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Свечано отварање светског мото-крос Хард Ендуро шампионата: нови празник у календару Златибора

ХАРД ЕНДУРО МОТОКРОС НА ЗЛАТНОЈ ПЛАНИНИ

Од сензације  
до традиције

Србија и њене планин-
ске лепотице Златибор, 
Тара и Мокра Гора су од 

18. до 21. маја први пут били 
домаћин једне од трка свет-
ског мото-крос Хард Ендуро 

шампионата, на којој је своје 
умеће показало 300 возача 
из света, на челу са Грејемом 
Џарвисом, по многим проце-
нама најбољим свих времена 
у овом спорту.

Приликом отварања овог 
празника спорта, такмича-
рима, навијачима и гостима 
обратили су се Татјана Ма-
тић, још актуелна министар-
ка трговине, туризма и те-

лекомуникација, Вилфрид 
Хоршагл који је захвалио 
домаћину у име учесника 
и Братислав Ђурић испред 
Xcross релија. Ипак, највећу 
пажњу и највише одобра-
вања изазвала је поздрав-
на беседа Милана Стамато-
вића, коју је изговорио као 
председник Општине и до-
маћина тог спортског над-
метања:

– Надам се да смо као до-
маћини успели да испо-
штујемо све захтеве Хард 
Ендуро светског мотоциклис-
тичког шампионата, и да ће 
такмичари и чланови њихо-
вих тимова успети да у пау-
зама такмичења уживају у 
лепотама Златибора. Такође 
се надам да ће одржавање 
ове трке постати традиција 
на нашој планини.  

Испоставило се да – хоће!    

Надам се да смо као домаћини успели да испоштујемо све захтеве Хард 
Ендуро светског мотоциклистичког шампионата, и да ће такмичари  
и чланови њихових тимова успети да у паузама такмичења уживају  

у лепотама Златибора, рекао је Милан Стаматовић 

У ишчекивању старта
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Радови на реконструкцији 
мреже златиборске гон-
доле теку по плану и зав-

ршавају се у року захваљујући 
вредном и пожртвованом ра-
ду запослених у Јавном пре-
дузећу „Голд гондола Злати-
бор“. Асистенцију им пружају 
шест инжењера и техничара 
француског партнера, фир-
ме „Пома“, као и чланови Гор-
ске службе спасавања који су 
преузели један део послова. 
На руку им иде и лепо време.

Како би се што боље иско-
ристио планирани прекид с 
радом, ЈП „Голд гондола Злати-
бор“ донело је одлуку да се по-
чне са још неколико значајних 
инвестиција. Реч је о изградњи 
и монтирању наткривки на по-
четној и крајњој станици, као 
и низ радова на побољшању 
нових софтверских решења у 
циљу бржег и квалитетнијег 
рада који ће унапредити и 
саму гондолу, и утицати на још 
лепше искуство путника. 

Да би ови радови што мање 
утицали на пословање, оп-
тимални период за њихо-

во обављање је између прво-
мајских празника и почетка 
летње сезоне. 

Док се обављају радови на 
почетној и крајњој станици, 
очекује се испорука 18 нових 
кабина које ће се по завршет-
ку радова и тестирању гондоле 
ставити у функцију. С новим 
кабинама, као и због враћања 
појединачног капацитета на 
10 особа, као што је било пре 
увођења епидемиолошких 
мера, смањиће се редови и 

гужве које су се формирале 
пред гондолом током сваке 
сезоне и у дане празника. 

Упоредо с овим радовима, за 
запослене у служби маркетин-
га и продаје ЈП „Голд гондола“ 
организоване су радионице на 
којима стичу додатно знање из 
области комуникације, мотива-
ције, доношења одлука, и из но-
вих области дестинационог и 
дигиталног маркетинга и упра-
вљања друштвеним мрежама. 
Сврха едукације је постизање 
бољих резултата и креирања 
вредности за крајње корисни-
ке златиборске Голд гондоле.

Док се обављају радови на почетној  
и крајњој станици, очекује се испорука  

18 нових кабина које ће се по завршетку радова  
и тестирању гондоле ставити у функцију

Ускоро стижу  
нове кабине

РЕКОНСТРУКЦИЈА ГОНДОЛЕ ПО ПЛАНУ
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КЈП „Златибор“ Чајети-
на и ове године посеб-
ну пажњу усмерава 

на уређење јавних зелених 
површина, које врло често 
представљају огледало места 
у ком живимо. Тако се поред 
редовног одржавања више-
годишњих биљака и кошења 
јавних зелених површи-
на, велика пажња поклања 
одабиру и садњи сезонског 
цвећа, и њиховом неговању.                  

Са пролећном садњом 
Служба зеленила КЈП „Зла-
тибор“ кренула је од насеља 
Чајетина. Сезонско цвеће ук-
расило је кружни ток, чаје-
тински парк, цветне леје 
испред зграде Општине и 
осталих јавних предузећа и 
установа, као и жардињере 
дуж главне улице.               

Локално комунално пре-
дузеће ни ове године није 
заборавило да донира сад-
нице основним школа-
ма и вртићима и помогне 
у садњи. Подршку акцији, 
осим запослених из других 
служби предузећа, дали су 
и ученици Еко секције ОШ 
„Димитрије Туцовић“ Чаје-
тина са својим наставници-
ма, а интересовање за слич-
но ангажовање исказале су и 
остале основне школе.               

Запослене у зеленилу 
највећи обим посла очекује 
на Златибору, где се поред 
садње цвећа у жардињера-
ма, уређује и велики број 
цветних леја. Према плану, 
сезонским цвећем попуња-
вају се све цветне леје у цен-
тру Златибора, испред ТО 
Златибор, Културног центра, 
кружни токови, жардињере 

испред управне зграде Голд 
гондоле, Комуналне мили-
ције, Спортске хале…               

За набавку сезонског 
цвећа КЈП „Златибор“ је из-
двојило око милион динара, 
а међу садним материјалом 

највише је бегонија и биг 
бегонија, кадифица, петро-
ваца, тамјаника, алисума, 
мушкатли, биденса, санпа-
тиенса… 

Након садње Служба зеле-
нила ће током целе сезоне 

вршити заливање, прихра-
ну и заштиту биљака, како 
би изгледале лепо и негова-
но. Али, то није све. КЈП „Зла-
тибор“ Чајетина ове године 
наставља са увођењем ауто-
матског заливања јавних зе-
лених површина, што пред-
ставља спас током врелих 
летњих дана.                       

Након прошлогодишњих 
позитивних искустава, када 
је систем постављен на неко-
лико локација на Златибору, 
одлучено је да се примени 
на новоизграђеним круж-
ним токовима на Златибору, 
као и у чајетинском парку, 
омиљеном месту за одмор и 
рекреацију свих суграђана.              

Радови се изводе у са-
радњи са фирмом „Аква-
терм“ из Ужица, која је у 
парку у Чајетини већ поста-
вила око 1.700 метара црева. 
Овај систем ради на времен-
ску склопку, тако да ће се за-
ливање вршити у раним ју-
тарњим сатима, подељено по 
зонама. Цео циклус наводња-
вања биће завршен у перио-
ду од 4 до 6 часова ујутру, 
захваљујући чему ће зелене 
површине лепо и неговано 
изгледати и током лета.                

Многе су предности овог 
система, а назначајније су 
рационализација потрошње 
воде и смањено ангажовање 
запослених.             

У протеклој години ло-
кално комунално преду-
зеће је за ово издвојило око 
3.000.000 динара, а за ову је 
планирано улагање од око 
1.500.000 динара,   од чега 
милион динара за парк у 
Чајетини.

НОВИ ЗАЛИВНИ СИСТЕМ И САДЊА 
СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА               

Аутоматика 
у служби 

лепоте

ДЕШАВАЊА
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Прва садња у овој години 
која се реализује у окви-
ру пројекта „Зелена Ср-

бија“, Директорат за радија-
циону и нуклеарну сигур-
ност и безбедност Србије (СР-
БАТОМ) у сарадњи са Општи-
ном Чајетина и компанијом 
Color Media Communications, 
извршена је на новом круж-
ном току, код хотела „Тор-
ник“. Општина Чајетина је 
21. општина по реду која се 
прикључила пројекту чији је 
циљ заштита животне среди-
не и подизање свести грађа-
на, локалних самоуправа и 
компанија о значају озелења-
вања и пошумљавања наше 
земље.            

Након пријема и топле 
добородошлице амбасадору 
Белгије у Србији од стране 
председника општине Чаје-
тина Милана Стаматовића, 
приступило се реализацији 
пројекта „Зелена Србија“. 
Председник је истакао да је 
од великог значаја заштита 
животне средине у брдско 
планинском подручју и спо-
менуо да је током прошле го-
дине засађено више од 2.000 
садница у организацији КЈП 
„Златибор“ и донатора, а да је 
и сваки инвеститор био оба-
везан да засади најмање 20 

садница приликом градње 
свог објекта.                     

– На овај начин хоћемо 
да подигнемо свест наших 
грађана, туриста и инвести-
тора који долазе, да морамо 
што више средстава, енергије 
и воље да уложимо у зашти-
ту животне средине – рекао 
је председник Чајетине. – 
Ми смо једна од малоброј-
них локалних самоуправа 
која нема дивљих депонија 
и чврсти отпад одлажемо са 
још девет општина нашег ок-
руга на регионалну депонију. 
Постројење за прераду от-
падних вода већ функциони-
ше чиме се штити слив Рзава 
и Дрине, а оваквим акцијама 

настављамо ка нашем циљу 
– да Чајетина буде проглаше-
на еколошком општином.               

На новом кружном току, 
код хотела „Торник“ засађе-
не су зимзелене биљке, ма-
хом смрче, аутохтоне сорте 
која пејзажно одговара пла-
нинском пределу на ком до-
минира борова шума какав 
је и Златибор.             

– Велико ми је задовољство 
што пројекат „Зелена Србија“ 
реализујемо овде на Злати-
бору, на једној од најлепших 
српских планина. А ова важи 
за једно од најпопуларнијих 
туристичких одредишта у 
Србији, надалеко позната 
по својој прелепој природи 

и густим четинарским шу-
мама. Акцијом желимо да 
дамо свој допринос очувању 
лепоте – рекао је Слађан Ве-
линов, директор СРБАТОМ-а 
изразивши захвалност пред-
ствницима општине Чајети-
на који су препознали значај 
акције и одазвали се позиву.              

Уз захвалност на позиву, 
амбасадор Белгије Кун Адам 
је издвојио три кључне тачке 
у зеленој агенди чији је циљ 
да спречи климатске проме-
не а то су  неопходност мо-
менталне акције јер нема 
времена за губљење, чиње-
ница да загађење не познаје 
границе, и смањење завис-
ности од фосилних горива.                   

– И ми у Белгији радимо 
на новом пошумљавању и то 
је колективни рад. Веома сам 
срећан да и у Србији, наро-
чито у вашој општини преду-
зимате иницијативу и захва-
лан сам на томе. Иако је ово 
симболична акција, морамо 
да урадимо много више, и 
што пре. А ми, из Белгије и 
Европске уније смо ту да вас 
подржимо.                      

Подршку акцији дали су 
и запослени у Служби КЈП 
„Златибор“ као и ученици и 
наставници ОШ „Димитрије 
Туцовић“ са Златибора.

„ЗЕЛЕНА СРБИЈА“ И НА ЗЛАТИБОРУ  

Слађан Велинов, Милан Стаматовић и Кун Адам

Млади се у великом броју подржали иницијативу
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Ученици основних шко-
ла са подручја општине 
Чајетина, захваљујући 

ентузијазму својих учи-
теља и наставника, велику 
пажњу поклањају заштити и 
очувању животне среднине. 
Самостално организују раз-
личите еколошке активно-
сти, како приличи образов-
ним установа са статусом 
Еко школе, али је у последње 
време изразито веће њихово 
ангажовање у различитим 
акцијама које спроводи ло-
кално комунално предузеће. 
Тако су имали низ заједнич-
ких подухвата, са циљем 
уређења околине у којој жи-
ве и одрастају.               

Једна од њих организова-
на је почетком маја, када су 
запослени у КЈП „Златибор“ 
из Чајетине и ученици ОШ 
„Миливоје Боровић“ у Мач-
кату организoвали акцију са-
купљања отпада, углавном 
баченог из аутомобила, на 
територији овог села. Учешће 
у акцији узели су сви учени-
ци од петог до осмог разре-
да и њихови наставници по-
дељени у три групе. За нешто 
више од два сата, прикупље-
но је више од 60 џакова отпа-
да, што је довољан показатељ 
да је акција била више него 
успешна.                  

Неопходну логистичку 
подршку, у виду џакова и 
рукавица обезбедило је ло-
кално комунално предузеће. 

Уз раднике чистоће, акцији 
се придружило и лице за 
безбедност и деци подели-
ло флуоресцентне заштитне 
прслуке чиме их је подсетио 
колико је опасан посао који 
су им наметнули несавесни 
возачи и њихови сапутни-
ци. Из локалног комунал-
ног предузећа апеловали су 
на све учеснике у саобраћају 

да не бацају отпад из ауто-
мобила!                               

Основној школи „Мили-
воје Боровић“ се захваљују 
на сарадњи, у нади да ће 
имати још доста заједнич-
ких подухвата. Како истичу, 
намера им је да мотивишу 
ученике и друге циљне гру-
пе на еко-активизам и скре-
ну пажњу јавности на значај 

очувања животне средине. 
Осим тога, намера им је да 
међу свим популационим 
групама промовишу систем 
примарне селекције отпада, 
који ће ускоро постати наша 
свакодневица.                 

Свој допринос школарци 
су дали и приликом садње 
вишегодишњих биљака и 
сезонског цвећа, показујући 
добар пример својим вршња-
цима.                         

Како се општина Чајети-
на прикључила еколошкој 
акцији „Зелена Србија“, тако 
су и ОШ „Димитрије Туцо-
вић“ изразили заинтересо-
ваност да је подрже. Почет-
ку акције присуствовали су 
председник Општине Чаје-
тина Милан Стаматовић и 
амбасадор Краљевине Бел-
гије у Србији Кун Адам, што 
је додатно мотивисало наше 
младе да се укључе у поди-
зање свести грађана, локал-
них самоуправа и компа-
нија о значају озелењавања 
и пошумљавања Србије.                   

Чланови Еко–секције ОШ 
„Димитрије Туцовић“ из 
Чајетине упослили су своје 
вредне руке и учествовали у 
садњи цвећа у чајетинском 
парку, док су се ученици пе-
тог, шестог и седмог разре-
да ОШ „Саво Јовановић Си-
рогојно“ радо прикључили 
садњи сезонског цвећа због 
уређења школског дворишта 
и центра Сирогојна. 

КЈП „ЗЛАТИБОР“ И УЧЕНИЦИ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ЗАЈЕДНИЧКОМ ПОСЛУ 

И зелена, и чиста Србија

Мачкат Чајетина

Сирогојно

Златибор

Активна улога ученика у очувању и заштити животне средине
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И ПОРШЕ ГРУПАЦИЈА СРБИЈЕ ПОШУМЉАВА ЗЛАТИБОР                

Заједнички циљ
У Гостиљу је 15. маја изведена акција пошумљавања у организацији  

ЈП „Србија шуме“ - Парк природе „Златибор“, Компаније Порше  
финансијска групација Србија и локалне ТУ  

Недељни сунчани дан 
искористили су запо-
слени у Компанији 

„Порше финансијска гру-
пација Србија“ из Београда 
да окупе своје сараднике из 
Србије и земаља у окружењу 
и предузму излет у злати-
борско село Гостиље препо-
знатљиво по лепоти свога 
водопада. Око 150 људи за-
послених је излет организо-
вало не само у жељи да ужи-
ва у лепотама природе овог 
краја, већ и да природи уз-
врате на најбољи начин.              

– Порше финансијска гру-
пација своје активности ус-
мерава на тај начин да, осим 
пословних активности које 
су битне за функционисање 
компаније, негујемо и подс-
тичемо активности усмерене 
на очување животне средине 
и екологије уопште – рекла 
је Ружица Ристић Присто-
вшек, маркетинг менаџер 
Порше финансијске група-
ције Србије. – С тим циљем 
данашњи дан ћемо сви про-
вести у природи, сјединиће-
мо се са њом, биће лепо и 
нама, али ћемо се потрудити 
да дамо наш допринос при-
роди захваљујући сарадњи 

коју смо успоставили са „Ср-
бија шумама“.                  

Бошко Шопаловић, управ-
ник Парка природе Злати-
бор задовољан је заједнич-
ком акцијом:  

– Данашњу акцију испра-
тиће 150 људи „Порше ком-
паније“, радника „Србија 
шума“ из Парка припроде 
Златибор, као и гостиљског 
удружења. Обавићемо садњу 
садницама смрче које смо 
одабрали ми, из расадни-
ка „Србија шума“, тачније из 
расадника шумског газдин-
ства у Пожеги.              

Овом приликом је засађе-

но шездесетак садница које 
одговарају овом поднебљу. 
Вешти и мало мање вешти, 
али решени да дају све од 
себе, гости су здушно прио-
нули на посао уз помоћ људ-
ства „Парка природе“ и до-
маћина из ТУ Гостиље.                 

– Ми смо овде конкрет-
но са њима одредили једну 
лепу локацију коју је потреб-
но пошумити јер је мало кр-
шевита па долази до ерозије, 
вода спира тло и надамо се 
да ћемо то решити – рекао 
је Мирослав Туцовић из ТУ 
Гостиље. – Бринемо о зашти-
ти животне средине и цело-

купној екологији, па се нада-
мо да ћемо и убудуће имати 
добру сарадњу као што смо 
имали и до сада.          

Та заједничка акција је 
само једна у низу коју у 
складу са друштвеном од-
говорношћу спроводи Ком-
панији „Порше финансијска 
групација Србије“. А такође 
је и још једна од активности 
које чине запослени у Пар-
ку природе Златибор, који 
су баш недавно поставили 
неопходан мобилијар у ок-
ружењу водопада, на радост 
и задовољство путника на-
мерника.  
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ЈКП „ВОДОВОД ЗЛАТИБОР“

Стална обнова 
инфраструктуре

Један од важнијих послова је замена магистралног цевовода, односно 
преспајање са старог бетонског цевовода на нови, дуктилни водовод  

– каже Миломир Туцовић, директор овог јавног предузећа

Пролећне активности 
ЈКП „Водовод Зла-
тибор“ текле су по-

следњих мајских дана у Кр-
фској улици, где је изврше-
но измештање главног на-
појног вода пречника 300 
милиметара за центар Зла-
тибора, као и изградње киш-
не канализације. Исто је 
рађено у Ерској улици која 
се реконструише, а радови 
су настављени и на магис-
тралном цевоводу.                    

– Један од важнијих 
послова је замена магис-
тралног цевовода, односно 
преспајање са старог бетон-

ског цевовода на нови, ду-
ктилни водовод – каже Ми-
ломир Туцовић, директор 
овог јавног предузећа. – Ко-

ристим прилику да се из-
виним корисницима због 
краткотрајних прекида у во-
доснабдевању које су има-
ли на пар сати, јер посао је 
захтевао да се испразни чи-
тав магистрални цевовод 
ради спајања са новим и 
поновног пуњења система. 
Ипак, прекиди су били ми-
нимални.                     

Да би се завршили ови 
послови, потребно је ура-
дити замену цеви на краку 
који води од хотела „Торник“ 
до обилазног пута на Обудо-

вици где су већ постављене 
цеви, тако да ће комплет-
на линија од Брегова до 
кружног пута бити замење-
на. Овим ће бити значајно 
смањени губици на водовод-
ној мрежи, каже директор 
Туцовић, а завршетак радова 
је планиран за месец дана. 
Упоредо са радовима на Зла-
тибору и Чајетини, где је иза 
Дома културе измештена по-
стојећа и урађена кишна ка-
нализација, завршавају се и 
послови у сеоским месним 
заједницама.                

– Тренутно се у засеоку 
Вермезовићи завршава це-
вовод који је спојен са Шљи-
вовицом – објашњава Туцо-
вић. – Такође, настављени 
су радови и у Голову, као и 
на водоводу Змајевац где 
се врши спајање са алтер-
нативним изворима како 
би тај цевовод могао да на-
стави да се шири. Навео бих 
да су пре месец дана запо-
чели и радови на изградњи 
цевовода Сушичко врело од 
изворишта ка будућем по-
стројењу за прераду воде 
на Жигалском вису, са уку-
пном дужином тог дела це-
вовода од око 4.200 метара, 
од који је до сада поставље-
но нешто више од 1.000.                        

У Чајетини и Златибору 
ово јавно комунално пре-
дузеће прати ситуацију на 
терену и где год се отварају 
нови радови или се рекон-
струишу улице, користи се 
прилика да се изврши за-
мена постојећих, увелико 
старих инсталација новим 
пластичним цевима.      

Мирјана Ранковић  
Луковић  

Миломир Туцовић
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Туристичка организација Злати-
бор је поводом јубилеја – 130 го-
дина организованог туризма која 

ће се обележити идуће године, поче-
ла снимање документарног филма о 
„златној планини“. 

Снимање је поверено продуцентској 
кући City grup из Ниша, а редитељ фил-
ма је Влада Ристић, који ће гле-
даоце водити кроз многоброј-
не приче из овог краја.                

Један од наших данас 
најпознатијих глумаца Не-
бојша Дугалић, биће нара-
тор филма који ће прика-
зати развој туризма на овој 
планини. Идеја је да се овим 
остварењем обухвати период 
развоја најпопуларнијег од-
редишта у Србији, од посете 
краља Александра Обрено-
вића на Преображење 1893. 
до данас.             

– Овим филмом и бројним 
фотографијама покушаћемо 
да прикажемо барем мали 
део онога што је Златибор био 
у прошлости па до данашњих 
дана када је постао једно од 
најпосећенијих и најатрактивнијих 
туристичких места у Србији и региону 
– почео је Владимир Живановић, ди-
ректор Туристичке организације Зла-
тибор. – А како ће у овом филму бити 
приказано, првобитни разлози доласка 

гостију на ову планину били су здрав-
ствени. Златибор још од давнина одли-
кују блага клима, велики број сунчаних 
дана и благо усталасана висораван на 
просечној надморској висини од 1.000 
метара, што представља идеалне усло-
ве за лечење болести респираторних 
органа. Након „краљевске посете“ по-
чео је са развојем један вид монденс-

ког туризма, подстакнутог 
том посетом 

окруње-
не главе по којем је читаво ме-

сто понело име, зашто то не би могао 
и нижи сталеж са довољно времена 
и новца. Почела је изградња вила и 
летњиковаца, које су већином униште-
не током Другог светског рата. Након 
тога почињу да се реализују пројекти 

за развој туризма на овој планини, као 
што су формирање језера у самом цен-
тру, путна инфраструктура, али и први 
хотели и објекти за масовнији туризам.               

– Данас Златибор представља једну од 
омиљених дестинација бројних посети-
лаца који на планини могу уживати у 
природним лепотама, чистом ваздуху, 
многобројним атракцијама, активном 
одмору, тематским парковима и гастро-
номским специјалитетима – наставио 
је Живковић. – Такође, на овој планини 

данас постоје бројни смештајни ка-
пацитети, од луксузних хотела 

са 5 звездица, до смештаја 
у приватним апартма-

нима и сеоским 
домаћинствима. Да би за-

држао своју лидерску позицију, 
Златибор из године у годину ради на 
развоју своје туристичке понуде и но-
вих садржаја као што су реконструк-
ција језера и Краљевог трга, изградња 
једносегментне „Голд гондоле“ најдуже 
те врсте у свету, многобројних темат-
ских паркова, бициклистичких и пе-
шачких стаза, и бројних пројеката који 
су у плану.

ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМ О РАЗВОЈУ ТУРИЗМА НА ЗЛАТИБОРУ    

Екранизација успеха 
Златне планине

Снимање је поверено продуцентској кући City grup из Ниша, 
а редитељ филма је Влада Ристић, који ће гледаоце водити 

кроз многобројне приче из овог краја
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ЗЛАТИБОРСКИ ЕКО АГРАР

Подршка 
предузимљивима

Многобројне активности и радови спроводе се током читаве године у  
„Златиборском Еко Аграру“, ради унапређења производње и побољшања услова  
живота пољопривредника на територији Општине. Од оснивања, то је пример  

добре праксе када је реч о подршци и развоју пољопривреде   

За унапређење пољо-
привредне политике 
руралног развоја ПД 

„Златиборски Еко Аграр“ на-
ставља са мерама подршке. 
Након завршеног првог кру-
га, у  току је други јавни позив 
за подстицај у пољопривре-
ди, а ово привредно друштво 
расписало  је следећих  пет 
конкурса: за подстицаје у ор-
ганској производњи; за под-
ршку младима,  за увођење 
и сертификацију органских 
производа и ознаке географ-
ског порекла, за увећање ста-
да из сопственог запата и за 
инвестиције у физичку имо-
вину пољопривредних газ-
динстава. Највиши износ за 
подстицај по газдинству је 
800.000 динара, а заинтере-
совани додатне информа-
ције могу пронаћи на интер-
нет страници „Златиборског 
Еко Аграра“.                        

– Подстицаји које дели-
мо увек су актуелни, најва-
жније је напоменути да је у 
току други јавни позив који 
је расписан 1. маја и трајаће 
до 10. Јуна – рекао је Марко 
Марић, директор. – Одзив 
произвођача је озбиљан, и 
за сада све иде по плану.                 

У оквиру ПД „Златибор-
ски Eко Aграр“ послује и Аг-

ротехнички центар у Кри-
вој Реци, а  још један вид 
развоја пољопривреде у 
општини Чајетина је и из-
градња Агробизнис центра 
који ће објединити рад мле-
каре „Наша Златка“ и Агро-
техничког центра, као и нове 
садржаје као што су сушара 
и хладњача. 

Агробизнис центар је ме-
сто сучељавања свих којима 
је одрживи развој пољоприв-
реде један од најважнијих 
приоритета.                

– У Агробизнис центру сви 
радови су везани за проши-
рење млекаре и за започе-
те радове на изградњи хале 

за потребе Агротехничког 
центра, који већ готово пола 
године функционише на 
територији наше општине – 
додаје Марко Марић.               

Пољопривредни сајам у 
Новом Саду који је одржан 
од 21. до 27. маја, посетило је 
75 произвођача из Златибор-
ског округа.               

– Еко аграр и локална са-
моуправа организовали су 
посету Сајму на који су оти-
шли наши произвођачи – на-
ставља директор. – Није реч 
о понуди већ смо омогућили 
нашим људима да виде све 
што нуди Новосадски сајам, 
јер све што може бити по-

нуђено о пољопривреди   у 
нашој земљи, налази се на 
том сајму.                  

Запослени у предузећу 
„Златиборски Eко Aграр“ са 
Маријом Вукосав, представ-
ницом сертификационе 
куће „Organic Control System“ 
из Суботице у протеклом 
периоду обишли су многе 
пољопривредне произвођа-
че општине Чајетина.                 

– Посета је била радна и 
имала двојако значење: сер-
тификациона кућа „OCS“ 
ради контролу квалитета код 
нас везано за Жиг Добро са 
Златибора, а други мотив је 
обилазак произвођача који 
су ушли у процес конвер-
зије за органску производњу 
– објаснио је Марић. – Има-
мо једног произвођача меда 
и још једну прераду млека у 
Кривој Реци, који су постали 
нови носиоци жига Добро са 
Златибора.               

Током посете представни-
це OCS куће и провере квали-
тета производа, продужење 
права на коришћење жига 
добили су млекаре „Биљана 
Крин“ из Рожанства и „Наша 
Златка“ из Криве Реке, као и 
пољопривредно-туристичко 
домаћинство Меловић из Ро-
жанства.   

Марко Марић
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ЗЛАТИБОРСКИ ЕКО АГРАР У КАЧЕРУ

Техника у служби 
пољопривреде

Добар пример праксе и пословања „Еко аграра“ јесте и пружена услуга  
у пресовању сена домаћинству Даниловић како би овај произвођач  

добио што квалитетнију исхрану за животиње

Златиборски еко аграр“ 
пружио је помоћ до-
маћинству Даниловић 

из Качерa механизацијом за 
пресовање сена са којом рас-
полаже Агротехнички цен-
тар. Добра сарадња Еко агра-
ра са свим пољопривредним 
домаћинствима у Злати-
борском округу, па и шире, 
пример је добре праксе овог 
Привредног друштва.           

Чајетински „Еко аграр“ 
послује и ван подручја 

општине, што сведочи да је 
предузеће, у чијем је склопу 
и Агротехнички центар, до-
бро опремљено механиза-
цијом неопходном за рад у 
пољопривреди. Добар при-
мер праксе и пословања „Еко 
аграра“ јесте и пружена услу-
га домаћинству Даниловић 
из Качера у пресовању сена, 
како би овај произвођач до-
био што квалитетнију исхра-
ну за животиње.                

– Локална самоуправа 
и „Еко аграр“ који се бави 
пољопривредом на тери-
торији општине Чајетина, 
имају добру и искрену на-
меру, као и вољу да сарађују 
са селом и да учине да све 
то што произвођачи раде 
- за њих буде лакше и ис-

плативије – рекао је Мар-
ко Марић, директор „Зла-
тиборског еко аграра“. – Као 
што је пољопривредни про-
извођач Даниловић поме-
нуо, ове цене с којима ми 
наступамо, покривају тек 
одржавање. Немамо импе-
ратив исплативости, јер је 
наша мисија да оживимо и 
помогнемо селу.                  

Домаћинство Даниловића 
бави се млечним говедар-
ством, а како би им произво-
ди били изузетног квалитета, 
и са што већом количином 
млечне масноће, неопходно 

је да животиње што пре пређу 
на исхрану сеном.                

– Ја сам сам покосио и 
направио валове, а из „Еко 
аграра“ су дошли са квали-
тетним машинама, добрим 
трактором, „роло пресом“ 
и машином за вакуми-
рање, како би преостали 
посао био добро одрађен – 
каже Александар Данило-
вић, пољопривредни произ-
вођач из Качера. – Цена рада 
је прихватљива, јер иначе не 
бих имао рачун да купујем 
ову механизацију. Запосле-
ни из Агротехничког цен-

тра су завршили све и ја сам 
презадовољан. Простор који 
обрађујемо под травном си-
лажом има пет хектара, а 
шест хектара је под куку-
рузом.            

„Програм за одрживи раз-
вој села“, који је конципи-
рао „Еко аграр“ са својим 
сараднцима, јесте произ-
водња квалитетне а јефтине 
кабасте хране, и томе треба 
да теже сви пољопривредни 
произвођачи како би прино-
си били већи, истиче дирек-
тор „Златиборског еко агра-
ра“, Марко Марић.  

Александар Даниловић



12 мај 2022. годинеДЕШАВАЊА

Иновациони бизнис цен-
тар Златибор је, уз под-
ршку Министарства за 

иновације и технолошки раз-
вој, организовао низ интерак-
тивних предавања под нази-
вом „Ја предузетник“  за све 
предузимљиве и креативне 
појединце с идејом и жељом 
да се потврде у сопственом 
бизнису.                  

– Ова обука је изузетно до-
бра јер је практична – рекао 
је директор ИБЦ Златибор 

Дарко Ђуровић. – Полазници 
добијају конкретан проблем 
који ће морати да реше, након 
чега ће њихово решење бити 
оцењено, а и обогаћено суге-
стијама како би било најбоље. 
То је заправо прави начин 
којим се развија пословна 
логика и стичу вештине за 
превазилажење проблема у 
пословању.                    

Учесници су на овој обуци 
имали прилику да, поред те-

оријског, прођу и практични 
део, и то методом симулације 
пословног окружења.            

– Данас смо овде да одржи-
мо кратку симулацију реша-
вања реaлних проблема, од-
носно доношења стратешких 
одлука у стварним ситуација-
ма – каже Јован Кривокапић, 
доцент катедре за организацију 
пословног система на Факулте-
ту организационих наука у Бе-
ограду. – Дакле, идеја нам је да 

покушамо да донесемо најбоље 
пословне одлуке и онај тим који 
на крају буде имао најбољи 
пословни резултат биће побед-
ник симулације.            

С обзиром да Угости-
тељско-туристичка школа из 
Чајетине модернизује настав-
ни процес трудећи се да уче-
ницима наставни садржаји 
буду доступни на занимљив и 
креативан начин, неколицина 
ученика заједно са професор-

ком Јелицом  Кузељевић, при-
суствовали су обуци.                      

– Ученицима је увек за-
нимљиво да долазе како би слу-
шали предавања и учествовали 
у активностима и радионица-
ма које ће допринети успешном 
наставном процесу – oбјаснила 
је професорка њихово прису-
ство. – Данас смо овде са уче-
ницима образовног профила 
туристичко-хотелијерски тех-
ничар на тему предузетништва. 
Ученици то имају у наставном 

плану и програму а наш циљ је 
да унапредимо образовни про-
цес кроз иновације које ће нам 
овде бити представљене.                

Поред материјала за обуку, 
сви полазници су добили и ви-
део записе из различитих об-
ласти везаних за развој пре-
дузетништва, с циљем да се, 
поред неопходних сазнања, 
стекне и самопоуздање потреб-
но за самосталан наступ на тр-
жишту. 

Полазници добијају конкретан 
проблем који ће морати да реше, 

након чега ће њихово решење 
бити оцењено, а и обогаћено 

сугестијама како би  
било најбоље

ПРЕДАВАЊА У ИБЦ ЗЛАТИБОР

Обука из предузетништва
Необична радионица намењена храбрим и предузимљивим младим људима  

која је важан искорак од знања ка самопоуздању

Јован Кривокапић Јелица Кузељевић

Дарко Ђуровић
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СУСРЕТИ У СОРЕНТУ

Наш туризам на 
светском самиту

Угоститељаско-туристичка школа из Чајетине узела је учешће на Глобалном 
омладинском туристичком самиту, који се одржава од 27. јуна до 3. јула, у Италији

Уз подршку Инова-
ционог бизнис цен-
тра Златибор, Угости-

тељаско-туристичка школа 
из Чајетине пријавила се на 
јавни позив младих делегата 
за учешће на Првом глобал-
ном туристичком омладин-
ском самиту, који се одржава 
у италијанском граду Сорен-
ту, који је расписало Мини-
страрство трговине, туризма 
и телекомуникације.                  

– Са великим задовољством 
можемо да се похвалимо, да 
смо у синергији са Угости-
тељско-туристичком школом 
значајно допринели у образо-
вању, па се надамо да ће њи-
хова идеја о „паметном тури-
зму“ на Златибору допринети 
не само локалном нивоу, већ 
ће бити прихваћена и на гло-
балном нивоу са развојем 
такве врсте модела, и на тај 
начин допринети одрживом 
развоју туризма, који под-
разумева очување природних 
ресурса за будуће генерације 
– рекао је Стојан Вуковић, 
пројектни менаџер ИБЦ.                     

Ученицa другог разреда 
средње Угоститељско турис-
тичке школе у Чајетини Ана 
Николић и њен ментор про-
фесорка Софија Павловић 
Луковић, изабране су на јав-

ном позиву Министарства 
туризма да представљају Ср-
бију   на Самиту у Соренту, 
који се одржава од 27. јуна до 
3. јула 2022. Ова млада уче-
ница ће на најбољи начин 

представити и себе, и   Ср-
бију, на Глобалном самиту, а 
учешће на овако значајном 
светском догађају подједна-
ко је важно и за Чајетину и 
за Србију.                       

– Ученица Ана Николић је 
написала есеј„Србија као дес-
тинација паметног туризма“, а 
ја сам припремила једно мо-
тивационо писмо којим сам 
објаснила зашто би баш она 
требало да представља Ср-
бију на Глобалном туристич-
ком самиту младих – каже 
професорка Софија Павло-
вић Луковић. – Имам огро-
мна очекивања и што се тиче 
самих радионица, и тренин-
га, биће и неких спортских ак-
тивности, а и гастрономија је 
једна од области која ће бити 
популарисана на том Самиту. 
На крају ће ученици имати 
симулацију Скупштине Свет-
ске туристичке организације, 
где ће излагати своје предлоге 
које су на радионицама разра-
дили. Туризам је веома дина-
мична област и ја се надам да 
ћемо на више начина да кон-
куришемо и тако представимо 
и Школу и Златибор и државу.                               

Министарство трговине, 
туризма и телекомуника-
ције, као награду изабраном 
делегату и његовом пратио-
цу, обезбедило је превоз и 
трансфер, а остале трошко-
ве смештаја и боравка у Ита-
лији сноси Светска туристич-
ка организација Уједињених 
нација.   

Стојан Вуковић

Софија Павловић Луковић

Ана Николић
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Златибор је ове године био домаћин 
3. Међународне конференције по-
свећене геонаслеђу и геотуризму, 

која је одржана  првог викенда маја у 
сали Иновационог бизнис центра. То-
ком првог дана излагани су научни 
радови о све активнијој теми промо-
ције геонаслеђа, док је други дан био 
посвећен обиласку терена и теренским 
радова.                 

– Изложен је и рад на тему јавно- 
-приватног партнерства, Управљања 
туристичком дестинацијом, заправо 
водопадом у Гостиљу – рекао је Дар-

ко Ђуровић, директор ИБЦ Златибор. 
– То су примери добре праксе како се 
управља одређеним хидролошким и 
геолошким туристичким атракција-
ма. Надамо се да ће ова конферен-
ција постати традиционална и да ће 
привући већи број научника, и оних 
који се баве практичним пословима у 
туризму. Ми желимо да популарише-
мо геолошке и друге природне атрак-
ције и да  конференција на ову тему 
буде значајна за промоцију геотури-
зма и опште.               

Златиборски округ је у погледу ге-
одиверзитета један од најбогатијих у 
Србији, на чијој се територији налазе 
бројна туристричка знамења, почев 
од хидролошких, преко геоморфолош-

ких до амбијенталних целина. Циљ ове 
конференције је унапређење и дефи-
нисање геонаслеђа, прављење проје-
ката за њихово коришћење да би људи 

који овде живе имали некакву корист 
од природног наслеђа које до сада није 
коришћено.             

Гости 3. Међународне конферен-
ције геотуризма и геонаслеђа били су 
стручњаци у овој области из Чешке, и 
др Слободан Марковић, професор При-
родно математичког факултета у Но-
вом Саду.           

– Дошли смо на конференцију о ге-
онаслеђу, једну од најважнијих тема 
која повезује науку и туризам и пред-
ставља шансу за развој – изјавио нам 
је Кшиштоф Видавски. – Већ годинама 

имамо успешну сарадњу у Србији која 
је међу најбољим примерима, нарочи-
то Златибор јер са овом очаравајућом 
околином може бити добар разлог за 
долазак и практиковање геотуризма. 
Зато нисам изненађен што се конфе-
ренција одржава овде, на месту где се 
сусрећу наука и пракса. Мислим да је 
то суштина геотуризма, та важност те-
оријског и практичног дела, и управо 
због тога смо овде.           

Поред домаћина, Иновационог биз-
нис центра Златибор, организатори 
3. Међународне конференције геона-
слеђа и геотуризма су Општина Чаје-
тина, Туристичка организација Зла-
тибор и Српска академија наука и 
уметности.  

ТРЕЋА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ГЕОНАСЛЕЂА И ГЕОТУРИЗМА 

Сусрет науке, лепоте  
и задовољства

У Иновационом бизнис центру на Златибору 7. и 8. маја окупили су се бројни  
еминентни стручњаци из ове области, а циљ је дефинисање и унапређење геонаслеђа, 
прављење пројеката за њихово коришћење да би људи који овде живе имали некакву 

корист од природног наслеђа које до сада није коришћено

Кшиштоф Видавски

Слободан Марковић
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У хотелу „Палисад“ на 
Златибору одржан је 
Национални конгрес 

наших здравствених рад-
ника на којем се окупи-
ло више од 700 учесника, 
а пријављено је 300 струч-
них радова и саопштења 
који су били представљени 
током четири дана трајања 
овог скупа. Главна тема 
предавања био је Ковид 19, 
а предавачи су се залагали 
за размену знања и иску-
става да би се решила пи-
тања која су од битног зна-
чаја за читаво друштво.          

Први дан предавања су 
одржали еминентни преда-
вачи, а више о томе, рекла 
је Валентина Николић, пред-
седница Друштва сестара и 
техничара, која је изјавила: 

– Одржан је био пленум 
Конгреса на ком имамо еми-
нентне предаваче, говорио 
државни секретар Ференц 
Вицко и професорка др Ива-
на Милошевић са Инфек-
тивне клинике. Предавач је 
била и директорка Институ-
та за јавно здравље Србије 
„Батут“ доценткиња др Ве-
рица Јовановић која нам је 
изнела  податке о ковиду и 
њиховим искуствима.                      

За наше читаоце говори-
ли су и професор др Ференц 
Вицко, као и Маја Тодоровић, 
генерална секретарка Савеза 
удружења здравствених рад-
ника Србије, осврнувши се на 
то како је здравство поднело 
кризу у протекле две године 
пандемије.              

– Ја се надам да ће нам 
оно што смо научили и 
наше реакције помоћи у 
будућности, да   приведемо 
ову пандемију крају – рекао 
је професор Вицко. – Минис-

тарство здравља подржава 
ову Конференцију и тврдим 
да је изузетно високог ни-
воа. Морам признати и да 
је то један од најјачих Саве-
за који броји готово 40.000 
чланова, махом медицин-

ских сестара и техничара, 
а има међу њима и других 
професија, махом лекара и 
професора.              

– Две године ношења ска-
фандера и заштитне опреме 
постало је наша свакодневи-

ца, саставни део наших жи-
вота – каже Маја Тодоровић, 
генерална секретарка Саве-
за удружења здравствених 
радника Србије. – Коначно 
смо дочекали да изађемо из 
заштитне опреме, да школ-
ство више не буде онлајн, 
него „уживо“, што је много 
боље и много корисније за 
све учеснике.                  

Други дан програма био је 
намењен пленуму Друштва 
сестара, а предавачи су били 
гости из Словеније, Хрват-
ске, Црне Горе и Северне 
Македоније, који су предста-
вили и поделили своја иску-
ства о томе како су превази-
шли најкритичније моменте 
током Ковид пандемије.  

У хотелу „Палисад“ на Златибору је од 25. до 29. маја  
одржан Конгрес здравствених радника Србије  

са међународним учешћем, а у организацији Савеза 
удружења здравствених радника под покровитељством 

Министарства здравља Републике Србије 
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Да пандемији 
видимо леђа

Маја Тодоровић

Валентина Николић

Ференц Вицко



16 мај 2022. године

У
чесници овог светског 
надметања су преза-
довољни условима, 
али и доживљајем 
током четвороднев-
не трке на Златибору, 
Тари и Мокрој Гори, а 

потврђено је да ће и у наредне три 
године она бити део најјачег међу-
народног такмичења под вођством 
Светске мотоциклистичке федера-
ције и Ред Була.                

Кроз места за која би се тешко 
поверовало да их мотор може сав-
ладати и преко видиковаца с пре-
лепим окружењем пролазили су 
возачи светског Хардендуро шам-
пионата. Прва трка најјачег ранга 
која се одржава у Србији довела 
је најбоље светске ендуро мото-
циклисте на Златибор. У зависно-
сти од категорије разликовала се 
и тежина стазе, а најбољи су вози-
ли у такозваној прокласи, у којој је 
тријумфовао Немац Мануел Летен-
бихлер.                

– Осећам се веома добро, не 
могу да верујем да сам победио 
– рекао је победник. – Дошао сам 
на ову трку без претераних очеки-
вања, али изгледа да сам благо-
словен. Нисам био сигуран да ћу 
издржати сва три дана физички, 
али сам успео. Трка је збиља сјај-
на, науживао сам се и због тога 
све похвале организаторима. Ово 
је дефинитивно вредно светског 

шампионата. Уживао сам у успони-
ма, променама правца, призори-
ма... и гостољубивости домаћина. 

Летенбихлер је, иначе, ово била 
прва трка у сезони после повреде.  

Лепота засенила умор
Након пролога који је привукао 

велику пажњу гледалаца, први 
дан се возило на Тари, старт дру-
гог дана био је у Мокрој Гори у 
Дрвенграду, а трећи и завршни на 
Златибору почео је од осам часо-
ва, с полазном тачком надомак 
споменика на Шуматном брду. 
Стаза укупне дужине 75 киломе-
тара је потом водила возаче преко 
планинских венаца Чиготе и врхо-
ва Торника до циља на Kраљевом 
тргу, наспрам хотела „Златибор“. 
Унапред су била одређена места 

за гледаоце и навијаче, који су се 
окупили у подножју Чукера, ка Ра-
ковици и у Доброселици, а трећи 
дан је обиловао прелепим пејза-
жима, који су из угла возача били 
„изнуђена сметња“ за вожњу пу-
ном брзином.           

Друго место у српском Икс росен 
дуро релију заузео је млади Буга-
рин Теодор Кабакчијев који се сјај-
но наметнуо на тешким теренима. 
Публика је помно пратила ветера-
на Грејема Џарвиса који је на при-
родним препрекама показао зашто 
је легенда овог спорта. Енглез је на 
крају освојио треће место, што га 
доводи на челну позицију у гене-
ралном пласману, који је поводом 
тога изјавио да је то невероватан 
осећај... с обзиром да има 47 го-
дина!        

– Свиђа ми се озбиљност до-
гађаја, а пејзажи су савршени, 
трка је била невероватна. Било је 
тако тешко с клизавим и климавим 
стенама, други дан је био технич-
ки најзахтевнији, а данас је било 
много умора код свих, чак и код 
млађих возача. Радујем се доласку 
и следеће године, а можда наиђем 
и да се мало опустим.              

Сви учесници су сложни да је 
трка била физички тешка због 
промена температуре током дана, 
клизавог терена и тешко савлади-
вих препрека, што је било вели-
ки изазов и за најбоље возаче по-
пут Шпанца Марија Романа који је  
доживео повреду ноге и актуелног 
светског шампиона Билија Болта 
који је завршио као четврти, али с 
деобом првог места са Џарвисом у 
генералном пласману.                

У експерт класи победио је 
Пољак Тимек Михалек, док је ше-
сти био Владе Милутиновић, који је 
и најбоље пласирани српски возач. 

Мотоциклиста из Ариља је и 
прошле године возио на Златибо-
ру, али признаје да је Светски шам-
пионат знатно тежи мада је пред-
ност што је био уз најбоље светске 

Победници златиборског Иксрос харде Дуро релија  
који се вози за Светски шампионат су Немац Мануел  

Летенбихлер и општина Чајетина 

ЗЛАТИБОР ДОМАЋИН СВЕТСКОГ ПЛАНИНСКОГ МОТОКРОСА

Фото Владимир Младеновић

Фото Владимир Младеновић
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возаче. У узрасту јуниора најбољи 
је био Јужноафриканац Метју Грин, 
међу ветеранима Жан Мишел Ви-
ган из Француске, док је у хоби 
класи победио Словенац Недељко 
Матовић, а у аматерској класи нај-
бољи је био Слободан Виторовић 
из Србије.           

– Ово је први пут да возим за 
Светски шампионат – рекао је. – 
Лепо је за онога ко воли овај спорт 
да опроба своје способности са дру-
гим светским возачима. Примет-
ни су кондиција и техника код тих 
људи, они се много дуже баве тим 
спортом него ми, јер је овде он ре-
лативно скоро заживео. Прошле го-
дине сам на Златибору возио Про-
класу за српски шампионат, а ове 
године је Експерт био знатно тежи, 
иако смо возили све што и прошле 
године, мада, кажем, далеко теже. 

Дорасли задатку
Да подсетимо, пре Златибора 

прва трка Светског шампионата 
је одржана у регији Мртвог мора 
у Израелу, а наредне станице ка-
равана су Ерзберг у Аустрији, Абе-
тоне у Италији, Сибију у Румунији, 
Секвочи у Америци, Калгари у Ка-
нади и Агиларде Кампо у Шпанији.                                

– Показали смо да смо дорасли 
и задатку да организујемо Свет-
ско првенство у ендуру! Имали 
смо учеснике из 23 земље о сви су 
презадовољни условима које смо 

понудили, логистиком, трасама и 
уопште гостопримством Златибо-
ра. Сви људи који су помогли до-
принели су заједничком успеху. 
Јер, добили смо лиценцу за наред-
не три године што је веома значај-
но. Мислим да ће одјек ове трка 
допринети томе да имамо пуно 
више такмичара наредних година 
што знатно доприноси буџету, па 
можемо да направимо заиста до-

бру ствар, што смо видели и ове 
године.                        

Претходно је на Краљевом тргу, 
Приликом званичног отварања 
овог четвородневног тркачког 
спектакла, председник општине 
Чајетина Милан Стаматовић изја-
вио да је то – велики догађај за 
малу општину!           

– Надам се да ћете у овим пауза-
ма успети бар мало да се упознате 

и са природним лепотама Злати-
бора, и да лепоту овог амбијента 
пренесете широм Европе и света, 
да Златибор постане и остане свет-
ски познато место, а да ово поста-
не традиција – рекао је председник 
општине Чајетина.                  

Учесницима и медијима су се 
на отварању обратили Винфрид 
Кершагл испред ФИМ харден дуро 
Светског шампионата, и Братислав 
Ђурић испред Xrossa, овдашње ор-
ганизације, а добродошлицу им је 
пожелела и министарка туризма, 
трговине и телекомуникација Та-
тјана Матић.                 

– Изузетна нам је част што смо, 
поред осам земаља и ми домаћини 
Светског шампионата, а још нам је 
драже што смо данас чули да ћемо 
бити и убудуће  у том календару 
одржавања шампионата – рекла је 
министарка. – То је велика прили-
ка за Републику Србију и пре свега 
наш спортско рекреативни туризам. 
Наше планинске лепотице Злати-
бор и Тара имаће прилику да угосте 
многе такмичаре, али и туристе. 

Иксрос хардендуро рели се одр-
жава већ осам година, прошле се-
зоне је први пут био на Златибору, 
а од ове је и део Ред Бул Светског 
шампионата што је догађај дигло 
на највиши ниво, а тако ће бити и 
у наредне три године под покрови-
тељством Општине Чајетина и Ми-
нистарства туризма.   

Фото Зоран Јешић

Фото Зоран Јешић
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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ

Смањене казне за 
непрописно паркирање

Златибор као најпопуларнијe тури-
стичко одредиште овог дела Србије, 
био је изузетно посећен у време пр-

вомајских празника па је рад Комунал-
не милиције био појачан највише због 
заузећа јавних површина. Превентив-
но се деловало и на подручју Водица и 
најдражих излетишта на којима су гости 
били веома одговорни и није долазило 
до већих проблема са загађењем или не-
савесним одлагањем отпадака.             

У току протекле године на територији 
насељених места Златибор и Чајетина 

отворено је више од 1.000 паркинг места 
на неколико локација, па возачи немају 
оправдања да моторна возила остављају 
на јавним и зеленим површинама, па 
како би избегли казне за непрописно 
паркирање морају се понашати у скла-
ду са прописима.                 

– На претходној седници Општине 
Чајетина усвојене су измене и допуне 
одлуке о комуналном уређењу које се 
односе управо на заузеће јавне повр-
шине, односно заузеће јавне површи-
не непрописним паркирањем возила у 

коловозној траци, и те казне су смање-
не како бисмо се прилагодили новој из-
мени одлуке о јавним паркиралиштима 
у делу које се односи на снимање коло-
воза – рекао је Душко Станић, командир 
Комуналне милиције. – Висина казни 
убудуће ће износити 5.000 динара за фи-
зичка, односно 20.000 за правна лица.             

По питању других јавних површи-
на, као што су шеталишта и тротоари, 
висина казни је остала непромењена – 
25.000 за физичка и 150.000 за правна 
лица. Резултати досадашњих кажњава 
највидљивији су пре свега на просто-
ру трга, односно на уласку у зону шета-
лишта, где се може приметити савесније 
понашање грађана.           

– Поред измена у вези висине каз-
ни, на претходној Скупштини усвојени 
су и предлози Комуналне милиције о 
уласку доставних возила у зону шета-
лишта – наставио је руководилац служ-
бе. – Термини су од 6 до 9 часова ујутру, и 
увече од 22 до 24 часа. Дозвољен је ула-
зак поред спортске радње „Планета“ до 
пословнице Комерцијалне банке, други 
правац је поред ресторана „Алиби“ до 
шеталишне зоне и ресторана „Гозба“, а 
трећи правац је дозвољен поред новог 
хотела „Златибор“ и на простору испред 
ноћног клуба „Вендом“.              

На раније расписаном конкурсу за 
пријем четири кандидата за рад на 
овим пословима, након обављеног раз-
говора само двојица су испуњавала све 
потребне услове за одлазак на обуку 
која је спроведена од 3. маја до 1. јула, 
па ће због повећаног обима посла и не-
достатка радника ускоро бити спроведе-
ни нови конкурси.  

Душко Станић

Убудуће за овакву врсту прекршаја несавесни возачи 
мораће да плате 5.000 динара као физичка, односно 

20.000 ако су у питању правна лица
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ОБЕЛЕЖЕН ДАН ПОБЕДЕ

Авет нацизма 
поново кружи 

Европом

На Златибору је 9. маја 
обележен Дан победе 
над фашизмом пола-

гањем цвећа на спомен-обе-
лежја палим херојима у 1. и 
2. светском рату, као и свим 
страдалима у НАТО агресији. 
Иницијативу за овакав начин 
сећања покренуо је Друштве-
ни покрет „Бесмртни пук Ру-
сија“ преко споразума о са-
радњи са Међународним цен-
тром „Меморијал“ из Београ-
да, главним координатором 
ове манифестације у Србији.              

Потомци погинулих током 
ослободилачких борби против 
фашизма у свим ратовима на 
просторима Србије и негдашње 
Југославије су шетњом и пола-
гањем венаца и цвећа на спо-
мен обележја: на споменик 
генералу Крсти Смиљанићу и 
споменик на Шуматном брду.          

– Данашње дешавање, овај 
помен погинулима у Другом 

светском, и у осталим рато-
вима одвија се у организа-
цији „Бесмртног пука Србија“, 
а уз помоћ „Евроазијског клу-
ба Чајетина“ и Општине Чаје-
тина која нам је такође изашла 

у сусрет – рекао је овим пово-
дом  Александар Лојаница ис-
пред  ДП „Бесмртни пук“ и „Ев-
роазијског клуба“. – Ми данас 
хоћемо да дамо помен свима 
који су погинули у ратовима, 

нарочито у Другом светском, 
посебно словенским народи-
ма који су у том рату поднели 
највећу жртву у борби против 
нацизма, како у Русији, тако и 
у Србији. У време када имамо 
општу релативизацију исто-
рије и када се сви људи који су 
пали да би смо ми данас жи-
вели у слободи, када се њихо-
ве жртве ниподаштавају, же-
лимо још једном да скренемо 
пажњу да смо били увек на 
правој страни историје, као и 
наша браћа у Русији која обе-
лежавају овај празник. Такође, 
хоћемо да скренемо пажњу и 
на наше који су погинули  у 
агресији НАТО пакта `99. годи-
не, да се и њихова имена данас 
помену. Као што сам рекао, као 
што смо онда били на правој 
страни историје, верујемо да 
смо и сада – кад баук неона-
цизма поново кружи Европом 
– на правој страни. 

Акције добровољног да-
вања крви у Чајетини 

организују се на свака три 
месеца и према речима на-
челнице Службе за тран-
сфузију крви Ужице, од-
зив даваоца на територији 
општине Чајетина увек је на 
задовољавајућем нивоу, од-
носно у просеку 50 људи да 
крв. Ових дана у служби је 
повећана потреба за А не-
гативном и А позитивном 
крвном групом с обзиром 
да је више примаоца не-
го даваоца са овим крвним 
групама.                       

– Наша служба је увек от-
ворена за грађане који су 
вољни да дају крв, и када 
би једном годишње свако ко 
је здрав, старости од 18 до 
65 година дошао добровољ-
но да да крв, ми бисмо увек 
имали оптималне резерве – 
рекла је др Марија Перишић 
Божић, начелница Службе 
за трансфузију Здравстве-
ног центра Ужице. – У про-
секу недељно имамо између 
три и пет акција, прошле не-

деље је то било сваког радног 
дана, и успевамо да подми-
римо потребе наше болнице 
као и болница у Пријепољу 
и Прибоју.                 

Одзив давалаца на овој 
акцији био је изнад просека. 
Од почетка акције просторије 
Удружења пензионера у Чаје-
тини биле су пуне људи вели-

ког срца спремних да својим 
хуманим гестом неком спасу 
живот, а приметно је било и 
учешће све млађих суграђа-
на на акцијама овог типа.                 

– Супруг је већ годинама 
добровољни давалац крви и 
одувек ми говори да треба и 
ја да му се придружим, да је 
здраво за организам – рекла је 

Јеленка Петрић. – Драго ми је 
ако могу некоме да помогнем.              

– Дао сам крв тридесе-
так пута – поверио се Пред-
раг Милинковић из Шљиво-
вице. – Увек сам био хуман, 
а и осећам се много боље 
када дам крв јер знам да ћу 
тиме некоме помоћи. Саве-
тујем и људима из окружења 
да постану даваоци, баш сам 
малопре на улици наговарао 
познанике да крену самном.                 

Крв се не може створити 
нити пронаћи већ је само 
здрав човек може донирати. 
Због тога је важно подићи 
свест народа како би поста-
ли редовни даваоци, или бар 
два пута годишње учинити 
тај хумани гест.  

Велики одзив акцији 
добровољног давања крви              

Марија Перишић Божић Предраг Милинковић Јеленка Петрић
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Угоститељско-туристичка школа у Чаје-
тини ће за наредну школску годину 
будућим ученицима понудити но-

ви образовни профил хотелијерско-ресто-
ратерског техничара. Могућност да упише 
овај смер имаће 30 ученика, а информа-
ције о упису, и плану и програму за овај 
смер заинтересовани могу добити на те-
лефон број 031/3831-184, или путем елек-
тронске поште на мејл srednaskolcaj@ptt.
rs. Школа врши упис и за следеће смерове: 
комбиновано одељење кувар-конобар, ку-
линарски техничар и туристички техничар.                    

Имајући у виду потребе овдашње турис-
тичке привреде, Угоститељско-туристич-
ка школа у Чајетини за наредну школску 
годину планирала је упис новог четворо-
годишњег образовног профила Хотелијер-
ско-ресторатерски техничар. Овај профил 
настао је као резултат доброг рада и пројек-
та који су припремиле земље западног Бал-
кана како би обезбедиле што квалитетније 
кадрове у туризму који су у складу са мо-
дерним захтевима овог времена.                                

– Хотелијерско-ресторатерски техничар 
биће обучен да обавља следеће задатке: 
учествовање у креирању туристичке пону-
де, продаја и резервације угоститељских ус-
луга, пријем и смештај гостију, координи-
рање рада рецепције, рад свечаних сала и 
хотелско домаћинство, све са могућношћу 
комуникације са гостима на најмање јед-

ном, евентуално два страна  језика – рекла 
је Вишња Смиљанић, директорка Угости-
тељско-туристичке школе у Чајетини. – Овај 
образовни профил ће дипломцима дати 
могућност да буду шефови рецепција, ше-
фови сала за ручавање, и да обављају оста-
ле послове које смо претходно навели.                          

У школској 2022/23. години средња 
Угоститељско-туристичка школа у Чаје-
тини уписаће 120 ученика у први разред, 
а они ће моћи да бирају један од чети-
ри смера.                   

– За ову нову струку, како сам већ 
рекла, планирано је да се упише 30 уче-

ника, а реч је иначе о четворогодишњем 
образовном профилу – објаснила је ди-
ректорка Смиљанић. – Једно одељење је 
планирано и за трогодишње школовање! 
То је комбиновано одељење кувар-коно-
бар са 15 ученика, а по дуалном систе-
му образовања. Такво образовање под-
разумева да ће ученици, заправо њихови 
родитељи или законски заступници са 
представницима Туристичке привреде, 
односно хотелима, склопити уговоре па 
ће ученици практичну наставу обавља-
ти у хотелу и за то добијати новчану на-
докнаду. У томе је разлика између ду-
алног, и обичног средњег образовања. 
Поред ових трогодишњих, планирана су 
три одељења по 30 ученика као четворо-
годишњи образовни профили, а реч је о 
хотелско-ресторатерским техничарима – 
30 ученика, кулинарским техничарима – 
30 ученика и туристичким техничарима 
– 30 ученика.                 

Средња Угоститељско-туристичка шко-
ла из Чајетини уз добру сарадњу основних 
школа на подручју читавог Златиборског 
округа, врши промоцију за ученике осмог 
разреда. Сви образовни профили Угости-
тељско туристичке школе дају ученици-
ма могућност напредовања, како у запос-
лењу одмах по завршетку школе, тако и 
у наставку даљег образовања на вишим 
школама и факултетима.

НОВЕ И СТАРЕ СТРУКЕ У УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКОЈ ШКОЛИ

Олакшан пут до посла 
или факултета

Вишња Смиљанић

НОВИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ

ХОТЕЛИЈЕРСКО-РЕСТОРАТЕРСКИ  
ТЕХНИЧАР

У школској 2022/2023. години, наша шко-
ла уписује и образовни профил, Хоте-
лијерско-ресторатерски техничар. Ово је 
нова квалификација, настала као резултат 
пројекта у којем су учествовале земље За-
падног Балкана.

Опис квалификације овог образовног про-
фила је.
Учествује у креирању понуде. Продаје и 
рерервише угоститељске услуге. Врши 
пријем, смештај и испраћај гостију, као и 
наплату угоститељских услуга. Брине о го-
сту током боравка у угоститељском објек-
ту. Координира радом рецепције, услужног 
особља и хотелског домаћинства приликом 
доласка и боравка гостију и вешто комуни-
цира у различитим контекстима на једном 
страном језику, укључујући комуникацију 
са клијентима и пословним партнерима.

Ниво квалификације овог образовног про-
фила је четири године.
Подручје рада је трговина, угоститељство 
и туризам.

Занимања која овај образовни профил 
може извршавати су:
– Хотелски рецепционер
– Шеф сале
– Надзорник одржавања чистоће у хотелу.
Ниво општих и стручних знања, вештина, 
способности и ставова у оквиру стечених 
компетенција, хотелијерско - ресторатер-
ском техничару омогућава запошљавање 
као и наставак даљег школовања.

КУВАР И КОНОБАР  
– трогодишњи образовни профили
(дуално образовање)

Дуално образовање је део система 
средњег образовања и васпитања у коме 
се кроз теоријску наставу и вежбе у школи 
и учење кроз рад код послодавца, стичу, 
усавршавају и изграђују знања, вештине и 
способности и ставови  у складу са стан-
дардом квалификације и планом и програ-
мом наставе и учења.
“Учење кроз рад” је организован процес 
током кога наши ученици, под руковод-
ством и надзором инструктора у реалном 
радном окружењу код послодавца, стичу 
знања и вештине неопходне за ефикасан и 
продуктиван рад у одрађеном занимању 
или групи занимања.

Обим учења кроз рад код послодавца 
за образовне профиле у трогодишњем 
трајању износи најмање 50 одсто од укуп-
ног броја часова обавезних стручних пред-
мета прописаних планом наставе и учења – 
односно, наши ученици најмање половину 
стручних предмета похађају у објектима 
ван школе – елитним угоститељско тури-
стичким објектима. Све време које прове-
ду на пракси је плаћено, тј ученици током 
школовања добијају новчану надокнаду, 
што их додатно мотивише у учењу и раду.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА  
ЗА УПИС У СРЕДЊУ ШКОЛУ

–  Попуњен образац пријаве за упис у 
средњу школу

–  Сведочанство о завршеној основној 
школи

–  Сведочанства последња три разреда 
основне школе

–  Уверење о положеном завршном ис-
питу

–  Лекарско уверење за упис у средњу 
школу (није потребно за сва занимања)

– Дипломе о освојеним наградама
–  Од ове школске године, извод из матич-

не књиге рођених није потребан!
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ОШ „Димитрије Туцовић“ 
обележила је свој дан и 
уједно леп јубилеј – 135 

година постојања. Округао 
рођендан искористили су да 
својим гостима, родитељима, 
пријатељима и локалној зајед-
ници, прикажу и подиче се ра-
дом и резултатима, а сарадни-
цима да се на достојан начин 
захвале на помоћи.                         

Ученици и наставници ОШ 
„Димитрије Туцовић“ потру-
дили су се да свој дан обеле-
же на најбољи могући начин, 
уз краћи видео запис о раду и 
постигнутим резултатима у 
овој школској години, уз пес-
му, игру, поезију, глуму... Ра-
дост коју су поделили са при-
сутнима била је тим већа што 
су након паузе због епиде-
миолошке ситуације поново 
стајали једни уз друге и једни 
наспрам других, без баријере 
са маскама и „он лајн“ наста-
вом.                

– Овај дан школе је посебан 
због тога што већ две године 
нисмо успели да се окупимо 
овако, и у оволиком броју да 
прославимо рођендан – рекла 
је Јелена Жугић, педагог шко-
ле. – Ове године славимо три-
наест и по деценија наше 
школе, нашег „Димитрија Ту-
цовића“, и много нам значи 
што смо могли да окупимо и 
родитеље и децу, па да просла-
вимо овај дан како доликује. 

Ова приредба није само ради 
рођендана, већ и прилика да 
наши ученици покажу своје 
таленте који су разноврсни и 
многобројни. Заслужни за овај 

програм су наше наставнице 
српског језика Јелена Марин-
ковић и Јагода Јеремић, затим 
наставница енглеског Јасми-
на Бамбур и наставник музич-

ке културе Марко Кутлашић, а 
ту је и поприлично наставни-
ка који су учествовали  у ст-
варању програма и припре-
мању деце, па желим да им 
се на томе и овом приликом 
захвалим.               

На крају програма је дирек-
торка школе Милка Васиље-
вић поздравила присутне ре-
чима:             

– Синоћ смо, за оне који не 
знају, доделили око 150 на-
града ученицима који пости-
жу најбоље резултате у учењу. 
То је свакако најбитније, зато 
ми и постојимо, радимо, па 
обећавамо овом приликом да 
ћемо и убудуће упорно, вредно 
радити и постизати још боље 
резултате. Наравно да тих ре-
зултата не би било  да нема-
мо подршку родитеља, затим 
од локалне заједнице - уже 
и шире, од школске управе и 
свих наших сарадника.             

Директорка је искористи-
ла прилику да овом свечаном 
пригодом уручи и захвалнице 
представницима јавних пре-
дузећа, установа и медија, као 
и појединцима који су током 
ове и претходних година пру-
жали подршку и помоћ овој 
чајетинској васпитно-обра-
зовној установи.  

135. РОЂЕНДАН ШКОЛЕ „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ“ ИЗ ЧАЈЕТИНЕ 

Старица у најбољим 
годинама

Ученици, наставници и особље потрудили су се да свој дан  
обележе на најбољи могући начин

Једна школа а три великана
Први познати назив школе био је „Државна народна школа”, 25. маја 

1934. године школа добија име Змај Ј. Јовановић.
Године 1956. доноси се одлука да школа носи име јединог злати-

борског Народног хероја – Сава Јовановића Сирогојна, што је НОО 
Чајетина на својој наредној седници и прихватио.

Како су две златиборске основне школе носиле име народног хе-
роја Саве Јовановића, у Чајетини и његовом родном Сирогојну, то је 
стварало проблеме у обе јер је пошта ишла на погрешне адресе, враћа-
ла се, често и губила. Због тога је колектив у Чајетини на седници 
одржаној 15. маја 1974. године, донео одлуку да школа од тада носи 
име Димитрија Туцовића. Није то било случајно, те године обележена 
је шездесета годишњица од погибије највећег српског социјалисте.
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ПЧЕЛАР СА ЂАЦИМА ОШ “МИЛИВОЈЕ БОРОВИЋ“ У КРИВОЈ РЕЦИ            

Колико километара 
има у килограму меда

У издвојеном одељењу основне школе у Кривој Реци, Драган Колаковић представник 
Пчеларског друштва из Чајетине, одржао је деци предавање на забаван и пријемчив 

начин о улози пчеле у екосистему, и значају пчелињих производа за човечанство              

Поводом 20. маја, Свет-
ског дана пчела, пред-
ставник Пчеларског 

друштва „Златибор“ из Чаје-
тине у сарадњи са ОШ „Ми-
ливоје Боровић“ у издвоје-
ном одељењу у Кривој Реци, 
одржао је деци маштовито 
предавање. 

– Трудимо се да што више 
сарађујемо са представни-
цима локалне заједнице, 
Удружењима, и свима који 
деци могу рећи нешто ново, 
побудити код њих радозна-
лост и наћи начин да науче 
нешто што до тада нису зна-
ли – рекла је Ивана Јовано-
вић, Библиотекарка и учи-
тељица новог, обогаћеног 
једносменског рада. – Ова-
кав начин сарадње шири 
деци видике, а то је наш пре-
васходни задатак у школи.              

– Данас сам ту како би деци 
приближили причу о пчели, 
меду и начину како се про-
изводи – рекао је Драган Ко-
лаковић, УП „Златибор“ Чаје-
тина. – Ја са њима причам на 
прихватљив начин, без икак-
вог шаблона или показивања 
предмета, а једно што су зна-
ли је да пчела прави мед и да 
може да убоде. А сада знају и 
да убод пчеле има добре стра-
не јер сам им открио лекови-
тост отрова. Знатижељни су, 
помно прате и пажљиво слу-
шају! Предивни су...            

Деца су имала прилику да 
сазнају разне занимљивости 
о пчелама, да виде како из-
гледа кошница, заштитна 
капа и димилица, и како се 
користе. Предавање је у тре-
нутку прекинуло дегусти-
рање меда које је малиша-
нима, рекло би се, највише 
привукло пажњу.                

– Пчеле праве мед и саће, и 
морају да прелете пуно цве-
това како би нам направиле 
мед – рекла је Сара Зечевић, 
ученица 1. разреда.              

– Кошнице пчелама слу-
же да у њима живе у њих са-
купљају мед и праве саће, а 
капа пчеларима служи да их 
пчеле не би ујеле. Пчеле мо-

рају да обиђу баш пуно ли-
вада и цветова како би саку-
пиле мед – рекла је Виолета 
Златић, ученица 4. разреда                 

– Пчеле су много важне за 
свет, и од њих настаје мед –  
рекао је Павле Златић, уче-
ник 4. разреда.              

– Да би направиле кило-
грам меда пчеле морају да 
прелете километар – рекао 
је Владимир Вирић, ученик 
3. разреда.            

Ова активност одржана је 
у оквиру пројекта „Обогаће-
ни једносменски рад“, а деца 
издвојеног одељења у Кривој 
Реци овако подједнако учест-
вују у културним и образов-
ним дешавањима ван редов-
них наставних активности.

Павле ЗлатићСара Зечевић Владимир ВирићВиолета Златић

Ивана Јовановић

Малишани су пажљиво пратили и учествовали у излагању искусног пчелара
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ЗЛАТИБОРСКИ ФЕСТИВАЛ ПОЉСКОГ ЦВЕЋА                 

Бисери мога краја
У библиотеци „Љубиша Р. Ђенић“ у Чајетини одржана  

пети пут oва прелепа манифестација, за сећање и понос

Пети златиборски Фе-
стивал пољског цвећа 
свечано је отворен и 

одржан у библиотеци „Љу-
биша Р. Ђенић“ у Чајетини, 
која је прва у мрежи хорти-
културних Библиотека Ср-
бије покренула ову мани-
фестацију с циљем очувања 
успомене на цвеће. Фести-
вал је отворен уношењем 
цвећа у здање Библиотеке, 
а затим су сви посетиоци 
били у прилици да виде ре-
вијалну поставку изложбе 
под називом „Куће и цвеће 
Златибора“. Учесници и ау-
тори Конкурса за најбољу 
фотографију „Цвеће мо-
га краја“ били су, ученици 
ОШ „Димитрије Туцовић“ 
из Чајетине.                   

– Ово је 5. Фестивал на 
Златибору који се одржава 
у овој Библиотеци, што све-
дочи да је сачувао своју одр-
живост, и указао шта може 
да буде лепше него када је 
реч о цвећу, сећању на оно 
што цвеће носи и оно шта 
се дешава око њега – изја-
вио је Мирко Марковић, 
библиотекар саветник, уп-
равитељ Фондације хорти-
културних Библиотека. – 
Значај Фестивала није само 
у дану у ком се обележава, 
већ у оном што њему прет-
ходи, а то је рад са најмлађи-
ма. Од почетка манифеста-
ције до сада, први су цртали 
цвеће свога краја, друге го-
дине су правили електрон-
ски каталог, затим нам је 
дошао Библиобус из Прије-
поља са цвећем и децом из 
тог краја, а ове године је из-
ложба заиста фасцинант-
на и говори о цвећу кућа на 
Златибору. На овим фотогра-
фијама се види да цвеће ис-
тински живи, да није само у 
вазнама, саксијама и улица-
ма, већ да је и на прозорима, 
што је заправо сасвим нови 
поглед на свет.                       

У жирију на ового-
дишњем фестивалу „Цвеће 
мога краја“ биле су библи-
отекарке Јелена Пантовић 
и Љиљана Ракић, и настав-
ница ликовне културе Да-
ница Шишовић. За најбољу 
фотографију на фотокон-

курсу, прву награду освојио 
је Михаило Бјељанин, уче-
ник 6. разреда ОШ „Дими-
трије Туцовић“ из Чајети-
не, друга награда припала 
је Сави Вујовићу, ученику 7. 
разреда, док трећу награду 
деле Теодора Милић, учени-

ца 7. и Вања Мићић ученица 
6. разреда исте школе.             

– Оно што су урадила деца 
са Златибора, а она су наша 
будућност, биле су њихо-
ве слике – наставио је Мир-
ко Марковић. – За уложени 
труд добиће награде, као што 
су вожња Гондолом, књиге, 
цвеће, магнет о цвећу, како 
би неке од успомена оста-
ле уз њих што дуже, можда 
и заувек. Програм Фестива-
ла употпунио је Јанко Ради-
шић песничким сновима, а 
за крај дружења уприличен 
је и коктел у сали библиоте-
ке. Последњи дан ове мани-
фестације био је у суботу, 21. 
маја, када је у Чајетини при-
ређена Цветна променада. 
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ПЕНЗИОНЕРСКИ ИЗЛЕТ – ЗАЧЕТАК ТРАДИЦИЈЕ

Радост трећег доба
Уз несебичну помоћ општине Чаје-

тина, Удружења пензионера, тури-
стичкичке организације и месних 

заједница Рожанства, Сирогојна и Го-
стиља, 85 пензионера кренуло је у оби-
лазак завичаја. О својим утисцима са из-
лета по најатрактивнијим златиборским 
пределима писала је пензионерка Весе-
линка Бисић:                   

„Пут нас је водио преко заталасаних 
висоравни Златибора прекривених рас-
кошним цветним ливадама са белим нар-
цисима и густим четинарским шумама. 
Понегде су одзвањали брзи планински 
потоци и мање речице. Након двадесе-
так километара пређеног пута аутобуси-
ма брзо смо стигли до Рожанства.                

Са магистралног 
пута Златибор–Си-
рогојно пензиoнери 
су пешице сишли до 
Стопића пећине низ 
литицу лепо уређе-
ним каменим сте-
пеницама притом 
осетивши велику 
промену надмор-
ске висине.                

Пред пећином су 
нас дочекали љу-
базни домаћини из 
Рожанства са турис-
тичким водичем. 
Убрзо смо стигли 
испред импреси-
вног улазног отвора са високом капијом 
са десне стране реке Приштавице. Изне-
нађени улазом у пећину широким 35 и 
високим 18 метара ушли смо унутра и 
саслушали излагање водича.               

Под рефлекторима разнобојних светала 
угледали смо величанствен призор. Лепо 
уређеним стазама укупно дугим 1.651 ме-
тар прошетали смо кроз пећину која има 
више атрактивних елемената. Највише 
смо се задржали у великој сали са багре-
ним кадама које представљају заштитни 
знак пећине. Испуњене су водом и досежу 
дубину и до 7 метара чиме се издвајају од 
других у Србији. Велику атракцију пред-
стављао је и водопад који се стропоштава 
са висине од преко девет метара уз хук 
воде који одзвања овом речном пећином 
кроз коју протиче Трнавски поток.“     

Музеј под отвореним небом
Одушевљени прелепим призори-

ма пензионери су направили неколико 
заједничких фотографија, а онда захва-

лили љубазним домаћинима који су их 
испратили на даљи пут према Сирогојну.                          

На улазу у сирогојнски Музеј на отво-
реном „Старо село“ дочекала их је водич 
Вида Павловић и пензионере упознала 
са народним градитељством златиборс-
ког краја и брвнарама које одликује арха-
ични облик куће српског становништва у 
планинским пределима.

Куће су градили самоуки неимари а 
оне и данас показују сачуване трагове жи-
вота и обичаја кроз прохујале векове. Му-
зеј „Старо село“ чува и представља стам-
бену традицију српских планинских села.                 

Сви стамбени објекти од дрвета у Му-
зеју су потпуно аутентични. Премештени 
су из многих златиборских села на једно 

место и тако је настао овај јединствени 
Музеј на отвореном.                      

„Након што смо саслушали излагање 
водича кренули смо у обилазак свих 
објеката изложених на територији Mу-
зеја `Старо село`: куће-брвнаре, вајати, 
разне помоћне зграде, млекар, качара, 
салаш, амбар, сушара за воће... Током 
разгледања поставке унутар главне куће 
код појединих пензионера су почела да се 
јављају носталгична присећања, па се мо-
гао чути и следећи разговор: ̀ И ја сам се у 
детињству грејао на ватри крај огњишта, 
мајка ме је успављивала у колевци, јео 
сам дрвеним кашикама из земљане ћасе 
и пио воду са извора из буце...`. Многе 
приче и сећања навирале су из детињст-
ва садашњих пензионера.”                               

Уследило је посматрање производа 
Златиборских плетиља које већ деце-
нијама чувају традицију плетења вуном, 
где спретне руке и маштовите идеје жена 
Сирогојна уплићу лепоте пејзажа свога 
краја.             

„Након обиласка „Старог села“ одмори-
ли смо се у прекрасној боровој шуми уз 
кафу којом су нас угостили људи из Му-
зеја. Пошто смо се освежили и захвалили 
домаћинима, наставили смо даље путо-
вање према Гостиљу.“

Ретко виђени призори
У Гостиљу пензионере су дочекали та-

мошњи туристички радници и уз поз-
драве им пожелели добродошлицу и још 
боље здравље. А онда су кренули пешач-
ком стазом према водопаду спуштајући 
се каменим степеницама, док се из даљи-
не могао чути хук стропоштавања воде у 
реку Катушницу са висине од преко 20 
метара. Испод великог водопада чуло се и 

хучање другог, мањег 
водопада.                

„Призор који се рет-
ко где може видети: 
хладна, брза, бист-
ра речна вода која се 
може пити, јединствен 
успављујући шум по-
тока, испреплетане 
стазе које красе око-
лину, високе литице 
обрасле зеленом тра-
вом и разнобојним 
цвећем.  Дуга шетња 
од водопада низ реку 
Катушницу и повра-
так уз литицу стрмим 
каменим степеницама 

заморили су већи број старијих пензио-
нера. Када смо изашли на равницу, мог-
ли смо да се одморимо на зеленој ливади 
где је био и већи број лепо уређених рес-
торанских и баштенских столова и столи-
ца. На велико изненађење свих пензионе-
ра ту нас је дочекао спремљен ручак са 
хладним соковима што је добродошло за 
нужно освежење током  напорног дана.“             

За крај боравка долином је одјекну-
ла песма и музика којим је наставље-
но славље пензионера, пише Велинка. 
Заиграло је и Ужичко коло чланова фол-
клорне секције којем су се придружили и 
сви остали пензионери. Никад веће коло 
нити више песме није се чуло у Гостиљу 
од чајетинских пензионера.              

„Својим примером 85 учесника овог 
предивног излета показали су да и треће 
доба може да има своје лепоте и чари. 
Поред осталог испунила им се и жеља да 
боље упознају свој завичај како би га још 
више заволели“, завршила је Веселинка 
текст о својим импресијама.  
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СВЕ СРПСКЕ „ШВАЈЦАРИЈЕ“

Дневни боравци  
за одрасле

Како разрешити мистерију о две истоимене кафане  
– једне на Златибору, а друге у Београду

У краћој монографији 
„Златибор из ста-
рих албума“ госпође 

Снежане Ђенић Ајданић 
објављеној давне 1994. го-
дине, уз репродукције ста-
рих црно-белих разгледница 
с наше најлепше планине, 
има и оних што су сачуване 
у кутијама с прашњавим ус-
поменама житеља Златибо-
ра, можда и из ужичког Ис-
торијског архива, а ту је и са-
жета, али с душим написа-
на прича из повести Краље-
ве воде.

Она је, уза све остало, на-
писала и један пасус који 
би ваљало извући из конте-
кста и навести, не би ли ова 
прича добила пун смисао, а 
можда и значај:     „Све веће 
интересовање за Златибор 
подстакло је одбор ужич-
ког округа да обезбеди фи-
нансијска средства и 1914. 
године изгради хотел, вилу 
и пекару и почне их изда-
вати под закуп. Стотинак 
метара источно од хотела, 
на својој сувати Сарачеви-
ни, инжењер Секула Кнеже-
вић је 1925. године подигао 
мали дрвени ресторан који 
је убрзо изгорео. Следеће го-
дине на истом месту беху 
изграђени ресторан „Швај-
царија“ и шест дрвених па-
виљона...“!

Али, ту настају све недо-
умице. Јер, кафана чудног 
имена „Швајцарија“ постоја-
ла је и у Београду од краја 
предпрошлог века, а налази-
ла се у Улици цара Николаја 
Другог, на боемској Чубури, 
надомак опеваних крчми 
„Стара Србија“, „Соколац“, 
„Кикевац“ и „Чубура“, а влас-
ник јој је био неки Милан К. 
Ристић! Упркос потрази, име 
кафеџије-закупца који је др-
жао прекривено је велом за-

борава, али зна се да је сру-
шена у оном савезничком 
„преоравању“ Београда на 
Вакрс 1944. године. 

Можда би нешто било са-
чувано у сећањима, да за тај 
„Крвави Васкрс“ 16. априла 
није побијено више циви-
ла него у немачком нападу 
на Краљевину Југославију 
(а нарочито Србију) три го-
дине раније, и да тада није 
погођено и Породилиште 
краљице Марије у Крунској 
улици, када су у згради стра-

дале тек рођене бебе, мајке 
породиље, лекари и бабице.

На свезнајућем интернету 
нема ни слова о Милану К. 
Ристићу, као ни о инжењеру 
Кнежевићу, ни о златибор-
ској и београдској „Швајца-
рији“, а било би лепо дознати 
да ли се иза истоветног на-
зива крије нека занимљива 
прича о пријатељству, или 
ортаклуку? Сећање на нашу 
кафану је сачувано у називу 
спортског стадиона, а прес-
тоничка се нигде спомиње. 

Њена фотографија је најве-
роватније сачувана у нечијој 
приватној колекцији?

Златиборци дуже памте, 
па ће неко – можда потомци 
инжењера Секуле Кнеже-
вића – моћи да помогне у 
разрешењу те мистерије и 
допринети да се то прелије 
у топлу кафанску причу. И 
због нас, и зарад наших гос-
тију, бар оних којима су ка-
фане „најмилији дневни бо-
равак за одрасле“.

М. Симић

ЧУБУРСКА „ШВАЈЦАРИЈА”

„ШВАЈЦАРИЈА” НА ЗЛАТИБОРУ
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Библиотека „Љубиша Р. Ђенић“ је 
ових дана, из редовне активно-
сти и рад са најмлађим читао-

цима, објавила два конкурса, за нај-
бољу фотографију у оквиру Фестива-
ла цвећа који је намењен основцима, 
и други, међународни, за  најбољег 
афористичара, а у оквиру манифе-
стације Летњи улични ерски кабаре.                                      

Као и сваке године, и ове се оче-
кује да се доста афористичара јави 

на конкурс. Афоризме могу слати 
или електронском поштом под ши-
фром, или редовном поштом у чети-
ри примерка такође под шифром на 
наведену адресу библиотеке. Рок за 
приспеће афоризама је 1. јул, тако да 
ће комисији остати довољно време-
на да их прегледа и процени најбоље 
и прогласи најуспешније сатирича-
ре.               

У Комисији су афористичари др 

Слободан Симић, Нешко М. Илић 
и  Зоран Богдановић, а испред биб-
лиотеке Љиљана Ракић. Одлуке жи-
рија о награђеним радовима биће 
познате 25. јула, а организатор је на 
себе преузео право штампања књи-
ге афоризама доспелих по објавље-
ном конкурсу.            

Више информација заинтересова-
ни могу добити на сајту Библиотеке, 
или на њиховој фејсбук страници. 

Афоризми са конкурса  
из 2019. године   

1.  Сво наше богатство је завршило у иностран-
ству. Паре и злато су изнели политичари, а деца су 
сама отишла!  (Нинус Несторовић)

2.  Мртваци су истински патриоти. Никада не на-
пуштају своју земљу.  (Аљоша Вучковић)

3.  Љубе га у руку јер образа нема.
 (Бојан Љубеновић)

4.  Ко купи школску диплому има предност при ку-
повини радног места.  (Горан Иванковић)

5.  Код нас влада слобода говора. Може се нападати 
чак и бивши режим.  (Мирослав Средановић)

6.  Уче нас да будемо главни глумци у својим живо-
тима. Али не и сценаристи или редитељи. 

(Душан Видаковић)

ДВА КОНКУРСА БИБЛИОТЕКЕ „ЉУБИША Р. ЂЕНИЋ“

Смех је најбољи лек  
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Још две сцене деле екипу Да-
вида Колаковића из Чајети-
не од краја снимања првог 

дела омнибуса који је плани-
ран да публици на јутубу буде 
доступан до лета. Овај млади 
синеаста већ је привукао вели-
ку пажњу краткометражним и 
дугометражним филмом „Иза 
затворених врата“ (1. и 2. Део) 
па „фанови“ са нестрпљењем 
чекају ово ново остварење. 
Прва прича, „Стоперка у ноћи“, 
је поново у маниру хорора, што 
весели чак и оне који нису љу-
битељи страшних призора.              

Уколико вам се учинило да 
је снег ове зиме неуобичајено 
често падао и дуго се задржао 
у златиборском крају, имамо 
објашњење: Давид Колаковић, 
сниматељ бивше ТВ Чајетина 
и садашњег Портала „Злати-
бор прес“, поново је у акцији, 
а за то су му биле потребне ни 
мање – ни више, већ снежне 
ноћи и мећаве.                

– Ми смо се молили да снег 
настави да пада и да се зима 
задржи што дуже и стварно 
нас је испоштовала до краја. 
Ухватили смо последњи зим-
ски дан и олују да снимимо 
најзахтевнију сцену са превр-
тањем аутомобила...             

На локацији Семегњева, у 
позно доба ноћи , уз одобрење 
надлежних Парка природе 
„Златибор“ и помоћ КЈП „Зла-
тибор“ Чајетина, изведена је 
веома захтевна сцена аутомо-
билске несреће. За ове потре-
бе екипе је купила „пежо 306“ 
чијим је превртањем пред-
виђен почетак филма. Нарав-
но, много тога је пошло „на-
опако“, признао је аутор.                

– Овога пута све је ишло како 
не би требало, од тога да су по-
челе да „цркавају“ батерије на 
камерама којима смо снима-

ли са пет локација, а мој брат, 
кога смо дуго чекали да се поп-
не на једно брдо, заборавио је 
картицу. Чекали смо га да се 
врати по картицу, па опет на-
зад на брдо, међутим, ни други 
сниматељ није имао картицу... 
Када смо се коначно организо-
вали око снимања, угасио се 
рефлектор, а на крају није мо-
гао да упали ауто у ком смо до 
тада снимали. Тек, онда нам се 
родила замисао да га крамер 
гурне онако угашеног – испри-
чао је Давид, а није се знало да 
ли се хвали, или жали?                      

Главни глумац у првој при-
чи овог омнибуса је Мирослав 
Јевремовић који је и у филму 
„Иза затворених врата 2“ имао 
малу, али запажену улогу. О 
сарадњи са Давидом каже:                

– Сарађивати са Давидом је 
свакако једно занимљиво ис-
куство. Има ту разних момена-
та, па и тешких, али оно што на 
крају закључимо када видимо 
главни производ, јесте да је у 
тим својим идејама које звуче 
сулудо, углавном у праву. Снег 
и зима су тешки за снимање, 
али су и атрактивни, па ми-
слим да ће то публика моћи 
да примети у самом филму.                

Тамара Деспић је главну 
женску улогу добила још када 
је филм био у фази писања 
сценарија јер ју је Давид за-
пазио снимајући представе 
Драмског студија „Бистри-
чак“ који већ готово две деце-
није води глумица ужичког 
Народног позоришта Биљана 
Здравковић. Тамарину игру на 

сцени публика је увек добро 
пропратила. Ипак, снимање за 
филм је нешто сасвим друго.               

– Ми у позоришту представе 
спремамо јако дуго, улазимо у 
ликове и разрађујемо их, дру-
гачији је процес – рекла је мла-
да хероина. –  А сада смо ра-
дили аматерски филм, нисмо 
имали некакву стручну помоћ. 
Жао ми је што нисмо успели 
више да вежбамо, па ја тренут-
но и не знам како сам се пока-
зала у филму и како је све то 
испало, али било је збиља уз-
будљиво. И занимљиво!                

Научени на тешкоће које су 
пратиле снимање првог фил-
ма, Давид и његови пријатељи 
који су са њим радили на сце-
нарију или глумили, решили 
су да овога пута оснују удру-
жење које су назвали „Валар“ 
како би омогућили спонзори-
ма да им помогну. У Удружењу 
су, поред Давида, Ђорђе Жило-
вић, Благоје Радишић, Миро-
слав Јевремовић, Самир Асла-
ни. Све муке и радости овог 
посла, који веома озбиљно 
схватају, деле и наравно, јед-
ва чекају да виде крајњи ре-
зултат своје маште и труда, а 
коначно и реакцију публике. 

НОВИ ФИЛМ ДАВИДА КОЛАКОВИЋА

Врло професионални 
аматери

Сниматељ Портала „Златибор прес“, поново је у акцији, а за то су му биле 
потребне ни мање – ни више, већ снежне ноћи и мећаве
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МАЈСКИХ “ДВА ПЛУС ЈЕДАН“

Велика изложба  
малих формата

У Културном центру на Златибору отворена је мајска изложба ликовних 
уметника Зорице Ђорђевић  и Жарка Станковића из Параћина,  

и Дејана Миливојевић из Јагодине

Троје ликовних уметни-
ка су у Културном цен-
тру Златибор постави-

ли су велику изложбу ма-
лих формата „Два плус је-
дан“ са 65 радова. Реч је о 
изложби која осликава раз-
личитост и својеврсност у 
приступу, поетици и тема-
тици сваког од аутора, и то 
је оно што је чини друга-
чијом од осталих.               

– Идеја се родила на јед-
ноставан начин – рекао је 
Жарко Станковић,  Академ-
ски сликар и графичар. – Ми 
смо по вокацији различите 
сликарске особе, а покушали 
смо да ту различитост и сли-
чне идеје које имамо споји-
мо у групну изложбу. Одлу-
чили смо да то буду мали 
формати који су лакши за 
организацију и изложбу. 
Ово је наш четврти заједнич-
ки наступ, а публика нас је 
сваки пут лепо прихватила 
и одреаговала на поставку.              

Уметници и аутори из-
ложбе нису тежили да њи-
хова дела буду слична, већ 
је свако од њих задржао ау-
тентичност дајући сликама 
свој лични печат. Дејан Ми-
ливојевић је акценат ставио 
на женске портрете, женске 

актове, Зорица Ђорђевић на 
рељеф-слике апстрактних 
форми, док је преокупација 
Жарка Станковића калигра-
фија, ликовни прикази сло-
ва и стихова.               

– Реч је о љубави као мо-
тиву, према одређеној особи, 
животињама или поезији – 

рекао је Жарко Станковић. 
– Моја преокупација је по-
езија, то су стихови српских 
песника, а ја сам својим ге-
стом хтео да покажем емо-
цију коју људи јако добро 
схватају иако већина посе-

тилаца у иностранству где је 
изложба гостовала – не по-
знаје ћирилицу. На мојим 
сликама су или стихови, или 
њихови делови, или само 
гест Момчила Настасије-
вића, Јована Дучића, Оска-
ра Давича, Десанке Макси-
мовић, Милоша Црњанског...                  

– Ја сам покушао да испо-
штујем своју женску фигу-
рацију коју негујем од 2006. 
године, али је овог пута је 
присутна у донекле измење-
ном облику – рекао је Дејан 
Деки Миливојевић, слободни 

уметник. – Енергију која је на 
већим форматима је тешко 
свести на мали формат, али 
мислим да смо збиља успе-
ли. Мада, публика је та која 
ће најбоље умети да оцени.              

Сво троје учествовали су 
на арт симпозијуму „Сли-
карска душа истока“ који је 

одржан на Златибору  2021. 
и 2022. године. Поставка ове 
серије слика биће доступна 
посетиоцима до 5. Јуна сва-
ког радног дана од 10 до 17 
часова у галерији Културног 
центра Златибор.
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Дечији песници, учес-
ници фестивала, као 
и многобројна публи-

ка, својим присуством упот-
пунули су последњи дан фе-
стивала „Деца међу нарци-
сима“. Песници су се присут-
нима представили поезијом 
за децу, а  колажни програм 
употпунили су Дечји хор Ди-
но парка који је отворио Фе-
стивал, и Хор „Колибри“ из 
Београда чијим је наступом 
завршена овогодишња ма-
нифестација. 

На Литерарни конкурс ове 
године је послато чак 576 ра-
дова из Србије, Црне Горе, 
БиХ и Македоније, а Вио-
лета Јовић, кума Фестивала 
одабрала је 15 најбољих који 
су равноправно награђени.           

– Почастована сам чиње-
ницом да су ме одабрали за 
куму овогодишњег фестива-
ла, јер 30 је значајан, „окру-
гао“ број – рекла је кума Ви-
олета Јовић. – Потрудила сам 
се да из своје књижевности 
изаберем теме које би деци 
биле занимљиве. Задовољ-
на сам бројем радова који су 
послати на Конкурс и како су 
деца одговорила на понуђе-
не теме. Ти радови нису мог-
ли да се рангирају, па сам у 
сарадњи са Организатором 
одлучила да доделим 15 рав-
ноправних награда. 

Тих 15 учесника предста-
вили су своје литерарне ра-
дове публици а награде је 
уручио Никола Смиљанић, 
директор Културног центра 
Чајетина. Признање за нај-
више послатих радова на 
конкурс Фестивала добила 
је ОШ „Милутин и Драгиња 
Тодоровић“ из Крагујевца. О 
значају овог културног до-
гађаја за децу, о његовој ор-
ганизацији и учесницима, 
за Златибор прес говорили 
су гости, песници Тоде Ни-

колетић, Урош Петровић и 
Мирјана Ранковић Луковић.             

– Ово је велика промоција 
културе, јер из овог краја су 
потекли многи велики пис-
ци, између осталог и Ћупо, 
оснивач овог фестивала – ре-
као је књижевник Тоде Нико-
летић. – Постојање тих људи 
је оправдано јер су они тво-
рци идентитета народа! Када 
њих не би било ми бисмо се 
стопили у ову непрегледну 
масу с глобализацијом пот-
рошачког друштва. Награђе-
не  песме носе поруку од-

раслом свету који превише 
жури, а најважније је задр-
жати га у детињству одакле 
свако понесе лепу енергију.             

– Сваки пут се пријатно 
изненадим јер у овим вре-
менима кад говоримо да 
деца све мање читају, доку-
чим да то ипак није тачно, 
што доказују и лепе награ-
де на овом Фестивалу. Мене 
као Чајетинку нарочито ра-
дује одржавање фестивала 
Деца међу нарцисима: зах-
вална сам песнику Михаи-
лу Ћуповићу и свима који и 

даље подржавају ову мани-
фестацију која и након ње-
гове смрти расте и развија 
се –  рекла је књижевница 
Мирјана Ранковић Луковић.          

– Ваш крај веома волим 
и често сам овде – рекао је 
Урош Петровић, књижев-
ник. – На овом дружењу раз-
менили смо енергију са де-
цом. Лепо је видети да деца 
пишу, јер познато је да деца 
која читају и пишу имају 
већа постигнућа у школама 
и у животу. Кад чујеш њихо-
ве радове схватиш да није 
све изгубљено.                  

Циљ Фестивала је промо-
ција дечијих литерарних 
радова, дружење и скла-
пање нових пријатељстава 
међу младим учесницима, 
и даљи подстицај деци да 
своју креативност и нада-
реност и убудуће претачу у 
неко књижевно дело.  Орга-
низатор Фестивала је Кул-
турни центар, а покрови-
тељ  Општина Чајетина.   

ЗАВРШЕН 30. ФЕСТИВАЛ ДЕЦА МЕЂУ НАРЦИСИМА

Буђење наде
Јубиларни Дечји фестивал је током три дана трајања 
понудио разноврстан програм и деци, и одраслима   

Дечји хор Дино парка

Виолета Јовић

Урош ПетровићМирјана Ранковић ЛуковићТоде Николетић



30 мај 2022. годинеСПОРТ

И ове године одржане су 
Спортске игре младих 
на Златибору с циљем 

окупљања што већег броја ма-
лишана и њихово дружење кроз 
спорт. Највише учесника било је 
у фудбалу, где је Кока кола куп за 
старије разреде освојила екипа 
„Бајине Баште“, а у конкуренцији 
млађих победила екипа „Тигрова“ 
из Чајетине. У баскету 3х3 надме-
тало се осам екипа, а најуспеш-
нија је била она ужичка за коју су 
играли Вељко Алексић, Страхиња 
Веснић, Јанко Ристовић и Богдан 
Видаковић, која је у финалу побе-
дила екипу Златибора. Први пут је 
одржано и такмичење на полиго-
ну „Зиро вејст“ где је осим надме-
тања циљ и подизање еколошке 
свести, а победила је екипа Чаје-
тине у саставу Аница Радибрато-
вић, Јована Аћимовић, Никола Лу-
ковић и Јован Томовић.            

Као и сваке године, највише 
узбуђења је било у игри између 
две ватре, где је за 2011. годиште 
победила екипа „Стрелци“ из 
Чајетине, док је у 2013. годишту 
победила екипа из Крупња чија 
је школа на Златибор дошла због 
рекреативне наставе. Из Крупња 
је и Милица Јеремић, победница 
трке на 60 метара, а следећа три 
места освојили су Василије Ми-
тровић и Катарина Митровић из 
Бајине Баште, и Душан Токовић 
из Чајетине.              

– После короне и свега што је 
уз њу ишло, окупио се велики 

број деце – рекао је Немања Кут-
лешић, координатор СИМ на Зла-
тибору и представник Спортског 
савеза Чајетина. – Захваљујем се 
деци из општине Чајетина, свих 
сеоских школа и са Златибора и 
из Чајетине. Поред њих, гости су 
нам и деца из Крупња, као и деца 
из Бајине Баште. Свима дугујемо 
велику захвалност што су се ода-

звали позиву и узели учешће на 
Играма.                    

Једна од највећих спортских 
манифестација за децу је пети 
пут у општини Чајетина, а пред-
седник општине Милан Стамато-
вић је на отварању нагласио да 
локална самоуправа на чијем је 
челу улаже значајна средства у 
развој спортске инфраструктуре 

за најмлађе стварајући им усло-
ве да се баве спортом.                  

– Ако их сада спремимо и ус-
меримо онако како треба, мис-
лим да у будућим годинама и 
наредним генерацијама неће-
мо имати проблема – рекао је 
Стаматовић. – А ми смо у своје 
дугорочне планове зацртали да 
Златибор посветимо спорту и 
спортистима. 

Најбољи на златиборским 
играма пласирали су се на реги-
онално такмичење у Новом Па-
зару. Државно финале биће ор-
ганизовано у Врњачкој Бањи у 
јулу, док се велико финале по 
традицији игра у Сплиту. Пар-
тнер у координацији Спортских 
игара младих на Златибору био је 
Спортски савез Чајетина уз под-
ршку општине Чајетина. 

ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ МЛАДИХ ОДРЖАНЕ СУ НА ЗЛАТИБОРУ ПЕТИ ПУТ

Почетак спортске каријере
Локална самоуправа улаже значајна средства у развој спортске инфраструктуре за најмлађе 
стварајући им услове да се баве спортом, рекао је Милан Стаматовић на свечаном отварању

 Деца су се  
надметала у  

неколико спортских 
и дисциплина
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Радост и поштовање
Свечаном прославом у „Пјевић ивент центру“ кошаркашки клуб „Златибор” обележио је 

најуспешнију сезону у историји у којој су освојена два трофеја

Још једну препознатљиву про-
славу организовао је КК „Зла-
тибор“ како би крунисао не-

вероватну сезону у којој су 
освојена два трофеја. Навијачи 
и пријатељи клуба, представни-
ци локалне заједнице и остале 
званице великим аплаузом су 
дочекали све чланове тима           

– Ово је успех свих вас, и свих 
нас – емитовно им је одговорио 
Рајко Пелверовић, председник 
КК „Златибор“. – Захваљујем се 
управном одбору кошаркашког 
клуба који је све ове претходне 
године  неуморно радио како би 
дошао до овог резултата. Нарав-
но, посебна захвалност припа-
да стручном штабу и играчима, 
а свега овога не би било да није 
било општинске управе и читаве 
заједнице која је стајала иза нас. 
Захваљујем се и свим одборни-
цима, члановима већа, директо-
рима јавних предузећа, а посеб-
но председнику наше општине, 
господину Милану Стаматовићу 
који је препознао рад свих на-
ших спортских клубова на тери-
торији Чајетине.                  

Затим је председник „Зла-
тибора“ уручио председнику 
општине Милану Стаматовићу 
златну медаљу Кошаркашке 
лиге Србије.                 

– Само ако имате добру на-
меру можете да очекујете да се 
нешто добро заврши – узвратио 
му је Стаматовић. – А овде је 
сигурно била добра намера и 
све се добро завршило за ко-

шаркаше, стручни штаб, руко-
водство и спонзоре, а нарав-
но негде на крају смо ми из 
локалне самоуправе, јер нам 
је дужност и обавеза да пома-
жемо развој спорта и спортске 
догађаје.                 

Гости на прослави били су 
директор АБА лиге Милија 
Војиновић, председник Удру-
жења клубова Кошаркашке 

лиге Србије Дарко Јовичић, а 
посебне поклоне донели су 
представници кошаркашких 
клубова „Сутјеска“ и „Осијек“.                 

Програм је водио комента-
тор ТВ Арена спорт Милан Ца-
ковић, а гости су видели и ре-
троспективу клупских резултата 
од уласка у Кошаркашку лигу 
Србије и развој ове шампион-
ске сезоне.
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И ове године чајетинска деца трчала су крос 
РТС-а, најмасованије атлетске манифеста-

ције у југоисточној Европи. У свим школама 
општине деца су изашла на трке у природи, а 
ученици школе „Димитрије Туцовић“ са Зла-
тибора су трчали на брду Палисад у близини 
школе. По реакцијама деце је јасно да им је бо-
равак у природи на сунчаном дану пријао. Тр-
чали су и предшколци, како у Чајетини, тако и у 

сеоским месним заједницама. У вртићу на Зла-
тибору, осим за децу припремних предшкол-
ских груша организоване су и трке најмлађих 
уз помоћ Спортског савеза Чајетина.                 

Крос Радиотелевизије Србије постоји од 
1991. године и један је од најпознатијих спор-
тских догађаја у земљи. Ове године се око 400 
хиљада малишана који су желели да трче над-
метало у кросу РТС-а широм Србије. 

Ко ће брже

Традиционални крос Радио 
телевизије Србије одржан је и ове 

године у предшколским установама 
и школама општине Чајетина

Кошаркашима Златибора уручен је пехар Адмирал бет Кошаркашке лиге Србије уочи прве утакмице плеј 
офа Суперлиге. Чајетински тим је са учинком 22/8 био најбољи у прволигашком рангу у ком је од 2017. 
године. Екипи Златибора уручене су медаље и велики пехар за најбољег у сезони 2021/22.
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ФУДБАЛЕРИ „ЗЛАТИБОРА” ОБЕЗБЕДИЛИ ОПСТАНАК 

Ранг који заслужују
Победом над ОФК „Бачком” 2:1 у последњем колу Прве лиге Србије чајетински тим 

сачувало на безбедном месту, изнад зоне испадања 

Последња утакмица у се-
зони била је тешка, на-
пета, неизвесна, као и 

читаво првенство за фудба-
лере „Златибора“. Чајетински 
тим је дошао до 12. победе у 
сезони чиме се домогао место 
изнад зоне испадања и тако 
сачувао предност од два бода 
од добановачке „Будућности“, 
која је као домаћин савлада-
ла „Рад“. У Српску лигу падају 
„Тимок“ и „Кабел“, али и „Бач-
ка“ која је „Златибору“ задала 
много мука.                

– Мислим да смо заслужи-
ли да останемо у овом рангу 
такмичења – рекао је после 
утакмице тренер „Залтибора“ 
Предраг Ристановић. – тачно 
је да смо целе године имали 
баш доста проблема: после 
испадања из Суперлиге увек 
наступе проблеми унутар клу-
ба због разноразних ствари. 
Наши момци заслужују да оп-
стану у овом рангу такмичења 
и да се мало радују. Јер, ово је 
коректан ранг такмичења, по 
мери и „Златибора“, и општи-
не Чајетина, који напредују из 
дана у дан.                  

Меч није текао добро по 
домаће. Имали су иницијати-
ву, стварали шансе после пре-
кида, али су до жарко жеље-
ног гола први дошли гости 
лепим голом Давида Нинко-
вића. Ипак, чајетински тим се 
не предаје и до преокрета до-
лази головима врсних џокера 
којима погоци нису примар-
ни задатак. Већ у 37. минуту 
изједначује Грк Астериос Еко-
номикос што му је први гол у 
седмој утакмици у овој сезони. 
У борби отвореног гарда побе-
доносни гол постиже штопер 
Александар Митровић у 69. 

минуту у стилу свог убојитог 
имењака и презимењака из 
репрезентације Србије.                       

– Искрено, ово је изванре-
дан осећај с обзиром да нисам 
дао гол током целе полусезо-
не – рекао је јунак победе Ми-
тровић. – Да погодим баш на 
овој утакмици и да останемо 
у лиги баш тим голом стварно 
је невероватно, немам речи... 
Није било предаје, ова утак-
мица нам је била најважнија у 
сезони, а по оном – бити, или 
не бити. Договорили смо се да 
пружимо све од себе, то смо и 
учинили. Испоштовали смо све 

како смо се договорили у свла-
чионици и доказали да заслу-
жујемо да будемо у Првој лиги.     

У последњих пола сата чаје-
тински састав је показао до-
вољну чврстину у одбрани и 
тако дошао до четврте побе-
де у последњих пет утакми-
ца чиме је показао најбољу 
форму у најбитнијем перио-
ду сезоне.                  

„Златибор“ је повратничку 
сезону у друголигашком ран-
гу завршио са 47 бодова и так-
мичењем у плеј-ауту, а оства-
рен је клупски циљ опстанка 
у Првој лиги Србије. 

На Фудбалским теренима „Швајца-
рија“ на Златибору обављени су ре-

довни радови на одржавању високог 
квалитета подлоге терена и замене по-
стојеће зелене површине травним бусе-
ном, како би задржали репутацију нај-
бољих у Србији.              

– Први пут смо ове године набавили 
мађарски бусен, и то  700 м2 у ролнама, 
за потпунију и бржу репарацију тере-

на – објаснио нам је Никола Смиљанић, 
директор Културног центра Чајетина. 

– Претходних година смо стизали да 
одрадимо репарацију део по део, међу-
тим сада је мало другачија ситуација 
због трајања зиме, вегетационог циклу-
са, и због гласних захтева за квалитет-
нијим теренима... колико је то могуће. 
Узели смо најквалитетнији бусен који 
је тренутно постављен на новом ТСЦ 

стадиону, „Партизановом“ стадиону, 
на „Маракани“, и код нас... Хотел „Па-
лисад“ ће такође један свој терен пре-
крити са овим бусеном.             

Терени Културног центра Чајетина 
спремно ће дочекати летњу сезону и 
бројне фудбалске екипе из земље и 
иностранства које због висинских при-
према сваке године долазе на Злати-
бор. 

Детаљ са меча против ОФК „Бачке”

ОБНОВА ТЕРЕНА 
„ШВАЈЦАРИЈЕ”

Зелена  
чоја 

Златибора


