поред 
представника из Србије, заступљени су били и 
представници туристичке привреде Црне Горе 
и БиХ. Првог дана конференције разговарало 
се о актуелном стању и перспективама туриз-
ма у региону, као и о могућностима регионал-
не сарадње и развоја производа. Говорило се 
и о инструментима финансијске подршке за 
туристичку привреду.

Председник општине Чајетина Милан Ста-
матовић учествовао је као уводничар  другог 
дана конференције на панелу ‘’Изазови и пер-
пективе у предузетништву у туризму на локал-
ном нивоу’’. Стаматовић је говорио о Златибору, 
док је директор Туристичке организације Буд-
ва Младен Франовић на поменуту тему пред-
ставио примере из своје општине.

Председник општине Чајетина изложио 
је широк спектар професионалних оријен-
тација које се на Златибору могу развијати, 
како у туризму, тако и у виду производње до-
маћих брендова, покретања сеоских газдин-
става, пољопривреде, коришћења обновљи-
вих извора енергије. Истакао је и да је циљ 
ове локалне самоуправе да Златибор достиг-
не милион туриста и 10 милиона ноћења у 
наредних пет година.  Од изузетног значаја 
Стаматовић сматра и сарадњу са људима од 
искуства у туризму, претежно из иностран-
ства, али је од великог значаја и регионално 
повезивање са туристичким посленицима.

„Радимо на томе да одржавамо постојећи 

садржај, проширујемо га и надограђујемо. По-
зитиван пословни амбијент који се ослања на 
искуство у туризму, а не на политику, сигуран 
је кључ успеха. Од великог су значаја улагања у 
садржаје који привлаче пажњу гостију. На Зла-
тибору градимо гондолу, панорамску жичару 
за превоз путника од центра Златибора до врха 
Ски центра ‘’Торник’’, што је повећало интересо-
вање инвеститора за улагања код нас. Инвести-
тори се интересују и за изградњу нових забав-
них и тематских паркова, а општина Чајетина 
добре идеје увек подржава. Дајемо подршку и 
инвеститорима који улажу у изградњу хотел-
ских капацитета, општина умањује износ до-
приноса за уређивање грађевинског земљишта 
у зависности од категорије хотела, као и од 
броја лица која ће се у њему запослити. Савре-
мени туризам доживљава важне промене које 
се манифестују у расту туристичког промета, 
па тако Златибор има константан пораст броја 
туриста“, навео је Стаматовић.

Представници златиборских хотела ‘’Иди-
ла’’, ‘’Ирис’’ и коначишта ‘’Сунце’’ такође су 
учествовали у раду конференције. У свом 
обраћању у оквиру панела ‘’Креирање по-
вољног пословног амбијента – подстицаји 
за развој туристичке привреде’’ позитивна 
искуства изнео је Никола Кнежевић млади 
власник хотела „Ирис“. Кнежевић је истакао 
да има добру сарадњу са локалном самоу-
правом, што сматра важним чиниоцем раз-
воја туризма, као и да су процедуре у вези 
са урбанизмом поједностављене. Он поседо-
вање хотела на Златибору сматра веома по-
зитивним пословним потезом. м.ј.

о туристичком наступу Злати-
бора на сајму у Москви заме-

ник председника општине Чаје-
тина Арсен Ђурић каже да је био 
врло запажен. Штанд ТО Златибор 
посетили су представници много-
бројних агенција и организација 
који послују у Русији, а желе да 
сарађују са представницима ту-
ристичке привреде нашег краја.

 – Неопходно је интензивирати 
сарадњу управо са Русијом, јер је 
њен потенцијал огроман, а Србија 
посебан партнер као православна и 
пријатељска  земља. Поред руских 
агенција, за сарадњу с нама заин-
тересованост исказују и Белоруси, 

Грци и Бугари, са којима су вођени 
конкретни преговори о будућој са-
радњи и организацији путовања на 
Златибор – рекао нам је Ђурић. 

По његовим речима, посетиоци 
штанда Златибора на московском 
сајму углавном су показали инте-
ресовање за понуду здравственог 
и верског туризма, док је виртуел-
на тура трасом гондоле привукла 
нарочиту пажњу Руса. Већина је 
била одушевљена гондолом, капи-
талним пројектом општине Чаје-
тина.  За Златибор су заинтересова-
ност исказали и руски медији, међу 
којима ‘’Спутњик’’, руска телевизија 
и други. 

– Значајан број агенција инте-
ресовао се за могућност сарадње 
и организованих  долазака руских 
туриста у Србију, пре свега на Злати-
бор. Фокус је био на понудама из об-
ласти здравственог, верског и спорт-
ског туризма. Остварени су добри 
контакти и очекује се да резултати 
успостављања сарадње са московс-
ког сајма буду видљиви већ у овој 
години. А један од конкрентних ре-
зултата је тај што смо током посете 
Москви уговорили одржавање Кон-
греса фармацеута Русије код нас у 
фебруару следеће године, са око 350 
учесника – каже заменик председ-
ника општине Чајетина. м.ј.

ПредузетништвоЗлатибора
утуризмупримерзарегион

обраћањемиланаСтаматовићана
конференцијиуПетровцууЦрнојГори

Ђурић:Најавадолазакаруских
туристанаЗлатибор

арсенЂурићумоскви
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Након прошлогодишњих 
послова на последњој 
станици код врха Тор-

ника, направљен је још један 
важан искорак у градњи зла-
тиборске гондоле, и то у тури-
стичком средишту планине. 
Конзорцијум  извођача радова, 
на  челу са компанијом „Једин-
ство“, започеo је 26.марта при-
премне радове на изградњи по-
четне станице „Голд гондоле’’ у 
центру Златибора. 

Ови послови укључују 
уређење терена, ограђивање 
локације те постављање кон-
тејнера за канцеларијски и ма-
гацински простор. Први бетон-
ски радови овде су планирани 
за половину априла. Тада ће 
се обележити и званичан по-
четак градње почетне станице, 
чија је вредност нешто више од 
28 милиона динара. 

Динамикарадова
поплану

– Упоредо са почетком ра-
дова на изградњи почетне ста-
нице гондоле, за коју је грађе-
винска дозвола добијена 27. 
фебруара, у складишту у Бра-
нешком Пољу биће урађено и 
издвајање опреме за ову фазу 
градње – каже Бојана Божа-

нић, директорка ЈП „Голд гон-
дола Златибор’’, која очекује да 
се испоштује планирана дина-
мика радова на почетној ста-
ници гондоле, али и настави са 
радовима на подизању стубова 
целом трасом гондоле, с обзи-
ром да су имовински односи 
решени и да неће бити препре-
ка да се тај циљ оствари. 

– Дуго смо чекали да крену 
радови од почетка, како и при-
личи једном овако великом 
пројекту, извођачи су спрем-
ни и само зимски услови на 

терену спречавају да се крене 
пуном паром – истиче Бојана 
Божанић и појашњава да је по-
четна станица конструкцијски 
веома слична завршној ста-
ници која је лоцирана на врху 
Торника, као и да ће приступни 
путеви и близина складишта 
допринети томе да радови буду 
завршени у најкраћем року.

Подсећамо да је при до-
бијању грађевинске дозволе 
за почетну станицу гондоле 
Божанићева изјавила да је 
та дозвола доказ о решеним 

имовинско-правним односи-
ма, добијена после вишеме-
сечног натезања са жалбама 
које су упућивали држаоци на 
том земљишту. 

– Упоредо с радовима на 
почетној станици наставиће 
се током пролећа и радови 
на полагању електроенергет-
ског кабла за гондолу од цен-
тра Златибора до међустани-
це код Рибничког језера, где 
ће се налазити главна погон-
ска станица за струју. Остало 
је и нешто ситнијих послова 
на последњој станици, које 
прошле године нисмо стигли 
да урадимо због снега, што ће 
сада такође бити обављено. 
Извођачи су потпуно спремни 
да крену у све те активности, 
свима нам је жеља да што пре 
завршимо – каже директорка 
ЈП „Голд гондола Златибор’’.

Затворенафинансијска
конструкција

Бојана подсећа да је општи-
на Чајетина потпуно затвори-
ла финансијску конструкцију 
за овај капитални пројекат.

– Платили смо и опрему која 
је стигла у Бранешко Поље, за-
творили финансијску кон-
струкцију везану и за извођење 
радова. Очекујем да у ближем 
наредном периоду добијемо и 
грађевинске дозволе за преос-
тале три фазе. Уколико све буде 
како треба, намера нам је да 
до краја ове године завршимо 
гондолу и да се возимо њоме 
од центра Златибора до врха 
Торника. Тада ће, надамо се, 
виртуелна тура „Голд гондоле’’ 
коју смо промовисали на сајмо-
вима у Београду и Москви по-
стати права, реална вожња, је-
динствена атракција у Србији и 
туристички понос Златибора – 
истиче саговорница „Златибор-
ских вести’’.     м.ј.

Почелаизградњапочетне
станице„Голдгондоле”

Бојана Божанић очекује да се испоштује планирана динамика радова на почетној 
станици у центру Златибора, али и настави са радовима на подизању стубова 
целом трасом гондоле с обзиром, како каже, да су имовински односи решени  

и да неће бити препрека да се тај циљ оствари

БојанаБожанић
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Зим ска се зо не је за вр ше-
на. Ту ри стич ки цен тар 
Зла ти бо ра и окол на ме ста 

већ су од 8. мар та би ли осун ча ни 
и по год ни за шет њу, са мо је крат-
ко трај ни снег сре ди ном ме се ца 
под се тио на зи му на из ма ку. Уз 
ка ћу не ко ји су оки ти ли ли ва де 
ла га но се ушло у про ле ће, што је 
знак да се већ мо гу су ми ра ти ре-
зул та ти зим ске ту ри стич ке се зо-
не ко јом, ка ко ка жу над ле жни из 
Ту ри стич ке ор га ни за ци је Зла ти-
бор, мо гу да бу ду ви ше не го за-
до вољ ни.

„По себ но нас ра ду је чи ње ни-
ца да смо у ме се цу ја ну а ру за бе-
ле жи ли по ве ћа ње бро ја стра них 
ту ри ста за око 10 од сто у од но су 
на 2017. го ди ну, а и то да је у овој 
го ди ни би ло до ста ки не ских ту-
ри ста. Ма хом су ов де бо ра ви ли 
ин ди ви ду ал ци ко ји су сме штај 
тра жи ли пре ко аген ци ја или бу-
кин га, али има мо на зна ке да се 
ин те ре со ва ње ки не ских ту ри ста 
за Зла ти бор по ве ћа ва и сход но 
то ме ми смо у прин ци пу и од-
ра ди ли већ не ку про мо ци ју“, ка-
же за „Зла ти бор ске ве сти“ Вла-
ди мир Жи ва но вић, ди рек тор ТО 
Зла ти бор. „Уго сти ли смо и пред-
став ни ке на ци о нал не ки не ске 
те ле ви зи је ко ји су ов де сни ми-
ли кра ћу ре порт жу, а има мо на-
ја ву да ће и у лет њој се зо ни до ћи 
по но во на Зла ти бор и та да за бе-
ле жи ти не што ви ше“. 

Ко ли ко ће ова зим ска се зо на 

би ти успе шна би ло је с по чет-
ка го ди не не из ве сно због не до-
стат ка сне га , али се за дру ги део 
школ ског рас пу ста Зла ти бор за-
бе лео и био оно што је сте, пра ви 
пла нин ски цен тар.

„Нај ве ће ин те ре со ва ње би ло 
је за зим ске спор то ве; пре све-
га Ски-цен тар ‘’Тор ник’’ је при-
вла чио нај ве ћу па жњу, али је и 
деч је ски ја ли ште Обу до је ви ца  
у са мом цен тру, ове го ди не са 

ве штач ким осне жа ва њем, би-
ло до ста до бро по се ће но то ком 
зи ме. Има ли смо сре ћу да при-
лич но сне га пад не за Сре те ње. 
И Ди но парк и Аван ту ра парк 
су та ко ђе сво је ка па ци те те при-
ла го ди ли зи ми и би ли вр ло ле-
по до пу ње ни ски-шко ла ма ко је 
су ов де ра ди ле“, на по ми ње Жи-
ва но вић.

Од по чет ка го ди не Ту ри стич-
ка ор га ни за ци ја Зла ти бор има ла 
је ин тен зив не са јам ске на сту пе 
у Че шкој, Не мач кој, Хо лан ди ји, 
Бу гар ској (где су у глав ном гра-
ду за па же но на сту пи ли и већ се 
ви де ре зул та ти са про шло го ди-
шње про мо ци је).

 На ступ у Бер ли ну, јед ном од 
нај ве ћих сај мо ва Евро пе а и ши-
ре, био је пло до но сан по до го во-
ри ма ко ји су скло пље ни са ту-
ро пе ра те ри ма из раз ли чи тих 
зе ма ља ме ђу ко ји ма је и Ки на. 
По твр ђе но је и уче шће ТО Зла ти-
бор у Пе кин гу у окви ру за јед нич-
ког про јек та на ци о нал них ту ри-
стич ких ор га ни за ци ја Ср би је и 
Цр не Го ре. Ина че, по себ но ин те-
ре со ва ње код бер лин ских ту ри-
стич ких рад ни ка, али и по је ди-
на ца, иза звао је ак ти ван од мор 
као и ауто-камп на Зла ти бо ру. 

Та ко ђе је и ве ли ки са јам у Мо-
скви био ве о ма успе шан за ТО 
Зла ти бор, а усле ди ле су и про-
мо ци је по гра до ви ма Ср би је то-
ком ко јих су по тен ци јал ни го сти 
злат не пла ни не упо зна ти са ту-
ри стич ким са др жа ји ма, атрак-
ци ја ма, сме штај ним ка па ци те-
ти ма и це на ма за пред сто је ћу 
лет њу се зо ну. У оним ме сти ма 
где зла ти бор ски ту ри стич ки по-
сле ни ци ни су на сту па ли пра-
вље не су дру ге вр сте про мо ци ја, 
та ко да је Зла ти бор пу тем бил-
бор да, ре дов них ин фор ма ци ја и 
ра зних ме ди ја био све при су тан 
на ту ри стич ком тр жи шту. 

м.р.Л.

Зимскасезона
снајвећомпосетом
странихгостију

Златибору

„По себ но нас ра ду је чи ње ни ца да смо  
у ме се цу ја ну а ру за бе ле жи ли по ве ћа ње бро ја 

стра них ту ри ста за око 10 од сто у од но су  
на 2017. го ди ну, а и то да је у овој го ди ни  
би ло до ста ки не ских ту ри ста’’, на по ми ње  

вла ди мир Жи ва но вић

УспешнопредстављањеТуристичкеорганизацијеЗлатиборнасајмовимаумоскви,Берлину,Софији...

Фото TO Златибор

моСКВа БерЛИН СоФИја
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Ча је ти нац Бо јан Са вић 
је шам пи он ово го ди-
шњег те ле ви зиј ског 

кви за „Сла га ли ца’’. Из у зет-
ним зна њем и хи трим ре а-
го ва њи ма, а од ме рен, сми-
рен и про ми шљен у сва кој 
еми си ји осво јио је, уз пр во 
ме сто у же сто кој кон ку рен-
ци ји, и сим па ти је ши ро ког 
те ле ви зиј ског ауди то ри ју ма. 
На по нос сво је по ро ди це, Ча-
је ти не и зла ти бор ског кра ја.

При стао је Бо јан да за „Зла-
ти бор ске ве сти’’ ис при ча по-
не што о се би, сти ца њу ве ли-
ког зна ња, свом ин те ре со ва њу 

за квиз так ми че ња, ло кал па-
три о ти зму пре ма Ча је ти ни...
Уз уве ре ње, ка ко ка же, да се 
зна ње на кра ју увек ис пла ти. 

– Кви зо ви су, бу квал но, мо-
ја деч ја љу бав. Имао сам осам-
де вет го ди на, а „Кви ско те ка” 
се оба ве зно гле да ла код нас 

у ку ћи. У јед ном пе ри о ду док 
нам те ле ви зор ни је ра дио пре-
ла зио сам код ком ши ја да не 
бих про пу стио не ку еми си-
ју. Осе ћао сам од ре ђе ну до зу 
стра хо по што ва ња пре ма љу-
ди ма ко ји су, так ми че ћи се у 
„Кви ско те ци’’, по ка зи ва ли за 

ме не та да огром но обра зо ва-
ње. Већ у то вре ме сам се тру-
дио да ак тив но уче ству јем у 
кви зу, да да јем од го во ре на 
пи та ња или ре ша вам асо ци-
ја ци је. Бар јед ном ми је ус пе ло 
да их ре шим пре так ми ча ра. 
Из ове пер спек ти ве ми то не 
из гле да баш нор мал но – се ћа 
се по че та ка по бед ник 104. ци-
клу са кви за „Сла га ли ца’’. 

– Го ди на ма ка сни је, про сто 
се по го ди ло да сам у тер ми-
ну „Сла га ли це’’ вре ме про во-
дио по ред те ле ви зо ра и ре ша-
вао за дат ке. Бли ски љу ди око 
ме не су по че ли да ме на го ва-

БојанСавић:Иманечег
посебногузлатиборском

ваздуху
По бед ник Тв кви за „Сла га ли ца’’ сма тра да се зна ње на кра ју увек ис пла ти  

и под се ћа да је не ко ли ко љу ди са под руч ја Ча је ти не оста ви ло ја ко до бар ути сак  
у кви зо ви ма, „до ка зав ши да има не чег по себ ног у овом зла ти бор ском ва зду ху  

и да се не ди чи мо уза луд сво јом па ме ћу’’

Учењеје,сматраБојанСавић,
неодвојивоодживота.

Свакодневностичемонова
знања,асамооднасзависи
какоћемоихприменити

иискористити
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ра ју да се при ја вим, а ни сам 
баш си гу ран ко је на кра ју по-
слао при ја ву. У сва ком слу ча ју, 
јед ног да на сам до био по зив 
да до ђем на сни ма ње и та ко 
је по че ла мо ја квиз ка ри је ра. 

Увекнаглашавадаје
изЧајетине

Бо јан сма тра да су кви зо ви 
при лич но леп хо би, по не кад 
пра ћен вред ним на гра да ма 
и, пре све га, ин те ре сант ним 
љу ди ма.

 – За хва љу ју ћи њи ма сте-
као сам не ка из у зет но ва жна, 
искре на при ја тељ ства ши-
ром Ср би је. Увек сам ин си-
сти рао на од ре ђе ној до зи ло-
кал па три о ти зма, јед но став но 
сам осе ћао оба ве зу да на гла-
сим да сам из Ча је ти не и да 
се тру дим да је пред ста вим у 
до бром све тлу. Уоста лом, ов де 
сам сте као ве ли ки део зна ња 
по треб ног за кви зо ве.

О све му до бар играч у кви-
зу тре ба по не што да зна, па и 
о оно ме за шта не ма по себ ног 
ин те ре со ва ња. Ту кат кад по-
мог ну школ ска зна ња. 

– При ли чан сам му зич ки 
ан ти та ле нат, а ето још увек се 
од лич но се ћам ве ли ког бро ја 
ком по зи то ра и њи хо вих де ла, 
јер сам то на у чио у основ ној 
шко ли код на став ни це Рад ми-
ле Ђе нић, на жа лост по кој не. 
Исто ри ју ми је пре да ва ла Ми-
ли ја на Ко раћ, ко ја је мо жда 
од го вор на што сам раз вио љу-
бав пре ма том пред ме ту. Би ло 
је ту још сјај них на став ни ка, 
а по ча сно ме сто сва ка ко при-
па да учи те љи ци Ви шњи Мар-
ја но вић, див ној же ни код ко је 
сам учио пр ва че ти ри раз ре да 
и ко ја је би ла уз ме не у ја ко те-
шким и ту жним мо мен ти ма – 
ис ти че Бо јан.

Библиотекачаробно
место

Он је, ка же, уз оца и бра та 
ра но на у чио да чи та. 

– А ча је тин ска би бли о те ка 
је за ме не, као де ча ка, би ло 
ча роб но ме сто. Имао сам шест 
го ди на ка да ме је брат од вео 
да се учла ним и узмем пр ву 
књи гу. Би ле су то „Бај ке у сли-
ци’’. Мо гао сам са ти ма да про-
во дим вре ме у би бли о те ци и 
оби ла зим по ли це са књи га ма 
тра га ју ћи за оном ко ја ће ме 

од ве сти у не ку но ву аван ту ру. 
У књи га ма су се кри ли чи та ви 
но ви све то ви. Би ло је до вољ-
но отво ри ти их и на ћи се на 
па лу би не ког гу сар ског бро-
да, чу ти ри ку африч ких ла-
во ва или се сму ца ти пра шња-
вим ули ца ма не ког за ба че ног 
гра да на Ди вљем За па ду. 

– Та, ре као бих, оп сед ну тост 
чи та њем, на ко је се на до ве за-
ло обра зо ва ње сте че но то ком 
шко ло ва ња, би ли су од лич на 
осно ва за так ми че ње у кви зо-
ви ма. Уз не ку на до град њу ко-
ја се стек не ула ском у дру штво 
ис ку сних квиз игра ча и оба ве-
зну „жли чи цу’’ сре ће до би ја се 
пра ва фор му ла за успех. 

У прет ход ном пе ри о ду, под-

се ћа наш са го вор ник, не ко ли-
ко љу ди са под руч ја оп шти не 
Ча је ти на уче ство ва ло је у кви-
зо ви ма и сви су оста ви ли ја ко 
до бар ути сак: – То мо гу објек-
тив но да оце ним као не ко ко 
има то ли ко кви зо ва иза се бе. 
Ми ро слав Је вре мо вић, Иван 
Јан ко вић, Јан ко Ра ди шић, мој 
ком ши ја Дра ган Спа се нић ко-
ји је био фан та сти чан, до ка за-
ли су да има не чег по себ ног 
у овом зла ти бор ском ва зду ху 
и да се не ди чи мо уза луд сво-
јом па ме ћу.

Уче ње је, сма тра Бо јан Са-
вић, нео дво ји во од жи во та. 
– Сва ко днев но сти че мо но-
ва зна ња, а са мо од нас за ви-
си ка ко ће мо их при ме ни ти и 
ис ко ри сти ти. Шта год ра ди-
ли у жи во ту, би ло да сте ко-
но бар, зи дар, ле кар, но ви нар 
или квиз играч увек је ле по 
и ва жно на у чи ти не што но во. 
А сва ко зна ње ће, пре или ка-
сни је, на ћи свој на чин да нас 
на гра ди.

Квиз-мајсторврстан
сатиричар

Хро но ло шки по сма тра-
но, Са вић је уче шћем у кви-
зу „Сла га ли ца“ 2006. го ди не 
„про био лед“ и од та да до да-

нас имао до ста на сту па у раз-
ли чи тим кви зо ви ма од ко јих 
је мно ге за вр ша вао вр ло до-
брим пла сма ном. Из 104. ци-
клу са „Сла га ли це“ не дав но је 
иза шао као по бед ник, а оно 
што је оду ше ви ло ње го ве на-
ви ја че на дру штве ним мре жа-
ма је сте то што је учи нио да 
све из гле да ла ко, са мо у ве ре но 
и сми ре но, што пред ка ме ра-
ма обич но ни је слу чај. До са да 
је уче ство вао у  „Ве ли ком иза-
зо ву“, „Пи та њу за шам пи о на“, 
„Су пер ге ни ју“,“Ви со ком на по-

ну“ и мно гим дру гим. За по бе-
ду у „Сла га ли ци“ ка же: 

– Знао сам да сам фа во рит 
за осва ја ње. Та ко се, на кра ју, 
и до го ди ло. Не мо гу ре ћи да 
је би ло ла ко, не мо гу ре ћи да 
је би ло те шко. Ту су мо мен ти 
ко ји мо гу да од лу че пре ва гу 
ре зул та та на јед ну или дру гу 
стра ну. Ус пео сам да оста нем 
скон цен три сан у не ким ја ко 
бит ним мо мен ти ма и то је, на 
кра ју, пре су ди ло.

О тре ми ка же да она увек 
по сто ји, али да је то при ти-
сак уз ко ји је на у чио да до бро 
функ ци о ни ше. „Сла га ли ца“ је 
је дан од оних кви зо ва у ко ји-
ма је мо ме нат до во љан да се 
по бе ди или из гу би, а по што је 
по ред зна ња и кон цен тра ци је 
бит на и сре ћа, нај бо љи на чин 
је да оста не сми рен и са че ка 
шта ће би ти на кра ју. Ка ко се 
спре мао за так ми че ња? 

– Има ту зна ња ко је је по-
ку пље но то ком шко ло ва ња, 
то ком раз го во ра са љу ди ма... 
Кви зо ви су то ли ко ком плек-
сни да мо же да до ђе пи та ње 
из би ло че га! Мој са вет је: чи-
тај те, слу шај те љу де са ко ји-
ма раз го ва ра те, увек мо же те 
да чу је те не што за ни мљи во и 
ко ри сно.

По ред из у зет ног ис ку ства, 
ле пог дру же ња и, на рав но, 
до бро до шлих на гра да кви зо-
ви су до бар хо би, ка же овај Ча-
је ти нац, ко ји се ис та као и као 
вр стан са ти ри чар у свом но ви-
нар ском ра ду за „Њуз нет“. За 
крај раз го во ра нам ре че да ће 
се од кви зо ва ма ло од мо ри ти, 
до не ког но вог иза зо ва.

З.В.
м.р.Л.
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Драганбез
тремеиу

финалуквиза
Финалиста 96. циклуса „Слагалице”  

драган Спасенић као најбитније предуслове  
за успешно надметање у квизу,  

уз знање, истиче изостанак треме  
и присуство концентрације

Веома запажен резул-
тат у ТВ квизу „Слага-
лица” остварио је још 

један Чајетинац,  Драган Спа-
сенић. Медицински техничар 
из ужичке Хитне помоћи зау-
зео је 2016. године друго ме-
сто у 96. циклусу овог квиза. 
Пријавио се на наговор супру-
ге, а мада му је то било прво и 
за сада једино учешће у кви-
зу, истиче да са тремом није 
имао проблема.

- У студију је свакако дру-
гачије него када гледате из 
фотеље. Уколико нисте јавна 
личност, тешко је навићи се на 
камере и читаво то окружење. 
Међутим, трему у правом 
смислу речи нисам имао, јер 
сам друштвено активна особа, 
остварујем контакт с људима... 
Уопште, једно веома позитив-
но искуство, завидан ниво ор-
ганизације.

Преко100поена
попартији

У квалификационим еми-
сијама Спасенић је освајао 
преко 100 поена по партији. 
Истиче да наредне две рунде 
нису биле много захтевније, 
али да је зато финале прича 
за себе:

-У првој емисији финала 
сам кикснуо на бројевима, то 
ми је био једини пут да сам 

погрешио у тој игри. То ме је 
пореметило, мада не желим 
да умањим квалитет про-
тивника. У тим фазама тре-
ба можда мало више концен-
трације него у прелиминарној 
рунди, мала је пауза између 
снимања емисија. Такође, мо-
рам истаћи и да ми се учешће 

у елиминационим борбама 
погодило у периоду када сам 
припремао свадбу, тако да сам 
био заокупљен неким другим 
стварима.

Драган каже да су му нај-

више поена доносила пи-
тања из области спорта и ге-
ографије. Од игара издваја 
„Слагалицу’’ и „Асоцијације’’. 
Као најбитније предуслове за 
надметање, уз знање, истиче 
две ствари: изостанак треме и 
присуство концентрације. 

-Веома је битно кренути 

како треба већ у првој игри, 
после тога је мало лакше. По-
готово што је тада „Слагали-
ца’’ носила дупле бодове. Исто 
тако, не смете себи допустити 
да вас неки промашај пореме-

ти, као мене у финалу. Знање 
је релативно... Нико не дола-
зи да се такмичи без неког 
предзнања. Моје знање није 
мало, али није ни претерано 
обимно. Мало ми је помогла и 
моја струка, а и неке друге об-
ласти којима се бавим у живо-
ту. Ретки су људи попут Бојана 
Савића са неким екстремним 
нивоом знања.

Припремазаквизпреко
друштвенихмрежа

Према сопственом при-
знању, за квиз се највише 
припремао преко друштве-
них мрежа, а осим тога ко-
ристи слободно време за чи-
тање опште литературе. Не 
искључује могућност поно-
вног учешћа у некој од теле-
визијских провера знања.

- Слагалица ме привлачи 
јер се у њој такмиче обични 
људи. На пример, у „Потери’’ 
се такмичите против људи 
који су знањем несумњиво 
изнад вас. Пријавио сам се и 
за тај квиз, али ме нису кон-
тактирали. За то свакако тре-
ба мало екстремније знање. 
Постоји могућност поновног 
пријављивања у „Слагалицу’’, 
али тек за неколико година – 
каже за „Златиборске вести” 
Драган Спасенић.

И.јанковић

Слагалицамепривлачијерсе
уњојтакмичеобичниљуди.
Например,у„Потери’’се

такмичитепротивљудикојису
знањемнесумњивоизнадвас
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За мање од пола годи-
не 28-годишњи дипло-
мирани новинар Ми-

рослав Јевремовић, сарадник 
„Златиборских вести”, остварио 
је учешће на три врло гледана 
телевизијска квиза. Први на-
ступ био му је у „Потери”, на 
коју се, према сопственим ре-
чима, одлучио како би у јакој 
конкуренцији опробао знање. 

– Пријавио сам се из чис-
тог изазова, пошто ми се чи-
нило да се могу показати у 
овом телевизијском форма-
ту. Елиминисала ме је Мили-
ца Јокановић у другој рунди. 
Искрено, мислим да се ни-
сам претерано истакао и тим 
својим наступом нисам био 
задовољан. 

Трећеместоу103.
циклусу„Слагалице”

Како каже, из жеље за ис-
купљењем пријавио се за 
„Слагалицу’’, где је остварио 
много запаженији резултат. 
Серијом победа оставио је од-
личан утисак пред најширим 
ТВ аудиторијумом, освојио 
треће место у 103. циклусу. 
Стигао је до саме завршнице 
овог популарног квиза, па у 
полуфиналу поражен после 
велике борбе и додатне игре 
„Слагалице’’, јер су и он и ње-
гов ривал након три емисије 
имали по 250 поена. 

- Испочетка нисам имао ве-
лика очекивања, на половини 
прве епизоде осетио сам задо-
вољство чињеницом да немам 
негативних поена – сећа се 

Мирослав.  – Међутим, имао 
сам среће да бележим добре 
резултате. Осећај приликом 
такмичења је нешто заис-
та посебно, због жара борбе, 
провере знања и чињенице 
да се учествује у тако праће-
ном квизу какав је „Слагали-
ца’’. Поменуто полуфинале је 
било посебна ситуација, тако 
нешто заиста треба доживе-
ти. Мислим да свакако нисам 

заслужио пласман у финале, 
али ово ће ми бити мотив да 
свој квизашки квалитет по-
правим за евентуално будуће 
учешће у квизовима.

Успешних неколико месе-
ци заокружио је недавним 

наступом у све популарнијем 
кратком квизашком форма-
ту „Столице” са Срђаном Дин-
чићем на телевизији „О2”. 

Позитивнереакције
намојаучешћа
уквизовима

- Задовољан сам и тим 
наступом, одговорио сам на 
питања из оних области које 
су ми познате. Надам се да су 

гледаоци  били задовољни, а 
то је свакако најбитније. 

Овај 28-годишњак из зла-
тиборског насеља Зова је по-
сле завршене Ужичке гимна-
зије дипломирао на Факултету 
политичких наука у Београду 

и високошколско знање му је, 
уз добру општу информиса-
ност, помогло у остваривању 
резултата у квизовима. 

- Човек треба да је упућен у 
широк спектар области. Веома 
је битно читати, мада ја више 
гледам телевизију и користим 
интернет. А и посао којим се 
бавим, па и писање за „Злати-
борске вести’’, обухвата разне 
области и ту се свашта чује и 

запамти. Доста пратим спорт, 
а може се много научити и о 
историји, географији, језици-
ма... Треба проверавати своје 
знање на разне начине, гледа-
ти квизове или се такмичити 
на друштвеним мрежама. Из-
ненађен сам колико људи из 
ових крајева прати квизове и 
углавном су њихове реакције 
на моја учешћа биле пози-
тивне – рекао нам је Михаи-
ло Јевремовић, један од наших 
шампиона знања.

И.јанковић

мирославсе
у„Слагалици”

искупио
за„Потеру”

„Човек треба да је упућен у широк спектар 
области. веома је битно читати, проверавати 
своје знање на разне начине, гледати квизове 
или се такмичити на друштвеним мрежама”, 

објашњава мирослав јевремовић

осећајприликомтакмичењаје
нештозаистапосебно,збогжара
борбе,проверезнањаичињенице

дасеучествујеутако
праћеномквизу
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осма ци ма је оста ло још око два ме-
се ца до кра ја школ ске го ди не и 
ула ска у јед но ва жно раз до бље жи-

во та ка да ће од лу чи ва ти о бу ду ћим за ни-
ма њи ма. Не ки од њих су одав но од лу чи-
ли шта ће упи са ти, а ме ђу та кви ма се на-
ла зе и они ко ји ће сво је же ље мо ћи лак ше 
да оства ре због ре зул та та ко је су по сти гли 
кроз це ло куп но шко ло ва ње. 

Ре цепт за та кав успех, ка ко ка жу На ђа 
Ра ди бра то вић и Те о до ра Жу нић, од лич не 
уче ни це ОШ „Ди ми три је Ту цо вић“ из Ча-
је ти не, гла си: уме ти рас по ре ди ти вре ме за 
сва ин те ре со ва ња.

Добреоценеирезултати
натакмичењима

Би ти од ли чан уче ник и при том ре дов-
но уче ство ва ти у школ ским и ван школ-
ским ак тив но сти ма, а  про на ла зи ти и вре-
ме за дру же ње, ни је ла ко ни ста ри ји ма. За 
то је по треб на ра зло жност, ди сци пли на и 
ве ли ка мо ти ва ци ја. А шта мо же да бу де 
мо ти ва ци ја и ка ко се до од лич них ре зул-
та та до ла зи? На то пи та ње од го во ри ле су 
нам ове од ли ка ши це из ОШ „Ди ми три је 
Ту цо вић“.

„Мој циљ је тре нут но да бу дем са свим 
пе ти ца ма, ву ко вац, та ко да мо рам да 
учим да бих то оства ри ла. Кад сам већ до 
са да би ла са свим пе ти ца ма, ште та је да 
све то про пад не, да са мо од јед ном од у ста-
нем од све га“, ка же са осме хом На ђа Ра-
ди бра то вић. 

Те о до ра Жу нић се на до ве зу је: „Нај ви-
ше во лим пред ме те ве за не за ма те ма ти ку, 

фи зи ку и мо жда хе ми ју. То ми је, не ка ко, 
от по чет ка до бро ишло и јед ноствно сам 
за во ле ла те пред ме те.“

Ове осма ки ње су, по ред од лич них оце-
на, по ка за ле и из у зет но до бре ре зул та те 
на ра зним так ми че њи ма. Од сек ци ја, На-
ђа је у школ ској драм ској сек ци ји као и у 
Драм ском сту ди ју „Би стри чак“,  а ак тив но 
се ба ви од бој ком од че твр тог раз ре да. Те-
о до ра је чла ни ца ли ков не сек ци је и по ха-
ђа до дат ну на ста ву из ра зних пред ме та.

„Мо ра мо сво је вре ме да по де ли мо та ко 
да има мо вре ме на и за уче ње и за од мор 

јер кон стант но уче ње ни је, пре све га, до-
бро за нас. Ако има мо до бар рас по ред, он-
да ће мо има ти вре ме на  све да стиг не мо.“

„Тре ба ма ње вре ме на кад се па зи на ча-
су, а код ку ће учи по сле шко ле и на кра-
ју се од ма ра. Ни је баш то ли ко ла ко, али 
је лак ше ка да се ор га ни зу је мо до бро“, по-
ру чу ју сво јим вр шња ци ма као и мла ђим 
дру га ри ма На ђа и Те о до ра.

Подршкародитеља
иумећенаставника

По ред по др шке ро ди те ља, за до бре ре-
зул та те у шко ли бит но је и уме ће на став-
ни ка да за ин те ре су ју де цу за на став не 
пред ме те, као и то да уме ју да пре по зна-
ју не чи ји рад и труд. О то ме Ра ди бра то-
ви ће ва ка же:

„Увек су ту да нам об ја сне, да оста ну сед-
ми и осми час и по ка жу нам за кон трол ни. 
Ни ка да ни су не за ин те ре со ва ни у сми слу: 
„шта ме бри га, учи те са ми“.

Осма ци се са мо стал но, или уз по моћ 
пред мет них на став ни ка, већ уве ли ко при-
пре ма ју за за вр шни ис пит. Углав ном су се 
опре де ли ли шта же ле да ље да упи шу. На-
ше са го вор ни це су се од лу чи ле за гим на-
зи ју. Њи ма и свим њи хо вим дру га ри ма же-
ли мо да оства ре сво је ци ље ве.

 мирјана
ранковићЛуковић

НађаиТеодоразнају
рецептзасвепетице

две од лич не уче ни це Ош „ди ми три је Ту цо вић’’ ка жу да је за успех ва жно да се па зи 
на ча су и код ку ће учи по сле шко ле, те да је све лак ше кад се вре ме до бро рас по ре ди

ТеодораЖунићНађарадибратовић
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Угоститељско–туристич-
ка школа из Чајетине је 
мала, али захваљујући 

висококвалитетним преда-
вачима и пракси у најелит-
нијим туристичким објекти-
ма врло је атрактивна за упис 
средњошколаца. Може се по-
хвалити успесима својих уче-
ника који првенствено пред-
стављају себе, али и образовну 
установу у којој стичу драгоце-
но знање. 

Одлуку о упису у Угости-
тељско-туристичку школу у 
Чајетини Лепосава Јанковић са 
Златибора донела је првенстве-
но због интересовања за смер 
финансијски администратор, 
али и због близине школе. Ис-
поставило се да је одлука била 
на месту, јер се сада може пох-
валити одличним успехом, 
којим у основној школи није 
била претерано задовољна.

Добраорганизација
временаиобавеза

„Овде се више ради, за-
нимљивије је. Има доста 
практичне наставе и то је оно 
што ми лежи. Мислим да је 

кључ успеха добра организа-
ција времена и обавеза. Пре-
суђујући фактор је константан 
рад са професорима и њихов 
добар однос према настави и 
ученицима. Излазе нам у су-
срет у сваком моменту. То је 
оно што ми доста помаже“, 
каже ова ученица која има 
у плану да након завршене 
средње школе упише Економ-
ски или Правни факултет. 

Слична интересовања има 
и Марија Јевремовић из Чаје-
тине, која похађа трећу годи-
ну смера финансијски адми-
нистратор. Упис на жељени 
факултет за ову ученицу неће 

представљати никакав про-
блем, бар што се тиче доса-
дашњег успеха.

„Ову школу сам случајно 
уписала, али сам презадовољ-
на и успехом и професорима 
који су максимално укључе-
ни у наш рад и много нам по-
мажу. Увек су ту за нас. Школа 
има различитих ваннастав-
них активности, али ја сам 
се концентрисала искључиво 
на учење. Веома је важно да 
се градиво не пропушта “, до-
даје Марија, саветујући своје 
вршњаке да то примене.

Драгана Станић из Шљиво-
вице одлучила се за смер ту-

ристички техничар, где је ак-
ценат стављен на изучавање 
страних језика за које је по-
себно заинтересована и који 
јој „леже“, што потврђују одли-
чне оцене. Али петице ређа и 
из других предмета.  

Неопходнитруд,рад
изаинтересованост

„У овој школи се захтева 
труд, рад и заинтересованост. 
Сви који се потруде могу бити 
одлични ђаци. Што се тиче на-
ставка школовања имам у пла-
ну да упишем Филолошки фа-
култет или студије географије“, 
каже ова наша саговорница 
која у слободно време пише 
текстове за школски часопис 
„Корак“. Дуги низ година у кон-
тинуитету из ове школе излазе 
млади људи обучени да квали-
тетно раде неке од најпопулар-
нијих занимања данас. Многи 
ученици опредељују се за даље 
школовање, а списак факулте-
та и виших школа на које могу 
да се упишу је дугачак. Што се 
тиче успеха, за ове ученице он 
је загарантован!

Драганаросић

одликашиизнаше
средњешколе

„У овој школи се захтева труд, рад и заинтересованост”, каже драгана Станић  
из шљивовице која ређа петице на смеру туристички техничар

ДраганаСтанић Лепосавајанковић маријајевремовић



12МАРТ, 2018. ГОДИНЕ ДЕШАВАЊА

Намореиубањепреко
удружењапензионера

„код нас је сада могуће током целе године набавити огрев, мед, пакете сувомеснате робе, 
свеже месо и то све платити на више месечних рата преко пензионерског чека”,  

каже председник Удружења пензионера општине Чајетина Славко Пантовић

Удружење пензионера 
општине Чајетина једно 
је од најстаријих код нас, 

али и једно од најорганизова-
нијих. Броји око 1.000 чланова, 
којима је разним активностима 
и услугама олакшан свакоднев-
ни живот. 

Интересовање за чланство је 
велико, каже председник Удру-
жења пензионера општине Чаје-
тина Славко Пантовић и додаје 
да се многи након пензиони-
сања прикључују овој организа-
цији. А она улаже максималне 
напоре да се употпуни културни 
и друштвени живот пензионера, 
организовањем бројних актив-
ности, дружења и излета.

Добрасарадња
саПИоФондом

У прошлој години Удружење 
пензионера општине Чајетина 
испунило је све планиране ак-
тивности, напомиње Пантовић 
који се нада да би 2018. година 
могла бити још успешнија, јер 
су и ове године из општинског 
буџета за потребе најстаријих из-
двојена значајна новчана сред-
ства. То удружењу даје могућност 
да реализује многобројне плано-
ве, са акцентом на пружање по-
моћи пензионерима са најни-
жим примањима, у виду поделе 
пакета прехрамбених производа 
и средстава за хигијену.

„Ми у удружењу ништа више 
не радимо сезонски. Код нас је 

сада могуће током целе године 
набавити огрев, мед, пакете су-
вомеснате робе, свеже месо и то 
све платити на више месечних 
рата преко пензионерског чека. 
Наша сарадња са ПИО Фондом 
је изузетно добра. Мислим да ће 
се та сарадња и даље наставити 
у обостраном интересу“, истиче 
Пантовић.

Чланови чајетинског удру-
жења редовно учествују на ге-
нерацијским дружењима која се 
организују на нивоу целе Србије. 
Сарађују са преко 30 пензионер-
ских организација у Србији, али 
се тај број из године у годину по-
већава. Сви се радују дружењу 
са њима. То и не треба да чуди, 
јер су на дружењима веома рас-

положени и добро припремље-
ни. За то је заслужна фолклор-
на секција која окупља преко 
30 чланова, они се сваке среде 
окупљају на пробама и вредно 
раде на свом усавршавању. 

Прослава8.мартауз
вечеру,музикуиплес

Удружење је и ове године ор-
ганизовало прославу поводом 8. 
марта, Дана жена. У пријатном 
амбијенту ресторана „Рујно“ на 
Златибору окупило се око 140 
пензионера, од којих су већина 
биле даме. Уз вечеру, музику и 
плес чајетинске пензионерке су 
са својим каваљерима  провеле 
још једно лепо вече.

Удружење пензионера општи-

не Чајетина члановима пружа 
много тога: од снабдевања огре-
вом уз плаћање на рате, преко 
набавке прехрамбених произво-
да, па све до разних здравстве-
них услуга, као што су бесплатни 
прегледи вида, мерење шећера 
у крви и притиска, који се по-
времено организују у просто-
ријама удружења. Пензионери-
ма је пружена могућност да уз 
коришћење ваучера за одмор, 
које издаје Министарство тури-
зма, по повољним условима от-
путују у Врњачку Бању и Атом-
ску бању Горња Трепча. Они које 
више привлачи море моћи ће и 
ове године да летују у Ђеновићи-
ма на црногорском приморју.

Д.росић

УпрошлојгодиниУдружењепензионераопштинеЧајетинаиспунилојесвепланиранеактивности
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Агенција за заштиту животне средине у са-
радњи са општином Чајетина представила је 
14. марта у СБ „Чигота” податке о мерењу ко-
личине полена на Златибору. Закључак је да 
Златибор има погодне услове и да одговара 
алергичним особама, нарочито оним којима 
је проблем амброзија.

На Златибору је у претходних пет година вр-
шено мерење концентрације 
полена од 24 алергене биљне 
врсте (леска, чемпрес, топо-
ла, врба, бреза, платан, храст, 
дуд, трава, јова, брест, јавор, 
јасен, граб, орах, бор, кисели-
ца…), које се деле на полене 
дрвећа, полене трава и по-
лене корова. У 2017. години су вршена мерења 
од 3. априла до 6. новембра и резултати говоре 
да су на Златибору изузетно повољни услови за 
боравак људи који су алергични, нарочито на 
амброзију која је највећи произвођач полена.

„Мониторинг показује да у току једне године 
има по 7.000 поленових зрна амброзије конкрет-
но у Београду, а у том истом периоду Златибор 
има око 200 – 300 поленових зрна. Јасно је да 
је Златибор изузетно повољан због специфич-
не микроклиме која влада. Ја стално помињем 
ове ваше росне кише које оперу ваздух од свих 
загађења, па и од полена’’, каже Мирјана Митро-

вић Јосиповић из Агенције 
за заштиту животне среди-
не. На сајту те агенције могу 
се свакодневно проверити 
прикупљени подаци из 25 
градова у Србији. Уносе се 
и у регистар Европске орга-
низације за аеробиологију 

и користе да би особе код којих су откривене 
алергије могле да планирају своје активности.

Овом приликом речено је да алергије пред-
стављају хемијску реакцију организма на алер-
ген, а то може бити и полен иако је природна 

супстанца. Државна агенција у склопу својих 
активности упозорава угрожене људе на кон-
центрацију полена, препоручује благовремено 
уништавање штетних биљака, а питање поле-
на увршћено је и у Закон о квалитету ваздуха.

м.јевремовић

По своју редовну тера-
пију хронични болес-
ници више не морају 

сваког месеца код изабраног 
лекара. Од децембра прошле 
године, када је почела приме-
на електронског рецепта, до-
вољно је да пацијент само пр-
ви пут добије папирни рецепт, 
а након тога лекове може пре-
узети у апотеци само уз здрав-
ствену књижицу. 

Електронски рецепти ште-
де време и лекарима и па-
цијентима. Каква је процеду-
ра објашњава директорка Дома 
здравља Чајетина докторка 
Мирјана Ђуровић:

„Електронска форма рецеп-
та, која се односи само на хро-
ничну терапију, замишљена је 
тако да та терапија може да се 
пише у периоду од два месеца 
до шест месеци. Када дођете 
код изабраног лекара добијете 
рецепте у папирној форми, пре-
писане лекове тог дана подиг-
нете у апотеци. Сваки наредни 
месец лекове подижете само са 
здравственом књижицом у не-
кој од апотека које раде са елек-

тронским рецептима. То нису 
само државне, већ и неке при-
ватне апотеке“, каже др Ђуровић 

и напомиње да је веома важно 
да пацијенти по следећу дозу те-
рапије у апотеку дођу на време, 

приближно датуму када су то 
учинили у претходном месецу:

„Идеално би било три дана 
пре или после тог датума када 
су последњи пут подигли тера-
пију у апотеци. Није неопходно 
да се заказује преглед код лека-
ра и долази да се пишу нови. За 
онолико месеци за колико је на-
писано иде се само у том терми-
ну у апотеку. Зашто у том терми-
ну? Зато што мимо тога рецепт 
пропада. Знам да су људи преза-
послени и може да се деси да за-
бораве. Саветујем им да то упи-
шу у своје здравствене књижице 
како би им било лакше да своје 
рецепте подигну на време, да не 
би долазили у ситуацију да по-
ново пролазе поступак препи-
сивања терапије“.

У случају да се пацијенту по-
горша стање може се јавити ле-
кару ради корекције терапије. 
То значи да увођење електрон-
ског рецепта не ограничава па-
цијенте да у међувремену оду 
код свог изабраног лекара на 
преглед, било због истих или 
других здравствених проблема.
 Д.росић

мирјанамитровићјосиповић

Златиборпријаособамаалергичнимнаполен

електронскирецептпомаже
хроничнимболесницима

ДокторкамирјанаЂуровић

електронскирецептиштедевремеилекаримаипацијентима
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Првог мартовског викен-
да у Студентском одма-
ралишту „Ратко Митро-

вић“ на Златибору одржани су 
11. Сусрети организатора мани-
фестација. Догађај је организо-
вало удружење „Туризам и ма-
нифестације Србије“, у сарадњи 
са Високом туристичком шко-
лом из Београда и Туристичком 
организацијом Златибор.

Под слоганом „Креирајмо бу-
дућност манифестација у Србији 
заједно“, на овом стручном скупу 
окупили су се организатори ма-
нифестација, туристички после-
ници, представници Владе Ср-
бије и АП Војводине задужени 
за туризам  и други. Учесници су 
од предавача добили низ корис-
них и практичних савета везаних 
за организацију манифестација. 

– Главне теме везане су за мар-
кетинг и прибављање финан-
сијских средстава за организато-
ре. Врло често се осврћемо и на 
програм, дајемо савете органи-
заторима како да га побољшају 
и привуку што већи број посе-
тилаца. Овде обрађујемо и орга-
низацију дечјих манифестација, 
којих има пуно, а не даје им се 
довољна пажња – истиче Милан-

ка Цветковић, председник Удру-
жења „Туризам и манифестације 
Србије“. Напомиње да је у заврш-
ној фази израда Правилника о 
класификацији и категоризацији 
манифестација, којих се у Србији 
годишње одржи између три и че-
тири хиљаде. У име Министар-
ства туризма обратила се Сла-
вица Ђурђевић, истакавши да се 
држава труди да као туристичка 

земља постанемо препознатљиви 
у региону, Европи и у свету. 

Добродошлицу присутнима у 
име општине Чајетина пожелела 
је помоћник председника Марија 
Јеремић. У свом обраћању иста-
кла је да се Златибор последњих 
година прочуо по многим мани-
фестацијама које организује. 

– Неке су ослоњене на тради-
цију и привредна достигнућа, 

попут „Пршутијаде’’ у Мачкату и 
„Ракијаде’’ у Шљивовици, друге 
су део наше прошлости као што 
су Сабор трубача западне Србије, 
Вашар старих заната у Сирогојну 
и смотра народног певања “Без 
извора нема воде“ у Рожанству. 
Нарочито су посећене оне са-
времене, попут “Златиборског 
културног лета“ препуног раз-
новрсних програма, концерата 

и познатих извођача, као и рок 
фестивал “Хилз ап“. Наша позор-
ница на отвореном, популарни 
Краљев трг, увек је у таквим при-
ликама крцат посетиоцима, као 
и ливаде Тић Поља где се неки 
програми одржавају. С тим што 
ово нису само дешавања у турис-
тичком центру. Од посебног зна-
чаја је наша мисија у оживља-
вању златиборских села, у којима 

такође организујемо поједине 
добро посећене манифестације 
– рекла је Марија Јеремић.

Отварање скупа својим 
наступом употпунили су чла-
нови певачке групе из Ивањице 
и млади фрулаш Огњен Брковић 
из Шљивовице.

На завршном делу ового-
дишњих Сусрета организатора 
манифестација, на основу броја 
гласова са анкетних листића које 
су попунили и предали сви при-
сутни учесници, Миланка Цвет-
ковић је прогласила  најбоље у 
манифестационом туризму. На-
града  „Туристичка слагалица 
2017.’’ додељена је у следећим 
категоријама: за најуспешнију 
традиционалну манифестацију 
у 2017.’’Дани банице” Бела Па-
ланка, за најуспешнију нову ма-

нифестацију у 2017. „Тандербал” 
фестивал на Тиси Бечеј, за за-
служног појединца у области ма-
нифестационог туризма Љиљана 
Тодоровић ТО Опленац Топола, 
за најуспешнију локалну самоу-
праву градска општина Младе-
новац, за најбољи промо-филм о 
манифестацији на 10. Сусретима 
„Дечјји ђурђевдански карневал” 
Крагујевац. Драганаросић

ПрочуосеЗлатибор
ипоманифестацијама

У Србији се годишње одржи између 3.000 и 4.000 манифестација, речено 
на 11. Сусретима организатора манифестација одржаним на Златибору 

Учесницисуодпредавачадобилинизкориснихипрактичнихсавета

СлавицаЂурђевићмиланкаЦветковићмаријајеремић
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Поводом обележавања Међу-
народног дана жена, корисни-
ци Дневног боравка за децу са 
посебним потребама „Зрачак“ у 
Чајетини, и ове године припре-
мили су програм за многоброј-
не госте, првенствено даме због 
којих је овај догађај организо-
ван. Припреме за осмомартов-
ску приредбу трајале су неколи-
ко дана. Корисници „Зрачка“, уз 
помоћ неговатељица, најпре су 
израдили поклон честитке на-
мењене њима посебно драгим 
женским особама, а затим и веома садржајан 
програм сачињен од рецитација, скечева и ко-
реографија. 

„Као и сваке године организована је осмомар-

товска приредба у Дневном боравку ‘Зрачак’, пос-
већена свим бакама, мајкама и женама које су 
допринеле што бољем раду боравка. Припреме 
су трајале прилично дуго. На кулинарским ра-

дионицама корисници су при-
премили послужење за све гос-
те који су присуствовали нашој 
свечаности. Током ликовне ра-
дионице направљене су честит-
ке које су подељене свим дама-
ма гошћама на приредби“, каже 
Јелена Тодоровић, координа-
торка „Зрачка”. Она се захвали-
ла ученицима ОШ „Димитрије 
Туцовић“ и наставници српског 
језика Јагоди Јеремић на несе-
бичној подршци у организа-
цији програма, који је на при-

сутне оставио изузетан утисак. За крај дружења 
уследила је песма за плес „Због једне дивне црне 
жене“, као и послужење које су корисници при-
премили са пуно љубави. Д.р.

У хо те лу „Па ли сад“ на Зла-
ти бо ру одр жан је по чет-
ком мар та дру ги Кон грес 

струч них рад ни ка пред школ ских 
уста но ва Ср би је под  на зи вом 
„Пред школ ско вас пи та ње и обра-
зо ва ње  – ка ква ли тет ној прак-
си“. Ор га ни за то ри су Са вез удру-
же ња   вас пи та ча  Ср би је, Са вез 
удру же ња ме ди цин ских се ста ра 
пред школ ских уста но ва Ср би је 
и Удру же ње струч них са рад ни-
ка и са рад ни ка   пред школ ских  
уста но ва Ср би је, под по кро ви-
тељ ством Ми ни стар ство про све-
те, на у ке и тех но ло шког раз во ја.  

По тре бе по ро ди ца ра сту, а ка-
па ци те ти пред школ ских уста но-
ва се не до вољ но про ши ру ју, што 
је је дан од про бле ма са ко јим се 
вас пи та чи и дру ги за по сле ни у 
деч јим уста но ва ма су о ча ва ју. 
Циљ је да се све ре ле вант не уста-
но ве, ин сти ту ци је и по је дин ци 
у ло кал ној за јед ни ци удру же но 
бо ре за кре и ра ње бо љих усло ва 
за раз вој де це у сва ком сми слу. 

Ши ре њем мре же пред школ-
ских уста но ва по сти гла би се, 
пре све га, за шти та и оства ри ва-
ње пра ва све де це на бо ра вак у 
вр ти ћи ма у оп ти мал ним усло ви-
ма, би ло да је реч о град ској или 
се о ској сре ди ни. Уло га за по сле-
них у овим уста но ва ма, ис ти че 
Сло бо дан ка Ра до са вље вић, пред-
сед ни ца Са ве за удру же ња вас пи-

та ча Ср би је, је сте да де цу пре све-
га вас пи та ва ју при пре ма ју ћи их 
за жи вот не си ту а ци је ка ко би се 
лак ше сна ла зи ла у жи во ту. 

„И стра те ги ја др жа ве Ср би је и 
свет ске стра те ги је иду ка по ве ћа-
ном об у хва ту де це“, ка же  Ја дран-
ка Спа сић пред сед ни ца Са ве за  
удру же ња ме ди цин ских  се ста ра 
пред школ ских уста но ва Ср би је. 
„Мно га де ца, ко ја су до са да би-
ла не ви дљи ва а ко ја има ју не ке 
по те шко ће здрав стве не,обра зов-
не, са да се на ла зе у гру пи вр шња-
ка, с пра вом на бо ра вак у ја сла ма 
и вр ти ћу. Али њи ма тре ба до дат-
на здрав стве на, обра зов на или 
со ци јал на по др шка. Има мо де цу 
ко ја су обо ле ла од ди ја бе та тип 1, 
ко ја су на ин су ли ну. За ми сли те 
јед но де те ко је у то ку го ди не бу-
де 5.000 пу та убо де но у сво је пр-

сти ће или те ло! Том де те ту зби ља 
тре ба по др шка, а то не мо же да 
ра ди вас пи тач или се стра у гру-
пи, то мо ра да се на дру га чи ји на-
чин ре ши. Де те не сме би ти из-
ло же но по гле ди ма оста ле де це; 
мо ра да се за шти ти лич но пра-
во де те та и пра во на при ват ност“, 
сма тра Ја дран ка Спа сић.

А ка ко до ћи до ове све о бу хват-
не по др шке ка да пред школ ске 
уста но ве не ма ју сво ју ауто но ми-
ју и соп стве на фи нан сиј ска сред-
ства да би мо гле аде кват но и на 
вре ме ре а гу ју за сва ко де те по-
је ди нач но? Ја дран ка Спа сић се 
на да да ће се до по чет ка сле де-
ће школ ске го ди не на ћи мо гућ-
но сти да сва де ца у пред школ-
ској уста но ви бу ду без бед на, јер 
су здра вље и без бед ност де це на 
пр вом ме сту. м.р.Л.

Тематсканедеља
„Участмајци”
уКривојреци
Међународни Дан жена 8. 

март многобројним садржаји-
ма обележен је у свим школа-
ма на подручју oпштине Чаје-
тина. У ОШ „Миливоје Боровић“  
Мачкат, издвојеном одељењу 
Крива Река активности везане 
за празник спроводиле су сe у 
оквиру тематске недеље „У част 
мајци“. Сви наставни садржаји 
прилагођени су тематици. По-
ред читања прича, рецитовања 
најлепших стихова и   певања 
песама у част мајци, у знаку 
8.марта били су и садржаји ма-
тематичких задатака.

„Деца су врло радо учество-
вала у усвајању знања на један 
нови и занимљивији начин. 
Ипак, највеће одушевљење код 
њих изазвале су креативне ра-
дионице. Вешти дечји прстићи 
лако и спретно припремали су 
поклоне за своје маме и баке. 
Старе новине, кутије, крпице и 
перлице добиле су свој нови об-
лик и намену. И овога пута деца 
су доказала да „дечја машта 
смишља свашта“. Настале су 
предивне слике које ће краси-
ти зидове драгих мајки и бака, 
али и прелеп накит који ће све 
оне којима је намењен са поно-
сом понети“, каже наставница 
Марија Спасенић, додајући да 
су у поменутим активностима 
подједнако уживала деца и за-
послени. Д.р.

Здрављеибезбедностдеце
увртићиманајважнији

осмомартовскаприредбау„Зрачку”

Слободанкарадосављевић
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Хотел „Златибор Мо-
на” понос је туризма и 
угоститељства на Злати-

бору. По квалитету своје понуде, 
садржајима, изузетној посећено-
сти током целе године у врху је 
туристичке делатности овог де-
ла Србије. 

Овај врхунски објекат ради 
дуже од једне деценије, увек ус-
пешно и уз сталне инвестиције у 
све бољи комфор. Породица Мо-
мировић, која предводи компа-
нију „Мона” у чијем саставу је 
и хотел „Златибор Мона”, носи 
највеће заслуге за остварено.

О томе шта је овде урађено, 
уз какав пословни и туристич-
ки приступ, какви су планови у 
даљем осавремењавању пону-

де и другим темама разговара-
ли смо за „Златиборске вести” 
са Томиславом Момировићем, 
генералним директором „Мона 
хотел менаџмент”. 

Златиборнајбоље
местозаинвестирање

– „Мона” је компанија која 
постоји 29 година. Током посло-
вања уочили смо пре 15 година 
да постоји простор на тржишту 
хотела високе понуде и одлучи-
ли да инвестирамо. Златибор се 
наметнуо као логичан избор, јер 
је био на средини токова људи 
и роба, тачно између Београда, 
Подгорице и Сарајева. Такође, 
имао је и стално локално руко-
водство које нам је уливало по-

верење – подсећа на те почетке 
Момировић. 

Уз милионске инвестиције 
створила је „Мона” на Златибо-
ру туристички објекат врхунског 
комфора. Шта значи Златибор за 
„Мону”, а шта овај хотел за злати-
борску туристичку понуду? 

– Златибор је наша прва ин-
вестиција у велики хотел и де-
финитивно место које нас је 
афирмисало из угла хотелског 
бизниса. То је сигурно најбоље 
место и за инвестирање у хоте-
лијерство, а наравно и за одморе, 
конференције и сличне догађаје. 
Златибор за мене није само ме-
сто нашег посла, већ и место на 
које радо долазим. И када бих 

могао најрадије бих се преселио 
на Златибор – истиче саговорник 
„Златиборских вести”, па на пи-
тање по чему се „Мона” издваја 
у односу на друге хотеле и каква 
је њена мисија одговара: 

– Сваки хотел има неку своју 
особеност, јер хотел је као друга 
кућа. Наравно, овде бих истакао и 
наш велнес, одличне ресторане и 
кухињу, организацију свих видо-
ва догађаја и конгреса и слично. 
Ипак мислим да је услуга и жеља 
да сваком госту учинимо боравак 
незаборавним оно по чему смо 
постали препознатљиви.

Најзахтевније је у сваком 
послу стићи на врх, а за хотеле 
достићи највиши ниво на најпо-

„Златибормона”обара
рекордеубројугостију

Томислав момировић: „Просто је невероватно колико људи воле ову планину  
и колико јој се враћају. А једна од кључних ствари при одлуци да инвестирамо  

била је та да Златибор има стабилно руководство које има амбицију  
да од Златибора направи европско туристичко место” 

Томислав
момировић
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сећенијој планини Србије. Како 
је „Златибор Мона” то постигла? 

– Хотелски бизнис захтева ве-
лике инвестиције и оне се от-
плаћују у дугом временском 
року, тако да је кључна ствар ста-
билност и предвидљивост у окру-
жењу. Наравно, хотелска услуга 
високог нивоа захтева сталан рад 
на детаљима и стално унапређи-
вање свих сегмената пословања, 
како ресторанског посла тако и 
продаје, домаћинства, вешераја, 
одржавања, ИТ службе и свега 
другог – сумира Момировић.

Oбараморекорде
побравкугостију

Упитан о сарадњи компаније 
„Мона” са општином Чајетина 
као локалном заједницом, те 
плановима за даља улагања он 
одговара: – Као што сам рекао, 
једна од кључних ствари при од-
луци да инвестирамо била је та 
да Златибор има стабилно руко-
водство које има амбицију да од 
Златибора направи европско ту-
ристичко место. Ви знате да ми 

имамо и доста земље на Злати-
бору и планирамо да у будућ-
ности правимо објекте високог 
нивоа услуге, али о том потом... 

Томислав Момировић се 
осврнуо и на пословне резулта-
те хотела „Златибор Мона” по-
следњих сезона. 

– Ми већ неколико година 
имамо ситуацију да обарамо ре-
корде по питању боравка гостију. 
То је заиста феноменално! Прос-
то је невероватно колико људи 
воле ову планину и колико јој се 
враћају. И ако се оствари проје-
кат ауто-пута Београд-Сарајево 

преко Златибора, то ће повећа-
ти инвестиције у хотеле и апарт-
мане, и то значајно, и свима ће 
нам цене некретнина порасти 
по неколико пута – закључује 
генерални директор „Мона хо-
тел менаџмент”.

маријајеремић

Историја хотела „Златибор 
Мона” није дуга као код дру-

гих водећих златиборских турис-
тичких објеката („Палисада”, „Чи-
готе”), али је његов успон био брз 
и плодан. Године 2005. компанија 
„Мона” купила је тадашње одма-
ралиште робних кућа „београд” и 
почела интензивно да улаже у ње-
гову реконструкцију и модерниза-
цију. Већ 2007. године завршено је 
комплетно реновирање и уприли-
чено свечано отварање хотела са 
четири звездице: објекат је проши-
рен, изграђен је конгресни центар 
капацитета 200 места, играони-
ца за децу, пансионски ресторан 
„Вила” и велнес центар са базе-
ном, саунама, теретаном и прос-
торијама за третмане лица и тела. 
Капацитет хотела тада је износио 
90 комфорних соба и апартмана.

Наредних година кренуло је ус-
пешно пословање и одлично пози-
ционирање на тржишту, па су стиг-
ле и многе награде: „Туристички 
цвет” за најбољи хотел у Србији, 
„Најбоље хотелско домаћинство” 
награда Привредне коморе Ср-
бије и часописа „Туристички свет”, 
„Најбољи хотелски менаџмент” на 
Сајму туризма у београду, „Турис-
тичка призма”, „Најбољи хотел на 

Златибору” и друге. Године 2011. 
оснива се предузеће „Мона хотел 
менаџмент”на чије чело долази 
Томислав Момировић, који се за 
кратко време показао као лидер у 
послу, не само у оквиру успешног 
предузећа већ и у оквиру струке, 
залажући се за повољније усло-
ве привређивања ангажовањем у 
пословном удружењу „Хорес”. 

Следе додатна улагања у хо-
тел „Златибор Мона”, која омо-

гућује његова висока попуње-
ност. Смештај је проширен, нови 
конгресни центар „Коледо” прима 
500 особа, пуштена је у рад нова 
играоница, ресторан „Перун” је 
обогаћен новом понудом. Прили-
ком обележавања деценије посло-
вања „Моне” у  хотелијерству, маја 
2015. године,  у овом златиборс-
ком хотелу свечано је отворен вел-
нес центар „Инспиријум” у који је 
уложено око 600.000 евра: проши-

рен је постојећи базен и изграђе-
на два нова с топлом водом, на-
прављене две нове сауне, парно 
купатило,  модерне свлачиони-
це... Том приликом речено је да 
је „Мона” током десетогодишњег 
рада у хотелијерству укупно уло-
жила око19 милиона евра у ку-
повину и модернизацију хотела 
„Златибор Мона” и још три мања 
хотелска објекта: у београду, на ја-
вору и у будви.

Данас хотел „Златибор Мона” 
гостима нуди 120 пространих 
соба и апартмана опремљених 
свим модерним садржајима. Ту 
су и ресторани са интернационал-
ним јелима и традиционалним 
специјалитетима овог краја, „Лада 
бар”, играонице са аниматорима, 
велнес центар, конгресни центар, 
мноштво опција за разоноду, за-
баву и гастрономско уживање. За 
грејање објекта користи се и со-
ларна енергија из сопствене про-
изводње путем соларних колек-
тора. овде истичу да негују дух 
локалне заједнице, те да су сви 
запослени и менаџмент хотела из 
локалних средина, а програмом 
стипендија школују ученике и сту-
денте којима обезбеђују посао по 
завршетку школовања.  М. Ј.

Историја хотела 
„Златибор Мона” пуна 

улагања и награда   
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разговор са Вукојицом Ке-
зићем, познатом по на-
димку Кеза, почео сам 

подсетивши га да је Земљорад-
ничка задруга Љубиш 1982. го-
дине, у време када јој није би-
ло премца у Југославији, про-
дала 480 замрзивача, 562 фри-
жидера и машине за прање ве-
ша, 71 косачицу, 17 електрич-
них музилица, 142 моторне те-
стере и пет трактора.

- Стани, тачно је то, но да иде-
мо од почетка.

Прихватам. Питам откуд да се 
у Пљевљима већ доказани прив-
редник са 14 година радног стажа 
пресели у забит Златибора, у Љу-
биш који је седамдесетих година 
прошлог века био „Богу иза ногу“? 

– Прочитао сам да се тражи 
директор Земљорадничке задру-
ге Љубиш и конкуришем. Кас-
није ми рекоше да сам изабран 
јер сам имао добре карактерис-
тике, ваљда им се свидело што 
сам у Пљевљима спасио неколи-
ко ООУР ПТК Пљевља од пропас-
ти. Где је проблем мене пошаљу, 
ја их извучем из проблема, па ис-
почетка у другој ООУР. За Љубиш 
никад чуо нити сам знао где је то 
село, док нисам обавештен да сам 
изабран. И лета 1970. обрео се у 
Љубишу. Брзо увидим да нема ни 
задруге ни села. Све мртво, мене 
преварили говорећи да су пози-
тивни. Задруга фиктивно „у плу-
су“, а радницима нема плате но 

узму у задрузи што им треба од 
намирница па се на крају године 
намирују колико им се још дугује. 
Од имовине 13 година стар „ФАП’’ 
и путнички ауто. Продавнице у 
Гостиљу, Љубишу и Владајама, 
тамо се ништа није знало, нико 
не контролише рад, одмах 
затворим. И док сам 
уз помоћ пријатеља 
из Ужица и око-
лине сређивао 
стање, оду Дра-
ган Вуксано-
вић, тадашњи 
п р е д с е д н и к 
општине, и Ми-
лоје Кукањац, 
директор школе у 
Љубишу, у Пљевља 
да се распитају ко је тај 
Кеза. Кад се врате Милоје 
пред сељацима каже: „У звезде га 
окивају. Јесте да воли да попије, 
али кажу, за десетку ће да уради 
пос’о.“ 

 И би како Пљеваљци реко-
ше. Прве две године директо-
ровања добар део времена про-
вео је Кеза по суђењима, убедио 
Ђока Пековића да пошаље реви-
зоре тадашње Службе друштве-

ног књиговодства који су нашли 
„све и свашта“.  

- Зову из комитета, кажу: 
„Знаш директоре, требало је нас 
прво да питаш па да доводиш 
ревизију. Хоћеш да хапсе људе, 
па не би било управне зграде за-

друге без њих.“ Ја им одго-
ворим да к’о што они 

нису направили 
зграду комитета 

тако ни ови моји 
нису направили 
зграду задру-
ге. После кад 
год се запијем 
с друштвом ‘оће 

да ме избаце из 
партије. Учитељи 

најжешћи, сви су 
ти били партијци... 

Ма нисам ти ја волео ни 
састанчење по фирми. Тад смо 
били у саставу ПИК „Златибор’’, 
Вељко Стаматовић из општине 
дошао за директора, а понаша се 
к’о да је још у политици. Држи по 
три састанка седмично. Кажем 
му: не могу ти ја више долази-
ти, треба да нешто зарадим. По-
сле на једном политичком акти-
ву жалили се Николи Љубичићу, 

а он им рек’о да само Црногорац 
може тако да им контрира. Тада 
читав ПИК у губитку, само ООУР 
„Љубиш’’ позитиван. Ми их др-
жимо у животу.

„Горењу”продавао
лимизПољске

 Први ортаклук Кеза је напра-
вио са ужичком „Градином’’. Оп-
ремио и напунио продавнице, 
оних 13 запослених колико је за-
текао у задрузи почели да раде и 
примају плате. Други потез био 
је трговина на велико. 

– После три године крене по-
сао. Прошпартам и упознам Југо-
славију, упозна Југославија Кезу. 
Обиђем банкаре и придобијем их. 
Одем код Савићевића у „Генекс”, 
тражим 100 тона калаја. Пита ме 
Дракулић, директор обојених ме-
тала у „Генексу”, како ћу да пла-
тим три милиона. Кажем му: зови 
Љубљанску банку. Они му кажу: 
„Нема Кеза своје паре, ми ћемо 
му дати.“ Назовем Пера Лучића, 
тада директора „Металопрераде’’, 
договорим прераду 50 тона ка-
лаја. Извезем у блоковима од по 
30 кила, цену сам одређивао како 
сам хтео. Дупла зарада. Куповао 
сам и од других калај, нису мог-
ли да га продају, ја к’о од шале. Из 
скопског „Технометала’’ зове ме 
директор, каже не зна шта да ради 
са 15.000 тона топловаљаних ли-
мова. То ти је била тражена роба, 
али џаба кад он није умео. Ја из 
његове канцеларије назовем Ма-
ријана Гала из „Меркура’’ у Јесе-
ницама и све му испоручим. Тад 
први пут одем у Словенију, тражи 
директор да се упознамо. Налаже 
служби да му покажу промет са 
задругом Љубиш, кад виде да ми 
дугује три милиона у шали каже: 
„Зар нека сељачка задруга да ми 
буде највећи добављач?“ Касније 
су ме наши из општине Чајетина 
наговорили да идем у делегацији 
у Мозирје. Тамо ме нађе директор 
„Горења’’, обиђем фабрику, они су 
тад радили у баракама. Продам 
им 300 тона поцинкованих ли-

УЉубишусудиректоразадруге
Кезуузвездеокивали

вукојица кезић, легендарни директор Земљорадничке задруге љубиш,  
од пропале створио задругу без премца у некадашњој југославији

ВукоицаКезићК
еза

ЦентарЉубиша

Унајбољимгодинамазадруга
јеималаоко500запослених,

ау1982.продала480замрзивача,
562фрижидераимашинезапрање
веша,71косачицу,петтрактора...
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мова из Пољске које нико други 
у Југославији није имао, нису пи-
тали за цену. „Ободу” са Цетиња 
обезбеђивао сам филтере, ли-
мове, бакарне цеви. Нико други 
није могао добити замрзивач ако 
сам их ја резервисао. Црногорци 
су купцима говорили: „Помогни-
те к›о Љубиш и биће замрзивача 
и за вас.“

 Трговина металом на велико, 
али и робом широке потрошње 
издигли су ЗЗ „Љубиш” међу 
најуспешније у Југославији. За-
друга, међутим, није заборавила 
пољопривредне произвођаче, от-
купљивала је производе за даљи 
пласман и обезбеђивала најраз-
новрснију робу под најповољ-
нијим ценама.

Ниташненимашне,
самоцедуља

– Сељаци, особито они са дос-
та животног искуства, добри су и 
поштени људи. То сам одмах за-
пазио по доласку у Љубиш. Није 
било тешко повратити њихово по-
верење. Као што сам обилазећи 
пословне партнере био обичан и 
непосредан, тако и међу сељаке: 
ни ташне ни машне, само цедуља. 
Имао сам обичај да одмах зовем 
комерцијалу, продају или друге 
службе и са лица места издајем 
наређења: уради то и то за тога и 
тога, сутра ће доћи тај и тај, дај му 
то и то... Водили смо рачуна да по 
завршном рачуну и сељаци до-
бију део добити. Много се радило 
на поверење и није било  пробле-
ма. У звезде су ме окивали.

  Ужичке „Вести“ су априла 
1983. године, најављујући про-
славу педесетогодишњице ЗЗ 
„Љубиш” у тексту под насловом 
„Задруга нам је све“, навеле да 
се преко задруге у Љубишу го-
дишње  откупи и прода 100 тона 
сира, 40 тона кајмака, 250 тона 
меса. Највећа тржишта задруга 
је имала у Црној Гори и Сарајеву. 

–Прилог сељака за прославу 
50 година задруге био је у сиру, 
кајмаку, дали су 180 печених ја-
гњади. Од Водица до Љубиша 
ауто до аута. Угостили смо бар 
хиљаду душа. Би повика коли-
ко пара смо дали за прославу. 
Срећом, међу гостима Мирко 
Поповић, првоборац, народни 
посланик, после на неком акти-
ву рек›о, к›о што јесте: „Задруга 
платила само пиво и сокове, све 
друго донели сељаци.“

На економији више Јокине 
ћуприје одгајано је преко 2.000 
оваца, на стотине волова и кра-
ва. Снабдеване су све кланице 
у околини, све до тада великог  
„Карнекса” у Врбасу. Годишња за-
рада од промета стоке достизала 
је 20 милиона динара.

 Године 1981. изграђен је у Љу-
бишу нови задружни дом, прва 
самопослуга отворена 1983., 
а 1986. мотел са 52 лежаја и 
рибњаком капацитета 50 тона 
рибе годишње. Исте године из-
грађен и рибњак у Гостиљу.

  ЗЗ „Љубиш” је једно време 
газдовала и фабриком „Бор“ у 
Бранешком пољу. „Бор“ је био у 
губитку. Откупом трупаца, пре-
радом у резану грађу и продајом 
пљеваљском „Јакићу“ фабрика је 
стала на ноге. Годишње је 50.000 
кубика грађе продавано на југ 
Србије: у Ниш, Лесковац, Врање.

  Отворио је Кеза погоне Фа-
брике мотора у Љубишу и ши-
вару у Гостиљу не би ли млади 
остајали у селу, да се момци и 
девојке венчавају, а „би и тога, 
али мало’’. „Кад се сељак на’рани, 
побеже у варош...“ Направио 70 
километара пута од Водица пре-
ко Љубиша, Гостиља, Владаја до 
Сирогојна. Кеза каже да се ника-
да неће вратити године какве су 
биле од 1977. до 1986.

Љубишказадруга
куповалаивозила
заопштинаре

 Наравно, нагли просперитет 
ЗЗ „Љубиш’’ није могао проћи а 
да то не примете политичари. 
Код првог сусрета Љубичић га 
је одмах питао: „Да ли си ти онај 
директор из Љубиша што прави 
чуда?“ Годинама је Кеза гостио 
познате политичаре, памте се по-
сете Момира Булатовића, Ивана 
и Петра Стамболића, Драже Мар-
ковића, Рајка Јечменице, Мирка 

Поповића... Ваљали су Кези кад 
би затребала каква интервенција 
код власти, али није Кеза остајао 
дужан, гостило се о задружном 
трошку и свима је било потаман.

  У то време чајетинска општи-
на је била сиромашна. Председ-
ник општине, секретар комите-
та и шеф полиције возили су се 
у колима које је купила ЗЗ „Љу-
биш’’. Са исте адресе плаћани су 
санитети за Дом здравља. 

– Властимир Павловић, пред-

седник општине, није био лош 
човек. Наручи он у Бору ски-
лифт за Торник. Коштало две 
милијарде, њему истече ман-
дат, а дуг оста. За председника 
дође Милоје Кукањац, моли да 
платим, није ме морао два пута 
звати. Имало се, могло се.

Не само Љубишу, није било 
златиборског села коме љубиш-
ка задруга није помогла. Око пу-
тева, водовода, телефона, фис-
културних сала, гробаља... Из 
многих домаћинстава по троје 
је радило у задрузи. У најбољим 
годинама плате у задрузи при-
мало је 500 запослених.

  Својевремено је телевизија 
забележила како су преко Злати-
бора постављани бетонски сту-
бови за електромрежу. Поломе 
зима и снегови дрвене бандере, 
па села данима и седмицама ос-
тају у мраку. Штетује и задруга, 
те паде одлука да се набави 300 
бетонских бандера за линију 
од Водица до Доњег Љубиша. 

Фабрика бетонских стубова из 
Бајине Баште месецима радила 
само за Златиборце. 

– Тежак терен, све стијене, у 
Доњем Љубишу не може да се 
приђе траси. Преко генерала 
Љубичића обезбедим војне хе-
ликоптере. Све бандере смо мо-
рали из Љубиша пребацити на 
Смиљанића брдо где су их могли 
закачити за хеликоптер и преба-
цити до места где су укопавани. У 
страни и камењару сељаци иско-
пају рупу, стуб се полако спусти, 
исправи и одмах затрпава. Није 
било права на грешку. Било је раз-
резано да свако домаћинство да 
20.000 за струју. Биле су то велике 
паре, платимо за сељаке, ни дина-
ра нисмо тражили да надокнаде.

  Многи су желели да „отму“ 
Кезу од љубишке задруге, али... 

– Ни броја не знам задруга-
ма из којих су ме звали. Могао 
сам где год сам хтео, али био сам 
миран у љубишкој задрузи. Више 
сам  времена проводио по Југо-

славији него у Љубишу. Тамо сам 
гледао да обавезно будем не-
дељом, за откуп стоке.

  Због менаџерских манира, 
неуобичајених за социјалистич-
ки систем, често је био на мети 
контрола. 

– Дође републички тржишни 
инспектор и тек што заврши ето 
на вратима савезног инспекто-
ра. Питам шта сад њему треба, а 
он каже: „Где год одем, причају о 
Кези. Ја без налога дош›о да ви-
дим шта радиш.“

  Кезу су, како то обично бива, 
по пензионисању 1995. године 
брзо заборавили. Није га било ни 
у свечаним приликама, каже да 
не би отишао ни да су га звали. 

– По одласку у пензију отворио 
сам предузеће „Перпер“. За годи-
ну дана више сам ту зарадио него 
за 40 година у задрузи – заврша-
ва Вукојица Кезић Кеза, витал-
ни 84-годишњак, икона задру-
гарства на Златибору последњих 
деценија 20. века. З.Ж.

Љубиш,призоризсела

Кези осам признања од општине Чајетина

Вукојица Кезић је рођен у Пљевљима 1934. године. Ту је почео радну 
каријеру и после 14 година рада, углавном у тамошњим задругама, ди-
ректор ЗЗ „Љубиш’’ постаје 1. августа 1970. године. На том месту остаје 
до пензионисања 2005. године. Одликован је Орденом рада са злат-
ним венцем, Повељом са златним венцем Привредне коморе Југосла-
вије, Повељом Привредне коморе Србије. Од општине Чајетина добио 
је осам признања. Пензионерске дане проводи у Ужицу.
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Затичемо у Трипкови Ве-
лимира Веља Тошанића 
у сали за игранке старог 

сеоског Дома како цепка дрва 
за потпалу. Већ 18 година умет-
ничка радионица „Тифани То-
шанић“ налази се у старом Дому 
у центру села. Кћерка Ана кува 

нам кафу док се припремамо за 
разговор са нашим домаћином. 
Ана је, иначе, власник уметнич-
ке радионице од 2011. године, од 
када је Вељо отишао у пензију. 

„Пре него што сам и помислио 
да се бавим овим послом радио 
сам у Ваљаоници бакра Севој-
но, где сам се бавио и фолкло-

ром“, почиње причу Вељо. Био 
је 13 година уметнички руко-
водилац фолклорног ансамбла 
КУД-а „Севојно“, који је у том пе-
риоду избио међу 10 најбољих 
у Србији. С обзиром да је играо 
у АКУД „Бранко Крсмановић“ у 
Београду, знање које је тамо сте-

као пренео је у Севојно. За тај 
рад награђен је златном знач-
ком Културно-просветне зајед-
нице Србије, за допринос развоју 
и очувању фолклорног блага.

Након тога почиње да трага 
за каквим хобијем. Сасвим слу-
чајно у Бремену у западној Не-
мачкој 1988. године проналази 

радионицу за израду витража. 
Одмах је схватио да је управо то 
оно чиме би хтео да се бави. Пи-
тао је власника радионице може 
ли да дође да учи занат, на шта 
му је овај одговорио да може, 
али би волео да зна ко је он, јер 
је видео да је странац. Сутрадан 

је Вељо са својим домаћином 
Манфредом Брокером посетио 
радионицу.

„Остао сам месец дана у тој 
радионици. Почео од најједнос-
тавније операције, сече стакла. 
За то време научио сам како се 
поставља цртеж, а према цртежу 
како се бира стакло, боје, употре-

ба разних алата до готовог про-
извода“, сећа се Вељо.

Било је то, наравно, све пома-
ло невешто, али Тошанић и да-
нас чува своје прве радове. Тада 
је купио и алат потребан да фор-
мира радионицу. Оно што је на-
учио наставио је најпре да ради 
код куће у Ужицу. Од 1988. до 
1993. године одлазио је у Немач-
ку више пута у разне радионице 
и увек нешто ново научио. 

Поносаннасвојрад
Прву самосталну изложбу ор-

ганизује у Народном позоришту 
у Ужицу 1993. године, која је иза-
звала велику пажњу у граду. Први 
озбиљан и велики посао је добио 
на Косову и Метохији, у Пећи, да 
уради један огроман светларник 
у приватној кући локалног биз-
нисмена. То му је дало крила да 
може да одради квалитетно и до-
бро оно што је пет година учио. 
Одмах после тог посла упознаје 
архитекте у Београду који га ан-
гажују на изради витража у Вој-
ној установи Карађорђево. Пошто 
је и ту био успешан, уследили су 
послови: Београдска арена (пла-
фон у ВИП салону), пословни 
простор „Горења“, пословни прос-
тор грађевинске фирме „Неимар“, 
породична кућа Слободана Ми-
лошевића у Пожаревцу, вила „Го-
рица“ у Црној Гори која је влас-
ништво МУП-а Црне Горе и многе 
друге. Најважније је да је за Владу 
Руске Федерације радио три рези-
денције: једна у Санкт Петерсбур-
гу поводом 300 година од осни-
вања града, затим санаторијум на 
Волги и конгресни центар у Рос-
тову. Радио је и приватну дачу 
председника Владимира Путина. 

„Поносан сам на витраже који 
стоје у згради општине Чајетина, 
на витраже у згради Града Ужица 

Трипковаспојилауметност
источарство

Живописно село Трипкова (са око 350 становника), у коме је некад екс-
плоатисан магнезит, у ово време је успело да споји уметност и сто-
чарство. Овде је позната радионица Велимира Тошанића за израду 
уметничког стакла „Тифани Тошанић’’, организовано је Културно лето 
са ликовном колонијом и међународним семинаром српског фолклора,  
а  у близини поред језера Врутци је обновљени манастир Рујно, постој-
бина прве књиге („Рујанско четворојеванђеље”) и штампарства у Ср-

бији. Трипкова је и село вредних сточара, произвођача меса и млека: 
својевремено је Душан Лазовић био републички рекордер у производњи 
млека у брдско-планинском подручју, произвођач свежег меса и сувомес-
натих производа Радован Танасијевић Чава сада има савремену клани-
цу и продајне објекте у Ужицу и на Златибору, а Стефан Јовановић гаји 
„ил д франс” овце и проширује стадо. Има у Трипкови још вредних до-
маћина, а њене лепоте и мир сеоском туризму погодују. 

Вељоправиовитражеиза
Путиновуприватнудачу

Зарадионицу„ТифаниТошанић”послаима: ВелимирВељоТошанићикћерана
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и виртаже у свечаној сали општи-
не Младеновац“, каже Вељо, који 
је за витраж у градској кући Ужи-
ца и друштвени рад са фолклором 
добио градску награду. 

Петгодинаорганизовао
Културнолето

Он је са овим послом већ 18 
година у Трипкови и захвалан 
је  руководству општине Чајети-
на, Месној заједници Трипкова 
и сељанима што је овде нашао 
свој мир. „Надам се да сам им 
вратио тиме што сам пет годи-
на организова чувено Културно 
лето у Трипкови које је трајало 
од 2003. до 2008. године“. 

Многим приватним кућама и 
хотелима на Златибору урадио је 
витраже у разним стиловима, од 
кубизма, сецесије до флоралних 
мотива. „У радионици имамо две 

технике обраде стакла“, објашња-
ва Вељо. „Класичан витраж и фу-
зија стакла која се ради у пећима 

на 800°C и тако добија слика, јер 
је ово ликовна уметност“.

Основа и за витраж и за фу-

зију је цртеж. Техника витража 
је сечење стакла по цртежу, бру-
шење, увијање у бакарну фолију 
и калајисање, док је фузија се-
чење стакла, бојење и слагање 
по цртежу, па за крај топљење 
на 800°C у пећи. Производи могу 
да се наруче и купе: декоратив-
но стакло за врата и прозоре, ра-
света (лампе, лустери), огледала, 
столови, плакете и ситна галан-
терија (чиније, тацне, сатови, на-
кит, сувенири и сл.).

И док Ана на округлој плочи 
декорише чиније за сладолед, 
разговор приводимо крају. Вељо 
ради витраж за врата и каже да 
посла има. Радионица „Тифани 
Тошанић“ остаје да ствара не-
бески калеидоскоп, а прави до-
живљај ћете стећи ако их посе-
тите у селу Трипкова.

мирославВесовић

У домаћинству Миленка Јовановића из Трипкове 
живи он са супругом Љиљом и два сина: Сте-

фаном и Лазаром. Стефан је ожењен и такође има 
два сина. Сви су ту на окупу, више генерација овде 
живи заједно.  

Стефан је полицајац у МУП- у у Чајетини, али 
се такође бави и пољопривредом. У породици сви 
нешто раде у пољопривреди: гаје воће ( шљиве, бо-
ровнице), узгајају овце, свиње, кокошке. Поред тога 
баве се сеоским туризмом, као и повртарством, да 
би увек имали свежу храну за госте и себе. 

За овчарство је задужен Стефан, а из куће му сви 
помажу. Стадо тренутно броји 30 одраслих грла. 
Определили су се за „ил дe франс“ расу, јер су им 
се “на око“ учиниле најлепше.  

„Прво смо купили само овна да би оплеменили 
нашу постојећу расу, јер смо чули да јагањци боље 
напредују када се укрсти оплемењена раса са ау-
тохтоним сортама“, прича о томе Стефан. После су, 
у октобру 2013. године, купили 10 уматичених „ил 
дe франс“ оваца. 

„Већ на првом јагњењу овце су се показале мно-
го боље него што смо раније имали; и што се тиче 
прираста и бројности по једној овци. Оне имају из-
ражено вансезонско парење, паре се на осам месе-
ци, а просек је 1,8 јагњади по овци. „Ил де франс“ 
овце су раностасне и у припуст могу ући са 10 ме-
сеци, али ми не практикујемо да их пуштамо пре 
него што наврше годину. Та два месеца што их ја 

пустим касније, она као одрасла плоткиња узвра-
ти тако што буде веће телесне масе и веће су мо-
гућности да се облизни и подгаји више јагњади“. 

Јагње по рођењу отприлике има од 3,5 до 5 ки-
лограма, а на залучењу после 90 дана око 30 до 35 
килограма. Овце имају тежину од 65 до 80 кило-
грама, а овнови од 90 до 120 килограма. Јовано-
вићи кажу да се ова сорта оваца добро адаптирала 

и прихватила нашу климу, чак и мразеви који су до 
сада били нису ометали јагњење.

„Једино што ми овде практикујемо јесте да нам 
с јесени овце не кисну, јер се тешко суше, а зна да 
буде хладна ноћ“, наставља своју причу Стефан. 
„Ове овце дају много више вуне него оне што смо 
раније имали, а овнови дају и преко пет килограма 
вуне више. Мирне су, једу све“.

Тренутно имају три овна, и то две линије: старији 
ован је пореклом од старих узгајивача из Чачка, а 
прошле године су уз помоћ пријатеља и уз финан-
сијску помоћ „Еко аграра“ увезли другу линију ов-
нова ради поправљања расних карактеристика по-
стојећег стада, што је већ било видљиво на првом 
јагњењу: крупнија јагњад и бољи прираст. 

Стефан планира проширење свога стада, на педе-
сет оваца на следећем јагњењу. То је неки циљ који 
могу да постигну и одраде уз редовне послове које 
имају. Што се тиче увођења нових технологија, пла-
нирају лапароскопско осемењавање елитним семе-
ном овнова из увоза. То би радили у сарадњи са „Еко 
аграром“ из Чајетине и професором Миловановићем 
из Института у Новом Саду.  Мирослав Весовић

Код Јовановића  
„ил д франс” 
овце са више 

јагњади и вуне 
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оно што на пи ше по пу-
лар ни срп ски књи-
жев ник Не дељ ко По-

па дић чи та мо у ан то ло ги ја-
ма, чи тан ка ма, уџ бе ни ци ма. 
По знат је по сво јим пе сма ма 
за де цу и ра до чи тан, го то во 
све ње го ве пе сме из књи ге „Ја 
сам твој друг’’ ушле су у мно-
ге зна чај не ан то ло ги је.Пи ше 
и за од ра сле, до бит ник је пр-
вог „Оска ра Бал ка на’’ и дру-
гих зна чај них на гра да и при-
зна ња. Не дељ ко је по кре тач 
Бе о град ског фе сти ва ла пи са-
ца за де цу „Ви те зо во про ле ће’’, 
осни вач је и глав ни уред ник 
књи жев ног ча со пи са за де цу 
„Ви тез’’, уред ник и во ди тељ 
деч јих ТВ еми си ја. По знат је 
у све ту књи жев ног ства ра ла-
штва,а не кри је да Зла ти бор 
обо жа ва. 

И ево тог ства ра о ца под 
Зла ти бо ром, на књи жев ној 
ве че ри у би бли о те ци  „Љу би-
ша Р.Ђе нић“ у Ча је ти ни. Ту је 
27. мар та одр жа но ‘‘Дру же ње 
са пи сцем’’, с Не дељ ком По-
па ди ћем и ње го вом књи гом 
при ча „Не ко је ов де луд’’, због 
ко је је на гра ђен „Оска ром 
Бал ка на’’. Не дељ ко во го сто-
ва ње у би бли о те ци ис ко ри-
сти ли смо да на пра ви мо ин-
тер вју за „Зла ти бор ске ве сти“.

Судећипонаграади,
народволионошто

пишем

Увек је до бар по вод да го-
сту је те у на шој ма лој сре ди-
ни, али је овај до дат но за-
чи њен на гра дом ко ју сте 
не дав но до би ли. Ка ко сте  се 
осе ћа ли ка да сте оба ве ште-
ни да сте је дан од до бит ни-
ка пр вог „Оска ра Бал ка на’’? 

Да ли се та на гра да, у од но су 
на мно штво дру гих ко је има-
те, не чим из два ја? 

– Па, збу ни ли су ме. Због 
то га што се та ква на гра да до-
де љу је глум ци ма, пе ва чи ма 
и рок гру па ма. Али ор га ни-
за тор је ре шио да до де ли и за 
но ви нар ство и књи жев ност. 
Та ко да сам са Жи ком Ни ко-
ли ћем („Ша ре ни цом’’) за вр-
шио ме ђу естрад ним зве зда-
ма. При ја та на гра да. Су де ћи 
по њој, на род во ли оно што 
пи шем.

Уз на ше че стит ке за на гра-

ду, же ли мо да по раз го ва ра-
мо и о при ча ма из на гра ђе не 
збир ке. Шта је био по вод њи-
хо вог на стан ка? 

– Спон та но су пи са не, не-
на мен ски. Ни ка да ни сам сео 
с на ме ром да пи шем. Кад Бог 
на ре ди згра бим олов ку и па-
пир.

За ни мљи вост је да сте те 
при че пр во по де ли ли са чи-
та о ци ма на дру штве ним мре-
жа ма. 

– Пу бли ка на дру штве ним 
мре жа ма је не ми ло срд на. 
Ако им се до па да то и по ка жу. 

Ако не, и то по ка жу. Ту има 
љу ди раз ли чи тих про фи ла. 
Од чи ста чи ца и ку ва ри ца до 
про фе со ра и док то ра на у ка. 
Ка да ви дим да се при ча до-
пад не и јед ни ма и дру ги ма, 
знам да је пра ва. Увек по сто ји 
и шан са да се на дру штве ној 
мре жи до пад нем и не кој же-
ни. Па ако се и она ме ни сви-
ди, за вр ши мо на ве че ри или 
у хо те лу. То сма трам нај ве ћом 
на гра дом.

НаЗлатиборује
најчистијиваздух

уСрбији

Оно што се не зна о Ва ма 
и што не мо же да се на ђе у 
би о граф ским по да ци ма и 
на дру штве ним мре жа ма је-
сте чи ње ни ца да сте по ма ло 
оп чи ње ни Зла ти бо ром. Због 
че га? 

– Зла ти бор обо жа вам!!! Пр-
во због здра вља! Нај чи сти ји 
ва здух у Ср би ји. За тим, из у-
зет но је леп. По бе ћи из Бе о-
гра да на Зла ти бор је пра зник. 
Као млад сам бе жао на мо ре, 
а да нас на ову нај леп шу пла-
ни ну на све ту. Же лим да на-
ђем ко мад зе мље на овом 
срп ском Олим пу и кад оста-
рим да ту жи вим и пи шем. 
Имам при ја те ље на Зла ти бо-
ру, две сјај не по е те се, Мир ја-
ну Ран ко вић Лу ко вић и Ми ру 
Ста кић. Во лим да се дру жим 
са њи ма.

Шта Вам нај ви ше го ди ка-
да сте ов де? 

– Да на пра вим два кру га 
око је зе ра, па сед нем у ре сто-
ран и пи шем! Ди во та. И та ко 
не ко ли ко пу та у то ку да на...

мирјанаранковић
Луковић

ПобећиизБеограда
наЗлатиборзаНедељка

јепразник
„Зла ти бор обо жа вам. као млад сам бе жао на мо ре, а да нас на ову нај леп шу  
пла ни ну на све ту. Же лим да на ђем ко мад зе мље на овом срп ском Олим пу  

и кад оста рим да ту жи вим и пи шем’’, ка же књи жев ник Не дељ ко По па дић
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Сред њо школ ски тим под 
име ном „Еко бин’’, ко ји су 
чи ни ле Ру жа Че пић, Дра-

га на Об ра до вић и Ве сна Пет ко-
вић, по бед ник је так ми че ња уче-
ни ка сред ње Уго сти тељ ско-ту ри-
стич ке шко ле из Ча је ти не у из ра-
ди би знис пла но ва и ве шти на ма 
њи хо вог пре зен то ва ња, одр жа-
ног у са ли би бли о те ке „Љу би ша 
Р. Ђе нић” 20. мар та. Ту од лу ку до-
нео је жи ри у са ста ву: Ар сен Ђу-
рић, пред став ник оп шти не Ча је-
ти на, Мир ја на Ви рић, са рад ник 
у „Са ва оси гу ра њу„, и Рај ко Пел-
ве ро вић, вла сник фир ме „Есен-
ти ко Бо ки„, од лу чив ши да дру го 
ме сто при пад не ти му под на зи-
вом „Хом мејд„, а тре ће пред у зе-
ћу „Грин лајт„.

Ово уче нич ко над ме та ње ор га-
ни зо ва но је у окви ру про јек та на-
ци о нал ног пред у зет нич ког так-
ми че ња сред њо шко ла ца Ср би је. 
Про је кат је пре осам ме се ци по-
кре ну ла Ви со ка шко ла за по слов-
ну еко но ми ју и пред у зет ни штво, 
уз фи нан сиј ску по др шку Раз вој-
не аген ци је Ср би је и По слов не 
за јед ни це ор га ни зо ва не у окви-
ру ПКС. У ње му је ус по ста вље на 
са рад ња са 17 ло кал них са мо-
у пра ва у Ср би ји, са ви ше од 50 
сред њих шко ла, а ра ди о ни ца ма 
о „Из ра ди би знис пла на” и „Ве-

шти ни пре зен то ва ња” об у хва ће-
но је пре ко 2.000 сред њо шко ла ца, 
од че га је око 500 њих ани ми ра-
но и мо ти ви са но да уче ству ју у 
град ским и оп штин ским так ми-
че њи ма.

Зо ра на Ни ки то вић, до цент Ви-
со ке шко ле за по слов ну еко но ми-
ју и пред у зет ни штво, об ја шња ва: 
„Ов де смо иза бра ли пред став ни-
ка оп шти не Ча је ти на ко ји ће се 
15. апри ла так ми чи ти на на ци-
о нал ном так ми че њу у Бе о гра ду. 
Овом до га ђа ју прет хо ди ле су две 
ра ди о ни це: јед на је би ла ве за-
на за из ра ду пла на, дру га за ве-
шти не пре зен то ва ња. То су ком-
по нен те ко је је оце њи вао жи ри.„

Још од 2009. го ди не ка да је као 
оба ве зан уве ден пред мет пред у-
зет ни штво  у шко ле, ве ћи ном у 
за вр шним раз ре ди ма, уче ни ци 
има ју за да так да осми сле по слов-
не иде је, ура де би знис пла но ве и 
да их пре зен ту ју. Про фе сор ка Со-
фи ја Па вло вић Лу ко вић се тру ди-
ла да сво је уче ни ке до дат но мо-
ти ви ше укљу чи ва њем у ра зна 
так ми че ња: „Има мо че ти ри пред-
у зе ћа: три су ма ту ран ти ко ји слу-
ша ју пред мет пред у зет ни штво, 
а јед но пред у зе ће уче ни ци пр ве 
го ди не ко ји су од стар та кре ну лу 
у це лу ту при чу да би до че твр те 
ствар но би ли про фе си о нал ци и 
уме ли да на пра ве до бре би знис 

пла но ве, као и да на у че ве шти не 
пре зен то ва ња.„

Пред став ни ци два пред у зе ћа 
обра зло жи ли су нам сво је иде је. 
Је ле на Мар ја но вић, уче ни ца чет-
врог раз ре да сред ње УТ шко ле, 
ка же: „На ша по слов на иде ја се 
ба зи ра на се ти фи ка ту ко ји се зо-
ве „Грин лајт’’. Он је на ме њен хо-
те ли ма, но вим и по сто је ћим. То 
је не што слич но „Грин хил’’ већ 
по сто је ћем сер ти фи ка ту, али ма-
ло из ме њен. Зна чи, из ме њу је мо 
хо тел ско по сло ва ње на бо ље. Ди-
же мо еко ло шку свест и сни жа ва-
мо фик сне тро шко ве пред у зе ћа. „  

Ми ха и ло Па вло вић, та ко-
ђе ма ту рант ове шко ле, опи су је 
иде ју свог ти ма: „Пред у зе ће „Хом 
мејд’’ има у пла ну да отво ри ре-
сто ран у Сто пи ћа пе ћи ни. Раз лог 
због ко га смо ми ин си сти ра ли да 
отво ри мо тај ре сто ран је сте што 
то не ма ниг де, са мо има је дан та-
кав ре сто ран у Ита ли ји.„ Циљ је, 
до да је Ми хи ло, да се ту ри сти ду-
же за др же у са мој пе ћи ни, про-
ба ју тра ди ци о нал на је ла и пи ћа, 
а он да на ста ве оби ла зак на шег 
кра ја. По ње го вом ми шље њу, ова-
ква вр ста так ми че ња су све по-
пу лар ни ја, јер омо гу ћа ва ју да се 
уче ни ци сре ћу и раз ме њу ју не ке 
сво је по слов не иде је и сти чу но-
ве ве шти не. м.р.Л.

Најбољибизниспланови
чајетинскихсредњошколаца

На уче нич ком так ми че њу у из ра ди би знис пла но ва и ве шти на ма њи хо вог пре зен то ва ња  
јед на од по слов них иде ја би ла отва ра ње ре сто ра на у Сто пи ћа пе ћи ни
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УосновнимшколамауЧајетини
инаЗлатиборунемадроге

То су показали специјални форензички тестови у контроли присуства наркотика 

Oпштинскa смотрa рецитатора, у организацији Спортског центра 
Чајетина, биће одржана 11. априла  2018. године са почетком у 13 ча-
сова у сали Дома културе у Чајетини.

Пропозиције такмичења су  исте као и  претходних година. Општи-
ну Чајетина на Окружној смотри у Косјерићу 19. априла 2018. пред-
стављаће по два најбоља рецитатора из млађег узраста (нижи разреди 
основне школе), средњег узраста (виши разреди основне школе) и ста-
ријег узраста (средња школа). Песма се говори напамет и  може  траја-
ти  највише три минута за млађи и средњи узраст, а четири минута за 
старији  узраст. Критеријуми по којима жири вреднује рецитаторе су: 
избор песме примерен узрасту и полу, акцентуација и  дикција, оства-
ривање мисаоно-емотивних садржаја песме, природност, изражајност 
и сугестивност рецитовања.

Организатор позива све школе да пре Општинске смотре организују 

школска такмичења. Уредно попуњена  пријава доставља се организа-
тору најкасније сат времена пре почетка такмичења. За  све иформације 
заинтересовани се могу обратитисе на  телефон 031/3832-014. З.В.

Контрола присуства нар-
котика, на основу те-
стирања школских по-

вршина и мобилијара уз помоћ 
специјалних форензичких те-
стова, спроведена је у ОШ „Ди-
митрије Туцовић“ у Чајетини и 
у издвојеном одељењу на Зла-
тибору, и то на захтев руковод-
ства школе а уз подршку локал-
не самоуправе. Ова акција ре-
ализована је у оквиру пројек-
та „Школе без дроге – сигурно 
место за ђаке“ који по лиценци 
Европске уније спроводи  Удру-
жење грађана „Еурохоризонт“ у 
партнерству са Министарством 
здравља и здравственим устано-
вама у Србији.

Учионице, фискултурне сале, 
тоалети, ходници и кваке биле 
су на „мети“ форензичара који 
су имали задатак да изврше 
контролу присуства наркоти-
ка у две чајетинске основне 
школе. Директорка ОШ „Дими-
трије Туцовић“ Милка Васиље-
вић појашњава који је био њен 

мотив да се уради једна оваква 
провера.

„Често држим опште роди-
тељске састанке и станем пред 
стотинак родитеља и тврдим 
да у нашој школи нема дроге. 
Међутим, одем кући па размиш-
љам на основу чега сам дала та-
кав коментар. Наравно, на осно-
ву понашања ученика, али доза 
сумње је ипак постојала. Онда 
сам искористила ту прилику да 
проверим и будем потпуно си-
гурна. Богу хвала, резултати су 

били негативни. Растеретила 
сам себе али и родитеље. Нека 
буду сигурни да код нас у шко-
ли нема психоактивних суп-
станци“, истиче директорка и 
додаје да је ово тестирање вас-
питног карактера, а родитељима 
поручује да и даље воде рачуна о 

својој деци. По њеном мишљењу 
најризичнији период је управо 
прелазак из основне у средњу 
школу, када се сусрећу са разли-
читим изазовима. Њену забри-
нутост дели и Биљана Шоштар, 
председница невладине орга-
низације „Еурохоризонт”, која 
је пројекат под називом „Шко-
ле без дроге – сигурно место за 
ђаке” од 2005. године спровела у 
286 школа у Србији.

„Сваки директор школе има 
права да провери и да зна шта 

се у школи дешава. Тестови су 
форензички, а резултати се до-
бијају након пет минута. Реагују 
на 14 врста наркотика и изузет-
но су осетљиви . Не може да се 
деси да постоји траг наркоти-
ка, да се тестира а да тест не по-
каже. Када се улази у пројекат 

увек постоји нека врста стра-
ха да наркотика има. Међутим, 
како пројекат одмиче схвата се 
његов бенефит, а то је заштита 
деце, превентива, јер овде је све 
везано за превентиву“, наглаша-
ва Биљана Шоштар. 

Пројекат се, додаје она, сас-
тоји из три фазе. Први корак је 
провера школског простора (јер 
по Конвенцији о правима детета 
ђаци не смеју да се тестирају) и 
утврђивање да ли присуство тра-
гова наркотика постоји. Ако је 
тест негативан, као што је случај 
са две чајетинске школе, проје-
кат се завршава. Уколико се нађе 
траг наркотика у некој учиони-
ци, сазива се родитељски саста-
нак, родитељима се саопштава 
резултат провере и упозорава да 
појава постоји, али да то не значи 
да су њихова деца одговорна, јер 
је неко са стране могао оставити 
траг. Родитељима се подели кућ-
ни форензички тест са препору-
ком како да га ураде. Трећа фаза 
подразумева разговор стучних 
лица са децом ради подизања 
њихове свести о овим пробле-
мима.

О успеху овог пројекта довољ-
но говори податак да је при по-
новном тестирању број школа у 
којима су били детектовани нар-
котици знатно смањен. 

Драганаросић

општинскасмотрарецитатора11.априла

ДомакултуреуЧајетини
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По зив  
чи та о ци ма  
Позивамо све који имају занимљиве анегдоте,  
пошалице, кратке смешне приче из наше  
свакодневице, шале, вицеве и друге облике  
ерског хумора да их за рубрику „Ерска народна  
ризница’’ нашег листа пошаљу на мејл адресу  
библиотеке „Љубиша р.Ђенић’’ из Чајетине 
ljubisardjenic@mts.rs и потпишу именом и презименом.

Најбоље прилоге објавићемо у „Златиборским  
вестима’’, а необјављени биће читани у програму  
манифестације „Летњи улични ерски кабаре’’.

Пикасо
 Градња хотела  

„Палисад’’ на Златибо-
ру је завршена. Поносни 
Златиборци били су за-
довољни хотелим и већ 
били спремни да при-
ме високе госте из Бео-
града. У посети хотелу 
нашла се и делегација 
из Ужица. Искусном оку 
руског инжињера Дриза 
није промакла флека на 
плафону. Обрати се ре-
цепционару:

   - Ну, изгледа да је 
Пикасо већ стигао.

   - Није, господине – 
рече му рецепционер са-
моуверено и гледајући 
у књигу резервација до-
даде:

 - A није извршио ни 
резервацију.

Пало кнезу Милошу на 
памет да се договори са на-
родом о народним послови-
ма. Требало је изабрати на-
родне посланике или, боље 
рећи, одредити их и упути-
ти на Народну скупштину у 
Крагујевц.

Зовне Милош писара па 
му нареди да се изда наред-
ба свим капетанима да по-
шаљу по једног представни-
ка,народног посланика. Но 
када је дошла на ред рујан-
ска (златиборска) капета-
нија, Милош заповеди писа-
ру да не пише тамошњем 
среском капетану већ уочи 
саме скупштине оде у варош 
и кога првог Еру сретне да му 
га приведе, јер су сви они то-
лико паметни да сваки од 
њих може бити посланик.

Милошево наређење – из-
вршење. Десило се да је пи-
сар наишао на Акса Јечмени-
цу из Доброселице, код кога 
је некад кнез Милош служио. 
И тако Аксо постаде пред-
ставник свога краја на Ми-
лошевој скупштини. 

Скупштина је заседала. 
Говори Милош, затим ре-
дом посланици, а наш Аксо 
ћути. Дође ред и на њега, 
али он и даље ћути. Најзад 
Милош му рече: 

- Говори нешто газда Ак-
сентије?

Аксентије се примаче 
ближе вратима па рече: 

- Благо теби господару кад 
смијеш толико да лажеш, а 
нико не не смије да ти каже 
да лажеш – рече Аксентије и 
дуну на врата.

Негде почетком осамдесе-
тих, или можда и пре, омлади-
на Чајетине се искупи, оде код 
градских отaца и каже:

 – Ми бисмо да правимо ди-
ско клуб.

 И председник и секретар 
партије у Чајетини одушевље-
ни. По њима сјајна ствар. Оду-
шевљење било, љубљење са 

омладинцима, дивљење како 
они имају визију, знају шта 
треба развоју комунизма...Ко-
лико пара, који простор, одма’ 
потписуј, све може...

Омладинци предложили неки 
градски простор, неки подрум. 
Ови имају поверења у омлади-
ну: све се прави, а главни ништа 
не надгледају. Долази дан да се 

отвори диско клуб и позивају 
ове из општине на отварање.

 Долазе општинари, кугла се 
окреће, трешти музика,  омла-
дина стоји по буџацима, пушe, 
пију... Они питају: 

- Шта је ово, мајку му?
-Па диско клуб. 
-Све ћу вас похапсити сада ! 

Kакав је ово клуб за дискусију?

Чек за онај  
свет

По старом српском оби-
чају, кад човек умре ставља 
му се новац на ковчег, да 
му се нађе на оном свету. 
Када је Весу Метлици  умро 
таст, сва њихова ближа 
фамилија спуштала је но-
вац на ковчег.  Весо Метли-
ца је био у финасијској кри-
зи.  Гледа он хрпу новца на 
ковчегу и рече: 

– Знате, људи, ја ћу узе-
ти ове паре. А  теби тасте 
ево овај чек, па тамо пот-
роши!

Клуб за дискусију или диско клуб

Господар сме да лаже
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У „Зла ти бор ским ко на ци ма’’ одр жан ме ђу на род ни ли ков ни сим по зи јум „ву ка ди но вић’’  
на ко ме је ства рао 21 умет ник, ме ђу ко ји ма и шест ру ских ака де ми ка и про фе со ра

Ли ков ни сим по зи јум 
„Ву ка ди но вић“ до са да 
је имао шест са зи ва, по 

три у Ср би ји и Цр ној Го ри. На 
ње му је до са да уче ство ва ло 
ви ше од 80 еми нент них умет-
ни ка из Ср би је, Цр не Го ре, Сло-
вач ке, Ру ске Фе де ра ци је, Бе ло-
ру си је…. У Ср би ји  је као ме сто 
за ово збо ро ва ње Ђор ђе Ву ка-
ди но вић ода брао Зла ти бор.

У „Зла ти бор ским ко на ци ма“  су 
се од 10. до 18. мар та дру жи ли  и 
ства ра ли сли ка ри из пет зе ма ља, 
њих 21. Из Ср би је би ли су ту: Шан-
дор Шлајф, Дра ган Цвет ко вић, 
Ђор ђе Ста нић, Љу би сав Ми лу но-
вић, Та ња Ни ко ла је вић Ве се ли-
нов, Да ни ца Ба ста и Са ша До-
брић, из Цр не Го ре Ми шо Ве мић, 
из БиХ Есма Ша бић, као и умет-
ни ци из Ру ске Фе де ра ци је са нај-
ве ћим по ча сним  зва њи ма на род-
ног и за слу жног умет ни ка: реч је 
о чла но ви ма РАХ-а (Ру ска ака де-
ми ја умет но сти) и про фе со ри ма 
на пре сти жним уни вер зи те ти ма 
„В. И. Су ри ко ва“, за тим „С.Г.Стро га-
но ва“ у Мо скви и на уни вер зи те ту 
„И.Е.Ре пин“ у Санкт Пе терс бур гу: 
Ва ле риј  Ржев ски, Еле на  Ржев ска, 
Све тла на   Дем ки на, Ју риј  Аби са-
лов, Еле на   Бо лот ски и Вла ди мир  
Му дров. Уче ство ва ле су и умет ни-
це из Бе ло ру си је  Ка та ри на Су ма-
ре ва и Да ри ја  Су ма ре ва.

На пи та ње ка ко је до шао на 
иде ју да за сво је ли ков но оку-
пља ње ода бе ре баш Зла ти бор 
Ву ка ди но вић од го ва ра:

„Баш сам оду ше вљен иде јом 
што је вла сник „Вен до ма“ Ра де 
Фи ли по вић ствар но при хва тио 
ме не као сво га дру га и ја му се 
за хва љу јем, као и ту ри стич ком 
ком плек су „Зла ти бор ски ко на-
ци“ ко ји су нас уго сти ли и пру-
жа ју нам мак си мал но за до вољ-
ство да мо же мо ов де да ра ди мо 
и ства ра мо. Ово ће су тра да се 
по ја ви на сај ту и Ру ске ака де-
ми је умет но сти и Ме ђу на род не 

ака де ми је умет но сти. По ја ви-
ће се и у Бе ло ру си ји. То је, сма-
трам, и про мо ци ја Зла ти бо ра 
као атрак тив не ту ри стич ке де-
сти на ци је“.

 Иако су из два ја ња за кул ту ру 
ма ла и ни је увек ла ко осло ни ти 
се на соп стве не сна ге и по моћ 
при ја те ља, Ву ка ди но вић ка же:

„Да ли би се не ко по ву као по-
сле то га ка да зна да му је ов де 
при су тан нај ја чи ар хи тек та Ру-
ске Фе де ра ци је го спо дин Ва ле-
риј Ржев ски, за слу жни умет ник 
Ру си је и за слу жни ар хи тек та 
Ру си је, ака де мик Ру ске ака де-

ми је умет но сти, глав ни на ка-
те дри ар хи тек ту ре на пре сти-
жном уни вер зи те ту у Мо скви? 
Ка ко мо же те да од у ста не те? Ту 
је и Све тла на Дем кин, же на ко ја 
је на пра ви ла у Ку ба ну сво ју ака-
де ми ју … Ни је ла ко све ове љу де 
оку пи ти, али бо ри мо се“.

Умет ни ке су на отва ра њу по-
се ти ли и пред став ни ци оп шти-
не Ча је ти на, а пред сед ник ча-
је тин ске скуп шти не Ми ло је 

Ра јо вић по здра вио је ор га ни за-
то ра и  умет ни ке по же лев ши им 
уго дан бо ра вак на Зла ти бо ру, уз 
же љу да ово дру же ње по ста не и 
тра ди ци ја.

О свом уче шћу на овом ли-
ков ном сим по зи ју му ака де мик 
Ва ле риј Ржев ски, ар хи тек та са 
нај ве ћим по ча сним  зва њи ма 
на род ног и за слу жног умет ни-
ка Ру си је, ка же:

„Ја сам одав но ма штао да до-
ђем у Ср би ју, да по се тим на шу 
брат ску зе мљу, али се ни је ука зи-
ва ла при ли ка. Са да мо гу да се за-
хва лим го спо ди ну Ву ка ди но ви ћу 

што нас је по звао и сма трам да је 
ово по че так ства ра ња до брих ве-
за срп ских и ру ских умет ни ка . 
Ја ћу пред ло жи ти сва ком ру ском 
умет ни ку да до ђе у Ср би ју , а исто 
та ко ће мо по зва ти и на ше при ја-
те ље умет ни ке из Ср би је да до-
ђу у Ру си ју и упо зна ју на шу див-
ну  при ро ду, ар хи тек ту ру и бо га ту 
исто ри ју, оства ру ју ћи та ко са на-
шим брат ским на ро дом све бо ље 
кон так те.“

Ми шо Ве мић је ака дем ски 
сли кар из Цр не Го ре. И сам је 
ор га ни за тор ли ков них дру же ња, 
као што је Ин тер на ци о нал ни ли-
ков ни би је на ле у Ник ши ћу. На 
овом сим по зи ју му је дру ги пут.

„Из го ди не у го ди ну се до га-
ђа да је Ср би ја пер ја ни ца у ор га-
ни за ци ји ових ма ни фе ста ци ја. 
Ме ни је за и ста за до вољ ство до-
ћи ов де, јер ко ло ни ја је ме сто где 
се мно го то га на у чи, где се мно го 
то га са зна и је ди но у овом све ту 
ко ји на не ки на чин по ср ће, ко-
ји гу жва ју по ли ти ча ри, ми по ку-
ша ва мо да  ис пе гла мо.“

Те ма ти ка на ста лих  де ла је раз-
ли чи та, па се мо гу ви де ти пор те-
ти, фи гу ра ци је, пеј за жи. Сли ке ће 
у на ред не две го ди не би ти из ло-
же не у др жа ва ма умат ни ка ко ји 
су уче ство ва ли на сим по зи ју му, 
а  већ сле де ћег мар та ли ков ни 
сим по зи јум „Ву ка ди но вић“ ће у 
не што дру га чи јем са зи ву ства ра-
ти но ва де ла на Зла ти бо ру.

мирјанаранковић
Луковић

ЧланрускеакадемијеуметностијуријабисаловШандорШлајфствараналиковномсимпозијумунаЗлатибору
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Навикли смо да се углав-
ном спортске победе 
овенчавају пехарима. А 

у Трешњевици код Параћина је 
другачије: поред вина поштује 
се и поезија, тако да се на ма-
нифестацији „Дани вина” пеха-
ри уручују како најбољим про-
извођачима овог пића, тако и 
песницима. 

Одржан је ту у оквиру тради-
ционалних „Дана вина“ и Фести-
вал винске поезије. У Дому кул-
туре у Трешњевици окупили су 
се бројни учесници и публика, а 
жири је оцењивао преко 100 пе-
сама које је послало око 30 ау-
тора, па доделио прву, другу и 
трећу награду, као и специјал-
не награде и бројне похвале за 
песме посвећене вину и грожђу. 

Ове године добитница друге 
награде је песникиња Мирјана 
Ранковић Луковић из Чајети-
не. Своје утиске о фестивалу и 
учешћу на конкурсу поделили-
ла је са новинарима телевизије 
из Параћина.

На овом фестивалу освојили 
сте другу награду. То говори о из-
весном песничком стажу?

„Песнички стаж јесте дуг. 
Знате, песници обично кажу да 
пишу од малих ногу, али то не-
како тако и јесте. Ја одавно из-
дајем. Имам осам књига: нешто 
збирки поезије, нешто припове-

дака, роман... Али, на конкурсе 
се ретко јављам. Међутим, овај 
конкурс ми је био привлачан. 
Како то наш народ каже - ваљ-
да је било намењено. Када ме 
је у вези награде пре неколико 
дана у име организатора позвао 
господин Војкан Ристић, заис-
та ме је обрадовао. Иначе, први 
пут сам у Параћину и сасвим 
први пут у Трешњевици. Имате 
јако талентовану децу! Код нас 
у Чајетини имамо такође један 
дечји фестивал, „Деца међу нар-

цисима“, тако да ми је ово лепо 
учешће“, каже добитница ове 
престижне награде.

Добитник прве награде је 
Иван Гаћин из Задра, а треће 
Предраг Антић из Београда. Пе-
хари су додељени и основцима 
који су писали песме о грожђу, а 
осим деце похваљени су и учи-
тељи и наставници који су за-
служни за велико учешће деце 
на поетском фестивалу. Плакету 
су захвални домаћини доделили 
ове године и председнику жи-

рија, писцу Љубомиру Ћорилићу 
за дугогодишњу сарадњу и уна-
пређење једне идеје у комплетну 
манифестацију каква је овај фес-
тивал постао током 18 година. 
Гости вечери били су и песници 
Недељко Попадић и Перо Солар 
као и афористичар Раде Ђерго-
вић, а доброј атмосфери фести-
вала допринели су талентовани 
ученици музичке школе и учес-
ници  „Мини тини феста’’, дајући 
завршној манифестацији свеча-
ни тон.  Д.росић

Пехарпесникињи
мирјаниуТрешњевици

Свет ски дан по е зи је 21. 
ма рт на нај леп ши на-

чин је обе ле жи ла би бли-
о те ка „Љу би ша Р. Ђе нић“ 
дру же ћи се са ста ри јом 

гру пом де це у Пред школ-
ској уста но ви „Ра дост“ у 
Ча је ти ни. 

Од ка да се су сре ће мо са 
по е зи јом? Од нај ра ни јег де-

тињ ства, од тре нут ка ка да 
мај ке сво јим бе ба ма кре ну 
да пе ва ју успа ван ке, а оне 
на то од го во ре би стрим по-
гле дом или сме шком. Од 

та да на да ље пе сма ма де цу 
уче ско ро сви. За то и не чу-
ди што су ма ли ша ни деч јег 
вр ти ћа „Ра дост“ зна ли мно-
ге од оних пе са ма ко је су им 

чи та ле би бли о те кар ке из 
ча је тин ске би бли о те ке.

„Мо гу да ка жем да су де-
ца са мно гим пе сма ма би ла 
при лич но упо зна та . Ви ди 
се да им код ку ће чи та ју ба-
ке, де ке, ма ме, та те... Дра го 
нам је да су пре по зна ли не-
ке пе сме од чи ка Јо ве Зма ја, 
Ршу ма и дру гих“, ка же  Љи-
ља на Ра кић из  би бли о те ке  
„Љу би ша Р. Ђе нић“.

Де ца су и са ма су ре ци-
то ва ла пе сми це на у че не у 
вр ти ћу, уз вра ћа ју ћи та ко 
соп стве ним да ром на дар 
овог по ет ског да на. 

А шта би би ло да по е зи је 
не ма, за пи та смо се. Да не-
ма оних ко ји је сми шља ју 
и за пи су ју? Свет би сва ка-
ко био си ро ма шни је ме сто, 
ме сто са ма ње ду ше, сме ха 
и ма ште ко ја по кре ће све.  
 м.р.Л.

Песмеза
предшколце
наСветски
данпоезије
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Ка ра ти сти клу ба „Руј но“ су на „Пр вен ству ре ги о на“ у Кра ље ву, у кон ку рен ци-
ји 300 так ми ча ра из 24 клу ба, осво ји ли три злат не, три сре бр не и три брон за не 
ме да ље. У по је ди нач ној кон ку рен ци ји зла то су осво ји ле Ани ца Ра ди бра то вић 
и Јо ва на Аћи мо вић, сре бро Ни ко ли на То до ро вић и Мир ја на Ста нић, док су се 
брон зом оки ти ли Ве дра на Се ла ко вић, Ми ли ца Шун де рић и Дар ко Ла за ре вић.

Еки па „Руј но 1’’ (Ани ца Ра ди бра то вић, Мир ја на Ста нић и Ми ли ца Шун дрић) 
за у зе ла је пр во ме сто, док 
је еки па „Руј но 2’’ (Јо ва на 
Аћи мо вић, Ни ко ли на То-
до ро вић и Ве дра на Се ла-
ко вић) до шла до сре бр не 
ме да ље.

По ред осва ја ча ме да ља, 
на „Пр вен ству ре ги о на“ на-
сту пи ли су и Пе тра Бо жић, 
Алек сан дра и Ми ли ца Ба-
ко вић, Вук Ми ло са вље вић, 
Јан ко Гу кић и Ву ји ца Дра-
го вић. То так ми че ње би ло 
је ква ли фи ка ци о но за пла-
сман на Пр вен ство Ср би-
је, ко је ће се одр жа ти 21. 
апри ла у Ја го ди ни, а на ко-
је су пла сман обез бе ди ли 
осва ја чи ме да ља. И. Ј.

Де вет ме да ља за ка ра ти сте „руј нa’’
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Зла ти бор ски ски јаш Ра шо Је-
вре мо вић у так ми чар ској се-
зо ни 2017/2018. оства рио је 

не ке од нај за па же ни јих ре зул та та 
у до са да шњој ка ри је ри. Члан Ски 
клу ба „Чи го та’’ је већ на са мом по-
чет ку се зо не осво јио пр во ме сто 
у тр ци ве ле сла о ма у ита ли јан ској 
Сол ди. По том је усле ди ло дру го 
ме сто у бу гар ском Пам по ро ву, 
као и два тре ћа ме ста на тр ка ма 

у Бо сни. На за гре бач ком Сље ме-
ну за у зео је че твр то ме сто.

–Се зо на је са свим за до во ља ва-
ју ћа. Осво јио сам до ста бо до ва, 
али су ме здрав стве ни раз ло зи 
спре чи ли да све бу де на још ви-
шем ни воу. Пре све га бих ис та-
као жал због нео д ла ска на Зим-
ске олим пиј ске игре у Пјонг чанг и 
по ред то га што сам имао по треб-
ну нор му. Грип ме је спре чио да 

одем у Ко ре ју, про вео сам од ре-
ђен пе ри од на ин фу зи ји и све се 
од и гра ло ка ко не тре ба. 

Не дав на по вре да ко ле на до дат-
но је по ре ме ти ла пла но ве мла дог 
ски ја ша за фи ниш се зо не.

–Кра јем фе бру а ра сам во зио 
тр ку у Аустри ји. Усло ви ни су би ли 
иде ал ни, те рен при лич но тврд… И 
по ред све га во зио сам до бро,али 
од јед ном ви део се бе у ва зду ху. 

Ски јом сам за ка чио ка пи ју, та-
ко да се ко ле но „окре ну ло“ за 90 
сте пе ни и вра ти ло на зад. Упла-
шио сам се у пр ви мах да ни је не-
ка озбиљ ни ја по вре да ли га ме на-
та или ме ни ску са. Сре ћом, до бро 
сам про шао. Ли га мен ти су ма ло 
ис тег ну ти, уз мо дри цу на ча ши ци. 
Не дав но сам имао пр ви кон ди ци-
о ни тре нинг, на дам се уско ро пу-
ном по врат ку. 

Иако још увек ти неј џер, кра јем 
го ди не до био је при зна ње Спорт-
ског са ве за Ча је ти не за нај бо љег 
спор ти сту оп шти не у 2017. го ди-
ни. – Сва ка ко ве ли ка част за ме не 
као мла дог спор ти сту, не што че-
му се ни сам на дао. Ду гу јем ве ли-
ко хва ла пре све га мо јој по ро ди-
ци и тре не ру, ко ји су ми и нај ве ћа 
по др шка у жи во ту. За хва љу јем се 
и оп шти ни Ча је ти на и Спорт ском 
цен тру Ча је ти на, ко ји ме та ко ђе 
по др жа ва ју. Укуп но гле да но, на-
ша оп шти на је ве о ма бо га та спорт-
ским ус пе си ма.

Осим свог при мар ног спор та 
Ра шо Је вре мо вић се ба ви фуд ба-
лом, ко шар ком и дру гим ак тив-
но сти ма. – Про ле ће ћу што ви ше 
да ис ко ри стим на том пла ну. Са 
дру га ри ма из ре ги о на до го ва рам 
од ла зак на не ке кам по ве, а пла-
ни рам и кр ста ре ње ја дран ском 
оба лом на би ци клу. И. Ј.

Је вре мо ви ћу 
по вре да  
по ква ри ла  
се зо ну

Фо тографија са Фејсбука

Две титуле првака Србије за 
Скијашки клуб „Змајевац”

Двоје чланова Скијашког клуба „Змајевац’’ освојило је титуле првака Србије за 
минулу сезону. Новак и Гала Ивановић постали су најбољи у категорији цициба-
на (деца до 10 и до 12 година) на такмичењу у алпском скијању на Копаонику. 

- Овај резултат свакако је велики успех за наш клуб, који је претходних го-
дина био нешто бројнијег чланства, а сада се трудимо пре свега да се мало 
озбиљније крене у читаву причу. Ове сезоне учествовали смо на шест трка и 
практично на свакој смо обезбеђивали постоље. Нисмо имали много скијаш-
ких дана, тако да то додатно даје значај Новаковом и Галином резултату. На 
Торнику су врхунски услови, ту смо спровели читаве припреме – каже тренер 
Ратко Терзић. И. Ј.
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Од бој ка шки клуб „Зла ти бор”, 
је ди ни жен ски спорт ски ко-
лек тив на те ри то ри ји оп шти-

не Ча је ти на, про сла вио је 8. мар та 
ше сна е сту го ди ну по сто ја ња. Клуб 
је за то вре ме из гра дио ре пу та ци ју 
за јед ни це чи ји је рад са мла ђим ка-
те го ри ја ма пре по знат и из ван окви-
ра оп шти не и ре ги о на. Од је се нас је 
„Зла ти бор”, под тре нер ским вођ ством 
клуп ске ле ген де Стан ка Бра шан ца, 
пр ви пут у исто ри ји за и грао у Пр вој Б 
ли ги. Иако де би тант, по сле ви ше од 
по ло ви не ли га шких утак ми ца на ла зи 
се у гор њем до му на та бе ли.

По во дом про сла ве клуп ског ро-
ђен да на кон так ти ра ли смо пред сед-
ни цу ОК „Зла ти бор” На ду Ми ло ше-
вић. – Хва ла на че стит ка ма по во дом 
Да на клу ба ко ји се, игром слу ча ја, 
по кла па и са Ме ђу на род ним да ном 
же на. На ши пла но ви за ову се зо ну 
би ли су са мо да оста не мо у овом 
ран гу так ми че ња. Ка ко са да ства ри 

сто је, ми смо у си гур ној сре ди ни, јер 
два по след ње пла си ра на ти ма има-
ју 0 и 4 бо да. 

Ви ши ранг са со бом но си и ви-
ши сте пен од го вор но сти, као и ве ће 
тро шко ве, пре све га по пи та њу пу то-
ва ња ши ром зе мље.

–Тру ди мо се да све оба ве зе из ми-
ру је мо на вре ме, да се пра во вре ме но 
ор га ни зу је мо за пу то ва ња и до ма ћин-

ства. У то ме нам по ма жу Спорт ски са-
вез Ча је ти не и оп шти на Ча је ти на, као 
и не ко ли ко спон зо ра. Има и по је ди-
на ца ко ји нас пра те у сто пу, по ма жу 
на на чин ко ји је њи ма до сту пан. По-
моћ је сим бо лич на, али до бро на мер-
на. Још јед ном ко ри стим при ли ку да 
им се за хва лим. Ми им вра ћа мо на 
свој на чин: не на ме тљи во, стр пљи во 
и тру ди мо се да тра је мо.

Већ са мим осни ва њем, 2002. го-
ди не, клуб је по кре нуо од бој ку у Ча-
је ти ни са мр тве тач ке и до при нео 
ње ној по пу ла ри за ци ји ме ђу де вој-
чи ца ма. То се на ста ви ло и у го ди-
на ма ко је су усле ди ле, а пла сман 
оства рен прет ход не го ди не чи та-
ву при чу је из ди гао на ви ши ни во. 
Клуп ска шко ла од бој ке бро ји ви ше 
од 100 де вој чи ца, а утак ми це ко је 
ОК „Зла ти бор” игра пред до ма ћом 
пу бли ком у дво ра ни Спорт ског цен-

тра Ча је ти на од ли ку ју се ва тре ном 
ат мос фе ром на три би на ма.

– Ве ли ку за хвал ност ду гу је мо мно-
го број ној пу бли ци. По ка за тељ то га су 
бил те ни са ве за у ко ји ма се ви ди да 
у на шем ран гу пред ња чи мо бро јем 
гле да ла ца, чак и не ко ли ко пу та ви ше 
од дру гих. По хва ле за ор га ни за ци ју 
до ма ћин ста ва и ат мос фе ру на утак-
ми ца ма до би ја мо и од де ле га та.

Осим се ни ор ки у так ми чар ском 
по го ну су и ка дет ки ње и пи о нир ке, 
ко је та ко ђе бе ле же ве о ма за па же-
не ре зул та те у сво јим так ми чар ским 
ка те го ри ја ма.

– Ка дет ки ње су за вр ши ле на тре-
ћем ме сту од 11 клу бо ва у Зла ти-
бор ско-мо ра вич кој ре ги ји, а пи о-
нир ке су тре нут но дру ге од 14 еки па 
у ис тој ре ги ји. Оне има ју ве ли ке 
шан се да овим пла сма ном про ђу 
на по лу фи нал ни тур нир. Са став пи-
о нир ског ти ма је та кав да њих пет 
игра ју и за се ни ор ску се лек ци ју. То 
је бу дућ ност.

Клуп ска по ли ти ка про мо ци је 
игра чи ца из соп стве ног по го на ја-
сно је де фи ни са на и до след но спро-
во ђе на свих прет ход них го ди на. На 
то ме ће се, ка же Ми ло ше ви ће ва, ис-
тра ја ти и по ред свих иза зо ва ко је са 
со бом но си на ступ у ви шем ран гу: – 
Мој став је да се узда мо у соп стве не 
сна ге, да се ра ди са мла ђим се лек-
ци ја ма и ства ра пр ви тим на тај на-
чин. И. Јан ко вић

Жен ска од бој ка све успе шни ја  
и по пу лар ни ја у Ча је ти ни

Шко ла од бој ке ОК „Зла ти бор” бро ји ви ше од 100 де вој чи ца, а утак ми це клу ба у дво ра ни  
Спорт ског цен тра Ча је ти на од ли ку ју се ва тре ном ат мос фе ром на три би на ма

Са вла да ле и ли де ра на та бе ли
Ве ро ват но нај зна чај ни ји три јумф у до са да шњем де лу так ми че ња у 

Пр вој Б ли ги од бој ка ши це „Зла ти бо ра” оства ри ле су са вла дав ши пред 
сво јом пу бли ком во де ћу „Ср би јан ку 014” са 3-2 (26-24, 12-25, 25-18, 
21-25, 16-14). Ре зул тат до дат но до би ја на зна ча ју ако се зна да је во де-
ћем ти му ли ге ово тек дру ги по раз у се зо ни.

ОК „Зла ти бор”: Пан то вић, То шић А, Јев то вић, Мар ко вић, Сто јић, Дра-
го вић, Стан ко вић, То шић С, То шић И, Вла со њић, Сто ја но вић, Је ре мић. 
Тре нер: Стан ко Бра ша нац

ОК „Ср би јан ка 014”: То мић, Бо ји чић, Пан де ва, Док са, Мак си мо вић, 
Ла ки ће вић, Са вић, Пан те лић, Ра ни то вић, Не на до вић, Ри сти че вић, Је-
ри нић И. Ј. 

Но ви три јумф пи о нир ки ОК „Зла ти бор”

По сле ве о ма зна чај не по бе де се ни ор ског ти ма над „Ср би јан ком 014” 
(3-2) до но ве по бе де до шле су и пи о нир ке ОК „Зла ти бор”. Иза бра ни це 
Ми ли це Јо кић сла ви ле су на го сто ва њу еки пу „Фор ме” са 3-0 (25-18, 25-
10, 25-19) чи ме су оства ри ле де ве ти три јумф у 10 утак ми ца.

„Зла ти бор” је тре нут но дру го пла си ра ни тим пр вен ства Зла ти бор ско-
мо ра вич ке ре ги је. До кра ја ли га шког де ла так ми че ња пре о ста ла су још 
три ко ла, та ко да су Ча је тин ке на до бром пу ту да обез бе де пла сман на 
за вр шни тур нир.  И. Ј. 

Фо то: ОК „Зла ти бор”
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Атлет ски клуб Ча је ти на 2018. 
го ди ну за по чео је на сту пом 
на „Но во го ди шњој тр ци“ 

одр жа ној у Мр са ћу код Кра ље ва, 
али је зим ски пе ри од про те као 
углав ном у за тиш ју с об зи ром да 
су чла но ви клу ба ве ћи ном де ца, 
по чет ни ци, та ко да се ни је пре ви-
ше ри зи ко ва ло одр жа ва њем тре-
нин га на сне гу и по хлад но ћи. То-

ком прет ход не го ди не оства ре но 
је не ко ли ко за па же них уче шћа на 
так ми че њи ма ши ром зе мље, а пр-
ви чо век АК „Ча је ти на’’, атлет ски ас 
Мир ко Пе тро вић, сма тра да је код 
нај мла ђих чла но ва за кра так пе ри-
од оства рен ве ли ки на пре дак.

–Мо гу ре ћи да ме је, од тре нут-
ка ка да смо про шле го ди не по че-

ли ак тив ни је да ра ди мо са де цом, 
њи хо ва за ин те ре со ва ност за атле-
ти ку ве о ма при јат но из не на ди ла. 
Мо рам ис та ћи да нам је по мо гла 
са рад ња са ФК „Ча је ти на’’. Одр жа-
ли смо то ком зи ме не ко ли ко за-
јед нич ких тре нин га, ве ли ки број 
њи хо вих по ла зни ка же ли да се 
учла ни и код нас. Ова са рад ња мо-
же до не ти обо стра ну ко рист – ка-

же Пе тро вић, до да ју ћи да сма тра 
да је у прет ход них не ко ли ко ме-
се ци ус пео у при мар ном ци љу, а 
то је да де ца за во ле атле ти ку и да 
се кроз овај спорт упо зна ју и дру-
же ме ђу соб но, али и са чла но ви-
ма дру гих клу бо ва.

То ком про ле ћа клуб оче ку је по-
ја ча ни ри там тре нин га, а од так-

ми чар ских иза зо ва из два ја ју се 
на сту пи у Ли ги цен трал не Ср би је, 
за све ка те го ри је.– На про ле ће ће-
мо мо ћи да тре ни ра мо на „Швај-
ца ри ји“, а увек ис ти чем и на ду да 
ће се на Зла ти бо ру ре а ли зо ва ти и 
про је кат из ра де трим ста зе. Пре-
ма по тре би, си ла зи ће мо јед ном 
сед мич но у Ужи це. Про блем нам 
пред ста вља пре воз, с об зи ром да 
де ца жи ве у раз ли чи тим ме сним 
за јед ни ца ма, па их углав ном ја са-
ку пљам и пре во зим на тре нин ге, 
али по сто ји мо гућ ност да се то ре-
ши у ско ри је вре ме. 

Клуб ће на „Пр вен ству Ср би је 
у пла нин ском тр ча њу“ (Бор, 21. 
април) пред ста вља ти Алек сан дар 
Ми ло са вље вић, а у истом пе ри о-
ду се пла ни ра клуп ска по се та ово-
го ди шњем „Бе о град ском ма ра то-
ну’’. – По сто ји ве ро ват но ћа да ће 
Спорт ски са вез Ча је ти не као ор га-
ни за ци ја по се ти ти тај до га ђај, та-
ко да ће мо се тру ди ти да са со бом 
по ве де мо сву за ин те ре со ва ну де-
цу и ре кре а тив це из Ча је ти не, ко-
ји би се мо жда оку ша ли и у „Тр ци 
за до вољ ства“.

Као ге не рал ни се кре тар кров-
не спорт ске ор га ни за ци је у оп шти-
ни, Пе тро вић и кроз ак ци је са ве за 
има не по сред ног до ди ра са сво-
јим спор том. – Про шле го ди не смо 
ор га ни зо ва ли Крос РТС-а за уче-
ни ке из на ше оп шти не и од зив де-
це је пре ма шио на ша оче ки ва ња. 
На да мо се да ће так ми че ње, ко је 
ће мо и ове го ди не ор га ни зо ва ти 
12. ма ја, би ти још по се ће ни је.

 И. Јан ко вић

По ла зни ци ма шко ле фуд ба ла ФК „Ча-
је ти на’’ 2009. и 2010. го ди шта уру че ни су 
но ви дре со ви. По клон при ја тељ ском клу бу 
уру чио је Вла ди мир Мар ти нов, ор га ни за-
тор ме ђу на род ног тур ни ра мла ђих ка те го-
ри ја „Чин чин куп“, ко ји се тра ди ци о нал но 
одр жа ва на Зла ти бо ру.

–Же лео сам да на овај на чин по мог нем 
при ја тељ ском клу бу, ко ји је на не ки на чин 
до ма ћин у овом де лу Ср би је у ко јем ор га-
ни зу јем „Чин чин куп“. И ове го ди не ће мо 
се дру жи ти кра јем апри ла и по но во ће мо 
оку пи ти ти мо ве из Ср би је и ре ги о на. Де ци 

је бит но да се њи хо во фуд бал ско вре ме не 
све де са мо на тре нин ге и на утак ми це на 
ло ка лу, већ и да упо зна ју вр шња ке дру гих 
на род но сти и кроз дру же ње с њи ма раз-
ви ја ју так ми чар ски дух – ка же Мар ти нов.

Тре нер нај мла ђих клуп ских се лек ци ја 
Оли вер Ла за ре вић ис ти че да ће ње го вим 
по ла зни ци ма но ви дре со ви би ти основ на 
гар ни ту ра за пред сто је ће тур ни ре то ком 
про ле ћа, као и за за вр шни цу ква ли фи ка-
ци ја за „Ли гу бу ду ћих шам пи о на“, у ко ји-
ма су све клуп ске се лек ци је ме ђу во де ћим 
ти мо ви ма у сво јим го ди шти ма. И. Ј.

Ра ди шић лич ним 
ре кор дом од бра нио 
брон зу на др жав ном 

пр вен ству

Већ на пр вој 
про ве ри у 2018. 
го ди ни Алек сан-
дар Ра ди шић ус-
пео је да оства-
ри ре зул тат ко ји 
ули ва оп ти ми-
зам пред но ву 
се зо ну. На Зим-
ском пр вен ству 
Ср би је у атле-
ти ци за осо бе са 
ин ва ли ди те том Ра ди шић је у ба-
ца њу чу ња (кла са Ф-52) од бра нио 
брон за ну ме да љу, оства рив ши но-
ви лич ни ре корд (26.51 ме тар).

–Ве о ма сам за до во љан оства-
ре ним ре зул та том на бе о град-
ском Ко шут ња ку. Но ви лич ни ре-
корд у пр вом ба ца њу по сле ви ше 
од пет ме се ци сва ка ко ми да је ве-
ли ки под стрек пред на ста вак се зо-
не. То је и до каз да је при прем ни 
пе ри од, ко ји још увек тра је, обе ле-
жио до бар и ква ли те тан рад.

У за вр шни ци при пре ма Ра ди-
ши ћа оче ку је и од ла зак у Цр ну 
Го ру, као и рад у Гор њем Ми ла-
нов цу са се лек то ром Јо ва ном Ђу-
ки ћем. То ком ма ја Ра ди ши ћа оче-
ку ју два так ми че ња: пр во у Спли ту 
од 10. до 12. ма ја, а се дам да на 
ка сни је у Кра гу јев цу пр ви „Ср би-
ја опен“. Крај њи циљ ча је тин ског 
так ми ча ра је пла сман на Европ-
ско пр вен ство у Бер ли ну сре ди-
ном ав гу ста. Ка ко ка же, са ова-
квим ра дом не ма ди ле ма да је 
пла сман у пре сто ни цу Не мач ке 
са свим из ве стан. И. Ј.

Мир ко Пе тро вић: Де ца  
во ле атле ти ку

Нај мла ђим чла но ви ма ФК „Ча је ти на’’ но ви дре со ви на дар
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Сјајан почетак пролећа за фуд-
балере „Златибора” – победа-
ма у прва два пролећна кола  

успели су да надокнаде четири бода 
јесење предности водећег „Смеде-
рева 1924” и заслужено се пробију 
на врх табеле Српске лиге Запад. 
Најпре су у директном обрачуну за 
највиши пласман на свом терену 
савладали „Смедерево 1924’’,  а по-
том у гостима и „Јединство’’ са Уба, 
приказавши игру која улива опти-
мизам.

Нови тренер „Златибора” Пред-
раг Ристановић дебитовао је по-
бедом у дербију 12. марта против 
тада лидера на табели „Смедерева’’ 
са 3:2. Меч на „Швајцарији’’ пред пу-
ним трибинама био је садржајан, са 
доста борбе, а оба тима су постигла 
по гол из пенала. Двоструки стре-
лац за домаће био је Владимир Ћи-
ровић, у 18. минуту са „беле тачке” 
и 53. минуту, док је трећи гол дао 
новајлија Алекса Вујић у 86. Голове 
за Смедеревце постигли су Стефан 
Стевановић у 65. из једанаестерца и 
Светозар Реџић у 87. минуту.

„Утакмица као дерби првог кола 
је била неизвесна, тако смо и очеки-

вали. Можда смо могли раније да је 
решимо, да не страхујемо до краја 
од евентуалног изједначења „Сме-
дерева’’, али то је чар фудбала“, ре-
као је Ристановић после победе над 
„Смедеревом’’. 

Уследило је затим гостовање еки-
пи „Јединства’’ на Убу. „Златибор’’ је 
и ту потврдио добру форму и славио 
са 2:1. Голове за наш тим постигли 
су Богдан Миличић и Дејан Видић. 
На руку Златиборцима ишао је и 

реми „Слоге’’ из Пожеге без голо-
ва с „Младим радником’’, која сада 
има три бода мање од „Златибора’’, 
као и неочекивани пораз „Смедере-
ва 1924’’ на свом терену од Тутина 
(1-3) које после два пролећна кола 
заостаје два бода. 

Тренер Ристановић је задовољан 
како се екипа уклапа: „Зимске при-
преме су прилично тешке, доста смо 
тренирали на снегу,тако да мислим 
да ће то бити све боље и боље. Лига 

је изједначена и занимљива, доста 
екипа се бори за врх, али и за опс-
танак. Свака утакмица је нови иза-
зов, ниједна неће бити лака и оче-
кујемо тешко првенство. Надам се 
да ћемо на крају бити први и ући 
у Прву лигу Србије“, поручује он. 
А утакмица коју је „Златибор’’ 25. 
марта на свом терену требало да 
одигра против ФАП –а одложена је 
због снега.  

М. Јевремовић

Фудбалери „Златибора” на врху табеле

Успеси ФК 
„Чајетина”  

у Лиги будућих 
шампиона

Прва екипа  ФК „Чајети-
на’’ 2009. годишта савладала 
је ОФК ‘’Пожега’’ са 7-2 у чет-
вртфиналу квалификација за 
СОС Лигу будућих шампиона, 
чиме је обезбедила пласман 
међу четири најбоља тима. 
Игром случаја, противник ће 
им бити друга екипа 2009. го-
дишта ФК „Чајетина’’, тако да је 
сасвим извесно да ће један од 
састава тренера Оливера Ла-
заревића обезбедити пласман 
у финале. Подсећамо, управо 
је ово годиште претходне го-
дине играло финале, у којем је 
поражено од ‘’Црвене Звезде 
Златибор’’. Почетком априла 
полуфинала играју још три се-
лекције ФК ‘’Чајетина’’ – 2006, 
2008. и 2010. годиште.  И. Ј.

Нови тренер „Златибора” Предраг Ристановић дебитовао је победом у дербију против „Смедерева’’ са 3:2
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Отклоњене су све дилеме: у 
дебитантској сезони у Ко-
шаркашкој лиги Србије ко-

шаркаши „Златибора’’ и матема-
тички су обезбедили пласман у 
завршно доигравање, Суперлигу 
Србије. Чајетинска публика имаће 
прилику да током пролећа гледа 
свој клуб у борби за плеј-оф, где 
ће им међу противницима свака-
ко бити и неко од „вечитих ривала“.

Овај пласман наставак је низа ус-
пеха који траје нешто више од пет 
година, током којих је исписана но-
вија историја клуба. У том периоду 
„Златибор’’ је од Друге српске лиге 
дошао до највишег ранга, што је до-
вело најпре до освајања другог сте-
пена Купа Србије, пласмана на Куп 
Радивоја Кораћа, а потом и до уласка 
међу 12 најбољих тимова у Србији.

– Потајно смо се надали оваквом 
резултату. На задовољство свих нас, 
циљ је остварен. Захвалио бих се љу-
дима у клубу, играчима, стручном 
штабу, навијачима, читавој зајед-
ници за сву пружену подршку. Тру-
дићемо се и у Суперлиги да се при-
кажемо у што бољем светлу, ако се 
укаже прилика и упустимо у борбу 

за пласман „на Јадран”. Тренутна 
позиција на табели (4. место) води 
нас у групу са „Црвеном Звездом’’ 
и „Мега Бемаксом’’, што ми и при-
жељкујемо – каже председник клу-
ба Рајко Пелверовић.

Један од оних који су још на ле-
тошњој промоцији екипе отворено 
најављивали Суперлигу као циљ био 
је стратег Вања Гуша:– На промоцији 
сам можда био и превише оптимис-
тичан, али је битно да смо веровали 
у остварење циља и да смо до тога 
дошли практично већ победом над 
„Дунавом’’. Још је рано за гледање 
будућих група, свашта може да се 

издешава до краја КЛС-а. У преоста-
лим мечевима трудићу се да наста-
вимо борбу за што виши пласман, а 
и да разиграмо неке играче који су 
имали мању минутажу. Да нам овај 
преостали део КЛС-а послужи као 
својеврсна припрема за Суперлигу.

Помоћни тренер Страјин Недовић 
сматра да ће бити прегршт материја-
ла за клупску монографију која је у 
плану за наредну годину, када КК 
„Златибор’’ слави четири деценије 
постојања. – Надам се да ћемо до 
краја КЛС-а остати на 4. или 5. месту 
како бисмо се пласирали у групу са 
„Црвеном Звездом’’ и „Мега Бемак-

сом’’, где имамо изгледније шансе 
за пласман у четвртфинале. Имам и 
лични мотив, с обзиром да сам као 
играч наступао у купу против „Звез-
де’’ деведесетих, волео бих да одме-
рим снаге с њима и сада као тренер. 

Капитен Иван Тмушић, после 
подизања пехара Купа Србије и 
предвођења тима у дуелу са „Пар-
тизаном’’ у купу, поново ће бити у 
прилици да са траком на руци ис-
трчи на паркет на дуел са неким од 
„вечитих“. Ко ће то бити, одредиће 
се пласманом у последњим колима.

– Ово је наставак сјајног низа ре-
зултата. Мало смо се можда и раз-
мазили, навикавамо се само на пох-
вале. Не гледамо много на ривале у 
Суперлиги, али би било занимљиво 
да, после „Партизана’’ у купу, одме-
римо снаге са „Црвеном Звездом’’ у 
лиги. У тој групи су нам боље шан-
се, поготово ако ту буде „Борац’’, 
домаћин завршног турнира АБА 2 
лиге. Освоје ли то такмичење, мож-
да ће с мање енергије играти до-
маће првенство. 

Ове успехе посебно емотивно је 
доживљавао спортски директор Ра-
домир Раковић, који на утакмица-
ма често одаје утисак да би радо и 
сам утрчао на паркет и заиграо. Чо-
век који је у клубу од његовог осни-
вања истиче да се сматра привиле-
гованим што је део овог тима:

– Догоди се да на утакмицама 
имам више скокова од неких игра-
ча. Просто „осећам пулс“ свих на 
клупи, сву нервозу и радост. Све ме 
то некако враћа у младост… Ово је 
колектив који чине пре свега добри 
људи и зато успех није могао да из-
остане. Постигнути резултат је кру-
на великог пожртвовања и преда-
ног рада играча, тренера и управе.

И. Јанковић 

Успех за историју: Кошаркаши се 
пласирали у Суперлигу

Пао и „Вршац” пред тројкама „Златибора”
Кошаркаши „Златибора’’ су  победом на свом пар-

кету над екипом „Вршца’’ 93-78 (33-22, 10-22, 30-15, 
20-19) у утакмици одиграној 24.марта дошли су до 
шестог узастопног тријумфа у Кошаркашкој лиги Ср-
бије. Два кола пре краја регуларног дела такмичења 
све је извесније да ће Чајетинци са четврте позиције 
у разигравање.

„Златибор’’ је у непарним четвртинама остварио ве-
ома висок проценат шута за три поена, што је можда 
и пресудно утицало на тријумф у овом мечу. Већ у пр-
вом периоду домаћи тим је имао и +15, да би на по-

лувремену гости преузели вођство, али је „Златибор’’ у 
трећој четвртини поново тројкама стекао двоцифрену 
предност и на крају стигао до нових бодова.

КК „Златибор’’: Тмушић, Поповић 7, Гуџић 2, Спасов, 
Вулић 15, Чорбић, Ризнић 17, Маројевић 13, Папић 21 
п. 9 ск, Смоловић 2, Величковић 10, Симовић 6. Тре-
нер: Вања Гуша

КК „Вршац’’: Пашајлић 13 п. 5 ас, Митровић, Глишић 
10, Кутлешић 8 п. 5 ск, Мунижаба, Вељковић, Савовић 
8, Остојић 4, Момиров 6 п. 5 ск, Симеуновић 17 п. 5 ск, 
Ђорђевић 12. Тренер: Михаило Митић И . Ј.
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