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СТУДИЈСКА ПОСЕТА АНТАЛИЈИ 

Нови спортски терени 
на српској лепотици

Изградњом нове спортске инфраструктуре, Златибор ће постати српски 
„елдорадо“, омиљено одредиште страних и домаћих фудбалских клубова

Чак 14 од 16 чланова Су-
пер лиге Србије зимске 
припреме обављају у 

анталијској регији. Лепо вре-
ме у ово доба године, врхун-
ски хотели, сјајно гостоприм-
ство и оно што је најважније 
– врхунска спортска инфра-
структура – разлози су који 
привлаче наше клубове да се 
за завршне борбе припремају 
управо у Турској.

У посети анталијској регији 
били су представници општи-
не Чајетина и туристичке ор-
ганизације Златибора како 
би се и сами уверили у ком-
плетан процес организације 
припрема фудбалских клубо-
ва – од пријема екипа на ае-
родрому и смештања у хотеле, 
до свих осталих детаља који по 
квалитету смештају Турску 
на пиједестал најпожељнијег 
места спортског туризма.

Шта имамо, а шта  
недостаје

Златибор, са својим капа-
цитетима и пре свега потен-
цијалом, има у плану да буде 
и дестинација српским и клу-

бовима из региона током 
летњих припрема. Идеална 
температура ваздуха на овој 
надморској висини, хотелски 

капацитети и традиционална 
љубазност део су онога што је 
спортистима и потребно. Али, 
у локалној самоуправи знају 

да им је за тај програм потреб-
но још улагања, па су зато до-
путовали у Анталију да се на 
лицу места увере шта им још 
недостаје.

– Боравимо у радној по-
сети Анталији с циљем да 
обиђемо спортске комплексе 
и упознамо се са садржаји-
ма које ова регија нуди у так-
вом виду туризма – објаснио 
је Милан Стаматовић, пред-
седник општине Чајетина, и 
додао: – Видели смо терене и 
осталу спортску инфраструк-
туру, како је све уклопљено у 
понуду, а затим и каквим ква-
литетом услуге располажу хо-
тели, али фокус је превасход-
но био на инфраструктирним 
садржајима.

– Ове године почињемо са 
изградњом спортског центра 
на Златибору који ће у свом 
саставу имати и двадесетак 
фудбалских игралишта, што 
са природном, што са вештач-
ком подлогом – наставио је 
први човек Чајетине. – И то 
уз пратеће инфраструктурне 
објекте који ће бити на рас-
полагању свим хотелијери-

Вредело је путовати
Посету наше делегације Анталији организовао је Емир Диздаре-

вић, власник агенције „Културс“, који је уз то и организатор већине 
припрема спортских екипа у том турском делићу Раја, а у овој међу-
сезони било их је око 1.200.

Домаћини су били власници хотела „Кулинан“, и једног од најбољих 
„голф ризортова“ у Европи и целог спортског комплекса „Мардан“, 
а гости су им узвратили позивом да неизоставно посете Златибор.

Видели су се и са руководствима „Црвене звезде“, „Чукаричког“ и 
неких руских клубова, па посетили фудбалске комплексе „Калиста“ и 
„Мардан“ и два голф терена хотела „Кулинан“ са по 18 рупа.
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ма на Златибору, да могу да 
употпуне своју понуду. Идеја 
и циљ ове студијске посете је 
изградња сличних објеката. 
Вредност те инвестиције би 
требало да буде нешто више 
од 20 милиона евра које бисмо 
издвојили из буџета општине, 
уз помоћ Владе Републике Ср-
бије и ресорног министарства 
који би кроз своје фондове по-
крили део трошкова.

Уз председника општине 
Чајетина Милана Стамато-
вића, у Анталији су борави-
ли председник Скупштине 
општине Чајетина Арсен Ђу-
рић, директор Туристичко-ре-
креативног комплекса Зла-
тибора Никола Новаковић, 
директор Туристичке органи-
зације Владимир Живановић, 
директор Комуналног јавног 
предузећа Срђан Пантовић и 
сарадник општинке управе 
Мирко Благојевић.

– У разговору са спортским 
директором „Чукаричког“ Вла-
димиром Матијашевићем до-
шли смо на идеју да посети-
мо и један спортски центар 
у Аустрији који нам је кли-
матски приближнији. Злати-
бор је на 1.000 метара над-
морске висине, па су нам 
приближнија решења што се 
тиче наводњавања и дрена-
же спортских терена. Све ово 
радимо у циљу да направимо 
озбиљан, репрезентативан 
спортски комплекс, који ће 
генерисати екипе из региона 
– рекао је Владимир Живано-
вић, а потом говорио и о оно-

ме што су видели у Анталији: 
– Од велике важности је што 
смо се упознали са организа-
цијом протокола, од доласка 
и смештаја екипа до органи-
зације утакмица, тренинга. 
Видели смо и са каквим ин-
фраструктурним објектима 
домаћини располажу, и доку-

чили на каквом нивоу би тре-
бало да будемо. Видели смо 
шта велики клубови траже на 
припремама, на пример из-
двојене терене и приватност.

Нова решења
Спортски туризам за Зла-

тиборце није новина, али би 
изградња нових терена квали-
тативно подигла ниво понуде 
на овој српској планинској ле-
потици.

– Златибор као дестинација 
већ ради са спортским екипа-
ма – објаснио је Никола Нова-
ковић. – Бројни српски фуд-
балски клубови су долазили 
код нас, долазиће наравно и 
убудуће, а ми ћемо побољша-
ти све потребне услове како 
бисмо одговорили и најза-

хтевнијим европским екипа-
ма. Овде су и руске екипе, и 
оне из земаља бившег Совјет-
ског Савеза са добрим финан-
сијским условима. Хотели на 
Златибору могу да одговоре 
на њихове захтеве, а битно је 
да ми, као локална самоупра-
ва, подигнемо ниво, да уради-
мо све што је до нас, да поста-
вимо стандарде тако да буде 
нормално да се летње припре-
ме обављају на Златибору, баш 

као што је Турска синоним за 
зимске припреме.

У овом тренутку имамо код 
нас између 25 и 30 екипа на 
припремама. Сви су задо-
вољни условима, а пре свега 
смештајним капацитетима. 
Али, нажалост, имају и вели-
ке примедбе на квалитет тере-
на, а нама је циљ да то попра-
вимо, а уједно и да још неки 
хотелски ланци отворе своје 
капацитете за спортске еки-
пе. Локација на којој ћемо из-
градити терене је иза хотела 
„Торник“, ка Рибници, на тра-
си „Голд гондоле“. Радиће се по 
етапама, верујем да ћемо већ 
предстојећег лета видети прве 
резултате.

Ни стране екипе нису биле 
реткост током лета на Злати-
бору, али су сви као велики 
хендикеп истицали недоста-
так (спортске) инфраструк-
туре.

– До сада је све то било на 
пријатељским основама на-
ших тренера у иностранству 
и контаката нас, хотелијера 
– казао је Владимиир Жива-
новић из Туристичке орга-
низације Зларибор. – И то је 
функционисало, али је заиста 
највећи проблем био квали-
тет терена. То смо и сами пре-
познали и делујемо превен-
тивно како бисмо значајније 
унапредили туристичку пону-
ду. Овде, у Анталији, сви хоте-
ли имају своје тениске, кошар-
кашке и фудбалске терене, а 
тако би требало да буде и код 
нас, на Златибору. 
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КЈП „Златибор“ Чајетина 
у новоопремљеном 
пословном објекту

Створени су идеални услови за рад 180 запослених овог комуналног предузећа 
с обзиром да су до сада били смештени на три локације. Општина Чајетина је за 

његову изградњу и опремање издвојила из буџета око 250 милиона динара

Након интензивних радо-
ва прошле године, КЈП 
„Златибор“ Чајетина ра-

ди у новоопремљеном послов-
ном објекту на Златибору, на 
путу за Семегњево, у оквиру ко-
га се налазе модерна и функ-
ционална управна зграда, ра-
дионице, магацински простор 
и гараже за возни парк. Ство-
рени су идеални услови за рад 
180 запослених овог комунал-
ног предузећа с обзиром да су 
до сада били смештени на три 
локације.

Општина Чајетина је за ње-
гову изградњу и опремање из-
двојила из буџета око 250 ми-
лиона динара, а у 2023. години 
у плану је и постављање со-
ларних панела  на кров објек-
та,  чиме ће  трошкови грејања 
коришћењем обновљивих изво-
ра енергије бити знатно умање-
ни. Сем основне делатности, а 
реч је о управљању комуналним 
отпадом, локално комунално 
предузеће се бави и уређењем 
јавних зелених површина којих 
је из године у годину све више, 

одржавањем комуналне хигије-
не, путне инфраструктуре, јавне 
расвете и управљањем јавним 
паркиралиштима, пијацом и 
гробљем.

Један о последњих, али за ус-
лове Србије пионирских кора-
ка које је ово комунално пре-
дузеће почело да примењује 
у Чајетини, а ускоро и на чи-

тавој територији општине, јес-
те увођење пројекта примарне 
селекције отпада, а у сарадњи 
са Шведском агенцијом за раз-
војну сарадњу (SIDA). Нови сис-
тем се још уводи, а изградњом 
рециклажног дворишта зао-
кружује  се план да се сваком 
становнику и правном лицу 
пружи могућност да на прави-

лан начин разврстава и одлаже 
отпад. Кључну корист овог но-
вог начина прикупљања отпада 
представља збрињавање грађе-
винског отпада, смањење трош-
кова депоновања комуналног 
отпада, самим тим и уштеда 
депонијског простора у Регио-
налном центру за управљање 
отпадом „Дубоко“ у Ужицу.

Идеални услови за рад:   
Модерна и функционална  

управна зграда, радионице,  
магацински простор...

Зимска служба
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ПРОСЛАВА ШКОЛСКЕ СЛАВЕ

Раздрагано а 
достојанствено

У свим сеоским месним заједницама општине Чајетина било је врло  
живо и весело овог 27. јануара, када се обележавао Савиндан

У част првог српског архи-
епископа и нашег вели-
ког просветитеља, при-

годном свечаношћу је обе-
лежена школска слава Свети 
Сава, празник духовности и 
љубави, један од највећих у 
нашем народу – рекао је ди-
ректор школе „Саво Јовановић 
Сирогојно“ у истоименом се-
лу. – Ломљење колача уз при-
годан програм који су наши 
вредни ученици с учитељима 
и наставницима припремили 
за ову прилику и дивно дру-
жење, традиционално су обе-
лежили овај дан.                

ОШ „Миливоје Боровић“ 
у Мачкату је тај дан обеле-
жила у матичној школи као 
и у издвојеним одељењима 
у Шљивовици, Кривој Реци 
и Горњој  Шљивовици. Слат-
ко и слано послужење за уче-
нике у Кривој Реци припре-

миле су вредне маме, а на 
сарадњи и подршци су им 
се захвалили сви запосле-

ни школе. Школарци су тра-
диционално извели скечеве 
којима су насмејали присутне 

и улепшали тренутке великог 
школског празника, прославе 
Савиндана.   

Мачкат

Крива Река

Сирогојно

Фото Никић
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УТШ У ЧАЈЕТИНИ: САВИНДАН УЗ ПРИГОДАН ПРОГРАМ

Одговор на све изазове                 
Ломњем колача, интонирањем Светосавске химне и пригодном приредбом, 

Угоститељско-туристичка школа у Чајетини обележила је школску славу                 

Ученици Угоститељско 
туристичке школе у 
Чајетини су са својим 

професорима припремили 
пригодан Светосавски про-
грам чијем је извођењу 27. 
јануара присуствовао вели-
ки број гостију.  Гостима, на-
ставном особљу и ученицима 
празник је честитала дирек-
торка школе Јелена Марић.                  

– Задатак школе и учитеља 
је одговоран и тежак јер би ми 
требало да наше ученике вас-
питамо у духу генерација која 
ће да одолети изазовима бу-
дућности. Њу најбоље може-
мо обликовати тако што ћемо 
је сами створити. Желим да 
вам честитам Савиндан и по-
желим да се сваке године у 
овом и још већем броју, овде 
налазимо, а у здрављу, миру, 
љубави и праштању делимо 
све ове дане –  рекла је дирек-
торка Угоститељско туристич-
ке школе.                      

Након верског обреда 
ломљења колача, уследила је 
Светосавска химна а потом 
пригодан програм.  Школска 
слава је била уједно и права 
прилика да се помену успеси 
ученика за које су заслужни и 
њихови професори, а да овом 
приликом, на веома емотиван 
начин, буде испраћен у пен-
зију професор физичке култу-
ре Миломир Шопаловић.               

– Васпитавати и образова-
ти младе људе је вештина над 
вештинама, како је рекао Русо 

– рекао је професор Миломир 
Шопаловић, не скривајући 
емоције. – Знамо колико тога 
тражи, колико тражи од чове-
ка онога што носи у себи, за 
васпитање и обликовање људ-

ских вредности и стручности. 
Моја звезда водиља је била 
љубав према човеку уопште, 
а према ученику посебно. Во-
лети људе, волети посао којим 
се бавиш је гаранција да је чо-

век на добром путу и да су ре-
зултати препознати.  

Овој свечаности су прису-
ствовали представници јав-
них предузећа и установа, и 
локалне самоуправе.  

Миломир Шопаловић  Јелена Марић
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НА САВИНДАН СВЕЧАНО ОТВОРЕНА НОВА ФИСКУЛТУРНА САЛА

Више од школске славе
Овај објекат заузима површину од 1.750 квадратних метара смештених  

на три нивоа, вредност инвестиције је 1,7 милиона евра

На дан школске славе 
27. јануара 2023, на-
кон резања славског 

колача директорка издвоје-
ног одељења Основне школе 
„Димитрије Туцовић“ на Зла-
тибору Милка Васиљевић и 
председник Општине Чајети-
на Милан Стаматовић, свеча-
но су отворили школски фи-
скултурни  објекат који зау-
зима површину од 1.750 ква-
дратних метара смештених на 
три нивоа.                                       

Вредност ове инвестиције 
је 1,7 милиона евра, од чега је 
Министарство просвете Репу-
блике Србије уложило 760.000, 
Општина Чајетина 730.000, а 
Фондација Аћимовић додат-
них 250.000 евра. 

– Комфор и амбијент у шко-
ли на Златибору ће сада бити 
потпуно другачији, као ретко 
где чак и у градским средина-
ма. Да имате све садржаје – од 
адекватних кабинета до фис-
културне сале и базена, чиме 
смо показали да улагање у бу-
дућност заслужује поштовање 
– рекао је Стаматовић, до-
дајући да локална самоуправа 
планира да са Министарством 
просвете већ наредне године 
почне изградњу још једне шко-
ле на Златибору, јер намећу 
развој општине и повећање 
броја породица са децом.                                  

Укупна површина објекта, 
који се простире на три ни-

воа, је 1.750 квадратних ме-
тара, од чега 1.000 чини му-
лтифункционални спортски 
терен за колективне спортове, 

(што је величина рукометног 
терена), 500 метара припадају 
сали за гимнастику и просто-
ру за школске свечаности, а у 

сутерену, на површини од 250 
метара налази се базен из-
грађен донацијом Фондације 
Аћимовић.                           

Директорка школе Милка 
Васиљевић је нагласила да су 
ученици добили своју фис-
културну салу која највише 
подсећа на модерну спортску 
дворану. 

– До сада су ученици спорт-
ске активности изводили у 
једној учионици од 60 ква-
драта, или напољу, на снегу 
или по киши, а сада имамо 
простор за колективне спор-
тове, као и мању салу за гим-
настику, карате или фолклор 
– рекла је директорка Ва-
сиљевић. – Једна мања сала 
у сутерену предвиђена је за 
школске приредбе или за 
одржавање родитељских сас-
танака                 

Ово је још један објекат 
чијом изградњом Општи-
на Чајетина показује да 
конкретно брине о младим 
нараштајима управо онако 
како је то показала и када је 
недавно манастиру Хиландар 
доделила земљиште за градњу 
будућег образовно-духовног 
центра на Златибору. Растко 
Немањић, велики српски све-
титељ и просветитељ, на свој 
али и све остале дане, може 
бити поносан на своје потом-
ке и настављаче његове визије 
Србије.  

Фотографије Никић
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Током празничних дана 
на Златибору је борави-
ло око 100.000 туриста. 

Готово сви расположиви ка-
пацитети били су попуњени, 
а километарски дуге колоне 
аутомобила промицале су ма-
гистралним путем ка најпопу-
ларнијем туристичком одре-
едишту у земљи. Краљев трг 
био је препун гостију жељних 
доброг провода или одмо-
ра. Иако су празници протек-
ли без снега, то никако није 
омело посетиоце да уживају 
и у активном планинском од-
мору.                                       

По традицији, Општина 
Чајетина и Туристичка орга-
низација Златибор с посебном 
пажњом припремају обележа-
вање новогодишњих празника 
на најпосећенијој планини у 
Србији. Резултат тог труда био 
је видљив у данима када се 
тражио „лежај више“. Уметни-
ци најразличитијих музичких 
жанрова и организатори пот-
рудили су се да створе леп ам-

бијент и приреде незаборавне 
празничне тренутке.                        

– Сви капацитети су били 
попуњени а кревет више који 

се тражио могао се уз доста 
среће наћи једино у сеоским 
месним заједницама – каже 
Владимир Живановић, дирек-

тор ТО Златибор. – Са излетни-
цима, људима који су дошли 
у дневну посету, Златибор је 
бележио и до 100.000 посети-

ТО „ЗЛАТИБОР“

Посећеност казује све
Више од сто хиљада туриста за новогодишње празнике посетило Златибор

Сви 
капацитети 

су били 
попуњени 
а кревет 

више који 
се тражио 

могао се уз 
доста среће 
наћи једино 

у сеоским 
месним 

заједницама 
– каже 

Владимир 
Живановић
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лаца. Сви локалитети су били 
доста добро посећени, огромно 
интересовање је било за гон-
долу, али огроман притисак 
су поднели и угоститељи по 
кафићима, ресторанима и хо-
телским објектима. Краљев трг 
је константно био пун и по по-
сећености концерата видели 
смо колико је људи присутно 
на Златибору. Поносни смо и 
срећни што је све протекло у 

најбољем реду и без икаквих 
инцидената, а да су турис-
ти могли да уживају у лепом 
времену, шетњама, бицикли-
зму, квадовима или параглај-
дингу... када већ нема снега.                       

Блага поскупљења хотел-
ског смештаја која прате ин-
флацију нису утицала на 
овогодишњу потражњу. По 
подацима Туристичке органи-
зације Златибор, посећеност 

је ове године била рекордна 
и забележен је пораст од 5% у 
односу на 2019. годину. И Сто-
пића пећина забележила је 
повећање од 10% у односу на 
исти период прошле године. 
Посебна атракција за посетио-
це Златибора у дане празника 
била је и најдужа панорамска 
гондола на свету где су нови 
садржаји обележили почетак 
зимске сезоне.                           

– Верске манифестације које 
су посвећене Божићу обележе-
не су на пригодан начин као 
и дочек српске Нове године 
по старом календару који је 
обележен на Краљевом тргу 
бесплатним концертом у ор-
ганизацији Општине и Турис-
тичке организације. Након 
тога нас очекује низ манифе-
стација које ћемо посветити 
деци, односно Дечја недеља 
када ћемо најмлађим гостима 
приредити изненађења. Кул-
турни центар ради, редовне 
су и биоскопске и позоришне 
представе а треба нагласити 
да су се и хотели потрудили 
да са понудом учине празни-
ке лепшим. Верујем да ће пас-
ти снег и да ће сви који дођу 
главни фокус моћи да ставе на 
зимске садржаје.                               

Туристичка организација 
Златибор кренула је у своје 
промотивне активности и у 
наредном периоду посетиће 
специјализовани сајам кам-
пера и опреме за активан од-
мор у Штутгарту, након чега 
следе сајмови у Софији и Бео-
граду где ће се најавити летња 
сезона и сви садржаји којима 
Златибор располаже, као и 
значајан јубилеј – обележа-
вање 130 година организова-
ног туризма на Златибору.   

Уређене нове стазе у Стопића пећини
Стопића пећину, најпосећенији спелеолошки локалитет Србије, 2022. је 

посетило више од 100.000 посетилаца, што је повећање од 10 одсто 
у односу на исти период претходне године. Налази се на само 19 киломе-
тара од центра Златибора, а велику посећеност дугује природи која је не-
себично окитила ову спелеолошку лепотицу. Импресиван улаз, уз бигрене 
каде које представљају праву геоморфолошку реткост у целом свету и 
подземни водопад учинили су да сваке године велики број туриста ужи-
ва у несвакидашњим пејзажима. У 2023. годину Стопића пећина улази још 
лепша и богатија за нових 60 метара стазе која је уређена и доступна за 
туристичке обиласке. Нова стаза дуж Речног канала води изнад водопада 
„Извор живота” до Сале са бигреним лонцима, па ће сви посетиоци који од 
јануара ове године посете тај локалитет имати прилику да обиђу ове је-
динствене природне творевине у којој се вода вртложи. Овај део богат је 
и пећинским накитом. Уз тих нових 60 метара, дужина уређених пешачких 
стаза у Стопића пећини износи 400 метара.

Туристичка организација Златибор посвећено ради на уређењу пећи-
не, па из године у годину тај природни бисер златиборског краја и најпо-
сећенији спелеолошки локалитет у Србији добија неку нову атракцију која 
употпуњује понуду овог изузетно туристичког одредишта: прилазни пут, 
паркиралиште, прилазне пешачке стазе, улазну капију, билетарницу, или 
стазе кроз Светлу и Тамну дворану до водопада „Извора живота“, и стазе 
изнад бигрених када и расвету. О безбедности посетилаца, туристичким 

турама, чистоћи и очувању заштићеног природног добра брину се чувари 
и водичи Стопића пећине, а од недавно посетиоцима је доступна и мобилна 
апликација „Стопића пећина – аудио водич“. Нове стазе кроз пећину при-
вући ће велики број посетилаца, али и учинити да сви који су је већ посе-
тили доживе овај споменик природе из нове перспективе. Стопића пећина 
доступна је за обиласке свим данима од 09:30 до 16:30 часова.
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У среду, 11. јануара, обе-
лежене су две године 
од када је златиборска 

„Голд гондола“ превезла прве 
путнике од почетне станице 
до врха Торник трасом дужине 
9 километар. Златна жичара, 
највећа инвестиција Општине 
Чајетина вредна 13,5 милиона 
евра оправдала је очекивања 
општине и њених становника 
који су веровали да ће угле-
дати светлост дана и спојити 
центар Златибора са Торни-
ком, највишим врхом. И по-
ред бројних препрека током 
изградње, најдужа једносег-
ментна гондола на свету уцр-
тала је Златибор на глобалну 
туристичку мапу.                 

 – Када смо реализовали 
вишедеценијску идеју пре-
дака, о гондоли на Златибо-
ру, на чему смо им неизмер-
но захвални, нисмо слутили 
да ће стварно бити златна 

како јој и само име говори 
– изјавио је Милан Стама-
товић, председник Општине 
Чајетина поводом годишњи-

це рада гондоле. –  После 
две године рада потврди-
ло се да је и више него оп-
равдала своје постојање, не 

само за локалну самоуправу 
и наша јавна предузећа, већ 
и за становништво општи-
не Чајетина, инвеститоре и 
бројне туристе који долазе 
на Златибор.   Управо ради-
мо на увођењу бројних пра-
тећих садржаја, као што је за-
вршетак управне и пословне 
зграде на почетној станици 
гондоле, изградња гаражног 
простора, изградња голф те-
рена и садржаја на води код 
међустанице поред Рибнич-
ког језера.                 

– Инвестицију у гондолу 
смо исплатили већ у првој го-
дини њеног рада – наставио 
је Стаматовић. – Више нема-
мо кредитно задужење код ба-
нака, ни финансијске обавезе 
према испоручиоцима опре-
ме, тако да нам је садашњи 
приход чиста зарада коју 
улажемо у додатне садржаје 
за кориснике гондоле. Ускоро 

ДВЕ ГОДИНЕ „ГОЛД ГОНДОЛЕ“

Златна жичара 
оправдала очекивања

Инвестицијa исплаћена већ у првој години њеног рада,  
ускоро се очекује и петстохиљадити путник

Инвестицију у гондолу смо исплатили већ у првој  
години њеног рада: Милан Стаматовић 
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почињемо са радовима на ње-
ном другом краку, од међуста-
нице код Рибничког језера до 
врха Чигота.            

Директорка „Голд гондоле“ 
Бојана Божанић је најавила 
да се ускоро очекује и петсто-
хиљадити путник кога ће да-
ривати занимљивим награ-
дама. 

– Настављамо са акти-
вирањем нових садржаја у 
складу са природом и одржи-
вим начином коришћења – 
нагласила је директорка. – На 
међустаници планирамо из-
градњу еколошког парка који 
ће већ налето бити у функ-
цији, уз додатне туристичке 
садржаје на самом језеру. Ос-
ветлићемо трасу гондоле, из-
градити соларну електрану, а 
планирамо и додатне садр-
жаје од којих смо већ понуди-
ли могућност уживања у тра-
диционалним златиборским 

производима током вожње до 
Торника и назад.              

„Голд гондола“ је, као свет-
ска туристичка атракција, 
поред отварања нових рад-
них места, допринела раз-

воју локалне самоуправе и 
привлачењу инвеститора за 
улагања у нове садржаје на 
простору дуж трасе гондо-
ле. И светски медији су пре-
познали успешност пројекта 

ове жичаре на Златибору, тако 
да је недавно познати телеви-
зијски канал „Национална ге-
ографија“, у серијалу „Европа 
одозго“, приказао гондолу као 
грађевинско чудо које је по-
мерило границе у туризму Ср-
бије и региона.                

– Запослени „Голд гондоле“ 
се свакодневно труде да по-
нуде додатну вредност кроз 
друштвено одговорне ак-
тивности, бесплатне или ко-
мерцијалне садржаје који су 
обележили протекло лето на 
гондоли, попут параглајдин-
га, стреличарства, креатив-
них радионица, тјубинга и 
вежби са Чиготом. У плану је 
да са првим снегом почну са 
зимским чаролијама и дру-
гим такмичењима на сне-
гу у сврху већег задовољства 
својих садашњих и будућих 
корисника – закључила је 
Божанић.

Настављамо са активирањем нових садржаја у складу са  
природом и одрживим начином коришћења: Бојана Божанић 

Златиборска „Голд гондола“ је 24. ја-
нуара дочекала и 500 000. путни-

ка и то не једног, већ читаву породицу 
Мићуновић из Црне Горе. Они су били 
јубиларни гости најдуже гондоле на 
свету од којих креће одбројавање – до 
милионитог! Од раног јутра запослени 
овог јавног предузећа су у свечаној ат-
мосфери ишчекивали тренутак кад ће 
се на продајном месту чути речи – „Че-
ститамо! Ви сте 500 000. путник „Голд 
гондоле“ и срећни добитник награде“.

Пажљиво се припремало изне-
нађење, пратиле се бројке из сата у сат, 
сваки детаљ је био испланиран и спре-
ман да некоме од путника „Голд гондо-
ле“ улепша тај јануарски дан. 

Када се породица Мићуновић при-
ближила продајном месту да купи кар-
те и крене на вожњу, нису могли ни да 
наслуте да је баш за њих спремно изне-
нађење и да ће управо они бити срећни 
добитници годишње карте. Уз конфе-
те, шампањац, звучне ефекте и покло-
не, уручена им је и награда. Насмеја-
ни и пријатно изненађени пошли су на 
своју планирану вожњу, а на задовољ-
ство свих запослених у „Голд гондоли“ 
и са жељом да  ускоро најдужом пано-

рамском гондолом на свету превезу и 
милионитог путника.

„Голд гондола“ је од самог отварања 
јануара 2021. године изазвала велику 
пажњу туриста и медија који су же-
лели да доживе Златибор из потпуно 
нове перспективе. Тај јединствен до-
живљај путовања гондолама златне 
жичаре и нови садржаји на станицама 
креирали су нову турситичку слику 
Златибора који више није исти. Најду-

жа једносегментна панорамска гондо-
ла на свету уцртала је најпосећенију 
српску планину на глобалну туристич-
ку мапу и поставила нове стандарде.

Пола милиона путника је велики 
успех ЈП „Голд гондола Златибор“, али 
и обавеза да и даље унапређује своју 
услугу и садржаје у циљу креирања 
интегрисаног туристичког производа 
златиборског краја намењеног потре-
бама модерног туристе.

ГОНДОЛОМ ЗАПЛОВИО  
ПОЛАМИЛИОНИТИ ПУТНИК
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ЗЛАТИБОРСКИ ЕКО АГРАР

Субвенције, организација 
али и модернизација

Индивидуалним пољопривредним произвођачима који су се пријавили  
за помоћ државе и испунили прописане услове, из робних резерви ће  

ускоро бити подељено 26.500 тона меркантилног кукуруза

Поводом почетка расподе-
ле меркантилног кукуру-
за који је обезбедила др-

жава за заинтересоване пољо-
привредне произвођаче у Србији 
који су испунили прописане ус-
лове, у општини Чајетина је одр-
жан састанак на коме се водио 
разговор о најефикаснијем начи-
ну допремања и поделе кукуруза 
пољопривредним произвођачи-
ма. Удружење одгајивача млеч-
них грла из Криве Реке изашлo је 
у сусрет са својим финансијама и 
предлогом и у договору са злати-
борским “Еко аграром” направље-
на је акција где захваљујући њи-
ховим средствима, средствима 
“Eко аграра” и додатним средстви-
ма које општина Чајетина плани-
ра да дотира, цена ће се свести на 
најмањи могући износ.                

У Дому културе у Чајетини одр-
жан је састанак поводом распо-
деле меркантилног кукуруза који 
је обезбедила држава. Присутни-
ма се обратио и Милан Стамато-
вић, председник општине Чаје-
тина, истакавши да је локална 
самоуправа, као посредник из-
међу Министарства и пољоприв-
редника, дужна да пружи помоћ 
свим људима који то желе.                   

– Ми се као локална самоупра-
ва трудимо да урадимо све што 
можемо да олакшамо ваше сва-
кодневне послове. Уз напоре и 
договоре са инвеститорима оства-
рујемо приходе и део преливамо 
на села. Улаже се у инфраструк-
туру, јер Чајетина има две урба-
није области и 19 претежно сеос-
ких насеља. Грађени су водоводи, 
канализација, електромрежа за 
расвету у селима. То се исплатило, 
јер се тиме помаже и деци, како 

би остале отворене сеоске основне 
школе и амбуланте јер се и на тај 
начин трудимо да што више омла-
дине задржимо у руралним сре-
динама. Агро бизнис центар са 
млекаром, хладњачом, сушаром 
и машинама, помоћу којих може-
те много јефтиније да обрађујете 
површине, модел је који смо пре-
писали од Норвешке. Није нам у 
интересу да општина зарађује, 
већ да спречи уцењивање при-
ликом ваше продаје. Уз изградњу 

нове млекаре, која ће бити реа-
лизована у току ове године, сачу-
ваћемо вас, мање произвођаче, и 
осигурати произвођаче на велико.  

Колико је значајна и адекватна 
помоћ општине питали смо при-
сутне пољопривреднике?                

– Остављен нам је избор да раз-
мислимо да ли ћемо ићи преко 
општине, односно „Еко аграра“, 
или индивидуално – одговорио је 
Радован Стојановић, пољоприв-
редник. – Мислим да је  једнос-
тавније да идемо преко „Еко аг-
рара“ јер је већ све организовано: 
добијамо кукуруз у свом селу и 
ту нема места за много дилема. 

Предлог „Еко аграра“ о пре-
возу, паковању и подели куку-
руза изнет је на овом састанку а 
на пољопривредницима је да се 
изјасне која им је опција најпо-
вољнија.                 

– На територији наше општи-
не имамо 217 позитивних одгово-
ра на захтеве за поделу меркан-
тилног кукуруза, односно реч је 
о количини од 403 тоне – кажу у 
„Еко аграру“. – Ми смо овде иза-
шли са предлогом како би тај по-
сао могао бити реализован тако 
да што мање кошта, а уз то да бу-
демо што ефикаснији и да сва та 

У општини 
Чајетина  
ће помоћ 
од укупно 
403 тоне 
добити 217 
ратара

Милан Стаматовић
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роба буде дистрибуирана. Након 
добијања потврде пољопривре-
дници располажу количинама 
датим од стране Министарства. 
Без учешћа Удружења одгајива-
ча млечних грла, „Еко аграра“ и 
локалне самоуправе цена џаки-
раног кукуруза би износила 8,20 
динара, а са учешћем локалне са-
моуправе цена пада на 5 динара.                  

Рок за изјашњење пољоприв-
редника био је 1. фебруар а ако 
предлог који је изнет на састанку 
буде прихваћен, сав допремљени 
кукуруз биће складиштен у сило-
сима у Бранешком пољу и Жи-
то-млину у Кривој Реци. 

Драгоцена помоћ
– Ову помоћ су добили сви 

који су остварили право на пре-
мију за млечна грла у 2021. годи-
ни, с тим да број грла која имају 
не прелази 50 – каже Марко Ма-
рић, директор ПД „Златиборски 
еко аграр“ и додао: –  На терито-
рији општине Чајетина, од уку-
пног броја пољопривредника 
који су аплицирали, имамо 217 
њих који су добили потврдне од-
говоре на захтеве, а реч је о 403 
тоне кукуруза које би требало да 
буду превезене и дистрибуиране 
произвођачима. Нама је припа-
ло складиште робних резерви у 
Инђији. У том случају, пут до тамо 
и назад износи око 500 км, па то 
представља изазов за сваког про-
извођача појединачно. Ми смо 
овде данас изашли са предлогом 
како би тај посао могао бити реа-
лизован тако да што мање кошта, 
да будемо што ефикаснији и да 
та роба буде дистрибуирана. На-
кон добијања потврде пољоприв-
редници располажу количинама 

које су им дате од Министарства. 
Без учешћа Удружења одгајивача 
млечних грла, „Еко аграра“ као и 
локалне самоуправе цена џаки-
раног кукуруза износила би 8,20 
динара. Са учешћем локалне са-
моуправе та цена пада на 5 ди-
нара”.                  

„Еко аграр“ је на тај начин овог 
месеца прискочио пољопривре-
дницима у помоћ. Наиме, у циљу 
модернизације и убрзања уписа 
и промене података у Регистру 
пољопривредних газдинстава, 
Министарство пољопривреде је 
покренуло процес увођења ре-
гистрованих газдинстава у 
електронски систем еАграр. 
Пољопривредни произвођачи у 
Србији од средине јануара су мог-

ли да преузму свој електронски 
(идентификациони) број, што је 
први корак у увођењу информа-
ционог система „еАграр“.   

Електронско пословање
– У контексту увођења Е-упра-

ве на ред је стигла и имплемен-
тација, односно увођење е-Агра-
ра – објашњава Марић. – Држава 
је донела одлуку коју имплемен-
тира преко Министарства, одакле 
смо обавештење и добили. Као са-
раднике добили смо Пољоприв-
редну саветодавну службу из 
Ужица са којом у последњих де-
сетак дана интензивно радимо и 
разговарамо на ову тему. Избо-
ра нема, неопходно је да свако 
од пољопривредних произвођа-

ча дође до тога да се региструје 
и да добије свој ИД број како би 
убудуће могао да буде праћен, да 
буде виђен, да би могао да прати 
и види  и да би могао да остварује 
право на подстицаје, односно на 
субвенције.  

Пољопривредним произвођа-
чима са територије општине Чаје-
тина сваког радног дана стоје на 
располагању запослени у „Злати-
борском еко аграру“ у вези инфор-
мација о систему еАграр као и са-
вети о регистрацији и коришћењу 
система, каже Марић. За регистра-
цију су потребна три корака: први 
је одлазак у најближу саветодавну 
стручну службу, пошту или Трезор 
за преузимање параметара за ак-
тивацију еИД-а, други је активи-
рање мобилне апликације уносом 
добијених параметара, и трећи и 
коначни активација квалифико-
ваног електронског сертификата 
на порталу eid.gov.rs.              

– Оно што је неопходно да би 
било који произвођач отворио 
своју апликацију, односно да би 
се регистровао у Е-аграру је да 
има или паметни телефон, или 
да има чиповану личну карту.                         

Увођењем новог система Ми-
нистарство пољопривреде је же-
лело да олакша пољопривредни-
цима мноштво ранијих корака 
који су морали да учине, поче-
вши од  чекања на шалтерима, 
или да убрзају администра-
тивне процесе обраде података 
и исплату субвенција. О увођењу 
пољопривредних газдинста-
ва у електронски система „еА-
грара“, Марко Марић каже да је 
то одлука министарства којој се 
пољопривредници морају при-
лагодити.

Марко Марић
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Иновациони бизнис цен-
тар, у сарадњи са Општи-
ном Чајетина и ТО Злати-

бор, потрудио се да теоријски и 
практичан приступи иноватив-
ној понуди буде представљен те-
мама чија имена у пракси зна-
че и квалитативна померања у 
туризму. Чињеница да живимо 
у временима која захтевају спој 
традиције и убрзане дигитализа-
ције са свим последицама по на-
вике, укусе и потребе савременог 
туристе, наметнула је нове задат-
ке туристичким и угоститељским 
радницима на свим нивоима. 

Златибор је једна од водећих 
дестинација која се убрзано при-
лагођава, али се труди и да пред-
види жеље туриста креирањем 
понуде која, сагласно природ-
ним потенцијалима, амбијен-
ту и традицији чини основ за 
задовољство услугом на најви-
шем нивоу. Потенцијал Злати-
бора представила је Катарина 
Чубрак, представница ТО Зла-
тибор, која је уз сумирање ре-
зултата у погледу смештајних 
капацитета, осавремењавању ко-
ришћења природних потенција-
ла представила и пројекте у току, 
као што су 360 ВР туре, виртуел-
ни водич, е-карте, онлине понуда 
и многе друге садржаје. 

Унапређење понуде
О начину на који туристичка 

и угоститељска понуда могу да 
утичу на ревитализацију села, 
пре свега кроз исхрану која ин-
систира на здравим намирница-
ма, молекуларној гастрономији 
и традиционалним начини-
ма припреме хране говорила је 
Ивана Антонијевић из Регионал-
не развојне агенције Браничева. 
Начин на који је источна Србија 

постала примамљива за диги-
талног госта искуство је које се 
може применити кроз укупан 
туристички потенцијал. Рад у 
апликацијама које су предста-
вили Тања Цупач из немачке са-
радње ГИЗ и Дејан Маслинковић 
из Института за друштвене нау-
ке, као репрезентативне издвоји-

ли су ону за бициклисте, кувар 
Дунава, као и на иновативни на-
чин представљања археолошког 
локалитета Лепенски вир. 

Број туриста који желе да бо-
раве у камповима у природи са 
комфором хотелског смештаја је 
у порасту и код нас су учињени 
први кораци ка оваквој понуди. 

Глампинг, о коме је реч, предста-
вила је Оља Никол на примеру 
Lala vineyard glamping ресорта у 
рустичном амбијенту карловач-
ких винограда.

Унапређење понуде заснива 
се и на конкурентности, чији су 
значај део повратне информа-
ције (рецензије туриста), објас-
нила је Ивана Првановић пред-
ставивши уређај који користи 
НЦТ технологију за брзо и јед-
ноставно остављање рецензија. 

Персонални капацитети су, 
поред амбијента и смештаја, 
трећи од најбитнијих делова ту-
ристичке понуде, па је на тему 
кадрова у туризму говорио Фи-
лип Ђоковић из Високе школе 
организационих вештина ЕДУ-
КА. Чињеница је да се гости 
„везују“ за хотелске раднике које 
инстиктивно доживљавају као 
домаћине и одговорне за ква-
литет боравка, указује да је ка-
дровско питање једно од најде-
ликатнијих. Он се осврнуо и на 
могућности унапређења поје-
диних активности у хотелима 
кроз старт-апове, а као један од 
примера добре праксе по пи-
тању стручне радне снаге навео 
је хотела „Црни врх“ на Дивчи-
барама с којим ЕДУКА реализује 
обострано користан пројекат 
учења кроз праксу.

Подршка ИБЦ-а
ИБЦ је док се стишавало праз-

нично расположење, позвао 
на акцију која нуди могућност 
да се нечије жеље о предузет-
ништву баш ове године покрену. 
У већ разрађеном моделу само-
запошљавања кроз суфинанси-
рање предузетништва показало 
се да је плански приступ програ-
му врло битан, па је почетком 
јануара упућен јавни позив за 
пријављивање. Како је објашње-
но у тексту позива, исказано ин-
тересовање за самозапошља-
вање кроз стартапове утицаће и 
на висину средстава која се оп-
редељује за пројекте овог типа на 
годишњем нивоу. У позиву који је 
отворен до краја марта ове годи-
не стоји и да сви заинтересовани 
могу рачунати на подршку ИБЦ у 
вези са детаљним информација-
ма о могућностима да се идеје о 
предузетништву формулишу у 
пројекат, са реалним изгледима 
за коришћење беспровратних 
средстава.

ДРУГА КОНФЕРЕНЦИЈА О 
ИНОВАЦИЈАМА У ТУРИЗМУ

Мала школа 
великог 
успеха

Туристички привредници, стручњаци и познаваоци прилика у савременом туризму имали  
су прилику да своја искуства, ставове, запажања и закључке изнесу на Конференцији  

о иновацијама у туризму одржаној 27. и 28. јануара на Златибору 

Дарко Ђуровић
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Порука љубави и мира

На иницијативу Култур-
ног центра Чајетина и 
групе грађана, у орга-

низацији ТРК Златибор и под-
ршку Храма Архангела Гав-
рила Чајетине, ТО Златибор 
и предузећа „Голд гондола“ 
Златибор, а под покровитељ-
ством Општине, у Дому кул-
туре је одржан хуманитарни 
концерт за децу Ораховца која 
од 16. јануара бораве у Чајети-
ни. У програму су учествовали 
Павлина и Слободанка Радо-
вановић, Гаврило Кујунџић и 
Музичка школа и хор „Стеван 
Мокрањац“ из Лепљег села.              

– Концерт је повод да се 
окупимо и дружимо, да новац 
који прикупимо пошаљемо 
деци у Ораховац, а они ће то 
искористити за вртић, за ос-
ликавање цркве у њиховом 
месту или за неке њихове ак-
тивности, нисмо у то улазили, 
али нам је драго што можемо 
да помогнемо на неки начин 
– рекао је Никола Смиљанић, 
директор КЦ Чајетина. – Код 
нас бораве Павлина Радо-
вановић са мајком, братом, 
сестром и члановима хора 
Музичке школе из Орахов-
ца, а на концерту учествују и 
наша деца која воде програм. 
Ове дане смо искористили да 
им омогућимо да се друже 
са вршњацима, да виде оно 
што има Златибор, оно што 
је и њихово као што је наше, 
а с друге стране, да своја ис-
куства која доносе са Косова 
где заиста тешко живе, пре-
несу вршњацима како би и 
они докучили сурову ствар-
ност живота.                                           

О младој Павлини Радо-
вановић из Ораховца, која 
својим прелепим, зрелим гла-
сом интерпретира косовске 
народне песме чули су мно-
ги широм Србије, а и даље. 
Она за свој рад има благослов 
владике рашко-призренског 

Теодосија. Иначе, са само 12 
година одржала је први со-
листичкки концерт у Београ-
ду, а затим и у Бања Луци, са 

мисијом да прикупи новац за 
Косово и Метохију и светиње 
које се тамо налазе. Чајетин-
ска публика имала је част и 

задовољство да је чује и у свом 
месту.              

– Утисци су заиста предобри 
и још се нису слегли –  поручи-
ла је млада  Павлина. – Надам 
се да ће опет бити прилике да 
се дружимо. Хвала вам још 
једном на позиву. Моја порука 
је и да се не свађамо између 
себе, а да међу људима на Ко-
сову и Метохији и читавој Ср-
бији буде љубави и мира... све-
га, само не мржње.                

Осим породице, Павлинину 
мисију подржавају и Гаврило 
Кујунџић, аутор и компози-
тор култних песама о Косову, 
као и професор и другари из 
Музичке школе „Стеван Мо-
крањац“ из Лапљег села.                                                  

– Веома нам је драго што 
смо могли да пренесемо коли-
ко-толико те наше емоције са 
Косова и Метохије, јер Косово 
није само туга, није плач, на 
Косову има и песме и игре и 
надам се да ћемо бити у при-
лици да неки други пут и то 
пренесемо – рекла је Миљана 
Славић, Павлинина другари-
ца, такође ученица Музичке 
школе „Стеван Мокрањац” .                

Публика је своје госте на 
крају испратила огромним 
аплаузом, а у знак дивљења, 
подршке и поштовања. 

У програму су учествовали и Музичка школа и хор „Стеван Мокрањац“ из Лепљег села

Никола Смиљанић

Сестре Радовановић

Прикупљена средства биће искоришћена за вртић, осликавање  
цркве и друге потреба у њиховом месту на Косову и Метохији

ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ ЗА ДЕЦУ ОРАХОВЦА
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Златиборски дочек 
један од најпосећенијих 

у нашој земљи

Новогодишњи програм на отвореном простору 
Kраљевог трга, поред осветљеног језера

Одличном организацијом 
дочека oпштина Чајетина 
и Туристичка организација 
Златибор оправдали поверење 
бројних туриста. – Певало се 
углас и духовна и етно музика, 
и хитови хип хопа, а у првим 
минутима Нове године  
заиграло се уз звуке трубе 
оркестра Дејана Јевђића

О
пштина Чајетина и Туристичка организација Златибор су још 
једном одличном организацијом, оправдали поверење туриста 
за новогодишњи концерт на Краљевом тргу, показујући зашто 
је златиборски дочек један од најпосећенијих у нашој земљи и 
региону,  где су посетиоци имали прилику да заиста уживају то-
ком наступа Данице Црногорчевић уз пратњу музичког ансам-
бла "Фенечки бисери" и групе „Београдски синдикат“. Уз бакље 

и ватромете на препуном  Краљевом тргу,  певало се у глас духовна и етно 
музика као и хитови хип хопа, а у првим минутима Нове године заиграло 
се уз звуке трубе оркестра Дејана Јевђића. Тачно у поноћ организатори су 
изнад Краљевог трга приредили величанствен ватромет.

НОВА ГОДИНА ПОЧЕЛА СЕРИЈОМ СЈАЈНИХ КОНЦЕРАТА
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Сјајна реприза дочека са 
Индиром и „Лексингтоном“

Н
а Краљевом тргу 1. јану-
ара увече за све посети-
оце Златибора органи-
затори општина Чаје-
тина и Туристичка орга-

низација Златибор припремили 
су још један концерт на отворе-
ном. Након концерта Данице Цр-
ногорчевић и групе „Београдски 
синдикат“ последњег дана 2022, 
током спектакуларног дочека са 
раскошним ватрометом, овом 
приликом су за репризу дочека 
били задужени Индира Радић и 
„Лексингтон бенд“, који су уз зву-
ке својих највећих хитова напра-
вили сјајну атмосферу и незабо-
раван провод.

Концерт је почео наступом 
Индире Радић с песмом „Био 
си ми драг“, а потом су се ређа-
ли њени добро познати хитови: 
„Змај“, „Нисам сумњала“, „Ло-
пов“, „Април“, „Мој животе да`л 
си жив“, „Љубав кад престане“... 
и други. Певачица је препо-
знатљива по специфичном гла-
су и динамичним наступима с 

врхунском енергијом коју лако 
преноси на публику.

Након више од деведесет ми-
нута добре музике, Индира је 
сцену препустила „Лексинг-
тон бенду“, момцима из једног 
од најпопуларнијих састава на 
овим просторима који су додат-
но улепшали прво јануарско вече 
извођењем својих познатих хито-
ва „Добро да није веће зло“, „Како 
је тако је“, „Да ме мало хоће”, „У 
срце ударај“, “Ноћ под звијезда-
ма“, „Пијане усне” и других.

Иако су новогодишњи праз-

ници овде протекли без снеж-
них падавина, током две вече-
ри на златиборском Краљевом 
тргу пред хиљадама посетилаца 
уметници различитих музичких 
жанрова и организатори потру-
дили су се да створе непоновљи-
ви амбијент и приреде незабо-
равне празничне тренутке.

Добром расположењу допри-
нело је и традиционално пос-
лужење – кувана ракија и кува-
но вино, којим су се загрејали 
окупљени на препуном Краље-
вом тргу.

Током ових празничних дана 
чак 20 познатих имена наше му-
зичке сцене певали су за госте 
Златибора. Поред поменутог до-
чека на отвореном, и златибор-
ски хотели и ресторани припре-
мили су веома богату празничну 
понуду с музичким програмима, 
тако да је свако могао да пронађе 
нешто по свом укусу.

Тако се Златибор и овом при-
ликом исказао као омиљена пла-
нинска дестинација у Србији, 
постављајући нове рекорде у по-
сећености. 

У среду, 28. децембра у бајковитом амбијенту 
Краљевог трга на Златибору уприличена је Но-

вогодишња зимска бајка поделом бесплатних па-
кетића за сву децу са територије општина Чајетина 
(закључно са четвртим разредом основних шко-
ла). Јединствени програм за малишане употпуњен 
је одличним концертом музичких звезда Леонти-
не и Тијане.

Омиљене међу децом, кроз песму и игру, оне 
су упутиле најлепше новогодишње жеље свим 
малишанима. На репертоару су се нашле добро 
познате дечје песме „Како расту деца“, „Нова го-
дина је ту“, „Колачићи”, „Зима, зима е па шта 
је”... и други хитови за најмлађе. Деца су се 

дружила, певала с Леонтином и Тијаном, ужива-
ла у празничном духу Златибора који је био упо-
тпуњен кочијама са Деда Мразом, вилењацима, 
новогодишњим слаткишима, пакетићима, топлим 
чајем и ватрометом. Подељено је две хиљаде паке-
тића и деци са подручја општине Чејетина, и мали-
шанима који су као гости Златибора присуствовала 
овој манифестацији.

Поред забавног програма, на позорници Краље-
вог трга плесале су и слике и пројекције на мул-
тимедијалној фонтани које су деца одушевљено 
пратила.

Организатори овог јединственог догађаја за 
децу су општина Чајетина и Туристичка органи-

зација Златибор, уз подршку већине јавних пре-
дузећа и установа. Јер увек је право време за да-
ривање, а новогодишњи празници су један од 
најлепших повода да се скрене пажња на најмлађе 
суграђане како би им им се улепшало детињство.

Ова манифестација допринела је стварању праз-
ничне чаролије у самом срцу Златибора, где се 31. 
децембра прошле и 1. јануара Нове, 2023. године 
одржава највећи спектакл у овом делу Србије. Тада 
су многобројни гости „Златне планине“ и мешта-
ни уживали у новогодишњим концертима уз до-
бро позната имена музичке сцене, раскошном ва-
тромету и празничној забави какву само Златибор 
може да приреди.

ЗИМСКА 
БАЈКА

Подељено је две  
хиљаде пакетића

Концерт за најмлађе: 
Леонтинa и Тијанa 

Сјајна атмосфера: Индира Радић
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СРПСКА НОВА ГОДИНА ЈЕ НА ЗЛАТИБОРУ ДОЧЕКАНА НА ДВЕ ЛОКАЦИЈЕ

Вече за памћење
На Краљевом тргу уз концерт фестивалског оркестра „Виртуози“ под управом 

диригента Бојана Суђића, као и у традиционалном духу код цркве брвнаре  
у Јабланици био је присутан велики број људи

Туристичко удружење Ја-
бланица у сарадњи са 
месном заједницом, 

црквом и ловачким удру-
жењем овог села, под покро-
витељством општине Чајети-
на, а уз помоћ Туристичке ор-
ганизације Златибор, ЈП „Голд 
гондола Златибор“ и Култур-
ног центра Чајетина 16. пут је 
угостило мештане и госте из 
разних крајева Србије и окру-
жења у свом прелепом се-
лу. Повод – дочек Српске но-
ве године на старински на-
чин. Колико је манифеста-
ција заживела и ван граница 
не само Златиборског округа 
већ и Србије, најбоље говоре 
гости који су дошли из Но-
вог Сада, Београда, Руме, Ре-
публике Српске, Црне Горе...                                   
а о самој традицији и трајању 
манифестацији говорио је Ву-
комир Божанић, предсеник ТУ 
Јабланица.

– Ово је јединствена мани-
фестација у Србији без обзи-
ра што се широм земље по-
следњих деценија организује 
дочек Српске нове године, 
јер се овде дочекује код наше 
цркве, у јединственом ам-
бијенту окруженом столет-
ним боровима. Ту су и ша-
тре-собрашице. Ове године се 
обележава и 185 година како 
је црква изграђена и освеће-
на 1838. Оно што карактери-
ше ову нашу манифестацију 
је вечерња служба у 18 ча-
сова, ложење остатка бадња-

ка по српском обичају уочи 
Малог Божића, затим поде-
ла дечјих пакетића, а имамо 
и Божић Бату који је у српс-
ком народу у једном перио-
ду замро. Лепо је што постоји 
та пракса да деца нешто одре-
цитују и добију пакетић. Саз-
нали смо вечерас да имамо 

и двоје деце из Доњецка. До-
лазе деца не само из околи-
не већ и других градова, до-
воде их родитељи јер желе да 
покажу овај амбијент и оби-
чаје, тако да је можда то кру-
на свог овог дешавања – на-
помиње Божанић.             

А на Краљевом тргу, и ово-

га пута препуном гостију, уз 
„Виртуозе“ је приређен нешто 
мало другачији дочек, али са 
истим осећањима и жељама – 
да се подели радост с ближњи-
ма и прослави Српска нова 
година. „Виртуози“ као вир-
туози, постарали су се да и то 
вече буде за памћење.

Краљев трг

Код цркве у Јабланици
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Пренети традицију 
потомцима

Улагања у успомене и „сећања шта су деци њихови старији 
суграђани приређивали за најрадоснији хришћански празник“

Божићно вече у чајетин-
ском Старом парку и 
ове године је било за 

памћење, тако бар кажу деца 
и одрасли који су се окупили 
уз чај и кувано вино, уз музику 
и дружење, радост и слогу, по-
штујући дух и традицију овог 
најрадоснијег хришћанског 
празника. За добру атмосфе-
ру су се побринули зачетници 
овог окупљања, организатори 
који већ осам година не посу-
стају у осмишљавању Божић-
не вечери, посвећене пре све-
га деци.                

– Као и претходних година, 
учествовали смо Милан Ма-
товић, Зоран Павловић и моја 

маленкост – објаснио нам је 
Бранко Шкодрић, један од ор-
ганизатора. – Ове године су се 
придружили Томићи, „Степ-
ски соко“ из Мачката који нам 
је и овог пута припремио сву 
пиротехнику и све помогао 
финансијски, као и Култур-
ни центар који нам је несеб-
ично изашао у сусрет да при-
редимо деци ово задовољство. 
Видели сте, прво смо пустили 
лантерне, а у 20 часова главни 
ватромет.             

У времену када је најчешћи 
изговор да се наводно „нема 
времена за дружења“ и неке 
старе, добре обичаје, ови Чаје-
тинци одбили су да верују и 

покренули нека дешавања у 
својој средини.              

– Видите како смо све више 
окренути својим бригама, 
проблемима и мобилним те-
лефонима – каже Шкодрић. 
То је неки нови модел живо-
та од кога ми, у малој среди-
ни, покушавамо себично да се 
одбранимо, а један од начина 
је и овај. Покушаћемо да ос-
танемо здрави и нормални, 
да сачувамо породичне вред-
ности и не будемо робови на-
метнутих туђих. Једноставно, 
трудићемо се да сваке годи-
не будемо што бољи, да по-
нудимо што више садржаја... 
Смислићемо још нешто у току 

лета, поготово за децу, јер ово 
је улагање у њихове успоме-
не; да се сете да су им њихови 
старији суграђани приређива-
ли некада, за Божић, ватромет 
и игру, да им остане то мала, 
али лепа успомена.       

Један од најлепших трену-
така био је пуштање лантер-
ни где су одрасли помагали 
дечици да упале своје папир-
не светлеће лампионе и вину 
их увис, а као шлаг на торту 
дошао је и ватромет, који ће 
се памтити бар до следећег 
окупљања у Парку.  

ДЕДА МРАЗ У СТАРОМ ПАРКУ

БОЖИЋНО ВЕЧЕ

Последњег дана 2022. за децу у Чајети-
ни приређено је изненађење у Старом 

парку, а оно је дошло у лику Деда Мраза, 
који се у својим кочијама спустио у једно 
двориште око 19 часова. Из њега је, от-
ресајући прашину од дугог пута, изашао 
румени и брадати деда, поздрављајући 
окупљену децу, а они су му узвратили 
песмом.            

Идеја за овај мали спектакл потекла је 
од МЗ Чајетина, а потпомогли су је Кул-
турни центар Чајетина, „Степски соко“ и 
грађани добре воље. У Парку се те вече-
ри окупило неочекивано велики број мали-
шана који су уз музику и прскалице, праву 
празничну атмосферу и аниматора, с нес-
трпљењем чекала радосни тренутак. Деда 
Мразу, који је стигао и до Чајетине, захва-
лили су се организатори, а деци обећали 
више пакетића следеће Нове године.

ДЕДА МРАЗ У СТАРОМ ПАРКУ
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ДОВРШАВА СЕ ЖИВОПИСАЊЕ ХРАМА НА ЗЛАТИБОРУ  

Дејан Војисављевић, старешина Храма

Са осликавањем цркве Преображења 
Господњег на Златибору кренуло се 
2013. године. Тада су чланови црк-

веног одбора, на челу са свештеником, 
одлучили да олтарску апсиду ослика-
ва Видоје Туцовић, академски сликар 
из Новог Сада. Касније, доласком новог 
свештеника, уведен је нови иконописац 
за куполни и подкуполни део, а реч је 
о сликару Кости Стергиу. Нажалост, то-
ком осликавања се упокојио па је иза-
бран нови, трећи иконописац.              

– Пре неколико дана завршено је ос-
ликавање највећег дела Храма, пре све-
га захваљујући нашој Општини која је то 
великодушно помогла и људима који су, 
свако према својим могућностима, пру-

жили помоћ – рекао је Дејан Војисавље-
вић, старешина Храма. – Остао је мањи, 
улазни део и параклиси и надамо се да 
ће се ове године иконописање и заврши-
ти. Храм Преображења Господњег на Зла-
тибору ће 2023. обележити три деценије 
од постављања камена темељца и десет 
година од освећења, тако да ћемо на при-
годан начин обележити оба јубилеја.                       

Сви ореоли до сада осликаних свети-
теља позлаћени су 24-каратним златом 
које је увежено из Немачке а ослика-
вање je рађено такозваном ал секо тех-
ником у којој се пигмент боје наноси на 
суву површину.            

– Ова црква је заправо нова и све 
крупније ствари су завршене. Остаје 

Не само за 
тело, већ  
и за душу

Храм Светог Преображења Господњег један је од 20 највећих у Србији 
и из године у годину повећава се број посетилаца и људи који активно 
учествују у богослужбеном животу цркве. Литургијска заједница храма  

окупља људе са свих меридијана и по томе је специфична

то ситно одржавање што се тиче порте. 
Најбитнија ствар у свему је да црква има 
своју сврху односно, да окупља људе, да 
служимо службе Божје. Хвала Господу, 
људи не долази на Златибор само да од-
море тело већ и да нахране душу.                   

Свештенство златиборске цркве изра-
зило је захвалност свима који су помог-
ли уређење Храма и омогућили да радо-
ви теку овим интензитетом. 
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ПЛИВАЊЕ ЗА ЧАСНИ КРСТ НА ВОДИЦАМА

Сви су победили
Због надошлог Рзава пливачи су симболично ушли у воду и на тај начин обележили 

велики празник који се увек обележава 19. јануара. – Подршка Општине Чајетина,  
КЈП „Златибор“, МЗ Доброселица, приватника и добрих људи

Традиционално пливање за Часни 
крст на Богојављење, одржано је на 
Водицама и ове године. 65 учесни-

ка, а међу њима и три жене, прошли су 
обавезан лекарски преглед. Због надошлог 
Рзава пливачи су симболично ушли у во-
ду и на тај начин обележили тај празник.

– Сви су они победници – рекао је 
свештеник Јован Стојковић. – Свако ко је 
дошао и пријавио се већ је победио. Данас 
није хладно као претходних година али 
имамо ванредну ситуацију са поплавама 
и неће бити пливања већ само сибмоли-
чан улазак у воду.               

Међу учесницима је било Чајетинаца, 
Ужичана, Београђана, пливача из Црне 
Горе, Републике Српске, Босне и Херце-
говине.           

– Није ми први пут да пливам, више од 
20 година учествујем на овом догађају – 
рекао је Милан Жунић. – Данас плива-

мо за мајке, с поруком да роде што више 
деце, и да што више људи остане на селу.             

– Богојављење је за мене један од 
највећих хришћанских празника и већ 
девети пут пливам за Крст – похвалио 
се Рада Ковачевић.           

– Ове године први пут пливам за Часни 
крст, није ни хладно колико смо очеки-
вали – рекао је Ђорђе Трифуновић, па за-
кључио: –  Бог нас чува!               

Пливању су претходили литургија у 
цркви брвнари у Доброселици и важан 
обред великог освећења воде. Након са-
мог пливања, учесници су са јерејем Јо-
ваном Стојковићем и свештенством зла-
тиборске цркве преломили колач, па 
наставили дружење уз кувано вино и ра-
кију, трубаче и закуску.  

Милан Жунић Рада Ковачевић Ђорђе Трифуновић

Јован Стојковић
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Да у раду леже лепота 
и смисао живота по-
казали су чајетински 

пензионери 2022. године. Ре-
зултати тог рада зацртани су 
Програмом који је донело ру-
ководство Удружења.

На подручју општине Чаје-
тина живи 3.600 пензионера 
од којих је 750 чланова удру-
жења. Ту нема разлике кад 
је реч о животном стандар-
ду било ког од њих. Више од 
1.357 има примања до 16.884 
динара, па није чудо што мно-
ги пензионери раде на њива-
ма и у вртовима у трећем добу 
живота да би допунили кућни 
буџет и уприличили животни 
стандард. Зато им је удружење 
притекло у помоћ при додели 
пакета за пензионере с нис-
ким примањима.

О трошку ПИО послато је у 
бање 45 пензионера на пред-
лог и препоруку лекара.

Већи број пензионера, њих 
око стотину, о свом трошку 
одмарало се у Грчкој и Цр-
ној Гори (Чањ), а неки су се 
рекреирали у бањама (Соко 
бања, Прибојска, Јошаничка 
и друге) где је плаћање било у 
више рата и уз ваучере.

У току године за све пензи-
онере два пута су организо-
вани бесплатни лекарски 
прегледи који су укључивали 
мерење притиска и шећера у 
крви, као и очни преглед који 
су обављали лекари из Чајети-
не и Ужица.

По жељи за преко педесетак 
пензионера омогућена је на-
бавка зимнице у месу и пре-
рађевинама од поврћа, као и 
разна замрзнута пецива од 

лиснатог теста. Плаћање зим-
нице у шест месечних рата 
била је велика олакшица за 
оне с ниским пензијама.

Спорт и геронтологија
Сарадња пензионера у раз-

ним областима и многим 
нивоима је успешна, па из-
ражавају велику захвалност 
општини Чајетина која је 
одобрила буџетска средства 

за рад овдашњег Удружења 
пензионера. 

Месне заједнице Рожан-
ства, Сирогојна и Гостиља 
обезбедиле су им бесплатне 
улазнице за Стопића пећину, 
Старо село у Сирогојну и во-
допад у Гостиљу. Дом културе 
у Чајетини дао је пензионе-
рима бесплатне карте за све 
представе у својој организа-
цији. У току године Удружење 

пензионера је сарађивало 
са КЈП „Златибор“ - Чајетина 
учешћем у акцијама озелењи-
вања и сађења борова.

И спортске активности су 
биле присутне у прошлој го-
дини. Активност се огледала у 
разним спортским дисципли-
нама. Пре свега то су брзо хо-
дање, шах, фудбал (шут у гол), 
кошарка (слободна бацања), 
пикадо...

Током године одржан је тур-
нир у шаху на нивоу општи-
не. Чајетински пензионери су 
узели учешће и на регионал-
ном такмичењу у Златиборс-
ком округу, као и на Републич-
ком такмичењу у Врњачкој 
Бањи.

Резултати говоре о победа-
ма, зидове красе захвалнице и 
дипломе, док су витрине пре-
пуне освојених пехара.

И у дружењима су најста-
рији становници Чајетине за-
бележили изузетне резултате. 
Поред друговања са пензионе-
рима општинских удружења 
на нивоу Златиборског окру-
га, кренули су и даље: у Об-
реновац, Краљево, Нови Па-
зар, Увац, Вишеград, Сарајево, 
Лакташе....

Угостили су пензионере из 
братске општине Лакташи у 
Републици Српској, приреди-
вши им величанствен дочек. 
За госте је највећа атракција 
била вожња златиборском 
гондолом, а увече им је при-
ређен забавни програм.

Лепоте вожње гондолом 
доживели су и наши пензио-
нери. У повратку са Торника 
зауставили су се на међуста-
ници код Рибничког језера, 

АКТИВНОСТИ ПЕНЗИОНЕРА 
ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА

Лепота 
и смисао 
живота
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где им је приређен ручак уз 
песму, музику и ужичко коло.

На својим путовањима пен-
зионери су посетили многе 
знаменитости и српске ма-
настире  Туман, Студеницу, 
Жичу, Високе Дечане, оне у 
Овчарско-кабларској клису-
ри, Височку бању...

Били су и на крстарењу Дри-
ном током посете Андрићгра-
ду и другим знаменитостима 
Вишеграда.

Успешан рад фолклорне 
секције

Кад су пре неколико годи-
на чајетински пензионери 
дочули да је коло „ужичанка“ 
поуздани лек за остеопорозу, 
основали су фолклорну сек-
цију. Обезбедили су кореогра-
фа чији су рад платили соп-
ственим средствима, па кроз 
дружење савладали не само 
„лековиту ужичанку“ већ и 
сплет кола из западне Србије. 
Од петнаестак чланова, с ко-
лико су почели, данас већ има 
око тридесетак учесника.

Многи чланови секције 
престали су да купују и да 
користе таблете за реуму и 
масти за масажу, јер овакав 
вид рекреације им доприно-
си здрављу и причињава задо-
вољство... уз неизоставни ер-
ски хумор и шале.

Онда је руководство Удру-
жења донело одлуку да се 
сваке среде, четири пута ме-
сечно, одржавају пробе фол-
клорне секције са дружењем 
пензионера који желе овакав 
вид рекреације, тако да су то 
постале најлепше вечери које 
су све масовније.

Уз коло, песму и музику ре-
креирају се и заборављају бри-
ге које имају.

Дочек Српске Нове године
Руководство ПИО донело 

је одлуку о дочеку и просла-
ви Српске Нове године. Весе-
ли и раздрагани пензионери 

једва су дочекали 13. јануар. 
Одмах су почеле припреме уз 
учешће 70 пријављених пен-
зионера.

Организација и трошкови 
били су у сопственој режији. 
Вече које ће се дуго памтити 
проведено је уз иће и пиће. 
Одјекивали су звуци песме и 

разни светлосни бљесци кад је 
откуцала поноћ. У сви су по-
желели једни другима добро 
здравље и срећу у Новој 2023. 
години.

Тако су чајетински пензио-
нери испратили Стару и доче-
кали Нову.

Велинка Бисић
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БРИГА О НАЈСТАРИЈИМА

Виши стандард  
и побољшање  

услова живота 
У просторијама Туристичко рекреативног центра Златибор одржан је састанак 

представника удружења пензионера из 10 општина Златиборског округа и 
професора др Андреја Савића, председника Савеза пензионера Србије

На Златибору је одржан састанак 
председника удружења пензионера 
свих општина Златиборског окру-

га и председника Савеза пензионера Ср-
бије, а домаћини су били пензионери из 
Чајетине. На овом скупу требало је да се 
предложе кандидати за Скупштину Саве-
за пензионера Србије и Извршни одбор, 
али и сумирају досадашњи резултати ка-
ко би могло да се пређе на осмишљавање 
годишњег плана рада.           

– Имали смо част да нашем удружењу 
припадне организација овог окупљања, 
и надам се да тај део посла обављамо од-
лично – рекао је Славко Пантовић, пред-
седник Удружења пензионера Чајетина. – 
Након састанка смо приредили дружење 
на гондоли, јер има људи који никад до 
сада нису били у прилици да заплове зла-
тиборским небом, па се надам да ће се у 
своја места вратити задовољни.               

Са становишта Републичке организације 
председник Савеза, професор др Андреја 
Савић је истакао да је Златиборски округ 
један од најактивнијих региона јер коорди-
натор пензионера округа Славко Пантовић, 
и те како зна и разуме социјалну политику 
и проблематику свих корисника пензије, 
па се у складу с тим и залаже за добробит 
свих пензионера овог краја.            

– Ово је лепа прилика да се људи виде, и 
размене ставове и мишљења, али и укажу 

на правце даљег деловања, што ће нама 
који водимо Републички Савез пензио-
нера Србије много користити – изјавио 
је професор Савић. – Ми заступамо ин-
тересе 169 општинских, градских и по-
крајинских удружења и организација 
пензионера, а наша кључна улога је да 
артикулишемо њихове интересе и да у 
социјалном делу с Владом, министрима 
и Министарством за социјалну политику 
побољшам материјални положај најста-
ријих суграђана. 

Испред пензионера Ужица била је 
Драгица Стевановић, која је истакла да 
је потрeбно тежити  ка променама и још 

бољем функционисању Удружења прен-
зионера у њеном граду.              

– У нашем удружењу почињемо да ра-
димо на новим плановима, новим идеја-
ма и организацији у Скупштини и Изврш-
ном одбору,  као и на будућој сарадњи са 
Београдом – рекла је председница УП 
Ужице.           

Удружење пензионера Чајетина има 
велику подршку саме Општине, као и ло-
калних предузећа када је реч о бројним 
активностима, излетима, и другим до-
гађајима и скуповима, па већ сутра пен-
зионере Чајетине очекује излет у Обре-
новац.

Андреја Савић Драгица Стевановић Славко Пантовић
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ЗЛАТИБОРСКО ЧОВЕКОЉУБЉЕ

БУЂЕЊЕ ПЛЕМЕНИТОСТИ
У Основној школи „Димитрије Туцовић“ на Златибору приређена је изложба и организована трибина о правима  

инвалида као део пројекта „Једнака права за особе са инвалидитетом у европској години младих“,  
које је припремило Удружење грађана „Инклузија особа са инвалидитетом“ Златибор

Тим поводом, у оквиру пројекта ,,Златибор без барије-
ра“, за ученике су организоване изложба и трибина 
како би се појачала свест о правима која имају особе 

са инвалидитетом. Школа је најбоље место за спознају 
потреба других и развој емпатије, а превасходно пошто-
вања права, а примери добре праксе су приказани на 
фотографијама којима је илустровано и постављање при-
ступних рампи на објектима на Златибору.             

– Циљ пројекта је оснаживање младих особа са ин-
валидитетом и подизање свести окружења о правима 
и положају особа са инвалидитетом – каже Александар 
Радишић из удружења „Инклузија особа са инвалиди-

тетом“ Златибор. – У оквиру овог пројекта заокружили 
смо два датума: 3. децембар, Међународни дан особа 
са инвалидитетом, и 10. децембар који се обележава 
као Међународни дан људских права. Тим поводом 
смо организовали и ову изложбу у холу основне шко-
ле на Златибору где се сликом приказују нека од права 
особа са инвалидитетом, односно примери уклањања 
архитектонских баријера. Удружење ће настојати да у 
наредном периоду настави одржавање оваквих три-
бина јер сматрам да би са подизањем свести требало 
кренути од најмлађих, као и да од њих можемо много 
да научимо јер они још ,,здраво” размишљају.           

На трибини, којој су присуствовали ученици осмог 
разреда, особе са инвалидитетом су изнеле своја ис-
куства из непосредног окружења о правима које је не-
опходно поштовати. Један од најчешћих примера било 
је уважавање наменски издвојених паркинг места за 
особе са инвалидитетом. Спровођење овог пројекта 
удружења „Златибор без баријера“ подржало је Ми-
нистарство за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања. Да подсетимо да су, од оснивања удружења 
2013. године видљиви примери боље приступачности 
у јавним објектима и у туристичким садржајима општи-
не Чајетина.  

Запослени и директор Туристичко-рекреати-
вног комплекса Златибор поводом нового-
дишњих и божићних празника, угостили су 

децу из дневног боравка „Зрачак“, како би им 
уручили поклоне. Пре поделе пакетића, за до-
бродошлицу је уприличено слатко послужење 
и дружење које је трајало сат времена уз песму, 
игру и добро расположење свих. 

– Колико им значи ова посета, толико је 
важна и нама, и ми ћемо се трудути да то не 
буде само за новогодишње празнике већ да 
их обрадујемо и током читаве године – каже 
Никола Новаковић, директор ТРК „Златибор“. 
– Имамо договор да у наредном периоду дођу 
у Спортску дворану да се играју и друже. Наше 
мало, њима много значи, што се види по њихо-
вим осмесима!  Драго ми је што смо део ове 
њихове новогодишње приче. 

Озарена лица деце, током поделе паке-
тића била су довољан доказ да је овај гест 
Туристичко-рекреативног комплекса био 
прави погодак. 

– Нама пуно значи да нас локална зајед-
ница препозна као Удружење које се бави ху-
манитарним радом и осетљивим друштвеним 
групама – каже Марина Чаџић, координатор. 
– Јако су срећни кад на њих неко обрати 
пажњу, нарочито у време празника. Ово је 
веома леп гест наших пријатеља и локал-
не самоуправе. 

Сваке године крајем децембра, у „Зрач-
ку“ организују новогодишњу приредбу која 
је постала традиција и прилика да корисни-
ци покажу све што су научили у току годи-
не, али и начин да се захвале свим људима 
добре воље који су им помогли. 

ТРК „ЗЛАТИБОР“ ДЕЦИ С ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

НАШЕ МАЛО ЗА 
ЊИХ ЈЕ МНОГО
Поводом новогодишњих празника, запослени у 
Туристичко рекреативном центру Златибор, 

угостили су децу са сметњама у развоју  
из дневног боравка „Зрачак“ и уручили им 

новогодишње пакетиће 
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У просторијама библио-
теке „Љубиша Р. Ђенић“ 
у Чајетини одржана је 

прва обука за израду пројект-
них предлога и обезбеђивање 
средстава у оквиру пројекта 
„Партнерство у заједници – 
решење кризе“ који реализује 
удружење грађана „Златибор-
ски круг“ у сарадњи са општи-
ном Чајетина, са циљем да се 
пружи подршка представни-
цима рањивих група у локал-
ној заједници, а пре свега де-
ци са сметњама у развоју.                

Удружење грађана „Зла-
тиборски круг” из Чајетине 
је половином још новембра 
2022. почело реализацију јед-
ногодишњег пројекта   „Парт-
нерство у заједници – решење 
кризе“. У току трајања пројек-
та предвиђене су обуке за 
стручњаке из различитих об-
ласти са циљем побољшања 
квалитета живота особа са 
сметњама у развоју, посебно 
деце и њихових породица у пе-
риодима ванредних ситуација, 
пандемија и других криза.               

– Поучени искуством из 
претходних година дошли 
смо до тога да је важно обу-
чити све оне који раде са осо-
бама са сметњама у развоју и 
читаву заједницу и примени-

ти их да зa интегрисан и це-
ловит приступ који укључује 
све релевантне организације 
и институције, локалну упра-
ву и Удружења, како бисмо у 
свим сферама омогућили так-
вој деци да што лакше пребро-

де те кризне ситуације – објас-
нила је Весна Белчевић, ПР 
Удружења грађана „Златибор-
ски круг“. – Обука је намењена 
свим представницима локал-
них, јавних предузећа, удру-
жења и образовних институ-

ција. А њен садржај је писање 
предлога пројеката и обез-
беђивање средстава за оства-
рење програма који помажу 
деци са сметњама у развоју.                    

Обуку реализују стручњаци 
из Регионалне развојне аген-
ције Златибор у трајању од два 
дана, а тема је израда предло-
га пројеката   за побољшање 
положаја особа са сметњама у 
развоју на територији општи-
не Чајетина.                

– Циљ ове обуке јесте да сви 
полазници стекну основна 
знања како и где да пронађу 
одговарајуће позиве, како и 
на који начин да их читају, да 
упореде своје пројектне идеје 
а затим да их кроз методоло-
гију коју ћемо ми овде пред-
ставити, формулишу у кон-
кретан пројекат и тај пројекат 
предају потенцијалном дона-
тору и обезбеде средства за 
њих и тако решили одређене 
проблеме, не само за особе са 
сметњама у развоју, већ и за 
ширу заједницу – каже Дејан 
Нешевић из Регионалне раз-
војне агенције Златибор.                

Пројекат Партнерство у 
заједници се реализује кроз 
програм ЕУ ПРО Плус, који 
подржавају Влада Републике 
Србије и Европска Унија.  

ОД ИДЕЈЕ ДО ОСТВАРЕЊА

Подршка 
рањивим 
групама

Одржана прва обука у оквиру 
пројекта „Партнерство у заједници  

– решење кризе“

Помоћ  
најугроженијима

У понедељак, 30. јануара, одржана је и обука 
,,Инклузија и пружање подршке особама са 

сметњама у развоју (деци и младима) у време 
пандемија и других кризних ситуација“ за за-
послене у области социјалне заштите, као део 
пројекта „Партнерство у заједници – решење 
кризе“, који реализује удружење Златиборски 
круг у сарадњи са Општином Чајетина.

Поучени искуством из периода пандемије 
изазване вирусом Ковид-19, када је особама 
са сметњама у развоју била неопходна додат-
на подршка, чланови удружења су смислили 
пројекат чија реализација унапређују услуге 
социјалне заштите како би се нашао адекватан 
одговор за помоћ и подршку деци са сметњама 
у развоју у време ванредних ситуација.

Како каже Зорица Милосављевић, коорди-
наторка пројекта, обуке су намењене запосле-
нима у образовању, социјалној и здравственој 
заштити, локалној управи и родитељима и ста-
ратељима деце са сметњама у развоју. 

Већ је реализована обука за представнике 
локалне самоуправе и свих релевантних локал-
них институција и организација, а ова, друга 
по реду била је намењена радницима у Цен-
тру за социјални рад, личним пратиоцима деце 
са сметњама у развоју у образовним институ-
цијама и пружаоцима услуга социјалне зашти-
те у Чајетини.

У наставку пројекта предвиђена је изра-
да Протокола о пружању подршке особама са 
сметњама у развоју у општини Чајетина у пе-
риодима појачаних и специфичних потреба, као 

што су пандемије или неке друге ванредне си-
туације.  Неки од учесника управо реализова-
не обуке помагаће у процесу израде Протокола 
скупа са представницима релевантних локалних 
организација и институција, како би се обезбе-
дио систематски, интегрисан прилаз пружању 
помоћи деци са сметњама у развоју у Чајетини 
у периоду криза и ванредних ситуација.

Пројекат „Партнерство у заједници – ре-
шење кризе“ траје годину дана, а реализује се 
уз подршку Европске уније и Владе Републике 
Србије кроз програм ЕУ ПРО Плус.
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ЗЛАТИБОР НА КУЛТУРНОЈ МАПИ ЕВРОПЕ

Будуће уточиште 
уметничке елите

У Галерији Културног центра Златибор отворена је 
јануарска изложба слика арт-симпозијума „Сликарска 

душа истока“ оснивача Ђорђа Вукадиновића

Седамнаест слика које су настале на 
Међународном симпозијуму „Сли-
карска душа истока“, синоћ су изло-

жене у Галерији Културног центра Зла-
тибор. Ђорђе Вукадиновић, оснивач овог 
арт-симпозијума, каже да је то ретро-
спектива свега што је настало током по-
следња два симпозијума, која су одржана 
на Златибору, а у којима је учествовало 
38 врхунских уметника из девет земаља.                 

– Нема сликара који се не 
одазове на вашу планинску 
лепотицу, па смо направили 
комбинацију са Културним 
центром, ТО Златибор, општи-
ном Чајетина и са Радом Фи-
липовићем, са којим сам прво 
почео да сарађујем – рекао је 
Ђорђе Вукадиновић, сликар.               

Уметници су током борав-
ка на Златибору, поред добрих 
услова за рад, имали прили-
ку да упознају све природне лепоте овог 
места, али и да посете најатрактивније 
локалитете.        

– Златибор је увек најбоља инспира-
ција, не базирам се само да се раде кла-
сични пленери, отворено сликарство, већ 
тражим од људи да раде оно што најбоље 
знају. Ова изложба је везана само за Зла-

тибор, јер ту су слике које су тематски  
посвећене овој планини, Етно селу Си-
рогојно, водопаду Гостиље.          

Општина Чајетина препознала је и 
подржала рад Вукадиновића, а Ђорђева 
жеља је да једног дана Златибор предста-
ви и у културну лепотицу Србије.       

– Планирао сам прошле године да при-
редим Прво српско Бијенале уметности, 
али је то спречио продужени ковид и због 

тога сам све померио. Надам 
се да ће Златибор бити један 
од „саучесника“ мог Бијена-
ла где ћемо окупити велики 
број светских уметника, који 
би могао да доведе из света 21 
члана жирија, међу којима би 
било 12 ректора светских ли-
ковних академија.         

У претходних шест месе-
ци слике су биле изложене 
у Београду на води, Галерији 

„Штаб“, у Руском дому, у Културном цен-
тру Нови Сад, Српској читаоници „Лаза 
Костић“ у Сомбору, aли и у сликаревом 
родном селу Станишићи. 

У Галерији Културног центра Златибор 
сви заинтересовани посетиоци изложбу 
могу видети до 10. фебруара, сваког рад-
ног дана од 10 до 17 часова.  

ЗИМСКИ ПОЗОРИШНИ 
ФЕСТИВАЛ ЗА ДЕЦУ

Златиборска 
чаролија

Дечје позориште увек поред забаве и разо-
ноде носи важне поруке учећи децу врли-

нама шта значи бити добар, правичан, по-
штен, вредан... Кроз ову забаву најмлађа пу-
блика је открила магију позоришне уметно-
сти. За децу, била је то права златиборска ча-
ролија, интерактивани комади пуни заплета 
и динамике са смењивањем лутки и глумаца, 
која је пратила занимљиве приче главних ју-
нака јежића Жожо, ружног пачета и Васили-
се Прекрасне.

У уторак, 17. јануара, првог дана фестивала 
деца су имала прилику да уживају уз представу 
„Јежић Жожо“ позоришта за децу из Крагујевца, 
која је малишанима приказала колико је важно 
истрајати у својој различитости чак ако си необи-
чан за своје окружење. Онда је у среду гостовало 

Народно Позориште из Крушевца са представом 
„Ружно паче“ која помаже детету да савлада стра-
хове, прихвати различитост као квалитет који ће 
га обогатити преносећи му поруку да се само-
сталност, морална зрелост и укључивање у свет 
одраслих, могу постићи једино властитим дело-
вањем и преузимањем одговорности за своје по-
ступке. У оквиру фестивала изведена је и пред-
става „Василиса Прекрасна“ Народног позоришта 
из Ужица, едукативна прича која доказује да и 
појединац може променити свет набоље.

Најквалитетније представе с наших простора 
су изведене у присуству мноштва деце. Било је 
доста смеха, малишани су одушевљени предста-
вама и занимљиво костимираним глумцима са 
којима су остваривали интеракцију.

Организатори зимског позоришног фестива-
ла за децу „Златиборска чаролија“ су Општина 
Чајетина и Туристичка организација Златибор, 
са намером да ова манифестација прерасте у 
традицију, да и наредних година квалитетно ис-
пуни боравак деце на Златибору.

У четвртак, 19. јануара, завршен 
је зимски позоришни фестивал 
за децу „Златиборска чаролија“ 

који је одржан у позоришној 
сали Културног центра

Ђорђe  
Вукадиновић
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Гост библиотеке „Љубиша Р. 
Ђенић“ у Чајетини био је по-
знати писац за децу и ти-

нејџере. Његове књиге имају ве-
лике тираже и постигле значајну 
читаност код најмлађе публике, 
неочекивану и за писца, а мно-
ге од њих награђене су угледним 
књижевним наградама. Младој 
публици у чајетинској библио-
теци дружење са писцем било је 
занимљиво, а време уз скечеве и 
игре детектива је протекло брзо                   

Писати за можда најосетљи-
вију популацију, тинејџере, није 
ни лако ни једноставно. Али 
то већ дуги низ година успе-
ва Роберту Такаричу, а судећи 
по чињеници да његове књиге 
доживе и по више издања и да 
су награђиване многим прес-
тижним наградама, млади их 
и те како уважавају.                 

– Имао сам један велики 
драмски студио, али као што је 
познато, нема текстова за ти-
нејџере, па ако хоћете да ради-
те с њима, морате да напише-
те нешто. Тако је настала моја 
књига „Девојчице су јачи пол“. 

То је било 2004. или 2005. годи-
не и отада је кренуло све. Сада 
сам на бројци од седамдесетак 
књига, а већ деценију се прича 
да сам најчитанији, најтираж-
нији. За тираже знам, а за чита-
ност проверавам. Зато сам и до-
шао у Чајетину – рекао је писац.                  

На питање како бира теме о 
којима ће писати, каже:              

– Последња књига коју сам пу-
сао за „Лагуну“ је „Онлајн екскур-
зија“. То је стваран догађај. У пе-

риоду када нису могли да путују, 
једна наставница се досетила: 
учионицу ће претворити у ауто-
бус; ући ће, везаће се канапима 
као сигурносним појасевима, а 
онда ће им пустити телоп, и тако 
путовати, на пример до Палића... 
Јесте да ови моји јунаци нису 
стигли до Палића јер су се успут 
посвађали – каже са осмехом Ро-
берт, и додаје: – Значи, тема књи-
га је оно што ме окружује.                

У Чајетини, као и у многим 

другим местима, деца су се са 
омиљеним писцем искрено 
смејала ситуацијама у који-
ма се почесто и сама затичу, а 
учествовала су и у радионици 
које Такарич већ увежбано ради 
у оваквим дружењима, по књи-
зи „Траже се паметни детективи 
за откривање историје“ . За своје 
тачне одговоре, млади читаоци 
су на поклон добијали књиге .            

– Ја мислим да се сада више 
чита, чак и моје књиге – каже 
Такарич. – Има нешто што пи-
шем а што је посвећено хеу-
ристичкој настави, где их ја, у 
ствари, натерам да више пута 
прочитају текст како би прона-
шли грешку у њему. По томе ви-
дим да млади и даље читају.               

Гост библиотеке открио је да 
ради на новом роману чији је 
наслов „Срећан рођендан, мала 
кидаро“. Ако је одраслима реч 
„кидара“ непозната, нека остане 
тако, јер дошло је време нових 
жаргона које млада читалачка 
публика добро разуме, као што 
писац Роберт Такарич успева да 
разуме њих. 

Након представе „Каква ти је жена, 
такав ти је живот“, Драган Марин-
ковић Маца је по други пут насту-

пио у Дому културе у Чајетини са стенд 
ап комедијом „Маца глу“. Спајањем по-
зоришних представа „Махалац“ и „Ђевра-
сим Цвијан“, настала је комедија са доста 
елемената инпровизације. Како Маца ис-
тиче, инпровизација је највиши степен 
глуме јер захтева од глумца да буде апсо-
лутни господар сцене и простора.           

– Ова комедија је настала из варијан-
те монодраме и приповедања, људи воле 
да се насмеју, да се друже и слушају теме 
које нису тешке – рекао је Драган Марин-
ковић Маца. – Знам да сте духовити и да 

знате разумети шеге, шале, пошалице... 
Ово је заиста једна дивна публика и за-
довољство ми је што сарађујемо поново.  

Од 1994. године активан је глумац у те-
атру, у филмовима и серијама, а најзапа-
женији је у комедијама јер је то жанр који 
му најбоље лежи, а и људи су га заволели 
због изузетног смисла за хумор. На фил-
му је стекао посебно искуство играјући у 
француским и италијанским остварењи-
ма. У Француској је снимио десет, а у Ита-
лији четири филма, сарађујући са тамо 
најпознатијим глумцима.      

Колико позоришних премијера до сада 
има за собом, Маца одговара:           

– Одавно сам престао да бројим, али ми-

слим да је око 60 до 70 разних наслова и 
представа, што у улози глумца, што у улози 
редитеља. У наредном периоду биће лепих 
серија, филмова, комедија, има свега новог, 
али циљ ми је да постигнемо онај ниво као 
што је био „Врућ ветар“, и друге ствари које 
су биле сјајне као некад. Првенствено же-
лим да сам креативно задовољен, свеједно 
да ли на филму, серији, или на сцени, јер 
увек дам део себе и свака улога је оставила 
неки специфичан утисак на мене.            

Идеја за ову стенд ап комедију настала 
је из потребе аутора и извођача да сваком 
наступу додели аутентичност сопственим 
стилом, и кроз актуелне догађаје блиске 
публици. 

РОБЕРТ ТАКАРИЧ, ПИСАЦ ЗА ДЕЦУ

ЗЛАРИБОРСКИ ТЕАТАР

Живот је комедија
Драган Маринковић Маца је почетком јануара  

пред чајетинском публиком извео  
стенд ап представу „Маца глу“  

Деца и те како 
читају
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Признање 
нашем  

голману
Чајетинац Драган Росић добио је позив 

селектора Србије Драгана Стојковића 
Пиксија и успешно дебитовао у победи 
наше селекције 2:1 на пријатељској утак-
мици против Сједињених Америчких Др-
жава. У српској селекцији за ову акцију су 
играчи из Суперлиге Србије који су иско-
ристили прилику да се покажу. 

Росић је ове сезоне на голу „Радничког“ 
из Ниша био у седам утакмица у најјачем 
рангу српског фудбала, a нарочито се иста-
као одбранама на утакмици против „Црве-
не звезде“. У редове нишког суперлигаша 
је стигао у септембру након што му је исте-
као уговор са „Алмеријом#. Током боравка 
у Шпанији, овај двадесетпетогодишњи чу-
вар мреже је био на позајмици у „Албасе-
теу“, „Селти Б“ и „Фуенлабради“. Ово неће 
бити први пут да Росић задужује опрему 
са државним грбом јер је раније био члан 

млађих селекција, а бранио је и за младу 
репрезентацију на Европском првенству 
2019. у Италији.                

Репрезентативци су већ имали окупљање 
јер су аплицирали за визе у америчкој ам-
басади. Утакмица са репрезентацијом САД 
је одиграна 26. јануара у 4:00 ујутру по на-
шем времену.                

Позвани играчи. Голмани: Ђорђе Петро-
вић („Њу Ингланд“),  Драган Росић („Рад-
нички“, Ниш). Одбрана: Ранко Веселино-

вић („Ванкувер“),  Немања Стојић (ТСЦ), 
Немања Петровић (ТСЦ), Филип Дамја-
новић („Вождовац“), Марко Мијаиловић 
(„Вождовац“). Средина терена: Мирко То-
пић („Војводина“), Милош Пантовић („Во-
ждовац“), Владимир Лучић („Чукарички“), 
Лука Илић (ТСЦ), Лука Бијеловић („Спар-
так“), Марко Ивезић („Вождовац“), Вељко 
Симић  („Војводина“) и Никола Петковић  
(„Чукарички“).  Напад: Дејан Јовељић („ЛА 
Галакс“), Никола Штулић („Раднички“ Ниш).    

Седам чланова клуба „Рујно“, Аница Радибратовић, Јова-
на Аћимовић, Николина Тодоровић, Мирјана Станић, Вук 
Милосављевић, Јанко Гукић и Дарко Лазаревић полагали 

су за браон појас, предмајсторско звање у каратеу. Сви су били 
учесници националног карате кампа „Шумарице – 2023“, где су 
пред комисијом Карате федерације Србије успешно положили 
за виша звања и на тај начин крунисали досадашњи деветого-
дишњи рад и труд.                  

Поред изузетног наставка старијих чланова, истакли су се и 
млађи такмичари освојивши шест медаља на Трофеју Краље-
ва, 10. „Меморијал професор Милан Тошев – Тошке“ – Свето-
савски Куп.                    

На турниру је наступило десет чланова клуба, а златне медаље 
освојили су Никола Вуловић у категорији полетарци, класа Д, и 
Анђелија Аћимовић, полетарке класа Д, кате појединачно. Сре-
бром се окитила Емилија Брашанац која је се у финалу сусрела 
са Анђелијом. У истој категорији трећепласирана је Софија Ме-
ловић. Неда Шкодрић је у категорији класа ЦБ освојила бронзу. 
Први наступ у категорији кумите имао је трећепласиран Мило-
ван Бошковић, што је изузетан успех за први наступ у борбама.                 

Поред освајача медаља на том турниру су наступили и Ђурђа 
Марић, Војислав Аћимовић, Дарио Танасијевић и Уна Стакић.

КАРАТЕ КЛУБ „РУЈНО“

Богатија ризница медаља
Одличан наставак такмичарске сезоне 
уследио је за каратисте „Рујна“ одмах 

након новогодишњих празника
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Фудбалери Златибора по-
чели су припреме за про-
лећни део сезоне у Првој 

лиги Србије у којој тренутно за-
узимају последње место на табе-
ли. Састав који ће на пролеће по-
кушати да избори опстанак није 
превише измењен, а у клуб је за 
сада дошло шест нових играча.              

На теренима Швајцарије сне-
га је било таман толико да се 
испоштује традиција по којој 
фудбалери „Златибора“ зимске 
припреме почињу на белом по-
кривачу. Иако је екипа тренутно 
на последњем месту табеле у Пр-
вој лиги Србије, расположење на 
окупљању је било добро. На прву 
прозивку се јавило 24 фудбале-
ра, међу којима су и новајлије са 
суперлигашким искуством Ми-
лован Петровић и  Немања Илић, 
доведени су и Стефан Величко-
вић, Мислав Коморски,  Стефан  
Трипковић, Урош Ђерић, као и 
позанти повратници  Василије 
Јањић и Милан Јокић.             

– Увидели смо у првом делу 
првенства шта нам недостаје, да 
са младом екипом једноставно 
не можемо да се такмичимо у 
овом рангу, уз „Графичар“ смо 

били најмлађи тим – рекао је 
тренер Предраг Ристановић. – 
Довели смо неколико искусних 
играча и надам се да ћемо у дру-
гом делу првенства бити много 
бољи и изборити опстанак. Мис-
лим да ће то, уз играче који су 
остали, бити довољно.                  

Иако је Фудбалски савез Србије 
прошле недеље одредио суспен-
зију „Златибору“ због неизмире-
них дуговања, клуб је успео да ан-
гажује нове играче. Међу јесењим 
староседеоцима су играчи који су 
били носиоци игре попут  Масла-
ревића, Вјештице, Рмуша, Мило-
радовића, Чумића...                             

– Добра је атмосфера, стиг-
ли су нови играчи, видим да ће 
врло брзо да се уклопе – каже 
млади нападач Лука Чумић. 
– Очекује нас борба да оста-
немо у лиги, сигурно да неће 
бити лако, али да ћемо успети. 
Нисмо имали ни среће у пр-
вом делу, у неким утакмица-
ма је требало да освојимо чак 
и три бода или један, баш нас 
није хтело. Очекујем да нам 
та срећа дође и да остваримо 
циљ. Што се мене тиче, криво 
ми је што је испало да нисам 
дао више голова, можда ни-
сам био ни довољно сконцен-

трисан. Мислим да ће у другом 
делу све то да се врати и да ћу 
постићи довољно голова, али 
ни то није на првом месту, већ 
да останемо у лиги.              

Екипа ће до 31. јануара ради-
ти на Златибору, потом се као и 
ранијих сезона сели у топлије 
крајеве, у Бар, где ће провести 
15 дана. Популарни Златибо-
рац  је на 16. месту другог ран-
га српског фудбала са 15 бодова 
из три победе, шест ремија и 10 
пораза, а најближи су му „Рад“, 
„Лозница“, „Металац“ и „Раднич-
ки“ Нови Београд. Такмичење се 
наставља 25. фебруара.  

 ФК „ЗЛАТИБОР“ УОЧИ ПРОЛЕЋНЕ СЕЗОНЕ

Почетак мисије „Опстанак“

Седам планинарских друштава из Ср-
бије и Босне и Херцеговине, окупило  

се у недељу у центру Кремана. Шетња је 
организована у циљу обележавања Дана 
планинарског  друштва Александар Џаво-
вић. Стаза је била кружна укупне дужине 
од 15км. Водич је овога пута био је Дејан 
Томић.

Кренуло се из села Кремна до врха 
Стаменића Вис, на 1.210 мнв. Са чајетин-
ским планинарима било је 85 учесника из 
екипа: "Столац" Вишеград, "Вихра" Рудо, 
"Љесковац" Прибој, "Сунчевица" Ариље, 
"Маљен" Пожега, "Рујно" Ужице, "Омо-
рика" Ужице. Услед присуства магле у 
јутарњим часовима, није се најбоље от-
варао видик али су учесници могли да 
уживају у прелепим зимским призорима 
с обзиром да је већи део шуме био окован 
снегом и ледом.

Била је ово још једна активност ПД 
„Александар Џавовић“ које и у наредном 
периоду има у плану спровођење нових ак-
ција и дружења.

ПД "Александар 
Џавовић" у походу  
на Стаменића вис

У организацији ПД "Александар Џавовић" из Чајетине, 29.јануара, 
поводом дана Друштва, изведена је акција на Стаменића вис
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Одбојкашице „Златибора“ су одржавале тренинге после зимске паузе и припремале се за други 
део такмичења у Банка Поштанска штедионица Првој лиги Србије.                    

Чајетинке су са тренизима почеле у првим данима 2023. године, а од 8. до 15. јануара екипа је бо-
равила у Херцег Новом где је одиграла пријатељску утакмицу. Тим Станка Брашанца је у свом кон-
тролном мечу победила екипу „Албатроса“ са 3:0 у сетовима.                

Првенство је настављено две недеље касније, а први противник је била екипа „Лазаревца“ на до-
маћем терену, која је савладана резултатом 3:1. Да подсетимо да је екипа била и остала лидер так-
мичења са девет победа и три пораза, а следи их чак пет екипа с победом мање. Тај податак је важан 
јер ће се у највиши ранг српске одбојке пласирати две екипе. 
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ЗЛАТИБОР  – Српска 
боксерка Јелена Ја-
нићијевић освојила је ве-
черас титулу WBO про-
фесионалне шампионке 
Европе у полувелтер ка-
тегорији (до 63 кг), пошто 
је на Златибору савлада-
ла Немицу Сару Вејдман.
Меч је трајао 10 рунди, 
а судијска одлука била је 
једногласна у корист срп-
ске репрезентативке.                  

Јанићијевић је после 
европске бронзе на шам-
пионату у Будви прошле 
године, када је поста-
ла прва Српкиња са ме-
даљом на великим такми-
чењима, направила још 
један велики успех.

Победом на српској 
планинској лепотици, у 

првом профи мечу пред 
домаћом публиком, она 
је поред шампионског 
појаса Старог континета 
дошла и до пласмана на 
званичну ранг листу иза-
зивача шампионке света 

у профи боксу Иркиње 
Кети Тејлор, јавља Танјуг.                   

Спектакл од пет профи 
мечева, у организацији 
Балкан Боxинга, Боксерс-
ког савеза Србије, уз по-
кровитељство Туристичке 

организације Златибор, 
Општине Чајетина и Ми-
нистарства спорта прено-
шен је у директном ТВ пре-
носу на ТВ Арена Фајт за 
цео регион.                      

У уводним борбама 
Златиборске бокс вече-
ри боксовали су финали-
сти Златне рукавице 2022, 
али овај пут у професио-
налном боксу.                   

Ремизирали су Антонио 
Бисет (Куба) и Игор Ро-
гић у полувелтер катего-
рији, Алекса Марковић је 
нокаутом савладао Јоси-
фа Бијелића у лакотеш-
кој, Владимир Губаш је 
победио Ненада Јовано-
вића у полусредњој, као и 
Александра Рапајић у по-
лусредњој Николину Гајић. 

Још једно злато Златне планине
ДРУГИ O НАМА...  ПОЛИТИКА

Српска боксерка Јелена Јанићијевић постала је професионална шампионка Европе, 
емитовао је Танјуг, а пренела „Политика” као и остали медији 

Тријумфални почетак 

ОДБОЈКА: ПОСЛЕ ПРИПРЕМА У ХЕРЦЕГ НОВОМ НАСТАВЉЕНО ПРВЕНСТВО
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Тих седам дана било је веома за-
нимљиво за чајетински кошар-
кашки тим. Најпре се догодио 

изненађујући пораз од „Тамиша“ на 
домаћем терену, кад је Панчевци-
ма дозвољен преокрет од 18:0 у по-
следњој четвртини с веома лошим 
шутерским издањем. Ипак, тим Стра-
ина Недовића се у шампионском ма-
ниру уздигао у дербију ванредног 
кола и искупио против „Војводине“ у 
Новом Саду. Капитен Немања Протић 
је са 28 поена (уз 6 тројки) предводио 
екипу, а погоцима су га пратили Ђука-
новић и Ђуран, па се екипа 15. побе-
дом вратила на прво место.         

– Најбитније за наш тим је брза 
реакција после несрећног пораза од 
екипе „Тамиша“ коју нико није очеки-
вао, па сјајна и брза реакција екипе 
три дана касније кад је показали ка-
рактер и квалитет, односно реакцију, 
па све што је било лоше у тој утак-
мици поправили и подигли на доста 
виши ниво у следећем сусрету против 
„Војводине“, нимало лаког противни-
ка, већ једног од главних конкурената 
за сам врх табеле – изјавио је тренер 

„Златибора“. – Честитке момцима на 
сјајној игри и великом залагању, до-
број дефанзивној колективној игри 
одакле је све кренуло, и невероват-
ним нападачким даном целе екипе.       

У следећем мечу у Чајетину је до-
шао локални ривал „Слобода“ која 
је у промењивој форми. Ужича-
ни имају учинак од седам победа 
и једанаест пораза, а у претходном 
мечу су савладали „Нови Пазар“ уз 
добру партију Алексе Илића који је 

био најкориснији играч кола. У екипи 
искусног тренера Велимира Гашића 
су узданици бивши ужички играчи и 
некадашњи млади репрезентативци 
Капетановић и Миладиновић. Ина-
че, у првом делу сезоне „Златибор“ 
је победио у Ужицу.        

– Оно што је њихов квалитет је 
млада екипа која дефанзивно игра 
на високом нивоу свих 40 минута, 
имају јаку одбрану без обзира на ре-
зултат и добру офанзивну транзицију, 
трче сјајно и дефанзивно и офанзив-
но, веома су агресивни, имају добре 
појединце и свој ритам који ће овде 
играти без обзира да л` ће бити ми-
нус пет или плус петнаест, као да им 
је свеједно – нагласио је Недовић. – 
Да бисмо ту утакмицу добили, све оно 
што будемо договорили и што буде-
мо припремили, морамо да пренесе-
мо на терен, и да на поприште изађе-

мо максимално агресивно са јаком 
енергијом, а ако буде тако, мислим 
да ћемо бити врло близу победе.        

Чајетинској публици се други пут 
представио Антонио Вудс, последње 
појачање, Американац који се враћа 
с паузе због повреде након играња у 
Румунији и колеџу Пенсилванија. Већ 
је играо три утакмице за „Златибор“, и 
каже да овдашњу кошаркашку зајед-
ницу осећа као велику породицу.         

– За почетак желим да захвалим 
свима на прелепом дочеку, од пред-
седника до навијача – рекао је Вудс. 
– Прихватили су ме пуна сеца и ра-
ширених руку као да сам од почет-
ка сезоне ту, што ми много помаже у 
повратку кошарци. Очекујем да ура-
дим све што могу да помогнем. Ја сам 
победник и желим да цео тим прави 

успехе. Знам да су прошле године 
освојили и АБА2 и српску лигу па же-
лим да се та традиција настави и по-
могнем колико могу. Ја сам играч који 
обожава навијаче и атмосферу, а тим-
ски сам играч било да играм одбрану 
или организујем игру. Не марим чак 
ни да постижем кошеве, само желим 
да тим победи, што ми је мотивација 
целог живота.    

КК „ЗЛАТИБОР” НАСТАВЉА СА ДОБРИМ ИГРАМА

Повратак на трон
Локалним дербијем у 19. колу Адмирал бет КЛС против „Слободе“ настављен је низ 

узбуђења за чајетински тим који је поново на челу домаћег првенства

Пораз од бањалучког „Борца“
Четврти турнир АБА2 лиге за кошаркаше „Златибора Голд гондоле“ 

почео је поразом. Изгубили су од бањалучког „Борца“ резултатом 88:95 у 
осмом колу НЛБ АБА2 лиге, у првом мечу турнира који се игра управо у 
Бања Луци. Пораз од домаћина је за чајетински тим други у регионалном 
такмичењу. Утакмица с великим бројем поена је решена у последњој део-
ници кад је „Борац“ са неколико тешких шутева дошао до кључне разлике.  

Поново лидер
Кошаркаши „Златибора 

Голд гондоле“ победили су 
екипу „Колубаре“ у гостима ре-
зултатом 98:74 у 16. колу Ад-
мирал бет Кошаркашке лиге 
Србије и тако дошли на прво 
место табеле.        

Чајетински тим је трећу 
деоницу добио са 16 поена 
разлике и тако прокрчио пут 
убедљивој победи која је до-
нела повратак на лидерско 
место, а за Златибор су згодно 
пали порази „Металца“ и „Ди-
намика“ у истом колу. Екипа 
Страјина Недовића је имала 
најбољи тројкашки учинак у 
лиги у овој рунди јер је погоди-
ла 14 тројки из 29 покушаја, од 
чега девет у другом полувре-
мену, уз 48 одсто успешности.  

Протић решио дерби          
Кошаркаши „Златибора Голд гондоле“ победили су „Војводину“ са 81:73 

у 18. колу Адмирал бет Кошаркашке лиге Србије на гостовању. Тријумфом 
у дербију чајетински тим је поново заузео прво место на табели.          

Меч у Новом Саду је обиловао резултатским налетима оба тима који 
су пружили добру игру у телевизијском дербију. Екипа Страјина Недо-
вића је меч преломила у последњој четвртини када је убацила осам 
тројки. „Златибор“ је на овом мечу имао 48% успешности за три поена 
чиме се искупио за лоше издање на домаћем терену против „Тамиша“.                 

Јунак победе био је капитен Немања Протић са 28 поена уз 6/12 за три 
поена који је био нерешив проблем за бекове „Војводине“. По 15 поена 
убацили су Филип Ђуран и Бранко Ђукановић. У шестом поразу екипе 
„Војводине“ 19 поена је постигао Душан Беслаћ.  

Детаљ са меча  
против „Слободе“

Победа против 
Пелистера

Кошаркаши Златибора Голд 
гондоле победили су Пели-
стер са 75:69 у 10. колу НЛБ 
АБА2 лиге у последњем мечу 
турнира у Бања Луци. Чаје-
тинци су против македонског 
представника дошли до сед-
мог тријумфа у регионалном 
такмичењу, и тако бањалучки 
турнир завршили са победом 
и два пораза. 


