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Лет у високо друштво

МИЛАН СТАМАТОВИЋ О АГРОБИЗНИС ЦЕНТРУ   

Само удружени 
идемо напред

МИ СМО 
ШАМПИОНИ
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МИЛАН СТАМАТОВИЋ О АГРОБИЗНИС ЦЕНТРУ   

Само удружени  
идемо напред

Планирамо да удружимо наше пољопривреднике по принципу 
акционарских друштава, у којима би у првом моменту Општина  

била већински власник, а касније би полако препуштала  
већински део акција самим произвођачима
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Председник Општине 
Чајетина је говорио 
о Агробизнис центру 

који ће ускоро заживети у 
пуном капацитету, а посеб-
но је истакао оно што уве-
лико функционише: то је 
машински прстен за који је 
Општина у протеклој години 
издвојила 50 милиона ди-
нара. У оквиру тог програ-
ма набављена је комплет-
на механизација за обраду 
пољопривредног земљишта 
која ће бити доступна свим 
пољопривредницима на те-
риторији општине Чајетина 
по приступачним условима.               

На питање да ли ће и како 
житељи околних места моћи 
да користе механизацију, 
Стаматовић је одговорио:    

Задруга као акционарско 
друштво

– Ми готово десет година 
радимо на пројекту који се 
односи на развој пољоприв-
реде и сточарства у нашем 
крају, што ће сигурно имати 
вишеструк значај, јер Агро-
бизнис центар, како је наз-
ван, биће и регионалног 
карактера. Трудимо се да 
заштитимо географско под-
ручје и сачувамо мале про-
извођаче који живе и раде 
на овим просторима. А је-
дини начин да их мотиви-
шемо да остану и да што 
лакше дођу до свог произ-
вода и тржишта, јесте упра-
во ова модернија варијанта 
земљорадничких задруга. 
Планирамо да удружимо 
наше пољопривреднике по 
принципу акционарских 
друштава, у којима би у пр-
вом моменту Општина била 

већински власник, а кас-
није би полако препуштала 
већински део акција самим 
произвођачима. Свесни смо 
да је на почетку потребно 
да се озбиљније укључимо 
и да више радимо на томе 
да овај начин организо-
вања пољопривредне про-
изводње и сточарства при-
ближимо сељаку. Важно је 
да их мотивишемо да се уд-
руже, јер само на тако могу 
лакше да живе, да се лакше 
организују. Наш пољоприв-

редник треба да буде госпо-
дин, а не као до сада да ради 
од јутра до сутра, да нема го-
дишњи одмор, па чак ни па-
узу. Уз овакву нашу подршку 
били би боље организовани, 
те би и лакше производи-
ли. Важна је и заштита гео-
графског порекла произво-
да чиме би и контролисали 
производе, од њиве, до тр-
пезе. Замисао је да се орга-
низује органска производња, 
да заштитимо производе, јер 
наше подручје није загађе-

но, чиме шаљемо поруку 
да ова земља, ваздух и вода 
нису на продају. Остаће на-
шим аутохтоним произвођа-
чима јер су то радили веко-
вима њихови преци, а сада 
би било добро да наставе и 
њихови потомци.       

Добродошла туђа  
искуства

Пратили смо позитив-
на искуства економски раз-
вијених земаља са којима 
сарађујемо дужи низ годи-
на. Били смо на студијским 
путовањима код њих, виде-
ли како се они организују и 
схватили да је много памет-
није да ми уложимо у меха-
низацију, да је одржавамо, 
региструјемо. Све трошкове 
у том смислу преузела би 
локална самоуправа или др-
жава. Ово је  пример где ћемо 
субвенционисати пољоприв-
реднике и давати машине на 
услужно коришћење по вео-
ма повољним ценама. Када 
радите са локалном самоу-
правом, имате сигурност и 
ово ће бити сигурно добар 
начин да се помогне локал-
ним пољопривредницима. 
Када кажемо да је пројекат 
регионалног карактера, то 
подразумева да ће и про-
извођачи из околних места 
моћи да користе нашу меха-
низацију под повољним ус-
ловима утврђеним од стране 
стручних служби. Жеља нам 
је да се шири наша идеја. Ми 
смо мали, мала је и Србија, 
па ако не кренемо озбиљ-
није да се удружујемо и про-
ширујемо капацитет и про-
изводњу, не можемо имати 
профит, нема напретка. 

Наш пољопривредник треба да 
буде господин, а не као до сада 
да ради од јутра до сутра, нема 

годишњи одмор, па чак ни паузу

Речи Милана Стаматовића илустровао је својом изја-
вом Марко Марић, директор „Златиборског еко аграра“
– Оснивање Агротехничког центра општине Чајети-
на показује искрену намеру и озбиљно опредељење 
да се подржи развој пољопривреде на својој терито-
рији. Концепт има врло озбиљну научну потпору, па 
је избор машина набављаних у оквиру Агротехничког 
центра вршен на основу потреба наших пољопривред-
ника и конфигурације тла. Када је реч о изнајмљивању 
машина за пољопривреднике цене ће бити повлашће-
не. У прилог томе је и податак да смо ми препоручену 
цену механизатора који се баве овим послом, значајније 
субвенционисали са 30 до 40 одсто. Имамо 25 услуга 
које потпуно покривају све пољопривредне делатно-
сти у нашем крају. Идеја је да почнемо локално, код 
нас, али модел је примењив и регионално, као и на на-
ционалном нивоу.

Научна потпора
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ИСПОВЕСТ ДРАГОША ТОКОВИЋА ИЗ ЈАБЛАНИЦЕ

Како сам се  
вратио селу

Скромно породично газдинство Токовић скрасило се у Јабланици, а сарадњу 
с млекаром Наша Златка има од самих почетака њеног пословања, што их је 

подстакло да унапређују своје домаћинство и пословање

ПД "Златиборски еко 
аграр" је у четвртак 
10.03. организовао за 

произвођаче млека који су у 
процесу конверзије за про-
изводњу органског млека 
посету првој органској фар-
ми млека у Србији у Чуру-
гу. У посету Чуругу је ишло 
6 произвођача са територије 
општине Чајетина.

"Ово је дивна прилика да 
наши коминтенти са Злати-
бора упознају наше комин-
тенте из Чуруга и разме-
не своја искуства.Колеге из 
Чуруга су пионири у орган-
ској производњи млека код 
нас и мислимо да ће њихово 
искуство за фармере са Зла-
тибора бити драгоцено, то 
је рекла Марија Вукосав из 
овлашћене сертификацио-
не куће. Истина је да се овде 
ради о једној великој и ор-

ганизованој производњи са 
2450 грла , а да су са Златибо-
ра мали индивидуални про-
извођачи али оно што Зла-
тиборцима даје предност у 
старту је нетакнута природа, 
готово целогодишња паша 
и наравно сигуран пласман 
захваљујући општини Чаје-
тина. Нама је задовољство 
што можемо да будемо спо-
на између ових произвођа-
ча." сертификациона кућа за 
органску производњу.

Скромно породично газ-
динство Токовић скрасило се 
у Јабланици, а сарадњу с мле-
каром Наша Златка има од 
самих почетака њеног посло-
вања, што нас је подстакло да 
унапређујемо наше домаћин-
ство и пословање.

Наиме, од 2016, после 
више година живота у 
градском окружењу, пос-

Посета највећој, првој фарми органског мелка у Србији  
која се налази у Чуругу, проширила нам је видике
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ветио сам се интензивном 
обнављању и улагању на 
очевом домаћинству кре-
нувши са изградњом мини 
фарме и пратећих садр-
жаја, затим куповини ме-
ханизације и свега осталог, 
што се из године у годину 
наставља.

Незавидна ситуација 
нам се обрушила на гла-
ве последњих годину дана, 
не само нас, мале фарме-
ре, већ и прерађиваче мле-
ка. Па ипак, наша општина 
и управа Еко Аграра нису 
прекидали сарадњу иако је 
рентабилност угрожена због 
удаљености села и свеукуп-
ног стања.

Хвала им за подстрек
У прошлој години смо 

имали можда и пресудан 
момент, кад смо били на 
озбиљној недоумици – шта 
даље? Али, посета дирек-
тора Марка Марића и Бебе 
Лучић, који су нам лично 
дошли у домаћинство „на 
ноге“, распршила је све ди-
леме да ли наставити даље. 
Сама по себи, посета једном 
тако скромном домаћин-
ству била је велики корак у 
будући заједнички напре-
дак. Исцрпљени сталним 
улагањима и великом тру-
ду које захтева ова грана 
пољопривреде, тог пролећ-

ног дана уз кафу у дворишту 
наше куће започели смо раз-
говоре о преласку са конвен-
ционалне у органску произ-
водњу млека, што је за нас 
пре тога била пука машта-
рија. Та њихова идеја нам 
је улила снагу да наставимо 
са улагањима и без премиш-
љања потпишемо неопходне 
уговоре о правилима орган-
ске производње. 

Као и на сваком почетку, 
разни су изазови и проме-
не пред нама, али уз так-

ву подршку, а надасве при-
чу која има смисла за наш 
прелепи планински крај, оп-
цију органске производње 
доживљавам као модел 
који може задобити векику 
пажњу и произвођача и пот-
рошаца, како на самом Зла-
тибору, тако и шире, и пону-
дити перспективу селу као 
што је Јабланица. Недавна 
посета највећој, првој фар-
ми органског мелка у Србији 
која се налази у Чуругу, про-
ширила нам је видике у тој 

области и открила техничке 
детаље сарадње са тим ги-
гантом. 

Разбуђене емоције
Све ово доживљавам ве-

ома емотивно и с великом 
жељом да успе, и не само 
из личног угла, већ пре све-
га због безусловне љубави 
према селу до ког ми је свим 
срцем стало, које нажалост 
дели судбину већине села у 
Србији из којих млади одла-
зе у градове. Убеђен сам да 
ће ова замисао прометити 
свест, да ћемо уз њу и подрш-
ку нашег Еко Аграра моћи да 
се изборимо за опстанак на-
ших села, и заједничким сна-
гама подржати такве идеје. 
Дубоко сам убеђен да је овим 
пројектом са органском про-
изводњом, започето ново, 
модерно писање историје 
златиборског краја, и да ће 
ова идеја доживети огромне 
успехе у пољопривреди и 
сточарству, које смо увелико 
постигли у области туризма 
и угоститељста, у које сам 
такође укључен дуже од две 
деценије као  професионал-
ни музичар. Остаје ми само 
да пожелим срећу и успех у 
даљем раду комплетном Еко 
Аграру на челу са директо-
ром Марком Марићем, мле-
кари Наша Златка и, нарав-
но, нашој Општини Чајетина.

Након организоване посе-
те Чуругу, Милош Дучић 
је своје утиске описао у 
неколико реченица:
– Посета овој фарми са 
више од две хиљаде грла 
подсетила ме је на нека-
дашњу фарму на Злати-
бору у којој сам радио 
цео радни век и научио 
све што се тиче говедар-
ства и производње мле-
ка. Сада сам мали индиви-
дуални произвођач који 
је ушао у процес произ-
водње органског млека, 
а ова посета ми је показа-
ла да је таква производња 
могућа.
Хвала људима из Екоа-

грара који су нам изашли 
у сусрет и повели нас да 
видимо фарму у Чуругу. 
Велика је ствар што нам је 
општина омогућила пла-
сман органског млека и 
дала ветар у леђа да кре-
немо у ту производњу.

Добра искуства
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ВИЗИЈА 2022.

Увек више  
и боље

Инфраструктура је огледало посвећености локалне 
управе и окружењу, и грађанима,  и бројним 

гостима, о чему је за „Златиборске вести“ 
 говорио Арсен Ђурић

У 2022. години планирано је 295 милиона 
динара за изградњу нових путева и улица, 
и додатних 70 милиона за реконструкцију 

постојећих, али и 40 милиона за постављање јав-
не расвете – започео је излагање о плановима 
Чајетине за текућу годину председник Скупшти-
не општине, па наставио:                          

– Са првим данима пролећа завршава се тен-
дер за изградњу путева и улица на територији 
општине Чајетина, први од неколико у овој го-
дини, а вредности већој од 150 милиона дина-
ра. Предвиђена је и изградња око 32 киломе-
тра нових путева у свим месним заједницама. 
Истовремено, завршава се и тендер за рекон-
струкцију и санацију путне мреже у вредности 
од око 40 милиона динара, што је такође први 
за поменуту намену.                           

Остало је посла на асфалтирању из прошле 
године. Очекујемо да ћемо већ наредних дана 
почети са радовима на пресвлачењу улице кроз 
Мачкат и оних поред Дома културе у Чајетини, 
али и на крпљењу и санацији ударних рупа на-
сталих ове зиме на територији читаве Општи-
не. У наредном периоду асфалтираће се улице 
од хотела „Торник“ до Пасареле према споме-
нику на Шуматном брду, тачније до магистрал-
ног пута и Улице спортова од хотела „Олимп“, 
поред спортске дворане на Златибору. Сред-
ствима инвеститора биће асфалтиране Крфска, 

Улица Дринске дивизије, Проте Симић, 
Нарциса, Брегови и Рујанска.               

Комунално јавно предузеће Златибор 
већ је почело с изградњом нових паркинг 
места у Чајетини. Тренутно се изводе радо-
ви на припреми терена за паркинг простор 
на две локације, иза Дома културе и иза Спа 
центра „Ива“. Врши се ископ и одвоз вишка 
материјала ради нивелисања терена скупа са 
припремом за следућу фазу – насипање там-
пона, а затим и асфалтирање. На тај начин 
проблем паркирања у Чајетини биће дели-
мично решен, будући да ће се добити око 80 
нових паркинг места – 50 иза Дома културе и 
30 иза Спа центра – али разматрамо и друге 
могуће локације. У наредном периоду, на Зла-
тибору ће, такође, бити опредељен додатни 
простор за изградњу нових 100 паркинг места.                             

Расписан је тендер за постављање јавне рас-
вете чија је вредност око 40 милиона динара, 
па већ крајем априла очекујемо почетак радо-
ва у Чајетини и на Златибору, али и у сеоским 
месним заједницама.                 

Почели су и радови на насипању путева у се-
оским месним заједницама а Комунално јав-
но предузеће већ увелико ради на уређењу 
самог Златибора и Чајетине – закљу-
чио је набрајање планираног Ар-
сен Ђурић.

Радови на припреми терена за паркинг простор на две локације, иза Дома културе
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Златиборска гондола, упркос хладном 
времену, бележила је одличне резул-
тате и у марту. За то је заслужна и 

неочекивано продужена зимска сезона, 
која је због снежног покривача измамила 
велики број туриста и љубитеља снега. Уз 
долазак топлијих дана, зимска сезона по-
лако остаје за нама и то нам даје простора 
за мало сумирање резултата.

Ови резултати, као уосталом и сви 
резултати из претходне године, дали 
су одличну увертиру за представљање 
понуде златиборске златне гондоле на 
oвогoдишњем 43. Међународном сајму 
туризма у Београду – најзначајнијој ту-
ристичкој манифестацији у земљи и југо-
источној Европи – који је била на програ-
му од 24. до 27. марта 2022.

Од сна до јаве
После једногодишње паузе Сајам тури-

зма је одржан с циљем опоравка и обнове 
туристичког амбијента, као и промоцији 
трендова и иновација које ће обликова-
ти будућност туристичке индустрије. Под 
слоганом „Између планина и мора“, уз 
домаће излагаче, окупили су се из они 
из традиционално туристичких земаља 
попут Грчке, Турске, Црне Горе, Египта, 
Русије, Туниса, Северне Македоније, Бу-
гарске, Румуније, Мађарске, Словачке, 
Малезије…

Голд гондола је до сада више пута 
учествовала на сајму као пројекат у 
најави, док је ове године први пут по-
носно учествовала као већ добро знана 
туристичка атракција и већ сада један од 
симбола Златибора. За посетиоце омиље-
ног туристичког догађаја током четири 

дана понуђена је могућност ексклузив-
них сајамских погодности за путовање и 
одмор, али и дегустацију најбољих вина, 
ракија и гастрономских специјалитета 
нашег поднебља. Тим поводом је и Голд 
гондола организовала интересантну на-
градну игру у којој су могли да учествују 
посетиоци сајма и љубитељи гондоле и 
Златибора. 

Поглед у будућност
Поред овог маркетиншког дела посло-

вања, није запостављен ни технички део, 
нити будући планови овог предузећа ве-
зани за унапређење саме инсталације. 
Већ у мају се очекује прва већа инвес-
тиција која се, током претходне године, 
показала збиља неопходном. У плану је 
набавка додатних 18 кабина што ће знат-
но растеретити гужве које су биле карак-

теристичне у претходним сезонама. То се 
показало као тренутно једини недоста-
так, па је руководство ЈП „Голд гондола 
Златибор“ заједно са општином Чајетина 
већ неко време разматрало идеју о наба-
вци додатних кабина. Након доношења 
коначне одлуке, приступило се поступку 
јавне набавке и поручивању кабина које 
ће већ маја испоручити произвођачи и 
инсталатери опреме из француске ком-
паније „Пома“. Време предвиђено са ин-
сталацију и монтирање кабина ЈП “Голд 
гондола Златибор” искористиће и за не-
колико планираних надоградњи система 
који ће унапредити сам поступак рада. 
Планирано је да радови буду завршени 
у другој половини јуна како би све било 
спремно за почетак летње сезоне, када 
ће моћи да се виде ефекти повећања ка-
пацитета.

ЗЛАТНОМ ГОНДОЛОМ ДО 43. МЕЂУНАРОДНОГ САЈМА ТУРИЗМА

Лет у високо друштво
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ПРИЈАТЕЉИ ИЗ ШВЕДСКЕ У РАДНОЈ ПОСЕТИ ЧАЈЕТИНИ

Подршка на путу  
у будућност

Пред све већим изазовима свака помоћ је добродошла, а нарочито ако је искрена

У среду, 16. Марта, у Чаје-
тини је  одржан саста-
нак челника општине 

Чајетина са представницима 
Сталне конференције градо-
ва и општина, Шведском асо-
цијацијом локалних власти 
и региона, КЈП „Златибор“ и 
ЕИСП 2 програма, уз учешће 
представника амбасаде 
Шведске. На овом састанку је 
било речи о пакету подршке у 

области управљања отпадом 
коју је општина Чајетина до-
била од Владе те пријатељске 
нордијске краљевине. У ок-
виру серије радионица на 
тему управљања отпадом и 
увођења примарне селекције 
отпада код нас које се реа-
лизују кроз програм „Подрш-
ка локалним самоуправама 
на путу ка ЕУ – Друга фаза”, 
одржан је састанак председ-

ника општине Чајетина са 
представницима Шведске 
амбасаде, Шведском асо-
цијацијом локалних власти 
и региона, Сталне конфе-
ренције градова и општина 
и представницима КЈП „Зла-
тибор“ као носиоца пројекта.              

Обраћајући се присут-
нима, Милан Стаматовић, 
председник општине Чаје-
тина је рекао:

– Много смо научили са 
студијских путовања, али и 
кроз подршку од вас. Корис-
тим ову прилику да захва-
лим на овој сарадњи, али и 
да истакнем да смо се и ми 
трудили да са скромним ре-
сурсима пратимо сва дос-
тигнућа у одлагању чврстог 
отпада. Мислим да смо на 
правом путу и да ове годи-
не очекујемо прве резултате 
са почетком рада рециклаж-
ног дворишта. Надам се да ће 
и друге локалне самоуправе 
схватити значај одлагања 
чврстог отпада на законом 
предвиђен начин. Верујем 
да ће се наша успешна са-
радња наставити и у наред-
ном периоду, да ћете нам и 
убудуће помагати. Поред фи-
нансијских средстава која су 
омогућена пројектом, од изу-
зетног значаја нам је подрш-
ка у едукативном смислу и 
на томе смо захвални.  

Докле се стигло
– У Чајетини смо да бисмо 

испратили напредак пројек-
та који се тиче управљања 
чврстим отпадом, да видимо 
како се све одиграва на тере-
ну и да из прве руке стекне-
мо утиске о његовом напрет-
ку – изјавила је Карин Мек 

Обилазак локалитета где се припрема инфраструктура за примарну селекцију 
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Доналд, шефица Одсека за 
развојну сарадњу у амбаса-
ди Шведске. – Наша посета 
укључује и посета локалите-
та на којем се припрема ин-
фраструктура примарне се-
лекције у оквиру Стратегије 
управљања чврстим отпадом.                

Ово је година у којој се у 
Чајетини остварују актив-
ности предвиђене планом, 
као што су едукативне ради-
онице, изградња централне 
компостане и рециклажног 
дворишта, увођење примарне 
селекције отпада као и про-
мене тарифног система ради 
одрживог управљања отпа-
дом на нашој територији.            

– Реч је о заиста великом 
кораку који је наша локална 
самоуправа направила, или 
тек намерава да направи, са 
почетком примене примар-
не селекције отпада – рекла 
је Вера Благојевић, координа-
тор пројекта и додала: – Није 
лако променити комплетан 
систем управљања отпадом у 
општини одједном! То је иза-
зов, како кажу наши шведски 
консултанти, али они верују у 
нас. А доста тога смо урадили 
и унапред. Очекују нас сада 
и радионице са управници-
ма стамбених зграда, са аген-
цијама за одржавање апарт-
манских здања на Златибору, 
као и мноштво радионица 
са различитим категоријама 
грађана.         

Све већи изазови
Да је доста урађено на реа-

лизацији пројекта потврђује 
и шведски експерт у области 
управљања отпадом. Међу-
тим, Чајетина ће се, нагла-
сио је Пер-Олоф Халберг, у 
наредном периоду суочити 
са још већим изазовима:          

– Једно од главних про-
блема, како ја видим, је ве-
лики број и проток туриста 
у насељима Чајетина и Зла-
тибор. Овај проток туриста у 
толиком броју представља 
проблем зато што овај вид 
примарне сепарације још 
није заживео у другим де-
ловима Србије па сви који 
долазе у ову средину морају 
пре свега да науче те поступ-
ке и прилагоде понашање.              

Део састанка био је пос-
већен истраживању задо-
вољства корисника комунал-
них услуга, припреми плана 
одрживе урбане мобилно-
сти и сарадњи са Програмом 
подршке инфраструктурним 
пројектима заштите животне 
средине – ЕИСП 2, који такође 
финансира Шведска. Након 
овог састанка, организована 
је и посета будућим локација-
ма рециклажног дворишта 
и компостане, и изграђеној 
трансфер станици и реци-
клажним двориштима.           

Општина Чајетина има-
ла је срећу да јој у исто вре-
ме буду одобрена два швед-
ска пројекта. Први, који се 
односи на помоћ локалним 
самоуправама на путу ка ЕУ 
у области заштите живот-
не средине, и други везан за 
примарну сепарацију отпада, 
којим је нашој општини обез-
беђена опрема: аутосмећар 
запремине 16 кубних мета-
ра, 5.936 канти запремине 
240 литара за суву фракцију 
отпада и 40 жутих контејне-
ра за стакло запремине 1,1 м 
кубних. Оба пројекта дошла 
су у право време, озбиљно је 
приступљено управљању от-
падом, те се очекује да ће тако 
и бити приликом примене у 
пракси.                  

За чистије окружење
Током вишедневног боравка шведских експера-

та, за запослене из различитих сектора у КЈП „Зла-
тибор“ одржане су едукативне радионице на тему 
управљања отпадом и увођења примарне селек-
ције. Било је речи и о промени тарифног система 
ради одрживог управљања отпадом на територији 
Чајетине. Вршено је поређење садашњих и будућих 
прихода и расхода, јер се ниједна ставка не жели пре-
пустити случају.          

– Колега и ја већ четири године радимо на овом 
пројекту, и сваки пут када дођемо овамо  будемо из-
ненађени како пројекат све више напредује, од пр-
вих радионица до данас – истакао је Јохан Енглунд, 
стручњак у области управљања отпадом. – Разра-
дили смо моделе за већи капацитет, и када одемо 
сви који су били укључени у пројекат моћи ће све да 
обаве сами, почевши од сортирања отпада,  па све до 
остваривања прихода који ће се даље улагати у еко-
логију, ради чистије природе и окружења.                 

Комунално јавно предузеће „Златибор“ у наредном 
периоду очекује пуно рада на примени и реализацији 
свих  планова.  Поред јачања људских капацитета и 
компетенција запослених, упоредо се обавља набав-
ка нових комуналних возила и опреме. Након недав-
но добијене аутосмећаре коју је донирала шведска 
Влада, из сопствених средстава набављено је још 
једно возило за прикупљање комуналног отпада, ка-
пацитета 8 м3. Осим тога, Предузећу је испоруче-
но 10 великих контејнера од по седам кубика и 100 
пластичних од 1,1 м3, што представља само део на-
бављене опреме.  

Нова аутосмећара
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КЈП „ЗЛАТИБОР“: ПОДИЗАЊЕ ЕКОЛОШКЕ СВЕСТИ      

Упознајте „Нарцису“ и 
„Златиборца чистунца“
Идејна решења за израду маскоте примарне селекције отпада, као плод сарадње 
комуналаца са Еко одбором и ученицима Основне школе „Димитрије Туцовић“            

У оквиру Међународног програма 
Еко-школе, Основна школа „Ди-
митрије Туцовић“ из Чајетинеје у 

сарадњи са КЈП ,,Златибор“ расписала 
је у претходном периоду ликовни кон-
курс за израду идејног решења маско-
те примарне селекције отпада коју по-
креће локално комунално предузеће. 
На  трећој седници Еко одбора награђе-
ни су ученици најбољих радова. Циљ 
конкурса је био да маскота занимљи-
вим изгледом и именом заузме зна-
чајну улогу у доприносу свих промо-
тивних и едукативних активности на-
ведених тема, а да ученици од најра-
нијег узраста развијају свест о заштити 
животне средине.         

– Млади су најчешће користили мо-
тиве онога што препознају на Злати-
бору, јелкице, веверице и цвеће, фло-
ру и фауну овог краја, па су прво место 
освојили „Нарциса“, девојчица у обли-
ку нарциса и „Златиборац чистунац“ 
– рекла је Јагода Јеремић, наставница 
српског језика и чланица Еко одбора. – 
Наградили смо шест ученика старијих 
разреда Основне школе „Димитрије 
Туцовић“ из Чајетине и Златибора, по 
двоје у свакој категорији. 

А награђени су радови Анђеле Петко-
вић, Јоване Кузељевић, Анђеле Кузеље-
вић, Тодора Новаковића, Теодоре Ми-
лић и Немање Спасојевића. Конкурс је 
још једном потврдио одличну сарадњу 
школе и КЈП „Златибор“ Чајетина.            

– Ова конкурсна активност се спрово-
ди од почетка наше кампање едукације 
у оквиру пројекта примарне селекције 
отпада – објаснила је Вера Благојевић из 
КЈП „Златибор“ Чајетина. – Анализира-
ли смо неко време шта је то са чим ћемо 
наступити, па смо дошли до закључка 
да је најбоље да једна од првих актив-
ности буде управо избор маскоте при-
марне селекције, која ће све асоцирати 
на ову тему. Захваљујући талентованим 
ученицима и наставници Даници Јев-
тић Шишовић идеје већ имамо, остаје 
нам да донесемо коначну одлуку која ће 
маскота подржати и употпунити наше 

едукативне активности. Настављамо с 
радионицама едукације запослених, а 
посебно непосредних извршилаца који 
ће бити распоређени на сакупљању от-
пада ради његове примарне сепарације, 
па променом тарифног система и цен-
тралном компостаном на Златибору.             

О оном што је до сада остварено гово-
рила је Зорица Милосављевић, коорди-
наторка Еко школе:         

– Имамо два пројекта од којих је је-
дан завршен, а то је „Свака лименка 
се рачуна“ с којим смо освојили треће 
место у Србији. Награда је била 50.000 
динара и за тај новац купићемо нешто 
корисно за школу. Имали смо једно 
лепо предавање: ту нам је била гошћа 
Мирјана Лазовић, патронажна сестра 
Дома здравља у Чајетини, која нам је  
говорила о медицинском отпаду, акту-
елној теми која веома занима сваког: 
шта се дешава са употребљеним рука-
вицама и маскама, са скафандерима, 
шприцевима, или лековима којима је 
истекао рок употребе, и како се с тим 
носе у нашем Дому здравља. Интере-
совање за ову тему било је велико па је 
договорено да се о њој говори и другом 
приликом а да се, по могућству, брига о 
правилном руковању медицинским от-
падом кроз овакве и сличне програме 
прошири и на локалну заједницу.      

Мирјана Ранковић Луковић

„Нарциса“ и „Златиборац чистунац“

Награђени ученици
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ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА ЈЕДНА ОД РЕТКИХ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА  
У СРБИЈИ КОЈА БЕЛЕЖИ ПОРАСТ БРОЈА СТАНОВНИКА

Остати и успети
Радује чињеница да је све више новорођене деце. – Локална самоуправа озбиљно 
се бави младима, па је у сеоским школама отворено седам нових дечјих вртића

Уочи редовног пописа 
становништва које је 
прошле године поме-

рено за ову због пандемије 
смртоносног вируса, слути 
се да је мало општина успе-
ло да забележи стагнацију, 
а камо ли пораст броја жи-
теља. Чајетина је јединствен 
пример да се и то може.

– Општина Чајетина је јед-
на од ретких локалних само-
управа у Србији која бележи 
пораст броја становника и, 
што је најважније за нас, по-
раст броја новорођене деце. 
У сеоским школама је отво-
рено седам нових дечјих вр-
тића што много значи мла-
дим људима који остају на 
своме, а имају комфор као и 
њихови вршњаци у граду – 
рекао је председник општи-
не Милан Стаматовић након 
посете Александре Чамагић, 
помоћнице министра за 
бригу о породици и демогра-
фију и разговора о пронала-
жењу заједничких решења 

која би младе задржала у 
руралним срединама.                                  

Госпођа Чамагић је изра-
зила задовољство јер је чула 
врло охрабрујуће демограф-
ске и популационе податке 
за Чајетину и додала да је 
најважније да се системски 
ради на проналажењу ре-
шења да мања места креи-
рају повољан амбијент за 

останак младих људи и ос-
нивање породица у њима. 

– Општина Чајетина је у 
повољнијем положају него 
већина руралних средина 
јер на својој територији има 
један од највећих туристич-
ких центара у Србији, али 
то би било недовољно да се 
одговорно не бавите њима, 
односно пронаталитетном 

политиком. То говоре зна-
чајна издвајања општине 
за помоћ породицама са де-
цом, улагања у опремање 
вртића и школа, и брига о 
сваком детету без обзира да 
ли живи у сеоској средини 
или у центру Чајетине или 
Златибора – закључила је по-
моћница министра.           

Резултат  прошлого-
дишњег рада Министарства 
за бригу о породици и демо-
графију је уредба о помоћи 
мајкама за куповину прве 
куће или стана, а извесно је 
да ће и у општини Чајети-
на бити велики број заинте-
ресованих за овај програм. 
Једини услов је да је мајка 
родила дете после 1. јану-
ара 2022. године, а захтеви 
за коришћење подстицајних 
средстава највећег износа од 
20.000 евра (или до 20 одсто 
вредности некретнине) под-
носиће се службама дечије 
заштите у локалним само-
управама.  

Милан Стаматовић у разговору са Александром Чамагић
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Сваког 22. марта обе-
лежава се Светски 
дан вода. Тема ово-

годишњег обележавања је 
била „Учинити невидљиво 
видљивим“, о значају под-
земних вода које чине 97 
одсто слатке воде на пла-
нети. Тим поводом ЈКП 
„Водовод Златибор“ Чаје-
тина расписао је литерар-
ни конкурс на тему „Како 
ћу сачувати воду“ на који 
су се одазвале све школе са 
територије општине Чаје-
тина.            

– На постројење за пре-
чишћавање отпадних вода 
довели смо групу ученика 
од петог до осмог разреда из 
Сирогојна, Љубиша, Шљиво-
вице и Мачката, што је једна 
од бројних активности којe 
спроводимо 22. марта пово-
дом обележавања Светског 
дана вода – рекла је Љиља-

на Павловић, наставница 
биологије. – У школама се 
реализује тематска недеља 
о води у којој се ученицима 
представља вишедимензио-
налност значаја тог ресурса 
како би схватили да значај 
и дали лични допринос за 
очување незамењивог при-
родног блага.             

Ученици осмог разреда из 

Шљивовице добили су спе-
цијалну награду за групни 
рад, који је написан груп-
но, на нивоу одељења током 
часа чувара природе. На-
граде су биле дипломе, као 
и породичне карте за Голд 
гондолу, Авантура и Дино 
парк, а уручио их је дирек-
тор ЈКП „Водовод Златибор“ 
Миломир Туцовић.         

– Имали смо поприличан 
одзив деце, а данас смо до-
делили награде и победни-
цима конкурса, ученицима 
школa „Миливоје Боровић“ 
из Мачката, који су групно 
учествовали на конкурсу – 
рекао је директор водовода – 
Сви смо пријатно изненађе-
ни открићем свести младих 
о значају вода и очувања 
животне средине, о чему 
размишљају веома зрело.                

У плану је да на пролеће 
организују још једну ак-
цију са ученицима и на-
ставницима основних шко-
ла са обиласком фабрика 
за производњу воде, како 
би се деци приказао процес 
прераде. А, што се овог по-
стројења тиче, пуштено је 
у рад прошле године и још 
траје пробни рад током којег 
се прати технолошки процес 
и мери учинак .  

Љиљана Павловић

Миломир Туцовић уручује признање Катарини Марић

ЈКП „ВОДОВОД  
ЗЛАТИБОР“ УРУЧИО 
НАГРАДЕ ПОБЕДНИЦИМА  
ЛИТЕРАРНОГ КОНКУРСА  
ПОВОДОМ СВЕТСКОГ  
ДАНА ВОДА

Крвоток 
планете 
Земље
Очување животне средине  
у општини Чајетина постављено  
је високо на листи приоритета  
како бисмо постали прва  
екоопштина у Србији
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Поводом обележавања Светског 
дана вода ЈКП Водовод Златибор, орга-
низовао је литерарни конкурс на тему 
„КАКО ЋУ САЧУВАТИ ВОДУ“. Конкур-
су су се одазвали ђаци свих основних 
школа на територији општине Чајети-
на. Стручна комисија донела је одлуку 
о победнику конкурса, а реч је о Ка-
тарини Марић, ученици осмог разре-
да ОШ „Димитрије Туцовић“ Златибор. 
Диплому и награду за освојено прво 
место уручио јој је директор Миломир 
Туцовић, који је био одушевљен ње-
ном зрелошћу и освешћеношћу.

Тема Светског дана вода 2022. го-
дине биле су подземне воде.  Вред-
ност воде је много већа од цене – вода 
има огромну и комплексну вредност 
за наша домаћинства, храну, културу, 
здравство, образовање, економију и 
интегритет нашег природног окру-
жења.  Ако превидимо било коју од 

ових вредности, ризикујемо да лоше 
управљамо овим коначним и неза-
мењивим ресурсом. Без свеобухватног 
разумевања њене праве, вишедимен-
зионалне вредности, нећемо моћи да 
заштитимо овај критични ресурс у ко-
рист свих.

Вода различитим људима значи 
различито. У домаћинствима, школа-
ма и на радним местима вода може 
значити здравље, хигијену, достојан-
ство и продуктивност. На културним, 
верским и духовним окупљањима 
вода може значити везу са стварањем, 
заједницом и собом. У природним 
просторима вода може значити мир, 
склад и очување.

Данас је вода у екстремној опаснос-
ти од раста броја становништва, све 
већих захтева пољопривреде и индус-
трије, и погоршања утицаја климат-
ских промена.

Награђени есеј
Објављујемо интегрални текст  
Катарине Марић, ученице VIII3 разреда 
Основне ,,Димитрије Туцовић“, Златибор

Како ћу сачувати воду

Рођени смо у води, наше тело је добрим де-
лом изграђено од ње. Свет живи и опстаје 

захваљући води. Свуда је око нас, а само мали 
процент, око 2,5% можемо да користимо за пиће. 
И моја прва сећања везана су за поток набујао и 
дивљи од нагло отопљеног снега. Звук гргољења 
воде док удара о мекане блатњаве обале је и сад 
чист и јасан. 

 И шта је људска врста кроз историју урадила? 
Модеран човек у потрази за комфором и удобно-
сти запосео је огромне реке. Енергију и снагу воде 
кротио је бранама, правио језера, мостове да би по-
везао људе и светове. Обезбедио је цивилизацији 
струју и развој индустрије. Тој истој реци враћао је 
отпад из фабрика. Често се мучила. Црвенела је, 
плавила се, плакала, сва прљава и суморна. Тек 
понекад би се разгоропадила, само  да опомене. 
Носила је  засађене оранице, плавила куће, давила 
стоку. Била је дивља и сурова, претећа. Опомињала 
је, тражила помоћ. Само је хтела је да буде чиста и 
да живи у миру са људима, биљкама и животињама.

Љута сам на нас кад угледам пластичне флаше, 
лименке и кесе које плутају реком. Питам се как-

ви људи то раде. Кад год сам у прилици скупљам 
тај отпад, неког и опомињем. Понеко  се насмеје, 
схвати и помогне. Други људи наставе и не осврћу 
се, љути, мргодни, вероватно имају преча посла. Не 
треба губити наду, јер и мало је некад много. Од не-
чег морамо почети. Теши ме помисао на људе, енту-
зијасте који се окупљајуу удружења која се боре да 
очувају реке. Пратим рад активиста који успевају да 
сачувају наше брзе планинске потоке од изградњи 
мини хидроелектрана. Такве идеје ме терају на раз-
мишљање. Свет је захватила климатска катастрофа, 
услед огромне индустријализације. И то је огромна 
претња за опстанак река и извора и живог света у 
њој и око ње. Људска врста је окренута профиту и 
искоришћавању природе и њених ресурса. На нама 
младима је да се удружимо, јер нама припада бу-
дућност. Треба да кренемо са најмањим, а то је да 

штедимо и не расипамо воду. Уз помоћ државе и 
локалних власти треба да организујемо у школама 
акције у којима ћемо дружећи се, сакупљати отпад 
око наших потока, постављати упозорења, указивати 
људима да нама младима треба чист ваздух, земља 
и вода. Потребно је да застанемо и да научимо да 
волимо нашу планину, посебно наше реке и потоке. 

Често помишљам на људе из афричких земаља, 
који  и данас умиру због недостатка пијаће воде. 
Они знају да је вода вреднија  од дијманата, литију-
ма, нафте. Потрудимо се  сви заједно да оно што уз-
мемо од природе, да јој неупрљано вратимо. Свет 
се полако буди, наука даје свој допринос. Људи се 
баве обновљивим изворима енергије. Надам се да 
ћу и ја активно учествовати и постати део модерног 
и пробуђеног света. Желим да својим унуцима оста-
вим чист поглед и звук на поток мог детињстава.

Лауреати
1.  место – Катарина Марић, 

ученица осмог разреда ОШ 
„ДимитријеТуцовић“ Зла-
тибор.

2.  место – Вања Вуловић, уче-
ница шестог разреда ОШ 
„Димитрије Туцовић“ Чаје-
тина

3.  место – Ања Меловић, уче-
ница петог разреда ОШ 
“Саво Јовановић” Сирогојно

4.  место – Вања Филиповић, 
ученица петог разреда ОШ 
„ДимитријеТуцовић“ Чаје-
тина

5.  место – Матеја Митровић, 
ученик шестог разреда ОШ 
„Саво Јовановић“ Сирогојно

ЗАХВАЛНИЦА – ученицима ос-
мог разреда ОШ „Миливоје Бо-
ровић“ Мачкат, ИО Шљивовица

КАКО ЋУ САЧУВАТИ ВОДУ

Литерарни конкурс 
живота
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ЧИМЕ OБОГАТИТИ ИОНАКО БОГАТУ ПОНУДУ ЗЛАТИБОРА  

Планина из снова
Златибор је планина која 

гостима кроз разне об-
лике туризма пружа из-

узетне услове и за одмор, и 
за рекреацију. У наредном 
периоду службе ТО Златибор 
ће искористити прилику да 
што боље представе нове са-
држаје, нове објекте и старе а 
значајне локалитете који ће 
додатно употпунити пону-
ду. Главна атракција плани-
не је Голд гондола која при-
влачи највећи број гостију, 
а у међувремену планину је 
улепшао још један забавни 
садржај, Панорамски точак 
који је за кратко време иза-
звао велику пажњу и гостију, 
и мештана.          

– Ове године ће у фокусу 
бити најава нових садржаја 
на Златибору, јер почиње из-
градња спортског парка који 
ће у саставу имати чак 14 
фудбалских игралишта, што 
ће додатно употпунити и ту-

ристичку понуду Златибора 
али и уопште понуду општи-
не Чајетина. Што се тиче про-
моције нових објеката, ту је 
нови хотел „Златибор“ са пет 
звездица који је отворен и 
почео са радом, а допринео 
је бољем квалитету нашег ту-
ристичког производа. Наста-
вићемо континуирано про-
моцију Голд гондоле која је 
за нас најважнија туристич-
ка атракција. Сви локалитети 
раде на унапређењу понуде, 

а у међувремену се отва-
рају нека нова значајна ми-
кро-туристичка одредишта – 
каже Владимир Живановић, 
директор ТО Златибор.          

Туристички прегаоци по-
сетиће неке од сајмова који 
су најављени, а организо-
ваће се у наредном перио-
ду: то су Сајам туризма у Бе-
ограду, и исти такав у Бања 
Луци, а очекује их и обила-
зак неких других градова у 
Србији и региону.             

– Организоваћемо наше 
караване и промоције по 
градовима, јер смо на то већ 
навикли наше госте и посе-
тиоце. Обићи ћемо највеће 
градове Србије и региона, 
одакле се надамо да ће и у 
овој летњој сезони највећи 
број туриста – додао је ди-
ректор ТО Златибор.              

Поред урбаних и модерних 
понуда, Златибор и даље кра-
се природне лепоте и места 
која му се налазе надомак. 
Стопића пећина је одре-
диште које ће у наредном пе-
риоду добити уређен и мно-
го лепши спољашњи изглед.            

– Радимо уређење лока-
литета којим управља и газ-
дује ТО „Златибор“ а општина 
Чајетина издваја средства из 
буџета и из одређених Фон-
дова, а пре свега Минис-
тарства и неких других до-
наторских фондова, да би 
унапредили понуду у са-

Ове године ће у фокусу бити најава 
нових садржаја на Златибору, јер 

почиње изградња спортског парка 
који ће у саставу имати чак  
14 фудбалских игралишта

Туристичка организација Златибора већ се окреће припремама за летњу сезону
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мој пећини. Прошле годи-
не смо кренули са спољним 
уређењем, уређењем пијаца 
који ће бити на самом по-
четку пешачке стазе на пар-
кинг простору изнад Сто-
пића пећине. Завршили смо 
и пројекат нових пешачких 
стаза унутар Стопића пећи-
не, а реализација тог пројек-

та би требало да крене ове 
године па ћемо продужити 
пешачку стазу за још 100 ме-
тара изнад самог водопада 
унутар пећине, која је до сада 
била тајанствена за туристе. 
До краја године се надамо да 
ће та стаза бити у функцији 
и потпуно осветљена, а тиме 

ћемо проширити доживљај 
за туристе и додатно унапре-
дити ту дестинацију – додао 
је директор ТО Златибор.            

Да би се подигао ниво 
задовољства туриста жељ-
них активног одмора који 
је веома изражен, и како би 
имали прилику да упознају 
Златибор из неке друге перс-

пективе, у плану је изградња 
пешачких и бициклистич-
ких стаза. У првој фази ће 
то бити стазе до Рибнич-
ког језера, до Ока, као и ста-
за кроз Тић поље, које ће се 
касније разгранати на оста-
ле просторе прелепог пла-
нинског шара.

Од 24. до 27. марта на Сајму 
туризма у Београду су најавили 
нове атракције, садржаје, хотеле 

који су се у међувремену отворили, 
као и манифестације којима ће 

улепшати боравак гостију  
на Златибору

Хотел „Златибор“ са пет звездица почео је са радом

Спа центар  
новоотвореног хотела
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Општина Чајетина већ дуги низ година 
води активну и стратешки оријенти-
сану политику у области предшкол-

ског васпитања и образовања, радећи на раз-
воју инфраструктуре, подстицању опстанка 
младих људи на овим просторима, али и ула-
гањем у предшколске објекте о чему сведо-
че и недавно реновиране просторије старог 
дела вртића у Чајетини, односно прошлого-
дишња обнова вртића у Љубишу обављена 
уз помоћ Фондације Новак Ђоковић. За пред-
стојећу годину у плану је велика реконструк-
ција и доградња објекта ПУ „Нарцис“ на Зла-

тибору за коју ће из буџета Општине Чајети-
на бити издвојено 102 милиона динара.       

Предшколску установу „Радост“ у Чаје-
тини са издвојеним објектима тренутно 
похађа око 600 деце. Захтева за пријем све 
је више нарочито кад је реч о најмлађем, 
јасленом узрасту. Да би се капацитети по-
већали а постојеће групе растеретиле, ре-
новирани су стари делови објекта у Чајети-
ни, а ускоро се очекује и почетак радова на 
реконструкцији и доградњи вртића „Нар-
цис“ на Златибору.

– Већ годинама се провлачи идеја о про-
ширењу вртића „Нарцис“, а у последње 
време је значајно порасло интересовање 
родитеља за вртић на Златибору, повећава 

се број деце, готово да се приближава броју 
малишана у Чајетини, с тим да је објекат у 
Чајетини доста већи – каже Милан Туцо-
вић, педагог ПУ „Радост“ Чајетина. – Зато 
ћемо морати тај објекат да доградимо, а ти 
радови ће почети ускоро. У плану су чети-
ри велике собе, хол и кухиња, који ће се 
урадити по важећим стандардима.          

Стални раст новопримљене деце приме-
тан је и у сеоским срединама и ту се могу 
издвојити вртићи у Шљивовици и у Кри-
вој Реци где је после 14 година простор у 
коме бораве деца адаптиран и опремљен. 
У сарадњи са Основном школом у Кривој 
Реци, Предшколска установа је адаптира-
ла неискоришћен простор школе за пот-
ребе припремања хране и трпезаријски 
простор.

За адаптацију простора, опремање собе 
за децу и кухиње издвојено је 3,8 милион 
динара. Практично је тиме Крива Река до-
била нови вртић и пратеће просторе из-
грађене  по прописаним стандардима.

С обзиром да на Златибору расте и број 
досељених, међу децом има и малишана 
из иностранства или мешовитих бракова. 
Могућност уписа омогућена је током целе 
године а у последње две и електронским 
путем. 

– Родитељи имају могућност да пре-
ко формулара, који могу наћи на плат-
форми е-управа, упишу дете у вртић упи-
сујући своје основне податке. То, наравно, 
не искључује у потпуности виђење уживо 
и физичку присуство родитеља, али знатно 
олакшава цео процес. Постоје нормативи 
броја деце у групи и ми преко тога не бис-
мо смели. Дозвољено прекорачење износи 
20% због саме безбедности деце и рада са 
њима. Молим родитеље за разумевање, да 
причекају на упис посебно док се објекат 
на Златибору не заврши, јер ми до сада нис-

мо имали листе чекања, али због повећа-
ног интересовања током последњих годи-
ну дан имамо „проблем“ који нас с друге 
стране и радује, јер деце је у нашој општи-
ни све више.                  

Имајући у виду да вртић више није само 
место за чување деце већ је образовна ус-
танова у којој се на систематичан и план-
ски начин приступа образовању, Милан 
Туцовић каже да се са најмлађима сва-
кодневно учи на различите начине и об-
рађују теме из животно практичних ситу-
ација за које су сами исказали занимање.

Милан Туцовић

Вртић у Кривој Реци

Улагањима до већег 
обухвата деце

Реч родитеља

Јелена Церовић, Крива Река
Члан је савета родитеља и мајка 
двоје деце која су ишла у вртић и 
једног које иде и сада .
„Презадовољна сам условима у 
вртићу. Моје двоје деце су раније 
ишли у вртић, сада су школског уз-
раста, а једно дете иде и даље. Већ 
пет година сам у Савету родитеља 
и морам да нагласим да се врло 
ослушкују потребе, те да се ува-
жавају предлози родитеља. Сада 
имамо изузетан простор који је 
након адаптације уређен врло мо-
дерно и на понос свих корисника .“

ВИШЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИЈЕМ 
МАЛИШАНА У ВРТИЋЕ 

ЧАЈЕТИНСКЕ ОПШТИНЕ       



17март 2022. године ДЕШАВАЊА

АКЦИЈА САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

Да малишани 
одрастају сигурно

Осми пут у општини Чајетина подељена су бесплатна дечја ауто седишта.  
У Дому културе је почетком марта више од деведесет парова примило  

ове и те како потребне заштитне системе за децу            

Од 2018. године, СЗБС 
општине Чајетина 
додељује родитељи-

ма бесплатна дечја ауто се-
дишта с циљем повећања 
безбедност малишана у са-
обраћају, јер су по свим ста-
тистичким показатељима 
они најугроженији.          

– Циљ нам је пре свега да 
укажемо родитељима на 
њихову законску обавезу, 
или пре потребу да зашти-
те своје дете, а кад то раде, 
да чине то на прави начин 
– рекао је Срђан Радовић из 
СЗБС општине Чајетина и 
наставио: – Због тога је са 
нама госпођа Маријана Јо-
вановић, стручњак за без-
бедност саобраћаја по пи-
тању заштитних система, 
која ће родитељима да ука-
же на важност правилног 
коришћења седишта. Драго 
нам је да овога пута делимо 
више од деведесет седишта 
родитељима деце рођене у 
другој половини 2021. годи-
не. Како се у општини Чаје-
тина боримо за повећање 
броја новорођене деце, тако 
би свим снагама требало да 
се ујединимо да нам мали-
шани остану здрави, безбе-
дни и срећни          

Оно што је примећено у 

претходној години је бла-
ги процентуални пад ко-
ришћења дечјих ауто се-
дишта који се креће око 60% 
, а чак 90% седишта се по-
грешно монтира.                                           

– Нама се јако мали про-
ценат деце, око 5 одсто или 
свако двадесето правил-
но превози и она ће овим 
седиштима заиста бити 
заштићена уколико би до-
шло до незгоде – објашња-
ва предавач, Маријана 
Јовановић, инжењерка сао-
браћаја. – С друге стране, и 
статистика саобраћајне по-

лиције која говори о стра-
дању деце показује управо 
да деца у Србији последњих 
пет-шест година најчешће 
страдају као путници у ау-
томобилима. Тада су углав-
ном са својим родитељима, 
бакама, декама, са онима 
који их највише воле, када 
би требало да су и најбезбе-
днија не само у саобраћају, 
а подаци са терена показују 
да су тада најугроженија. 
Разлог је некоришћење, или 
неправилно коришћење 
ауто седишта.                        

Управо због тога је ва-

жно што општина Чаје-
тина и СЗБС настоје да уз 
поклањање ауто седишта 
обезбеде и обуку о њиховом 
коришћењу, са чим се слажу 
и родитељи.                

И припадници Минис-
тарства унутрашњих посло-
ва су такође обучени за вр-
шење контроле правилног 
постављања ових заштитних 
система за децу, а најавље-
но је и да ће контрола ко-
ришћења ауто седишта бити 
појачана.                    

Мирјана Ранковић 
Луковић
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ОКО СВЕТА СА ДЕЦОМ ИЗ ЧАЈЕТИНЕ

Забавом до знања  
и културе

„Пут око света“ је радионица која се у Библиотеци „Љубиша Р. Ђенић“ активно 
остварује већ 15 недеља, а библиотекарке и малишани су до сада пропутовали 
кроз Италију, Шпанију, Немачку, Кину, Русију, Француску, Велику Британију, 

САД, Србију, Јапан, Грчку, Мексико, Египат... 

Несвакидашњи про-
грам чајетинске би-
блиотеке реализује се 

на основу књиге „Са децом 
око света“ Татјане Родић 
као радионица, активност 
с децом нижих разреда.

Радионица „Пут око света“ 
организује се сваке среде у 
просторијама библиотеке 
„Љубиша Р. Ђенић“, а до сада 
су мали путници успели да 
обиђу 15 земаља. Креатив-
на и интерактивна радиони-
ца била је на „путовању“ и 
упознавању Индије, државе 
коју карактеришу бројне за-
нимљивости. О томе шта су 
научили приликом упозна-
вања ове земље, причали су 
нам најмлађи учесници ра-
дионице. Ево неколико њи-
хових бисера:              

„Индија има пуно кула и 
грађевина, а крава је њихо-
ва света животиња“             

„Најзабавније ми је било 
када сам видела како се пр-
скају бојама, и чудно ми је 
то када се венчају стављају 
тачку на чело“            

„Поздрављају се понекад 
ногама. Све што радимо на 
радионицама ми је увек за-
нимљиво“                 

„Пре него што једу увек 
оперу ноге због тога што хо-
дају боси. Имају празник и 
тада се купају у једној реци 
која је браон боје. Имају 
много храмова и они мисле 
да ту живе њихови богови“               

„Научио сам да цртам за-
ставу“ 

„Имају традиције за неке 
њихове празнике и начин на 
који се облаче“               

„У Индији је света жи-
вотиња крава којој се они 

клањају. Пре су били богата 
земља, а сада има више си-
ромашних људи“

„Баш је било занимљиво 
чути све што карактерише 
Индију, начин на који про-
слављају све своје празнике“               

Обострано задовољство 
не може се сакрити ни код 
библиотекарки, а ни код 
најмлађих, кад је реч о аван-
турама и учењу на креати-
ван и деци својствен начин. 
Представљањем књига које 
сликовито приказују државе, 
карте света и глобуса, деца 

се упознају са географским, 
природним, друштвеним 
одликама, архитектонским 
знаменитостима, биљним и 
животињским светом и дру-
гим вредностима.                

– Заиста смо задовољни 
одзивом деце и њиховим 
ангажовањем, веома су ра-
дознали и активно учествују 
– рекла је Љиљана Ракић, 
библиотекарка. –        

По реакцији малишана 
и родитеља видимо да бит-
не ствари остају упамћене, 
селективно памте оно што 

сматрају важним. Шира сли-
ка света и где се шта налази 
битно је за њихову културу. 
Доста значе посете овим ра-
дионицама, само дружење 
и међусобна сарадња, укљу-
чивање у теме ствара и међу 
нама осећај задовољства.

Колико је ова радионица 
успешна говори то да је из не-
деље у недељу број деце која 
присуствују радионици све 
већи. Након Индије, деца су 
већ следеће среде отпутовала 
у следећу авантуру  упозна-
вања неке нове земље.
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У оквиру  пр о јекта 
„Пажљивкова смот-
ра 2022“ , реализова-

но je општинско такмичење 
у Чајетини у организацији 
Агенције за безбедност сао-
браћаја Републике Србије и 
локалних савета. Овај проје-
кат је намењен едукацији 
деце предшколског, као и уз-
раста првог и другог разре-
да основне школе у области 
безбедности саобраћаја. Де-
ца се кроз разне игре такми-
че ко боље познаје правила 
саобраћаја и превозна сред-
ства, а најбоље пласирани 
ђаци ће учествовати на Ре-
гионалној и Републичкој 
смотри.       

– Деца се такмиче у по-
знавању Пажљивкових пра-
вила о безбедном учешћу у 
саобраћају, а данас су ту че-
тири екипе које смо подели-
ли по школским установама, 
Сирогојно, Мачкат, Чајетина 
и Златибор – рекао је Горан 
Секулић, Савет за безбед-
ност саобраћаја у Чајетини. 
– Пре овога смо имали школ-

ску смотру и деца су конти-
нуирано више од месец дана 
усмерена на размишљање о 
Пажљивку, и обнављање свог 
знања о безбедном учешћу у 
саобраћају која су стекла на 

овим радионицама. Овај вид 
игре и такмичења се показао 
најпродуктивнијим јер деца 
кроз игру и дружење об-
нављају стечена знања, а да-
нас ће кроз овa питања сва-
како научити и нешто ново.            

Циљ пројекта је да се код 
деце, која су најугроженија 

категорија учесника у сао-
браћају, кроз такмичарски 
вид едукације унапреде по-
стојећа знања о безбедности 
саобраћаја и на забаван на-
чин подигне свест о њихо-

вом безбедном учествовању 
у њему.                

Такмичари и предшколци 
који су учесници ових ради-
оница, истичу да су научили 
да буду опрезни када прела-
зе улицу, да морају пратити 
знаковну сигнализацију а 
нарочито семафор, и да је 

разговор телефоном током 
вожње забрањен због без-
бедности.                

– Морамо своју активност 
да усмеримо ка томе да убу-
дуће радимо и са родитељи-
ма, да одржавамо трибине 
и да им покажемо резулта-
те тестова, јер су они први 
стуб у систему безбедности 
саобраћаја – додао је Горан 
Секулић. – Морамо им под-
стаћи свест о томе колико су 
важни у формирању ставова 
и знања код деце. Једним ло-
шим потезом, родитељ може 
да избрише све што су учи-
тељи радили са децом, и оно 
што смо ми као Савет ради-
ли с њима и говорили им.        

У овој игри и такмичењу 
екипа Чајетине је прва ус-
пела да реши задатакe и да 
тако освоји „ловоров венац“. 
За месец дана општина Чаје-
тина ће бити домаћин Ре-
гионалне смотре у коме ће 
учествовати пет екипа. По-
ред Чајетине, то су и Ари-
ље, Ужице, Бајина Башта и 
Прибој. 

„ПАЖЉИВКОВА СМОТРА 2022” У ЧАЈЕТИНИ

Знањем до безбедности
У Дому културе Чајетина организовано je Општинско такмичење  

у оквиру овог пројекта у организацији Агенције за безбедност саобраћаја 
Републике Србије у сарадњи са локалним саветима

У пројекту учествују 43 
локалне самоуправе, а са 

територије општине Чајетина 
су се надметале четири екипе 

подељене по школским 
установама из Чајетине, 

Златибора, Сирогојна и Мачката
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писма читалаца

Зове се Јела, или тачније – наша дра-
га др Јела Трнавчевић, педијатар. 
Ради са децом, али и са одраслима 

по потреби.              
С обзиром да вирус који још увек хара по све-

ту, па и код нас, када сам једног дана осетила као 
неку малу слабост праћену кашљем, а што је горе, 
и губитком апетита, поверила сам комшиници шта ми 
се дешава, а она ме је саветовала да 
се обратим лекару. Ионако преплаше-
на, одбила сам, па нека буде како мора бити. 
Након неколико дана, поново сам се чула са њом, 
а она ми је казала: „Пошто не желиш код лекара, сетила 
сам се да ти предложим да позовеш докторку Јелу? Ви 
сте комшинке, па зато...“ Овај њен савет сам послушала и 
позвала докторку. Наравно, пуна љубазности и с жељом 
да помогне, одмах је дошла. Мало смо попричале, објас-
нила сам јој шта желим. Потом ми је предложила детаљан 
преглед. Иако и даље уплашена, пристала сам. 

Нећу ићи у детаље, само још неколико реченица. Моја 
драга др Јела је ишла дотле да ми је послала кола са 
медицинском сестром, да ми се нађе. У Дому здравља 
Чајетина све су обавили савршено, медицинске сестре, 
лекар др Никола Јањић, дивни, срдачни и услужни људи. 
Осећала сам се дивно и опуштено. Моја драга др Јела ме 

је често обилазила, а кад није могла да дође, звала ме је 
телефоном да пита како сам.               

Ето, то је кратка прича о дивној и племенитој др Јели. 
Она је мени изашла у сусрет, помогла ми као лекар, али 
пре свега као човек!             

Драга моја, иако пуно обавеза, како на послу, тако 
и у кући, нашла си времена, пришла си с љубављу и 

поштовањем у намери да ми помогнеш. И јеси! За 
све време твоје пажње и обзира према мени, су-

вишна је свака реч. Да било шта додам, да ти 
се одужим, постоји само један дуг, а то је 
моја велика захвалност.           

Желим ти да увек нађеш времена и начи-
на да помажеш нашим драгим суграђанима којима 

је то потребно. Сви, без иоле разлика, требали бисмо да 
будемо срећни и поносни што нас је судбина обдарила 
таквим племенитим, дивним срцем какво има др Јела. 
Хвала јој на томе.           

Користим прилику да кажем две-три речи о мом дра-
гом и вољеном др Ненаду Ђорђевићу, који ради у болни-
ци „Свети Лука“ у Смедереву, јер и он је сваког дана звао, 
распитивао се како сам, да ли ми нешто треба и бринуо 
о мени. Вољени мој, хвала ти од срца. Бог нека те чува.    

Сека Лазаревић,
 Чајетина

ИСТИНИТА ПРИЧА О ПЛЕМЕНИТОСТИ              

У славу Хипократа
Пријатно изненађење које сам доживела од једне дивне даме,  
племенитог дивног човека за време пандемије ковида 19,  
желим да преточим у истиниту причу о њој и поделим је с другима 

Дом здравља 
у Чајетини
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ПОДРШКА ЖЕНАМА НА СЕЛУ

Још су обесправљене

Поводом обележавања 
Међународног дана 
жена, удружења „Зла-

тиборски круг“ из Чајетине 
и „Снага пријатеља“ Емити 
из Београда су као подрш-
ку женама на селу органи-
зовала скуп у Сирогојну. Те-
ме о којима се разговарало 
биле су превенција насиља 
над старијим женама, значај 
тражења заштите и положај 
жена у селу данас.                

– Савет за родну равноп-
равност као и увек орга-
низовао је прославу 8. мар-
та, а поводом тога ове године 
га прослављамо у Сиро-
гојну како бисмо женама на 
селу дали подршку – рекла је 
Бранкица Рајовић, представ-
ница Савета за родну рав-
ноправност. – У наредном 

периоду обићићемо и друга 
села и окупљати их, мада су 
и данас с нама жене из Кри-
ве Реке и Рожанства.          

– Ми смо током протеклих 
девет месеци, колико траје 
овај пројекат, реализовали 
бројне радионице и актив-
ности – додаје Зорица Мило-
сављевић из „Златиборског 

круга“. – Управо наше ради-
онице имају за циљ да иде-
мо корак напред у тражењу 
одговора како и шта решава-
ти, коме се жене могу даље 
обратити и како да решимо 
постојећу ситуацију везано 
за насиље.  

Жене које живе у сеоским 
срединама не познају довољ-
но своја права, не учествују 
равноправно на позицијамa 
власти и у доношењу одлу-
ка на свим нивоима, немају 
одговарајући приступ здрав-
ству, образовању, социјал-
ним и другим услугама или 
финансијским средствима 
и због тога се суочавају са 
бројним препрекама и дис-
криминацијама. Жене су 
имале прилику да на ову 
тему разговарају са Јеле-
ном Стојановић, заменицом 
Заштитника грађана из Бео-
града, и Надеждом Сатарић 
из Удружења Емити, како би 
се  упознале са својим прави-
ма и побољшале свој положај.            

– Овамо смо дошле да при-
чамо о насиљу, дискримина-
цији и уопште о условима у 
којима живе старији наро-

чито у сеоским срединама 
– објашњава Јелена Стоја-
новић, заменица Заштитни-
ка грађана из Београда. – За 
нас је важно да видимо и да 
нам кажу да ли има насиља, 
да ли има дискриминације и 
да ли је препознају, шта је то 
што би локалне самоуправе 
могле да пруже како би им 
живот био лакши. Често су 
старији људи маргинали-
зовани а да сами тога нису 
свесни. За физички рад на 
имању подразумева се да 
жене не добијају накнаду, 
што у каснијем добу живота 
доводи до неких последица, 
у смислу да немају пензијско 
и здравствено осигурање, да 
не остварују право на пен-
зију осим ако не на поро-
дичну пензију, да им је оте-

жано остваривање заштите и 
здравствених услуга, помоћ 
у кући када остану саме, као 
и бројне друге. Данас разго-
варамо да видимо на који 
начин можемо да помог-
немо , да ли да иницирамо 
нову измену прописа, да ли 
измену прописа активности 
пре свега на локалном ни-

воу, како би се њихов поло-
жај унапредио.   

– Они на располагању 
имају Центар за социјални 
рад у Чајетини, имају поли-
цију, свог изабраног лекара 
у Чајетини којима могу да 
се обрате јер они већ знају 

који су системи мере зашти-
те – објаснила је Надежда Са-
тарић из Удружења „Снага 
пријатељства“- Amity из Бе-
ограда. – Често жене не знају 
коме треба да се обрате, не-
мају поверења посебно када 
је насиље у питању и страх 
их је да пријаве јер најчешће 
то насиље чине они који су 
њима веома блиски.  

Догађај је организован 
у оквиру пројекта „Уна-
пређење безбедности жена 
у Србији“, Агенције Уједиње-
них нација за родну равноп-
равност и оснаживање жена, 
а у сарадњи са Министар-
ством унутрашњих послова, 
и подршку Норвешке амба-
саде у Београду. Након завр-
шеног састанка, учеснице су 
поводом 8. марта наставиле 
прославу у оближњем ресто-
рану у Сирогојну.

Савет за родну 
равноправност општине 
Чајетина и „Снага 
пријатеља“ Емити из 
Београда, организовали 
су скуп за жене из 
Сирогојна и околних 
села. Акценат је стављен 
на њихов положај, 
дискриминацију и 
насиље, као и какав је 
био приступ услугама 
које су важне  
у време пандемије   

Бранкица Рајовић

Зорица Милосављевић

Јелена Стојановић

Надежда Сатарић
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Традиционална приредба поводом 8. Mарта, за све жене 
којима дугују захвалност, одржана је и ове године у из-
ведби корисника Дневног боравка за децу са сметња-

ма у развоју „Зрачак“ у Чајетини. Уз низ рецитација, скече-
ва, музичких комада и са много љубави и радости улепша-
ли су дан присутнима.               

– Овај дан смо посветили свим женама и програм је на-
мењен мајкама, бакама, теткама и наравно нашим корис-
ницима – рекла је Марина Кутлешић, координатор Дне-
вног боравка „Зрачак“. – Свакако није лак припремити их 
за приредбу али смо на време почели са припремама и 
дали себи довољно времена да све то изгледа како треба. 
Они се веома радују 8. марту, радују се приредби, дружењу 
са суграђанима, волонтерима и томе што имају прили-
ку да поклоне честитке мамама, дамама, учитељицама 
и свима који овог дана дођу код нас.             

– Имамо приредбу, поклоне и све остало – рекла је 
Каја, корисница „Зрачка“. – Срећан вам 8. Март!           

– Срећан 8. март свим женама, мамама, бакама, 
свима вама – испрсила се Зока.              

Велику подршку у припреми осмомартовског 
програма пружили су и ученици волонтери из 
ОШ „Димитрије Туцовић“, литерарна секција и хор.                          

– Ми се већ дуже време припремамо за приред-
бу, пре свега јер је Дан жена и хоћемо да га обеле-
жимо са децом која вероватно никада нису била 
у прилици да му присуствују „уживо“, па желимо 
да им помогнемо да и они учествују у овој ма-
нифестацији – рекла је ученица Вања Вуловић. 
– Уједно, желимо да прикажемо равноправност 
међу децом.             

– Драго ми је једнако као да учествујем са не-
ким с ким се свакодневно дружим јер сви смо ми 
деца која чине једну заједницу – допунила је њена 

школска другарица Ленка Смиљанић. – Посебно 
ми је драго што сам ималa прилику да их упознам, 

а затим и да се дружим с њима.  
На крају свечаности, гостима и учесницима подеље-

не су празничне честитке настале уз помоћ маштови-
тости неговатељица и корисника „Зрачка“ а за све при-

сутне припремљено је и послужење.  

ОСМОМАРТОВСКА  
ПРИРЕДБА У „ЗВРЧКУ“     

Улепшали 
дан 
присутнима
У просторијама Дневног боравка  
за децу са сметњама у развоју  
„Зрачак“ у Чајетини, одржана 
 је приредба за маме, баке,  
неговатељице и све жене  
које подржавају рад  
ове установе  
поводом 8. марта

Марина  
Кутлешић
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Међународни дан шу-
ма установљен је 
давне 1971. Године 

како би се указало на значај 
дрвећа и пошумљавања. У 
Србији се под шумама нала-
зи 29% територије а на под-
ручју Чајетинске општине 
12.000 хектара. Најзаступље-
није врсте су буква и храст 
код листопадног дрвећа а од 
четинара бор, смрча и јела.

Акцијом ученика ОШ „Ди-
митрије Туцовић“ из Чаје-
тине и представника Парка 
природе Златибор, обеле-
жен је 21. март – Међуна-
родни дан шума. Циљ ове 
акције јесте да се симбо-
личном садњом два четина-
ра у дворишту школе укаже 
најмлађима на значај по-
стојања шума који је везан 
за целокупан живи свет на 
Земљи.               

– Данас смо донели сад-
нице смрче како бисмо 
засадили два стабла јер 
сваком живом бићу је за оп-
станак неопходно онолико 
кисеоника колико произ-
веду два дрвета – рекао је 
Бошко Шопаловић, управ-
ник Парка природе Злати-
бор. – Веома је битно да др-
жавним шумама управљају 
јавна предузећа која и бри-
ну о њима, од подизања за-
сада, преко неге, зашти-

те и свих других послова, 
због свеопште благодети 
које нам оне нуде, а то су 
заштитна улога, економска, 
еколошка и спортско-рекре-
ативна.               

Пре чина садње, деца 
су имала прилику да при-
суствују презентацији о шу-
мама нашег краја, њиховом 
богатству биљним и живо-

тињским светом и улози 
Парка природе Златибор у 
њиховој заштити. Такође, то-
ком предавања, малишани 
су могли видети и научити 
како се саде и негују млади-
це, а затим су све то приме-
нили у пракси засадивши 
пар млађара смрче.              

– Планирали смо ради-
онице везане за обележа-

вање ових датума тако што 
ће деца еколошке секције из-
ложити радове на паноима – 
каже мр Зорица Милосавље-
вић, професорка биологије 
ОШ „Димитрије Туцовић“ у 
Чајетини. – Једна група је са 
малишанима Дневног бо-
равка „Зрачак“ радила кре-
ативну радионицу на којој 
је такође поменута овај да-
тум везан за заштиту шума, 
јер као и увек покушавамо 
да на занимљив начин скре-
немо пажњу најмлађима на 
њихову улогу и значај у очу-
вању природних ресурса.            

С обзиром да шуме утичу 
и на климатске промене аб-
сорпцијом већине штетних 
гасова из атмосфере, тежња 
је да се са садашњих 30% по-
шумљеност Србије повећа 
на 45%, у циљу достизања 
прокламованог Европског 
нивоа. 

ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН ШУМА

Један човек  
на два стабла

Велики еколошки пројекат обележен је садњом четинара  
у дворишту ОШ „Димитрије Туцовић“

Бошко Шопаловић
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У 
Дому културе у Чајети-
ни одржан је концерт на 
којем је наступило око 

160 чланова друштва, који чи-
не млађе селекције, припрем-
ног и извођачког ансамбла и   
ветерани.           

– Ми смо се пре 10 година 
основали као „Ветерани“, а 
од ове године смо почели да 
радимо са млађим групама, 
селекцијама од првог разре-
да до извођачког ансамбла – 
изјавио је Лука Весовић, пред-
седник Удружења. – Вечерас су 
наступали сви чланови, почев 
од најмлађе и средње групе, 
припремног и извођачког ан-
самбла, а као и увек ветерани 
који су отворили концерт са 
Играма из Централне Србије.             

Концерт фолклорног удру-
жења “Златибор“ почео је Иг-
рама из Централне Србије 
коју су извели ветерани, а на-
кон њих публици се предста-
вила средња група кореогра-
фијом „Игара из Златиборског 
краја“. Најмлађа група одигра-

ла је „Дечје игре из Србије“ , 
док су припремни и извођач-
ки ансамбл извели игре из 
Лесковца, Кобиснице, Југоис-
точне Србије и Београдске По-
савине која је  била последња 
кореографија овог програма.             
Концерт су употпунили мла-
ди  Вујица Драговић и Мили-
ца Весовић песмама, „Јовано, 
Јованке“ и „Жубор вода жубо-
рила“.         

– Нисмо ни од кога позајми-
ли ношњу, сва је наша, и ми-
слим да је то велики успех за 
тако кратак период. У наред-
ном, треба да отворимо школу 
фолклора за предшколски уз-
раст да бисмо шири групе Уд-
ружења. Сигурно ћемо имати 
и пар међународних турнеја 
са извођачким и припрем-
ним ансамблом, водићемо и 
децу средњег узраста на неко-

лико фестивала, а и ми вете-
рани учествоваћемо на неким 
– каже председник Удружења.      

Овом приликом, публика у 
Чајетини уживала је у народ-
ној игри и песми коју од забо-
рава чувају сви чланови  Уд-
ружења за неговање народне 
традиције. Планови које имају 
за наредни период су преам-
бициозни, али за њих, рекло 
би се, лако оствариви. 

КОНЦЕРТ УДРУЖЕЊА ЗА НЕГОВАЊЕ НАРОДНЕ ТРАДИЦИЈЕ            

Чувари традиције
Суботње вече у Чајетини било је резервисано за традиционалну  

игру и песму, коју је организовало фолклорно Удружење  
за неговање народне традиције „Златибор“ 
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Сматрајући да ерски ху-
мор има све потребне 
елементе, библиоте-

ка „Љубиша Р. Ђенић“ у са-
радњи са Општином Чаје-
тина, предложила га је за 
упис у Национални реги-
стар нематеријалног кул-
турног наслеђа. На велико 
задовољство, ерски хумор 
је препознат као део кул-
турног идентитета српског 
народа и одлуком Нацио-
налног комитета за нема-
теријално културно наслеђе 
Републике Србије од 18. јуна 
2012. уписан је у Национал-
ни регистар при Етнограф-
ском музеју у Београду под 
редним бројем 15.               

Поред тога, Библио-
тека „Љубиша Р. Ђенић“ 
2009. године постала је и 
својеврстан центар хумо-
ра за цео регион. Наиме, 
те године објављује први 

Конкурс за најбољи афо-
ризам, који је попримио 
међународни карактер, а 
проглашава победнике у 
току традиционалне ма-
нифестације „Ерски ка-
баре“.                

Преданим радом ди-
ректорке библиотеке Сне-
жане Ђенић прикупљен 

је обиман материјална 
на тему ерског хумора. С 
друге стране, велико за-
нимање афористичара 
за конкурс изнедрило је 
да библиотека данас по-
седује хиљаде афоризама 
бројних познатих и при-
знатих афористичара из 
земље и региона.                

У плану Библиотеке 
„Љубиша Р. Ђенић“ је да те 
афоризме обједини и обја-
ви у књизи доступној чи-
таоцима широм Србије, па 
и расејања. До тада, у на-
редним бројевимa моћи 
ћете да прочитате делић 
афоризама који библио-
тека баштини.

Афоризми са конкурса  
из 2018. године.   

1.  Kод нас радници  свакодневно  траже посао. 
На Западу  свакодневно  траже раднике. 

(Душан Мијајловић)               

2.  Моја ташта је најбољи пример како мање зло рађа 
веће.  (Раде Ђерговић)             

3.  Неке изненађује то што овде мртви и даље гла-
сају. Мене многo више чуде живи. 

(Нинус Несторовић)           

4.  И пре него што је добио уверење да је луд живео  
је у складу са уверењем. 

(Марина Аристо Марковић)         

5.  Силом прилика дошли су до трона.  Данас трон 
чувају силом.  (Аљоша Вуковић)            

6.  Један приватни факултет упозорава: „Не купуј-
те дипломе код препродаваца, дођите у нашу ов-
лашћену продавницу!“  (Бојан Љубеновић)  

ЕРО СА ОВОГА СВЕТА

Сатира коначно  
под заштитом
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„КАКВА ТИ ЈЕ ЖЕНА, ТАКАВ ТИ ЈЕ ЖИВОТ“ ПРЕД ЧАЈЕТИНЦИМА

Како остати сам

Аутор и глумац хит коме-
дије „Каква ти је жена, 
такав ти је живот“, Дра-

ган Маринковић Маца извео је 
представу на позоришној сцени 
Дома културе у Чајетини. Глу-
мац нуди одговоре на вечита 
питања о односима мушкарца и 
жене на њему својствен начин, 
причом о човеку који одмах на-

кон развода одлази у кафану из 
које одлучује да своју животну 
причу подели са публиком.           

– Представа је животна, а не 
банална, има своју причу, на-
равоученије, али и поруку – ре-
као је аутор и једини протаго-
ниста. – Суштински, какав ти 
је партнер, такав ти је живот. 
Љубав није покер па да је оди-

грамо на блеф, у принципу смо 
постали саможиви, размаже-
ни, себични а онда се чудимо 
како не можемо да живимо уд-
воје, јер такав нам је принцип 
живота: све је брзо и инстант, 
све је лудило, па тако забора-
вимо на оне праве вредности.           

Публика је са нестрпљењем 
ишчекивала сваки следећи 

монолог који је често био пре-
кидан аплаузом и громоглас-
ним смехом, а задовољство 
што је представу извео у Чаје-
тини није крио ни глумац, с об-
зиром да је пореклом из нашег 
краја, тачније из села Равни.                 

– Оно што је лепо је то што 
смо се напокон видели, ско-
ро две године траје договор с 
челницима Дома културе, али 
због ове ситуације представа 
је одлагана, али напокон сам 
дошао – каже комичар Дра-
ган Маринковић Маца. – За-
довољство ми је што сам овде, 
ми смо и земљаци, ја сам ту из 
комшилука тако да ми је ово 
као да сам дошао кући и задо-
вољство ми је што сам био ваш 
гост, а негде и свој на своме. 

Да ли желимо љубав као из 
филма или да играмо игре без 
победника и да на крају оста-
немо сами – нека су од питања 
која ће нас натерати да добро 
размислимо о себи и о свету 
који нас окружује. 

Чајетинска публика имала је прилику да ужива у нес-
вакидашњем концерту приређеном у уторак, 24. 

марта. Музичко вече уприличили су Дечији хор „Млађани 
грађани“ и Певачко друштво „Златиборска вила“. У пуној сали 

Библиотеке „Љубиша Р. Ђенић“ изведене су дечја и позната, 
традиционална музичка дела, у организацији Удружења „Зла-
тиборски креативни центар“ које је основано 2020. године на 
Златибору.

ОД МЛАЂАНИХ ГРАЂАНА ДО ЗЛАТИБОРСКЕ ВИЛЕ

Љубав и таленат на делу

У Дому културе у 
Чајетини изведена 
је представа аутора 
и глумца Драгана 
Маринковића 
Мацa. Реч је о хит 
комедији која је 
први пут изведена 
пред овдашњом 
публиком
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УЖИЧАНИ НА ЗЛАТИБОРУ

Једна изложба, два 
сликара и мноштво 

опчињених

У галерији Културног цен-
тра на Златибору 5. мар-
та је отворена изложба 

два ужичка сликара, Ђорђа 
Станића и Божидара Јоксимо-
вића. Велика посећеност на 
отварању препоручује ову из-
ложбу љубитељима сликарства 
који су могли да је погледају и 
уживају у њој до краја марта. 
Организатори су, иначе, били 
КЦ Златибор, ТО Златибор и 
Библиотека „Љубиша Р. Ђенић“

По месту које на ликовној 
сцени Србије, а посебно зла-
тиборског краја, годинама за-
узима ужички сликар Ђорђе 
Станић, чини се да не тре-
ба посебно говорити. Његове 
изложбе, а имао их је преко 
стотину самосталних, изузет-
но су посећене. Његова плат-
на се налазе у колекцијама 
врсних познавалаца, али и 
заљубљеника у ликовну умет-

ност широм Србије, али и ван 
ње. Своју прву самосталну из-
ложбу приредио је са непуних 
15 година, а препознатљив је 
по пејзажима.               

– Годинама сам посвећен 
природи, увек сам уживао у њој 
– поверио се Ђорђе Станић. – И 
дружио сам се махом са умет-
ницима из овог краја који су 
одреда пејзажисти. Нажалост, 
већина није више међу нама, 
али приврженост жанру ми је 
остала из тог периода. Углав-
ном сам препознатљив по ло-
калном пејзажу, по том тону и 
колориту, али последњих чети-
ри-пет година радим по поруџ-
бини, а углавном траже призо-
ре градова. Радим за велике 
наручиоце и купце панораме 
за разне државне институције, 
установе, општине...            

Експресивне слике снаж-
ног израза на којима до из-

ражаја долази игра светлости 
и сенке, остављају јак утисак 
на посматрача. А о његовом 
раду је академска сликарка 
Андријана Андријашевић за-
писала: „У данашње време но-
вог урбанизма и експанзивне 
мегаломанске градње у злати-
борском крају, Ђорђеве слике 
су контраст и подсетник на 
суштинску лепоту Златибора 
и Западне Србије, истичући 
њене природне лепоте и вред-
ности.“            

У предговору за каталог, пи-
сала је и о уметности другог 
сликара чија дела, поред Ста-
нићевих, красе зидове КЦ Зла-
тибор, упућујући да подсећају 
на занемарене породичне 
вредности. Реч је о делима Бо-
жидара Јоксимовића.              

– Сликам већ одавно, има 
томе двадесетак година – ре-
као је уметник. –  Али, радове 

нисам излагао, углавном су по-
клоњени пријатељима и нала-
зе се у приватним су колекција-
ма. Чешће радим етно детаље 
на дашчицама, или на неким 
старим предметима које осли-
кавам. Имао сам чак и етно по-
ставку, као неки мали музеј. И 
сваштарим. Али, приоритет су 
ми углавном кућице, збијена 
села, чудесни детаљи...                 

Уз експресивно осликане 
мотиве кућа који дају утисак 
бајковитости, Јоксимовић се 
надовезује радовима с рели-
гијским мотивима са којима 
је, такође, успешан. Двојица 
уметника са својим сликама 
и рукотворинама привукла су 
изузетно велику пажњу по-
сетилаца, што ову поставку 
сасвим сигурно препоручује 
даљој пажњи публике, а ор-
ганизаторима даје заслужено 
признање и искрене честитке.  
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Јака зима обезбедила је 
добре услове за одржа-
вање скијашких такми-

чења, па је и у Авантура пар-
ку организована трка за децу 
од првог до осмог разреда ос-
новне школе. Стаза је била до-
бро припремљена и уређена, 
а такмичари су били подеље-
ни на четири узрасне катего-
рије. Након добрих вожњи 
доста узбуђења донело је са-
бирање времена и чекање на 
проглашење победника.            

Најбоља времена и по-
беде остварили су Искра 
Вељовић, Андреј Вранеше-
вић, Зона Стојановић, Ла-
зар Смиљанић, Андреа Вра-
нешевић, Алекса Вељовић, 
Сања Гледовић, Сергеј Не-
шић, Лена Јеремић и Мићо 
Удовичић. 

Подједнако занимљиво је 
било чути од самих учесни-
ка колико воле снег?                   

Такмичење је окупило 
137 скијаша са Златибора, 
из Шљивовице, Мачката и 

Ужица који су почели са 
скијањем у школи, кроз ре-
довну наставу, на приват-
ним часовима, или у клубо-
вима у којима тренирају.            

– Очекујемо и наредних 
година оволики број де-
це-такмичара и још боље ре-
зултате како би сутра могли 
да иду даље, на самостална 
такмичења – рекао је Стеван 
Стојановић, наставник фи-
зичког васпитања ОШ „Ди-
митрије Туцовић. – Ми смо 
ово скијање уврстили у наш 
план и програм и гледамо да 
га спроводимо кад времен-
ски услови то дозволе. Ове 
године не оскудевамо са 
снегом. Има га у довољним 
количинама још од јануара, 
па смо ову сезону искорис-
тили максимално.                  

Ово је била друга трка за 
основце у Авантура пар-
ку после године паузе због 
пандемије коронавируса, а 
план је да такмичење поста-
не традиционално.

    I и II разред       

    (девојчице)     
1. Искра Вељовић 
2. Нађа Стојановић 
3. Анђелија Јовановић         
    (дечаци)     
1. Андреј Вранешевић    
2. Kристијан Филиповић      
3. Михајло Јеремић            

    III и IV разред    

    (девојчице)   
1. Зона Стојановић    
2. Тара Ракић    
3. Мања Радибратовић     
    (дечаци)      
1. Лазар Смиљанић     
2. Вук Kнежевић    
3. Ђорђе Никовић     

    V и VI разред 

    (девојчице)    
1. Андреа Вранешевић    
2. Наталија Јајчанин    

3. Анастасија Ћорић  
    (дечаци)   
1. Алекса Вељовић   
2. Стефан Пишчевић   
3. Игор Марић    

    VII и VIII    

    (девојчице)   
1. Сања Гледовић   
2. Kатарина Марић    
3. Мина Радибратовић    
    (дечаци)    
1. Сергеј Нешић    
2. Kоста Симић     
3 Андрија Тошић        

    Борд      

    (дечаци)     
1. Мићо Удовичић    
2. Дарко Лазаревић   

    (девојчице)    
1. Лена Јеремић      
2. Мина Радибратовић     
3. Милена Бујишић   

Пласман

АВАНТУРА КУП

И спорт, и забава
Други Авантура куп у скијању за ученике основних школа одржан је на 

Златибору у организацији школа уз учешће 137 малишана  
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СКИЈАЊЕ: НОРДИЈЦИ НА ЗЛАТИБОРУ

Успех за крај сезоне
На Тић пољу одржано је Првенство Србије у нордијском  

скијању са 97 учесника из земље и окружења  
у организацији смучарског клуба „Златибор“  

Такмичарска сезона на 
Златибору традицио-
нално добром домаћи-

ну смучарских трка заокру-
жена је Првенством Србије 
одржаном у организацији 
Смучарског клуба „Злати-
бор“. Велика количина сне-
га омогућила је добре услове 
за такмичење на Тић пољу 
где се окупило 97 учесника 
на дводневном првенству из 

седам клубова из Србије и 
Босне и Херцеговине, али и 
гостију из Аргентине. Упра-
во је Аргентинац Матео Су-
ма забележио победио у оба 
дана у сениорској конкурен-
цији. Код дама је улогу фа-
ворита оправдала репрезен-
тативка Ања Илић која ула-
зи у завршну фазу Балкан 
купа где јој је остала трка у 
Турској и тренутно је на пр-
вом месту.   

Жетва медаља
– После разочарења јер 

нисам отишла на Олим-
пијске игре, Балкан куп сам 
одредила као главни циљ и 

важну мотивацију за крај се-
зоне – изјавила је Ања. – По-
беда у Балкан купу је нешто 
што нико никад у Србији 
није успео. 

Није крила задовољство 
ни селекторка Мина Илић 
која је подмладила репре-
зентацију:                 

– Оно што ми је било у 
плану почетком сезоне, ми-
слим да сам успела да ост-

варим. Имамо изузетне ре-
зултате Андрије Тошића и 
Ламије Салихагић који су 
побеђивали на сваком Бал-
кан купу, што ниједна земља 
до сада није урадила. Ту су 
и неки који су близу њих, на 
које може у будућности да 
се рачуна.  Следеће године 
имамо Светско првенство у 
Словенији на којем се може 
очекивати доста наших так-
мичара.                       

Током два дана возиле су 
се трке и у категоријама ци-
цибана, пионира и омлади-
наца и то у среду дисципли-
на дистанца, а у четвртак 
спринт. Локални клубови 

„Звезда“ и „Златибор“ били 
су најуспешнији у млађим 
категоријама. Највреднији 
резултат остварио је Ђорђе 
Пауновић који је постао се-
ниорски првак Србије. Осим 
њега прваци Србије по кате-
горијама постали су Никола 
Ђорђевић, Андрија Тошић, 
Ламија Салихагић, Вук Сре-
дојевић, Анђела Рајевац, 
Вања Туцовић, Јелена Јок-

симовић, Срђан Милекић, 
Софија Смиљанић, Богдан 
Смиљанић и Павле Мија-
товић.             

– Услови су били одлич-
ни, стаза је била добро при-
премљена и сви су задо-
вољни – рекао је Радосав 
Јелисијевић из СК Златибор, 
клуба домаћина. – Разулта-
ти су били одлични, фавори-
ти су углавном били први и 
деца су се доста трудила да 
направе добре резултате.

Скијашки Елдорадо
Златибор је препознатљи-

ва дестинација за нордијско 
скијање у Србији, а према 

речима председника Сму-
чарског клуба „Златибор“ 
Дарка Ђуровића,  у плану је 
изградња савременог сму-
чарског и биатлон центра 
на Тић пољу.           

– Испред локалне самоу-
праве и СК „Златибор“ же-
лимо да направимо светски 
центар за смучарско трчање 
и биатлон намењен међуна-
родним такмичењима Свет-

ске скијашке федерације – 
додао је Ђуровић. – Надамо 
се да ћемо на Тић пољу у на-
редне две-три године има-
ти сређену биатлон стазу са 
стрелиштем и да ће тако би-
атлон спорт и смучарско тр-
чање бар у Србији доживе-
ти ренесансу и да ћемо бити 
најјачи центар за нордијске 
дисциплине у земљи.                  

Првенством Србије завр-
шена је зимска такмичарска 
сезона нордијског скијања, и 
ако не буде измена наредна 
такмичења у организацији 
локалних клубова требало 
би да се одрже на пролеће 
са ски-ролкама.  
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Најбоље  
у лиги

Одбојкашице “Златибора” 
победиле су екипу “Смеч 5” 

резултатом 3:0 у 18. колу  
Прве Б лиге

             

Екипа Станка Брашанца тријумфовала је по се-
товима са 25:16, 25:20, 25:18. Већ први сет по-

казао је разлику у квалитету: није било нервозе 
у игри домаћег тима, па се нашло места за рота-
ције и измене тако карактеристичне за „Златибор“ 
ове сезоне. У финишу другог сета Чајетинке су 
направиле низ којим су дошле до велике пред-
ности. Ни у трећем сету гошће из Крагујевца нису 
имале шансе, па је тако „Златибор“ стигао до пете 
максималне победе на домаћем терену у сезони.                               

– Кључно је било што смо се трудили за ову 
и овакву победу – каже одбојкашица Златибо-
ра Марта Раденовић. – На сваком тренингу даје-

мо све од себе јер нам је свака утакмица веома 
битна. Ближи се крај сезоне и ми се трудимо да 
остваримо циљ, пласирамо се у виши ранг, а за 
то је потребно да на свакој утакмици дајемо мак-
симум. Зато се за сваки меч спремамо као да 
је најјачи, свеједно да ли је то против екипа са 
мање или више победа.                  

Ово је био 13. пораз екипе „Смеч 5“, а „Злати-
бор“ је истим резултатом славио и у Крагујевцу.            

– Не ласкам тиму „Златибора“, али они су већ 
прошли у виши ранг – рекао је тренер Крагујев-
чанки Драган Мратинковић, један од стручњака 
са највише искуства у овом рангу. – По квалитету 

су најбоља екипа у Б лиги, чак и по овој сезони 
Прве лиге би били вероватно међу прве четири 
екипе. Квалитетни су јер се ваљано ради, тре-
нер је добро припремио екипу, али морам да 
кажем и да су екипа са највећим бројем квали-
тетних играчица.            

„Златибор“ за сада има учинак 15/3, а за-
нимљиво је да се у овом колу игра и дерби из-
међу „Лесковца“ и „Ваљева“. Екипу у наредном 
колу очекује један од кључних мечева, на госто-
вању против екипе „Врања“ (скор 13/4) где би 
чајетински састав у случају победе дошао надо-
мак пласмана у Прву лигу.  

Други део сезоне у оквиру 
Карате федерације Србије, 
за карате клуб „Рујно“ по-

чео је врло активно, a присутан 
је сваког викенда на званичним 
такмичењима или на турнирима.          

Већ на старту чланови клуба су 
учествовали на Школском првен-
ству уже Србије, на којем је клуб 
имао изузетан наступ са 28 так-
мичара. Након завршених квали-
фикација такмичари наступају и 
на Школском првенству Србије, 
а пласманом су се нарочито ис-
такле Јована Аћимовић у борба-
ма, и Аница Радибратовић у ка-
тама. Радибратовић се окитила 
сребром, док је бронзу освојила 
Аћимовић.           

После загревања на Школском 
првенству, каратисти су наступи-
ли на Првенству Карате савеза 
уже Србије за полетарце, пиони-
ре и наде. Наступ су имали сви 
регистровани такмичари до 2009 
годишта (укупно 13 такмичара). 
Пласман на Првенство Србије из-
борило је седам такмичара клуба. 
Запажене резултaте остварили су 
Вук Милосављевић, Вања Мићић, 
Јована Аћимовић, Ђурђа Марић, 
Неда Шкодрић, Николина Тодо-
ровић и Драган Ћировић, који 
су обезбедили пласман. Укуп-
но су освојили две сребрне и пет 
бронзаних медаља. Наступима у 
катама посебно се истакла Вања 

Мићић освојивши друго место, 
док је у борбама до финала до-
шао Вук Милосављевић.            

На Првенству Србије на којем 
је учествовало више од 1.200 так-
мичара из целе земље током два 
дана у Смедереву. Првог дана 
надметања наступали су такми-
чари у катама, а други дан је био 
одређен за борбе. У конкуренцији 
најбољих са територије Републи-
ке Србије, такмичари „Рујна“ су 
остварили солидан резултат. У ка-
тегорији ката најбоље пласирани 
су Неда Шкодрић, Вања Мићић и 
Драган Ћировић, који су у репа-
сажу изгубили мечеве за медаље, 
док су Николина Тодоровић и 
Ђурђа Марић остале без пласма-
на након првих наступа у катама, 
и Јована Аћимовић и Вук Мило-
сављевић у категорији кумите.             

Поред активних такмичара на 
карате сцени, у клубу се и ради 
на побољшању подмлатка, где је 
активна још средња и почетнич-
ка група. Од почетка такмичарске 
сезоне број чланова је у порасту, а 
најмлађа група броји око тридесет 
нових полазника.             

План за предстојећи период 
у априлу је наступ на Школском 
првенству Србије, интернацио-
налном карате турниру „Златни 
појас“, на Купу Србије за каде-
те, јуниоре и сениоре и турниру 
„Ужички победник 2022“.  

КАРАТЕ

Црни појас 
златној деци
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Фудбалери „Чајетине“ победили су „Први парти-
зан“ са 2:0 у гостима у првој утакмици пролећ-

ног дела сезоне у Златиборској окружној лиги. С тим 
тријумфом чајетински тим се домогао првог места јер 
је досадашњи лидер и такмац „Лазарица“ био слобо-
дан у овом колу.           

Двоструки стрeлац за победу у Ужицу био је Саша 
Филиповић. „Чајетина“ је на дебију новог тренера 
Здравка Ђајића пружила добру игру, поготово ако се 
узме у обзир да се због снега припремала у дворани, 

и играла контролне утакмице на теренима са вештач-
ком подлогом. Екипа „Чајетине“ из 13 одиграних утак-
мица има 29  бодова, један више од „Црнокосе“ која 
је у овом колу убедљиво савладала „Перућац“ са 8:0. 
Управо против екипе из Косјерића „Чајетина“ ће оди-
грати следећи меч на домаћем терену и у дербију ће 
наставити борбу за улазак у плеј оф, у који иду прве 
четири екипе. Чајетинци у априлу чекају мечеве про-
тив „Лазарице“ на страни, и „Перућца“ код куће, након 
чега следи друга фаза такмичења.  

Клуб је зимус прошао тежак 
период у организационом 
смислу, јер је због снега било 

немогуће радити на стадиону „Швај-
царија“. После припрема које су за-
хваљујући пријатељима, спонзорима 
и општини Чајетина одрађене у Бу-
дви и Игалу, екипу је поново саче-
као снег, па су тако одложене утак-
мице које је требало да се играју на 
домаћем терену у Ужицу, али и го-
стовање у Ивањици. У међувремену, 
клуб је морао да пронађе замену за 
тренинге на теренима у Глумачу и 
Мокрој Гори, али уочи утакмице на 
алтернативном домаћинском терену 
у Прибоју тренирало се у Пријепољу. 

Успешну серију Златибор је по-
чео против „Инђије“ победивши са 
1:0. Против лидера такмичења чаје-
тински тим је дошао до свог првог 
тријумфа у пролећној полусезони.               

„Златибор“ је до изненађења до-
шао голом зимског новајлије Марка 
Јеремића у 34. минуту.              

Меч је од почетка био изједначен, 
са неколико прилика у првих пола 
сата за обе екипе. Радосављевић је 
из шеснеастерца послао лопту мало 

поред гола, док је „Инђија“ погодила 
стативу. А потом је један прекид ко-
начно био плодоносан за формалне 
домаћине: крилни играч Јеремић је 
искористио пад лопте у шеснаесте-
рац противника после корнера и по-
слао је у мрежу.              

Популарни „Златиборац“ је након 
ремија са Жарковом 0:0 у гостима 
одиграо четврту везану утакмицу без 
пораза одигравши са „Мачвом! 1:1. 

Играчи тренера Јовановића су 
успели трећи пут да остану непора-

жени на изнуђеном домаћем тере-
ну „Шварцарије“ на ком су играли 
због снега.                

Златибор је повео голом Драгана 
Радосављевића у трећем минуту, а 
изједначење Шапчанима донео Ла-
зар Марјановић. Крилни играч Чаје-
тинаца је постигао погодак из прве 
озбиљне прилике искоритивши врло 
прецизан центаршут с леве стране, а 
прославио га је на свој карактеристи-
чан начин –  салтом унапред.                  

– Били смо принуђени да одлаже-

мо утакмице, па управа клуба улаже 
велике напоре – каже тренер Жар-
ко Јовановић. – Утакмица против 
„Инђије“ је рецепт како „Златибор“ 
треба да игра. Имамо доста младу 
екипу која мора да се ослања на свој 
квалитет који чине агресивна и бор-
бена игра, транзиција, брзе полукон-
тре и контре. Тако можемо доћи до 
зацртаног циља. 

Екипа има 33 бода и тренутно је 
на 11. месту табеле друголигашког 
ранга. 

Зимовање на „Швајцарији“
Фудбалери „Залтибора” одиграли су четири утакмице без пораза у пролећном делу, али су још у зони 

плеј-аута Прве лиге Србије, а у другом делу још нису одиграли ниједну утакмицу на Златибору

Агресивна и борбена игра, транзиција, 
брзе полуконтре и контре, рецепт су како 

доћи до зацртаног циља

Наставак који обећава
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Кошаркаши „Златибора“ нови су шампиони  Адмирал бет Кошаркашке лиге Србије!  
Победом против директног конкурента „Слоге“ резултатом 91:68 три кола  

пре краја такмичења дошли су до недостижне предности

У сјајном амбијенту који су употпунили труба-
чи, чајетински тим је одиграо одличан меч и 
убедљиво дошао до првог места и титуле. Ово 

је највећи успех у историји КК „Златибор“ и чајетин-
ског спорта јер је клуб освојио трофеј који га сврста-
ва међу шест најбољих кошаркашких екипа Србије.                                           

– Шта да се каже после овакве игре и кошаркаш-
ке представе, оваквог спортског догађаја, публике, 
навијања, атмосфере. Тешко је коментарисати јер 
је све деловало невероватно – од самог спортског 
догађаја који је био на високом нивоу, до још не-
вероватније екипе са осам играча који су тренутно 
на паркету и у последњих 10 утакмица у невероват-
ном ритму побеђивали и слабије и јаче противнике 
не марећи ни за кога остављајући срце на терену 
– изјавио је тренер Страјин Недовић чији је тим у 
27 кола такмичења оставрио 21 победу, од тога 15 
везаних, и додао:                       

– Све честитке сваком играчу појединачно, јер 
су момци показали квалитет. Оно што ми је мо-
жда и драже од трофеја је што свако ко је дошао, 
на претходним конференцијама као колеге Лазић 
и Димитријевић, слажу се да играмо убедљиво нај-
бољу кошарку. Пре свега офанзивно, да је то заиста 
невероватна игра, нешто што се одавно није деша-
вало на теренима широм Кошаркашке лиге Србије 
То ми је велика сатисфакција и драго ми је кад се 
чује да наш клуб игра најлепшу кошарку у земљи.                                

Меч је протекао у свечаној атмосфери, са тру-
бачким оркестром Дејана Јевђића који је најпре из-
вео химну „Боже правде“, а потом у паузама пра-
вио штимунг за навијаче који су у највећем броју 

ове сезоне испунили дворану, а са плавим и на-
ранџастим балонима улепшали декор.          

Тим тренера Недовића је од прве четвртине на-
метнуо препознатљив ритам, напад је почео да 
функционише и под кошем и у шуту споља, а иако 
су се Краљевчани држали на разлици око 15 поена, 
јасно је било да је преокрет немогућ.                               

Најефикаснији је са 21 поеном и девет скокова 
био капитен Душан Кутлешић који је емотивно до-
живео овај меч, па га је публика поздравила вели-

ким аплаузом при изласку из игре. Исти број поена 
убацио је и центар Димитрије Николић који је ух-
ватио и осам лопти, док је Немања Протић уписао 
17 поена и девет асистенција.           

– Остварили смо победу која решава ово првен-
ство и теоретски нас оставља на првом месту три 
кола пре краја – закључио је Кутлешић. – Зато че-
ститам саиграчима, стручном штабу, људима из 
управе клуба. Мислим да смо сви, од првог до по-
следњег изгледали сјајно, и да смо одрадили све 
што се од нас очекивало. Ја сам рођени Чајетинац 
и много ми је драго, сигурно за нијансу драже него 
мојим саиграчима осим Богију и Лазару, што смо 
донели трофеј Кошаркашке лиге Србије и постигли 
највећи успех у историји клуба.               

Титулу првака изборили су играчи Немања Про-
тић, Алекса Чабрило, Стефан Аџић, Душан Кут-
лешић, Санди Грубелић, Богдан Весовић, Филип 
Ђуран, Вук Јовановић, Лазар Јоксимовић, Тадија 
Тадић, Димитрије Николић и Лакуинтон Рос, тре-
нер Страјин Недовић са стручним штабом у којем су 
и Иван Тмушић и Александар Павловић са физиоте-
рапеутом Никола Јеремић, лекарка Снежана Дабић, 
генерални секретар Небојшом Божовићем. Ту је и 
рачуновођа Оливера Сузовић, службени представ-
ник Александар Јевђић,  генерални менаџер Ђорђе 
Александрић и председник Рајко Пелверовић.           

Освајањем првог места Златибор је обезбедио 
пласман у АБА2 лигу и наредне сезоне, улазак у Су-
перлигу и борбу за титулу првака Србије. Додела 
пехара одржаће се на некој од утакмица у наставку 
сезонe на домаћем терену. 


