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Слични по величини, 
плановима развоја 
и значају туризма за 

прошлост, садашњост и бу-
дућност локалних средина, 
француско монденско ме-
сто и бања Евиан на обали 
Женевског језера, и општи-
на Чајетина са својом Злат-
ном планином, један од ли-
дера српског туризма, лако 
су пронашли теме и обла-
сти у којима ће убудуће са-
рађивати – изјавио је пред-
седник општине Чајетина 
Милан Стаматовић након 
разговора са Јосиане Леи, 
председницом прелепог 
француског градића. – Иа-
ко слични и комплемен-
тарни, нашли смо могућ-
ност за сарадњу и унапред 
се радујем доласку францу-
ских туриста на Златибор.            

Госпођа Леи је са оду-
шевљењем прихватила 
позив челника општине 
Чајетина да са својим са-
радницима дође на Злати-
бор, па у наредном периоду 
следи узвратна посета.                 

Д е л е га ц и ј а  о п ш т и -
не Чајетина, у којој су, по-
ред председника, били и 
Арсен Ђурић, председник 

Скупштине и Добривоје Ма-
рински, сарадник општине, 
обишла је у пратњи домаћи-
на туристичке знаменитости 
Евиана, међу којима је сва-
како и извориште најпрода-
ваније минералне воде на 
свету „Евиан“. Атракција гра-
дића је и његов голф терен, о 
чему дуго размишља и руко-
водство општине Чајетина у 
складу са плановима развоја 
туристичких потенцијала.                    

Циљ посете Евијану је 
обилазак туристичких и 
спортских садржаја, ради  
реализације идеје велике 

инвестиције на Златибору – 
изградње ауто-мотодрома са 
пратећим садржајима.                 

Током боравка у Швајцар-
ској, уприличен је сусрет са 
челним људима Светске мо-
тоциклистичке федерације 
(ФИМ) у њиховим канце-
ларијама у Женеви; деле-
гацију Чајетине угостили 
су Пол Дупарк, менаџер, и 
Светлана Назарова, коор-
динаторка. За госте је орга-
низован обилазак стазе у 
Ле Ману, у Француској, која 
је пројектована за светска 
ауто-мото такмичења, што 

ће допринети бољој релази-
цији планова чувене злати-
борске општине.               

Посету и састанке делега-
ције Чајетина организовали 
су наши угледни сународ-
ници Драгослав Перишић 
Куле, легендарни српски   
мотоциклиста, Драган Кота-
рац, професор физичке кул-
туре родом из Пожеге, који 
је давних седамдесетих го-
дина дошао у Француску, са 
својим сином Андреом, ве-
ома популарним францус-
ким политичарем рођеним 
управо у Евиану.

Драги гости добрих 
домаћина

Напредак општине Чајетина убудуће ће се ослањати  
и на искуства великих европских центара

ПОСЕТА НАШЕ ДЕЛЕГАЦИЈЕ ФРАНЦУСКОЈ И ШВАЈЦАРСКОЈ

Терени за голф

Састанак у просторијама ФИМ
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Након великог успеха кошаркаша 
Златибора освајањем регионал-

не АБА 2 лиге и одбојкашице Зла-
тибора су постигле највећи успех у 
претходне две деценије постојања 
клуба обезбедивши пласман у Прву 
лигу Србије, и још једном доказале 
да и у малим срединама ничу вели-
ке екипе. Достојно сте представља-
ле општину, себе и своје породице. 
Знајте да сте понос Чајетине и да ће 
општина и даље да улаже и помаже 
развој спорта, поготово младим љу-
дима као што сте ви – рекао је пред-
седник општинe Милан Стаматовић 
на свечаном пријему приређеном од-
бојкашицама Златибора у част.                             

– Постајете узор будућим гене-
рацијама – додао је Стаматовић, – и 
овим резултатом сте показале да сте 

успешне, вредне и достојне, и да мо-
жете да се домогнете успеха на свим 
пољима. Још једном хвала за све и 
желим вам пуно успеха у наредним 
такмичењима.             

Тренер женског тима ОК Злати-
бор Станко Брашанац нагласио је да 
је у претходних годину дана био ве-
лики притисак на играчице и да је 
цела сезона стала у два сата игре у 
последњој утакмици првенства: 

– Мислим да је за нас као екипу, 
самим тим и општину која је највише 
помогла у том резултату, ово велики 

успех, обзиром да су играчице поте-
кле  из наше школе и захваљујући 
пожртвовању тих девојака, свих нас 
у клубу и управе.          

Пре свега се захваљујем тренеру 
који је веровао у нас и који је сваком 
моменту стајао иза нас – изјавила је 
капитен клуба Александра Пантовић. 
– Хтела бих да захвалим председни-
ку и општини, као и нашој управи која 
нам је омогућила све ово, запосленима 
у Спортском центру Чајетина који су 
нам омогућили да имамо беспрекор-
не услове за рад и, наравно, девојкама 

које су изнеле сав притисак. Биле смо 
сложне, спремне и одлучне да уђемо 
у виши ранг где нам је и место.                      

Испред клуба, одбојкашицама је 
захвалио председник Дејан Шко-
дрић, који је рекао да „зна да није 
лако свакодневно тренирати и викен-
дом играти утакмице, а истовремено 
завршавати школске и остале обаве-
зе. Велико је то одрицање и  ми то 
ценимо и поштујемо. Није само утак-
мица против Ваљева овај успех, већ 
цела сезона са 18 победа, доста на-
порних гостовања, велики притисак 
на све нас, а посебно на вас да мора-
те дa победите. Можда смо један од 
клубова са најбољим условима што 
се тиче инфраструктуре и рада, и 
због тога, такође, највише би треба-
ло да захвалимо нашој општини.

Слављенички 
дочек  

кошаркаша  
у Чајетини  

– Овим резултатом сте остварили огроман 
успех и за Србију, и за општину Чајетина и за све 
њене становнике који су претходних недеља свим 
срцем били уз вас – изјавио је на дочеку председ-
ник општине поздрављајући играче, тренере и ру-
ководство КК Златибор по повратку из Скопља и 
победе у финалу регионалне АБА 2 кошаркаш-
ке лиге. – У име општине Чајетина и Златибора-
ца прво желим да честитам свим кошаркашима, 
стручном штабу и навијачима, који су стално били 
уз вас. Захваљујући доброј организацији и атмос-
фери у клубу овај резултат је постао достижан, 
чиме сте показали да спортски клуб не мора неки 
да буде у великом граду да би остварио велики 
успех као овај који сте ви постигли.         

– Било би нам драго да ова екипа још неко 
време остане на окупу –  наставио је Милан Ста-
матовић. – Али разумемо и вашу жељу да се 
опробате у неким европским клубовима. Знај-
те да ћете увек имати нашу подршку и да ћете 
увек бити део ове општине, као прави амбаса-
дори Чајетине, Златибора и целе Србије. Сваки 
становник општине Чајетина, сви инвеститори и 

спонзори клуба, као и сама општина Чајетина су 
стали уз вас, и тако ће и убудуће бити.                    

Захваљујући се на подршци свима из клуба, 
општини Чајетина и  навијачима, капитен и најко-
риснији играч Златибора Душан Кутлешић је ре-
као да су и он и сви његови саиграчи уживали у 
играма у овој сезони: 

– Из тога је произашао успех у оба лигаш-
ка такмичења у којима смо учествовали. Хвала 
свим саиграчима, и ј са поносом могу да кажем 
да смо били заиста права екипа.                      

Тренер КК Златибор Страјин Недовић се овом 
приликом захвалио свим кошаркашима, који су 
из дана у дан исписивали историју клуба, али и 
повест општине Чајетина. 

– Овај успех је многима изгледао као не-
могућа мисија, али након свега, стекли смо 
невероватно поштовање, првенствено због 
освајања кошаркашке лиге Србије, односно 
регионалног АБА2 такмичења. Захвалан сам 
општини Чајетина која је најзаслужнија за све 
успехе које сада постижемо, и обећавам да 
ћемо дати све од себе како бисмо обезбедили 
пласман у АБА1 лигу.             

– Захваљујем се председнику Стаматовићу 
и руководству Општине на свеобухватној под-
ршци, и на прилици коју сте нам као спортисти-
ма дали да постигнемо овај успех –  нагласио је 
спортски директор клуба Александар Јевђић. 
– Веома сам поносан што сам део ове екипе. 

ОДБОЈКАШИЦЕ СЕ ИЗБОРИЛЕ ЗА ПРВУ ЛИГУ

Велика екипа  
из мале средине
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Приликом посете Ре-
гионалној депонији 
Суботица запослени 

су имали прилике да виде 
како изгледа прикупљање 
и истовар отпада, хала у 
којој се на линији за сепа-
рацију ручно одваја отпад, 
поступак балирања, по ком 
принципу раде компости-
лишта и систем пречишћа-
вања процедних вода, као и 
тело депоније у коју отпад 
стиже из седам општина.                 

Другог дана је посећена 
Брантнер отпадна привреда 
у Новом Бечеју, а то је била 
прилика да се од представ-
ника предузећа које врши 
сакупљање и транспорт ко-
муналног отпада у чети-
ри општине (Кањижа, Опо-
во, Ковачица и Нови Бечеј) 
из прве руке чују искуства 
везана за увођење система 
примарне селекције отпада, 

начин функционисања пре-
дузећа, проблеме са којима 
се суочавају и како их реша-
вају у ходу.                  

Одлазак на студијско пу-
товање и упознавање са сис-
темом управљања отпадом 
који има доста сличности са 
оним који ће ускоро зажи-
вети и код нас, запослени у 
КЈП „Златибор“ оцењују као 
веома значајно. Сређујући 
утиске, руководилац кому-
налне службе Вера Благоје-
вић је рекла да сва комунал-
на предузећа имају махом 
сличне проблеме. Зато су 
искуства колега са севе-
ра земље и више него зна-
чајна, посебно у решавању 
проблематичних ситуација 
са којим се суочавају на те-
рену. Оспособљавање запос-
лених КЈП „Златибор“ итека-
ко је важна, али ништа мање 
и свих осталих заинтересо-

Како то раде други

Радници КЈП „Златибор“ били су на  дводневном студијском путовању  
ради обиласка Регионалне депоније у Суботици и посете Брантнер  

отпадној привреди у Новом Бечеју, ради стицања нових знања  
о управљању отпадом и усвајања примера добре праксе

СТУДИЈСКО ПУТОВАЊЕ ЗБОГ СТИЦАЊЕ НОВИХ ЗНАЊА               

Линији за сепарацију отпада
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Предавања  
о примарној  

селекцији отпада  
у школама 

У циљу подизања свести суграђана о зна-
чају селективног сакупљања отпада, односно 
одвајања отпада на месту настанка, у основ-
ним школама на подручју општине Чајетина 
почела је едукација ученика на тему „Примар-
на селекција отпада и њен значај“.                         

Предавања држе људи КЈП „Златибор“ 
задужени за комуникацију и информисање, 
а прва је одржана у ОШ „Миливоје Боровић“ 
у Мачкату. Ученици два одељења осмог раз-
реда упознати су са значајем оваквог начина 
селекције отпада, о поступцима његовог раз-
двајања, даљим поступцима и важности од-

говорног управљања отпадом. Подељене су 
им и брошуре о тој теми, као скраћене верзије 
Локалног плана управљања отпадом Општи-
не Чајетина.                    

У разговору са школарцима, основа је била 
примарна селекција, јер је циљ да се што више 
отпадног материјала – папир, картон, метал, 
пластика, стакло – припреми за рециклажу и 
поновну употребу, односно да се мање коли-
чине таквог (кућног) отпада одлажу на Реги-
оналну депонију Дубоко, што ће продужити 
њен век трајања.                 

На основу интересовања ученика закљу-
чено је да се малим, али сигурним кораци-
ма иде ка остварењу постављених циљева 
у спровођењу примарне селекције отпада у 
општини Чајетина, уз уверење да ће резул-
тати бити важни и за садашње, и за будуће 
генерације.                

Оваква предавања у наредном периоду 
биће организована у средњој и осталим ос-
новним школама, као и у предшколским уста-
новама и вртићима.

ваних страна које ће бити 
укључене у процес увођења 
примарне селекције отпа-
да. Због тога ускоро крећу 
нова предавања из ове об-
ласти, како за запослене у 
КЈП „Златибор“, тако и за уп-
равнике стамбених зграда и 
хигијеничаре – посебно хо-
телског смештаја.                

– Прво ћемо разговарати 
са управницима стамбених 
заједница, јер на њима је ве-
лика одговорност – изјави-
ла је Благојевићка. –  Они 
ће задужити комуналне по-
суде намењене одлагању 
отпада у стамбеним згра-
дама, али и контролисати 
функционисање примарне 

селекције у њиховом објек-
ту. Због тога је наша је оба-
веза да с њима разговарамо 
и упознамо их са планира-
ним изменама које нас ус-

коро очекују. Едукација ће се 
спровести и са људима која 
одржавају хигијену, посебно 
у хотелском сектору. Колико 
год се сви трудили, резулта-

та неће бити уколико гост у 
свом смештају селектује от-
пад, а хигијеничарка га од-
ложи у исту посуду! Затим 
нас очекује још доста посла.               

Ова активност остваре-
на је у оквиру Програма 
„Подршка локалним само-
управама у Србији на путу 
ка ЕУ – Друга фаза“ који фи-
нансира Влада Шведске, уз 
логистику КЈП „Златибор“. 
Општи закључак је да су до-
бра организација, тимски 
рад и професионални однос 
према послу кључни за ус-
пешно пословање. Зато су 
са студијског путовања до-
нете важне поуке и приме-
ри добре праксе.

Регионална депонија у Суботици
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О КВАЛИТЕТУ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Добро је, али увек 
може боље

Око 400 испитаника из свих месних заједница Чајетине одговорило је  
на анкету коју су спровела три јавна предузећа ове општине

Локална управа, КЈП „Златибор“ 
Чајетина , ЈКП „Водовод Злати-
бор“ и ЈП „Голд гондола“ спровели 

су истраживање ставова корисника ко-
муналних услуга на територији општи-
не Чајетина. Испитивањем су обухваће-
не услуге сакупљања и одвожења ко-
муналног отпада, одржавања ко-
муналне хигијене као и путева у 
зимском и летњем периоду што 
је делатност КЈП „Златибор“, ус-
луге снабдевања пијаћом во-
дом и одвођења отпадних во-
да које пружа ЈКП „Водовод 
Златибор”, и превоз путни-
ка које врши „Голд гондола“.               

Око 400 испитаника из 
свих месних заједница 
Чајетине одговорило је 
на анкету коју су спро-
вела три јавна предузећа 
ове општине:  КЈП „Златибор“ Чајетина , 
ЈКП „Водовод Златибор“ и ЈП „Голд гон-
дола“. Питања су везана за услуге ових 
предузећа, а грађани су имали могућ-
ност давања примедби и предлога. Број 
анкетираних мушкараца и жена био је 
приближно исти, али и различитих ста-
росних доби, ради добијања што репре-
зентативнијег узорка.              

– Тим који је сачињен од представни-
ка локалне самоуправе и сва три јавна 
предузећа имао је задатак да осмисли 
упитник, а затим да га пласира на пун-

ктове који су за то били предвиђени, 
па да обави и директно анкетирање ко-
рисника, а постојала је и могућност ње-
говог попуњавања „онлајн“ – рекла је 
председница радне групе Драгана Ро-
сић. – Тим је извео одређене закључке 

и препоруке за унапређење квалитета 
комуналних услуга, али и задовољство 
наших корисника. После анкетирања 
одређене су и смернице за отклањање 
свих недостатака на које су наши ко-
рисници током анкете указали.

Више од половине испитаника је од-
говорило  да су цене комуналних услуга 
коректне, али било је и оних који сма-
трају да су превисоке и да би их требало 
кориговати. Посебну пажњу КЈП „Злати-
бор“ je обратилo на одговоре који се тичу 
кретања комуналног отпада, a закључe-

но је да одређени број суграђана није 
упознат са тим где завршава комунал-
ни отпад који се одлаже у контејнере.            

– Они су заинтересовани за примар-
ну селекцију али кажу да не знају како 
и на који начин треба да разврставају 

отпад, сматрају да за 
сада немају услова за то 
– објаснила је  Росићка. 

– Ти одговори су потпу-
но очекивани с обзиром 

да смо у току набавке не-
опходне опреме, као и при-

премања свих инфраструк-
турних објеката потребних 

за покретање примарне се-
лекције, а едукација грађана 

ће бити нешто чему ћемо пос-
ветити посебну пажњу, па ће сва 

ова питања и недоумице бити ре-
шени.           

Суграђани су имали примедбе и на 
недостатак паркинг простора. Са реша-
вањем тог питања почело се изградњом 
две такве површине у Чајетини, а разма-
трају се и друге локације у насељеним 
местима Златибор и Чајетина. 

Осим тога, било је питања квалитета 
воде, изградњу канализационе мреже и 
сличних активности, што су надлежни 
у „Водоводу“ одмах узели у разматрање.

Иначе, радом гондоле, њеним рад-
ним временом и ценама, задовољна је 
већина испитаника.

СУГРАЂАНИ СУ ИМАЛИ ПРИМЕДБЕ  
НА НЕДОСТАТАК ПАРКИНГ ПРОСТОРА

ЗАДОВОЉНИ СУ  
РАДОМ ГОНДОЛЕ
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ЈКП Водовод Златибор је и прошлог  
месеца интезивно радио на про-
ширењу водоводне мреже у МЗ 

Трипкова. Упоредо са радовима на из-
гради путне инфраструктуре, вршили 
смо и постављање новог цевовода у 
труп пута, како се новоизграђена са-
обраћајница не би касније секла ради 
постављања цеви. Пре асфалтирања 
постављене су и дуктилне цеви које 
према пројекту цевовода за Сушичка 
врела прелазе саобраћајницу.

Након прошлогодишњих радова у МЗ 
Семегњево, где смо сарађивали на ис-
тражној бушотини у циљу решавања 
проблема водоснабдевања, кренуло се 
у другу фазу истражних активности у 
сврху израде пројекта изградње резер-
воара и цевовода за МЗ Семегњево. 
Заједно са председницом МЗ Семегње-
во Вером Благојевић обишли смо брдо 
Лупоглав као место будућег резервоара 
и прошли смо трасом будућег цевовода 
где су извршена геодетска мерења те-
рена, као услов за даље пројектовање.

ЈКП Водовод Златибор снабдева водом 
око 15.000 стамбених јединица, са мак-
сималним протоком око 120 л/с. Вода 
се прерађује на постројењу за прера-
ду у Рибници, где су тренутно радови 
на санацији са реконструкцијом и до-
градњом. Радови на доградњи објекта 

за предтретман су у завршној фази, а 
након тога очекујем почетак радова на 
замени столарије, фасаде, керамике и 
инсталација, као и нове расвете у кру-
гу бране и постројења. Предвиђеном 
реконструкцијм желимо да обезбеди-
мо бољи квалитет воде уз поштовање 
критеријума који прописаних Правил-

ником о хигијенској исправности воде 
за пиће.

Скупа са КЈП Златибор учествовали 
смо у припреми терена за изградњу два 
нова паркиралишта у Чајетини. У трупу 
будуће саобраћајнице иза Дома култу-
ре у Чајетини извршено је постављање 
кишне и фекалне канализације. 

У току су истраживања на изворишту 
„Стаматско врело“ у Сирогојну. Циљ је да 
се заштити извориште и додатно капти-
ра, како би се евентуално извело про-
ширење водоводног система Змајевац. 
Досадашња истраживања показују да 
је извор у добром стању с проценом из-
дашности у хидролошком максимуму 
преко 50 л/с, а минимална издашност 
би износила 5-10 л/с што ће се накнад-
но детаљно утврдити режимским осма-
трањем извора. Завод за јавно здравље 
преузеће узорак за испитивање како би 
физичко-хемијска и микробиолошка 
испитивања показала да ли је вода по-
годна за пиће. На овај начин створиће 
се могућност да Сирогојно у дужем пе-
риоду има довољно здраве пијаће воде. 
Ово су стратешки важне ствари за раз-
вој општине и села, имајући у виду да 
је прошле године изграђена комплет-
на канализациона мрежа, а у току су 
и припремни радови на изградњи по-
стројења за прераду отпадних вода.

РАПОРТ ИЗ ВОДОВОДА

Важне ствари за развој 
општине и села



Обогаћена 
понуда

игралиштима на Торнику 
и међустаници. Док мали-
шани уживају на љуљаш-
кама и клацкалицама ста-
рији ће имати прилику да 
забележе магичне тренут-
ке среће кроз фото рам на 
Торнику. То је само поче-
так, а у плану је да нових 
садржаја и активности 
дуж трасе гондоле као и 
на самој гондоли има што 
више и да се догађају што 
чешће.

Трајна сарадња  
са партнерима

ЈП „Голд гондола Зла-
тибор“ од самог почетка 
рада непрекидно улаже 

у унапређење рада и ус-
луга, између осталог, и уз 
драгоцену помоћ партне-
ра и сарадника. Тим пово-
дом ово предузеће је било 
иницијатор и организа-
тор заједничког дружења с 
њима ради успостављања 
трајне сарадње с хотели-
ма, издаваоцима при-
ватног смештаја, с ту-
ристичким агенцијама 
и Туристичком органи-
зацијом Златибор. Циљ 
дружења је био да, осим 
упознавања партнера са 
досадашњим резултати-
ма и будућим плановима, 
своју сарадњу побољшају 
и ојачају заједничким ак-

цијама у што активнијој 
промоцији Златибора као 
туристичког одредишта 
са свим садржајима које 
нуди.

Стално унапређење  
безбедности

Како је безбедност пут-
ника овом предузећу оду-
век на првом месту и ап-
солутни приоритет, а 
спремност да се у свакој 
ситуацији правовремено 
и ваљано реагује, редов-
но се врше сви неопходни 
прегледи и сервиси, као и 
стручно усавршавање за-
послених у Голд гондоли. 
Према одредбама Закона 
о безбедности и здравља 
на раду, као и Правилни-
ка о превентивним мера-
ма за безбедан и здрав рад 
при коришћењу опреме за 
рад, запослени у технич-
ком сектору Голд гондоле 
су стручно оспособљени 
за безбедан рад на виси-
ни, за могућу евакуацији 
и спашавање радника на 
решеткастим конструк-
цијама и конструкција-
ма ЈП “Голд гондола Зла-
тибор”. Уз запослене, на 
пословима одржавања 
инсталације гондоле, сер-
тификате о стручној ос-
пособљености за рад на 
висини стећи ће и руко-
водство овог предузећа 
које је недавно прошло 
обуку.

Без дугог чекања у ре-
довима, задовољни пут-
ници који се увек изнова 
враћају на гондолу, нови, 
занимљиви садржаји за 
све, као што је, на при-
мер, организација разли-
читих врста свечаности 
само су неки од будућих 
циљева Голд гондоле који 
ће се верујемо, као и доса-
дашњи, са успехом испу-
нити.

Много пута до са-
да Златибор је по-
тврдио репутацију 

најпосећенијег српског 
туристичког одредишта 
нарочито у време праз-
ника, током зимских и 
летњих одмора. Лепо вре-
ме и топло пролећно сун-
це увек су разлог више да 
се васкршњи и првомајски 
празници проведу у при-
роди и на чистом ваздуху. 
Тим поводом ЈП „Голд гон-
дола Златибор“ се посебно 
труди да своју понуду што 
чешће обогати по неким 
новим и занимљивим са-
држајем. 

Пролећно уживање  
с птицама

Овог пролећа акценат 
је стављен на уређење и 
улeпшавање простора на 
станицама гондоле. На по-
четној станици се тренут-
но врше припремни радо-
ви за изградњу пословних 
просторија и уређење 
простора за боравак пут-
ника. У жељи да им до-
живљај буде што лепши, 
из овог предузећа својим 
путницима предлажу да 
се зауставе на половини 
трасе, да уживају у приро-
ди и погледу на Рибничко 
језеро, на лепо уређеним 
одмориштима, у шетња-
ма, уређеним стазама, а 
најмлађим на дечијим 
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 Н
е зна се да ли је теже 
доћи до добре идеје, 
или је спровести. У 
општини Чајетина од 
почетне замисли о 
изградњи гондоле па 
до првог пројекта про-

текло је пуно времена, али ни 
од пројекта до почетних радова 
није ишло брже. Ипак, упорност 
локалне самоуправе да се ова 
атракција опредмети резул-
тирала је још већим приливом 
гостију на Златибор који се због 
голд гондоле враћају изнова, 
да кроз различита годишња 
доба стекну другачије утиске, 
возећи се над разноликим пејза-
жима ове планине. Томе у част 
и на славу, на Краљевом тргу је 
постављена изложба необич-
ног, али и речитог назива „Од 
лакомице до Голд гондоле“.                     

– Назив „лакомица“ потиче 
од нашег песника Љубивоја 
Ршумовића, који је још као де-
чак дао назив једном слично 
замишљеном начину превоза 
од његове куће у Љубишу, до 
школе – објаснила је Бојана Бо-
жанић, директорка „Голд гондо-
ле“. – Он је то сећање несебично 
поделио с нама и ми смо га иско-
ристили управо да покажемо од 
када датира та идеја, како смо 
је развијали и како смо дошли 
до данашњег изгледа гондоле. 
Такође мислимо да је јако ва-

жно да покажемо људима да је 
тај процес био дуг, али на крају 
свега и успешан, као и да је у 
њему учествовао велики број 
људи, да је било потребно мно-
го труда, рада и енергије да би 
се савладала читава траса дуга 
девет километара, да се све по-
стави тако да данас сви будемо 
безбедни у вожњи гондолом 
и да све буде на највишем мо-
гућем нивоу.                                    

Кроз мноштво изузетно до-
брих фотографија, изложба је 
приказала све циклусе изградње 
голд  гондоле – од потписивања 
уговора са пројектантима, из-
вођачима радова, партнерима 

на пројекту, прве мобе на иско-
павању, тешке радове на поди-
зању стубова и развлачењу ка-
блова, па до завршетка станица 
и вожње гондолом. О лепим, и 
оним мање добрим стварима, 
директорка „Голд гондоле“ је ре
кла:                           

– Сваки пут када нам нешто 
врате из администрације ми-
нистарстава, наравно да је то 
представљало корак назад 
и истински сам се осећала 
лоше... Све је и било везано 
за администрацију! На терену 
се то одвијало како треба и 
функционисало у најбољем мо-
гућем реду. Заиста сам срећна 

и морам да кажем да наши из-
вођачи радова – „Јединство“ 
из Ужица заједно са фирмама 
„Елкомс Хидроинжињеринг“ из 
Београда, „Амига“ из Краље-
ва, а са нашим партнерима из 
„Поме“ и општине Чајетина као 
носиоца пројекта, као и наши 
пројектанти, надзорни органи, 
наши сарадници за безбедност 
и други, сви су уложили надчо-
вечанске напоре да ово данас 
буде то што јесте.               

Изложба ће поново бити по-
стављана у различитим при-
ликама, а идеја је да се ове 
фотографије нађу и у самим 
гондолама.

На Краљевом тргу на Златибору 23. априла је приређена ретроспективна изложба фотографија 
о изградњи нашег бисера. Изложба је хронолошки конципирана од почетне идеје, кроз фазе 

извођења грађевинских радова до данашњег изгледа златиборске гондоле

ИЗЛОЖБА НА КРАЉЕВОМ ТРГУ               

Од лакомице до Голд гондоле
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Из године у годину Зла-
тибор оправдава титу-
лу најпосећеније пла-

нине у  Србији. Важну улогу 
у одржавању високог тури-
стичког промета имали су у 
протеклом периоду домаћи 
гости. И управо зато, Тури-
стичка организација Злати-
бор и ове године посвећено 
ради на промоцији пред-
стојеће туристичке сезоне 
на домаћем тржишту.

У оквиру кампање  која ће 
трајати три недеље, запосле-
ни у нашој Туристичкој ор-
ганизацији обићи ће чак 
18 градова у жељи да ста-
новницима већих центара 
по Србији представе бројне 
садржаје, атракције и актив-
ности којима Златна плани-
на располаже, као и цело-
купну туристичку понуду.

– Подсећам да су у про-
шлогодишњој најави ус-
пешне летње сезоне, у ок-
виру тронедељне кампање 
под називом ,,Златибор – от-
кријте где почиње ваша при-
ча’’, запослени у Туристич-
кој организацији Златибор 
обишли 14 градова Србије 
– каже Владимир Живано-
вић директор ТОЗ. – Посеће-
ност наших штандова била 
је велика, а тиме смо, уз 
представљање понуде, ујед-
но исказали захвалност до-
маћим гостима за поверење 
и редовне посете нашем ту-
ристичком центру. На нама 
је да се потрудимо да се до-
бар глас о Златној планини 
шири Србијом и ове године 

Разноврсни садржаји
У сваком од 18 градова 

представиће се шта је ново 
у нашој понуди, заинтересо-

ванима приближити и мање 
познате атракције, упознати 
их са бројним могућностима 
за активан одмор и указати 
на разнолике садржаје који-
ма могу употпунити боравак 
на Златибору. 

Током прве седмице кам-
пање Златибор своју понуду 
представља и у градовима 
на северу земље, у Суботи-
ци, Новом Саду, Зрењани-
ну, Вршцу, Панчеву и Обре-

новцу. Наредних седмица 
кампања се наставља у ос-
талим већим градовима Ср-
бије.

– У плану је да наступи-
мо на сајмовима туризма 
који ће се одржати у наред-
ном периоду. То су сајмови у 
Бањалуци, Скопљу, Сарајеву, 
Тузли, Темишвару, као и 
онај у Црној Гори. Обићи 
ћемо и градове нашег ре-
гиона – Пријепоље, Прибој, 

Нову Варош, Чачак и Поже-
гу, одакле се надамо да ће и 
ове летње сезоне бити вели-
ки број туриста.

Занимљиви новитети
Повољна искуства са не-

давно одржаног 43. Међу-
народног сајма туризма у 
Београду, где је богата турис-
тичка понуда Златибора била 
врло запажена, нуде реална 
очекивања да ће слично бити 
и на промоцијама по другим 
градовима Србије. Подсећамо 
да смо посетиоце београдског 
сајма упознали с неким но-
вим садржајима, објектима, 
значајним локалитетима, 
природним благодетима и 
манифестацијама које упо-
тпуњују боравак на најпо-
сећенијој планини Србије, а 
посебну пажњу и овог пута 

је изазвала атрактивна „Голд 
гондола“ с беспрекорно орга-
низованим представљањем. 

– Поред најаве нове летње 
сезоне, посетиоцима штанда 
Златибора на сајму у Београ-
ду понуђени су занимљиви 
новитети и ваљане инфор-
мације о садржајима којима 
Златна планина и даље задр-
жава заслужено место у врху 
туризма Србије – каже Влади-
мир Живановић, и наставља. 
– А с обзиром да Златибор по-
стаје лидер спортског тури-
зма, најављена је изградња 
модерног спортског компле-
кса са чак 14 фудбалских те-
рена, потребног да би услови 
за висинске припреме и так-
мичења били што погоднији. 
Све те и друге информације 
корисне за туристе, запосле-
ни у ТОЗ-у представиће и на 
предстојећим промоцијама у 
градовима Србије.  Т. O. З.

У ИШЧЕКИВАЊУ ЈОШ ЈЕДНЕ УСПЕШНЕ СЕЗОНЕ

Промоција у 18  
градова Србије

Повољна искуства са недавно одржаног 43. Међународног сајма туризма у 
Београду, где је богата туристичка понуда Златибора била врло запажена
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ЛАУРЕАТИ НАГРАДЕ „КАПЕТАН МИША АНАСТАСИЈЕВИЋ“

Сведочанства 
величине и значаја

Седамнаест привредних и друштве-
них представника и стваралаца са 
територије Златиборског округа 

који су својим залагањем у науци, кул-
тури, образовању и предузетништву 
допринели развоју наше заједнице, 
понело је овогодишња признања „Ка-
петан Миша Анастасијевић“. Међу ле-
уратима су се затекли и општина Чаје-
тина, награђена за развојне пројекте 
Златиборског округа и друштвену одго-
ворност, „Голд гондола“ за унапређење 
туристичке понуде, Културни центар 
Златибор за презентацију културне и 
туристичке понуде, и хотел „Букет“ за 
врхунски квалитет и комфор. Награде 
су свечано уручене 30. марта у Култур-
ном центру Златибор. Покровитељи до-
гађаја су Привредна комора Србије и 
Унија послодаваца. Иначе, признање 
„Капетан Миша Анастасијевић’“ уста-
новљено је 2000. године са циљем про-
моције привредног и друштвеног ства-
ралаштва, а у оквиру пројекта „Пут ка 
врху“ који заједнички реализују Медиа 
инвент, Универзитети Београд и Нови 
Сад и Јавни сервис РТ Војводина. При-
знање је по 22. пут додељено на Зла-
тибору.                

У име председника општине Чаје-
тина, Милана Стаматовића, награду је 
примила помоћница председника Ма-
рија Јеремић.                   

– Један од добитника Признања је и 
председник општине Чајетина, Милан 
Стаматовић, који је већ сада, 
заједно са својим сарад-
ницима, оставио залог 
за будућност неким 
новим генерацијама 
Златибораца – иста-
кла је она обраћајући 
се присутнима. – Када 
то кажем, мислим 
на највећи туристички 
пројекат, нашу „Голд гондо-
лу“... На километре и киломе-
тре асфалтираних путева до најудаље-
нијих села са школама и вртићима, као 
и на савремену инфраструктуру, на број-
не објекте из области спорта и културе...                

– Задовољство је када видимо да људи 
препознају и вреднују оно што радимо 
због унапређења туристичке понуде 
Златибора – рекла је директорка „Голд 
гондоле“ Бојана Божанић о примље-

ној награди и успешној години. – Циљ 
нам је да се усавршавамо, да радимо 
још боље и сваки садржај додатно при-
лагодимо туристима како би, сваки пут 
кад дођу на Златибор, видели 
нешто ново и у свакој се-
зони голд гондолу дож-
ивели другачије. Мени 
је ово и лична сатис-
факција, јер се пока-
зало да је тим људи са 
којима радим заиста 
изузетан и да је то тим 
који добија!                   

За презентацију кул-
турне и туристич-

ке понуде Златибор-
ског округа, награђен је 

и КЦ Златибор.             
– Морам да напо-

менем да је ово за нас 
и обавеза да у наред-
ном периоду радимо 

боље како би унапре-
дили садржај Културног 

центра, а унапређујући га 
, да самим тим понудимо још 

више садржаја саме туристичке дести-
нације Златибор, што је битно и за наше 
мештане, и за туристе. Верујем да ћемо 
у томе успети јер имамо планове које 
ћемо реализовати у наредном периоду 
и још више допринети да добијамо нова 
признања и радимо преданије и боље – 
рекао је Владимир Живановић , дирек-
тор ТО Златибор.                

За  врхунски квалитет и комфор на-
граду је добио и златиборски хотел „Бу-
кет“. Међу лауреатима је била и нови-
нарка Надежда Гавриловић, уредник 

Дописништва РТС-а из Ужица 
која је награду заслужи-

ла због ангажованог ин-
формисања и неговања 
лепоте јавне речи, која 
је управо била на рад-
ном задатку.                

– Треба радити про-
фесионално и одговор-

но, наставити с афирма-
цијом добрих прича и лепих 

садржаја читавог Златиборс-
ког округа, али и настојати кад год је 

могуће да помогнемо, а ми смо у прили-
ци да то урадимо – рекла је новинарка 
захваљујући се. – Наравно, ово је награ-
да за читаво дописништво РТС-а у Ужи-
цу, јер ми смо тим и тако радимо.                  

Затварање свечаности уприличено је 
говором председника Удружења Ужи-
чана у Београду, професора др Милоша 
Туцовића. А и то Удружење са завид-
ном традицијом такође је награђено 
због очување обичаја, традиције и ду-
ховности овог краја.            

– Поштовањем традиције, обичаја,  
култура, чувајући и негујући их, чинећи 
све да значајне институције и личности 
никада не избледе, управо говори о ве-
личини и значају Удружење Ужичана у 
Београду, које за собом има „само“ 90 го-
дина – подсетио је професор Туцовић.

Владимир Живановић

Бојана Божанић

У име председника 
општине Чајетина, 

Милана Стаматовића, 
награду је примила 

помоћница  
председника  

Марија Јеремић
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ПОДРШКА ПУТЕМ СТАРТ-АП ПРОЈЕКТА   

 Помоћ предузимљивима                
Општина Чајетина и Иновациoни бизнис центар Златибор и ове године 

су  расписали Конкурс  за подршку почетницима за започињање послова 
 путем старт- ап пројекта. Конкурс је био отворен од 11. до 26. априла              

Иновациони бизнис цен-
тар Златибор који орга-
низује подршку почет-

ницима у предузетништву 
путем старт-ап пројеката и 
ове године је расписао кон-
курс на овнову ког ће одабра-
ним кандидатима бити обе-
збеђена подршка.                 

– Иновациони бизнис цен-
тар по трећи пут расписује 
конкурс за самозапошља-
вање,  односно за покре-
тање сопственог бизниса – 
објаснио је Стојан Вуковић, 
пројект менаџер ИБЦ Злати-
бор. –  Овогодишњи конкурс 
подразумевао је  организа-
циону, техничку и финан-
сијску подршку од 300.000 до 
600.000 динара, уз услов да 
сви који желе сопствени биз-
нис морају имати 20 одсто 
сопственог учешћа. Органи-

зационо техничка подршка 
подразумева опрему и канце-
ларијски простор у старт-ап 
центру, а реч је о коришћењу 
компјутера, штампача и оста-
ле опреме неопходне за даљи 
пословни развој.                      

Начин учешћа био је 
крајње једноставан и спро-
водио се попуњавањем об-
расца доступног на сајту 

Иновационог бизнис центра 
ibczlatibor.rs/konkursi/  где су 
се могли пронаћи и детаљно 
описани услови, као и спи-
сак потребне документације.

– Услови за учешће на 
конкурсу био је да лица која 
аплицирају буду са терито-
рије општине Чајетина, да 
поседују иновативну идеју 
за обављање одређене де-

латности, односно бизнис 
план, и да обезбеде сопстве-
но учешће од 20 одсто у њи-
ховој укупној инвестицији. 
Конкурс је трајао пет дана, 
од 11. до 26. априла.                     

Циљ овог пројекта је ус-
постављање инструмената 
за подршку почетницима у 
сопственом послу кроз раз-
не облике делатности, пре 
свега кроз ај ти и креативну 
индустрију, туризам и друге 
делатности кроз које могу 
да остваре своју финансијс-
ку добит.            

За све додатне информа-
ције кандидати се током го-
дине могу обратити Инова-
ционом бизнис центру на 
број телефона: 031/ 3100 322 
или 064/824 06 45, а такође 
и на мејл адресу  radivoje.
misovic@ibczlatibor.rs

У априлу је КЈП „Златибор“ доби-
ло нову комуналну опрему за 

мокру и суву фракцију отпада, и 
један камион-смећару капацитета 
16 кубиих метара. Добијена опрема 
смештена је у изнајмљени складиш-
ни простор у Бранешком пољу, где 
ће се складиштити и остало што се 
буде набављало.                        

Ово комунално предузеће је у про-
теклом периоду добило две испоруке 
комуналних посуда које су купљене 
средствима донатора. Први део до-
бијен је по Пројекту Шведске Владе 
ЕИПС2 – „Помоћ локалним самоупра-
вама на путу ка ЕУ“, када је испоруче-
но 912 плавих канти за правилно од-
лагање суве фракције запремине 240 
литара, и један камион-смећару. За 
мокру  фракцију отпада у комунал-
но предузеће је пристигло 415 зеле-
них канти од 240 литара и 54 зелена 
контејнера запремине 1,1 кубна ме-
тра, донацији Министарства заштите 
животне средине.                   

– Морали смо да направимо малу 
реорганизацију, па смо одлучили да  
управо те зелене канте од 240 лита-
ра поделимо заједно и са истим кан-
тама плаве боје мањим стамбеним 
јединицама, и привредним субјек-

тима који су мањи, објектима који 
не захтевају смештај комуналног от-
пада у контејнере толике запремине 
– изјавила нам је Вера Благојевић, 
руководилац Службе комуналних 
послова. – А уз то, тешка тема која 
се тиче промена тарифног система, 

биће оно на чему ћемо радити током 
последње посете шведских консулта-
ната како би смо заокружили читав 
процес. Такође, у припреми је одлу-
ка о комуналном отпаду за терито-
рију општина Чајетина. Имамо и сад 
доста посла, а главно нас тек очекује.               

Општини Чајетина ће кроз овај 
пројекат бити испоручено укупно 
5.936 пластичних канти од 240 ли-
тара за суви отпад, и 40 контејнера 
(жуте боје) за сакупљање стакла, а у 
међувремену КЈП „Златибор“, које је 
носилац читавог програма, покре-
нуло је поступак набавке 3.200 зеле-
них канти за мокар отпад запремине 
120 литара. Првих стотину чајетин-
ских домаћинстава добиће ове канте 
током августа, а мештани Златибора 
након завршене летње сезоне, па ће 
на тај начин биће омогућено одвоје-
но сакупљање отпада у индивидуал-
ним домаћинствима и колективном 
виду становања, и у Чајетини, и на 
Златибору.  

Два контигента комуналне опреме

Стојан Вуковић

Вера Благојевић



13април 2022. године ДЕШАВАЊА

ПРАЗНИЧНА НАГРАДНА ИГРА          

Почасни гости
Традиционално, већ пету годину за редом, Вип Каза Клуб и Дино парк на 

Златибору сарађују и изненађују своје посетиоце неким поклонима.  
Овога пута реч је о Васкршњој и Првомајској наградној игрици, у којој су 

учешће узели сви гости Вип Казе и посетиоци Дино парка 

На обострано задовољ-
ство Вип Каза Клуба и 
Дино парка на Злати-

бору и ове године наставље-
на је сарадња на Васкршњој 
и Првомајској наградној 
игри. Наиме, посетиоци су 
могли бити и учесници игре 
ако су на полеђини фискал-
ног рачуна унели своје по-
датке а затим убацили у ку-
тију за извлачење. На тај на-
чин постајали су корак бли-
жи награди, а то је био бес-
платан викенд у Вип Кази уз 
коришћење садржаја Дино 
парка.              

– На велико задовољство 
гостију, с обзиром на начин 
на који су они то представи-
ли и колико су се добро осећа-
ли и у Вип Каза Клубу, и на 
излету у Дино парку, мислим 
да су сви са усхићењем иш-
чекивали извлачење у нади 
да ће бити добитници – рекла 
је Милица Вуловић, генерал-
на менаџерка Вип каза клу-
ба Златибор. – Пошто је било 
време празника, имали смо 
и велики број гостију јер смо 
организовали и неке програ-
ме у самом Вип каза клубу, 
почев од музике у рестора-

ну Каса де винос, где имамо 
наше госте који годинама у 
време празника бораве код 
нас, тако да сам сигурна да 
ће сви учествовати у игри са 
фискалним рачунима.

Наградна игра је поче-
ла 18. априла а извлачење 
је обављено 1. маја у подне 
када је се у Дино парку одр-
жан и велики дечји Прво-
мајски фестивал. Идеја ово-

годишњег фестивала била је 
да приоритет код деце буде 
таленат, а то је био једини 
критеријум на основу кога 
су изабрани мис и мистер.               

– Фестивал је почео у по-
дне, а отворио га је Дино клуб 
дивном хорском песмом на-
кон чега  је уследио наступ 
Дино клуба, а на крају дефи-
ле када су бирани мис и мис-
тер парка. – рекла је Слави-
ца Марић, ПР менаџер Дино 
парка. – Захваљујући прија-
тељима из наших хотела 
Вип Каза, Мона, Букет, Па-
лисад и Златибор, припре-
мили смо сјајно изненађење 
за наше учеснике. Велики 
број награда је припремљен 
и сви малишани су могла да 
се пријаве. Бирали смо мис-
тера и мис а право учешћа 
имала су деца од 4 до 10 го-
дина и имали смо озбиљан 
број пријављених.                

1. маја су сви фискални ра-
чуни смештени у заједничку 
велику кутију након чега је 
уследило извлачење добит-
ника, односно срећне поро-
дице која ће ове године бити 
гост Вип Каза Клуба и Дино 
парка.  

Славица Марић

Милица Вуловић
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Са лепим временом крећу 
акције љубитеља приро-
де који воле да плани-

наре, или једноставно шетају 
прелепим пределима злати-
борског пространстава, пољи-
ма и шумама. Међу љуби-
тељима природе има и оних 
који заборављају да се та ле-
пота мора и чувати, да при-
пада и другима. Али, у Парку 
природе Златибор, упркос ис-
писаних упозорења о забрани 
бацања отпадака, из Катушни-
це која тече подно Чиготе не-
давно је извучен пун камион 
смећа!                  

– Ми смо организовали јед-
ну од акција коју смо плани-
рали за ову годину и обавили 
смо чишћење уз ток реке Ка-
тушнице ка врху венца Чиготе 
– каже Ана Зечевић. – Желимо 
да верујемо да је овдашње ста-
новништво стекло свест о важ-
ности очувања околине, прак-
тично своје авлије, и не бисмо 
да упиримо прстом ни на кога 
с обзиром да од њих имамо и 
велику помоћ, чак су неки од 
њих били присутни на нашој 
акцији па смо убеђени да су 

за смеће одговорни људи из 
околних насеља који сматрају 
да им је најлакше да овде ос-
таве непотребан вишак мате-
ријала и отпада.            

У Парку природе нема 
кампера јер је камповање 
забрањено, али има излетни-
ка, а они се понашају у складу 
са васпитањем и личним на-
викама.                 

– Већина их се придржава 
правила, с тим што је наша чу-
варска служба и викендом на 
терену тако да, у сарадњи са 
КЈП „Златибор“, делимо кесе у 
које могу да прикупе отпад и 
да остатке од оног што су доне-
ли да поједу и попију – понесу 
са собом.                     

Велико је подручје овог 
парка, па је и дивљих депо-
нија превише, и на неочеки-
ваним местима, па оно што 
се током редовних годишњих 
спремања не може покупити 
уз помоћ механизације, са-
купља се ручно, и то неколико 
пута дневно. Три локације на 
којима су биле депоније које 
су прошле године уклоњене, 
још су чисте. 

У току разговора са људи-
ма који су спроводили ак-
цију, приметили смо преко 
дванаест белоглавоих супова 
који су једрили небом. Ана Зе-
чевић је објаснила шта је по-
вод њиховог „гостовања“.                  

– Лепо је што посећују наш 

парк природе, међутим то 
може да створи проблем уп-
равнику Специјалног резер-
вата Увац. Присуство птица у 
овом броју је доказ да је овде 
негде угинула животиња, па 
бих искористила ову прили-
ку да замолим становништво 
које своје мртве животиње од-
лажу на непрописна места, да 
то више не чине, јер су супови 
стрвинари који се хране уги-
нулим животињама, а знамо 
да се не лече лековима који 
нису добри за те птице. Зна се 
за то, али последње време смо 
имали угинуће два супа – ука-
зала је Ана и на тај проблем.                     

Надлежни из Парка приро-
де у свом настојању да зашти-
те подручје којим газдују, чес-
то организују и акције којима 
се обележавају дани заштите 
планина, шума, река и у њих, 
у сарадњи са школама чаје-
тинске општине, укључују 
ученике развијајући им осећај 
одговорности и љубави према 
месту у којем живе. Само тако 
своје добре навике пренеће ма 
где да крену, и својим приме-
ром утицати и на друге.

Сваки рат, чак и инаћење с природом човек је унапред изгубио.  
На то из Парка природе редовно подсећају и госте, и домаћине

Ана Зечевић
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ГРОБ ГОСПОДЊИ ПОСТАВЉЕН У 
ХРАМУ У ЧАЈЕТИНИ           

Нови 
живот  
наше 
цркве

На Велики петак у храм Светог 
Архангела Гаврила у Чајетини стигао 

је Гроб Господњи који је Урађен  
у дуборезу а израдио га је  
Дејан Јоцић из Крушевца

Изображење Голготе 
страдања Христовог у 
храм Светог Архангела 

Гаврила у Чајетини стигло је 
пре непуних месец дана. На 
Велики четвртак постављено 
је на централно место храмa 
у циљу дочаравања Божје 
близине и приближавања 
Голготе са свим дешавањи-
ма тога дана. 

– Онда се то на Велики пе-
так склања и на централ-
но место поставља Гроб Гос-
подњи у који се на вечерњој 
служби поставља плашта-
ница, платно којим је изо-
бражено полагање Христово 
у гроб, што такође има оба-
везу и задатак да нам доча-
ра близину Гроба Господњег 
и њега самог положеног у 
гроб – објаснио је Петар Ла-
зић, старешина Храма у Чаје-
тини. –То ће стајати петак по 
подне, суботу цео дан и у не-
дељу на Васкрс, када се пре 
литургије склања у олтар.

Импонзантног изгледа, 
Гроб Господњи је уједно и 
последњи комад крупнијег 
инвентара који је стигао у 
цркву. Обнова тротоара око 
храма и шпалетне на прозо-
рима биће одрађене када то 
време буде дозволило, а оно 
што остаје је замена прозора 
на звонику који су тренутно у 

изради, чиме ће бити заокру-
жена прича о обнови Храма 
у Чајетини.                               

– Што се старог парохијс-
ког дома тиче преостали су 
само тротоари, а с обзиром 
да је криза и да је дошло до 
поскупљења грађевинског 
материјала, ако Бог да, на-
дам се да ћемо и парохијски 
дом ове године моћи да за-
вршимо.             

Уређење црквеног дво-
ришта планирано је након 
завршетка радова, а уз по-
стављање преко потребне 
ограде око целог црквеног 
комплекса. Петар Лазић, старешина Храма у Чајетини
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ДРУГИ ПИШУ...  POAITIKA

ПРВИ СРПСКИ КЛУБ КОЈИ ЈЕ ОСВОЈИО АБА-2 ЛИГУ

Златибор зауставио 
фаворите на  

путу до трона
На завршни турнир у Скопље дошли као седмопласирани, а до пехара преко 

три најбоља тима – Хелиоса, бањалучког Борца и домаћег МЗТ-а. – Иако 
шампиони, због прописа АБА-1 лиге мораће да играју бараж, односно 

да избаце једног српског представника (Борац или Мега) да би играли у елити

 Е
кономска и туристичка 
експанзија златиборс-
ког краја по принципу 
спојених судова као 
бујица запљуснула је 
све поре живота људи 
на северним обронци-

ма српске планинске лепотице. 
У центру је свакако Чајетина, 
варошица и општина на 850 

метара надморске висине, која 
поред сталног раста броја ста-
новника бележи победе и на 
многим другим фронтовима. 
Захваљујући градским оци-
ма и великом броју успешних 
приватника, знатан капитал је 
ушао и у спортске колективе, 
а резултати су никад бољи.

Најстарији је Фудбалски 
клуб Златибор, основан 1945, 
а тренутно је члан Прве лиге 
Србије. У истом рангу су и од-

бојкашице, али посебно место 
у срцу, не само Чајетинаца, 
већ и житеља читавог Зла-
тиборског округа су кошар-
каши који бележе историјске 
резултате. Кошарка је тамо 
почела да се пише од 1979. 
године, а после три деценије 
српсколигашког војевања, 
стасала је дружина која обара 
све рекорде. А, све је почело 
2014, када су иза клуба стале 
општинске структуре, а ула-

зак приватног капитала омо-
гућио крупне организационе 
кораке. За три године Злати-
бор је постао члан Кошаркаш-
ке лиге Србије и шампион, а 
потом три пута био учесник 
Суперлиге и у два наврата 
завршног турнира Купа Ради-
воја Кораћа. Златиборски ви-
дици, међутим, не покривају 
само „српску земљу“. Људи 
који су читав живот посве-
тили овом спорту и вољеном 

Сезона великих успеха: 
кошаркаши Златибора 

ПИШЕ МИРКО СТОЈАКОВИЋ

Ф
от

о 
А

БА
 2
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клубу, у мапе похода уцртали 
су АБА лигу и кренули јој у 
походе...

Да устројство најквали-
тетније регионалне лиге нема 
ограничавајуће правило да 
само пет клубова из једне др-
жаве могу да буду АБА 1 лиги, 
Златибор би се већ спремао да 
у новој сезони „баци рукавицу“ 
Црвеној звезди, Партизану, 
Будућности, Цедевита Олим-
пији и осталим староседоцима. 
Заслужили су то и за Србију 
историјским успехом, јер су 
први клуб из „земље кошарке“ 
који је освојио друго по рангу 
регионално такмичење. На за-
вршном турниру АБА 2 лиге 
недавно у Скопљу, момци које 
предводи клупска легенда 
Страин Недовић (46), подигли 
су пехар и постали прваци, али 
директном уласку у елиту ра-
довао се поражени МЗТ!

Успех је већи када се има 
у виду да су Чајетинци у 
Скопље дошли као седмоп-
ласирани у регуларном делу 
сезоне, а онда је почела сеча 
фаворита. У четвртфиналу је 
страдао другопласирани Хе-
лиос (84:82), па трећепласира-
ни бањалучки Борац (98:93), а 
у завршној представи лидер, 
домаћи МЗТ (78:73). Титула 
је потписана тимским рукопи-
сом, али немогуће је не истаћи 
допринос Душана Кутлешића 

(27) који је био најбољи стре-
лац турнира и понео назив 
најкориснијег играча, убаци-
вши у полуфиналу 30, а у фи-
налу 33 поена.

За ову храбру дружину, 
која је овојила и Кошаркаш-
ку лигу Србије и још једном 
ће играти српску Суперли-
гу, међутим, постоји шанса 
да дође до циља, али то би 
значило да наредне године 

у најквалитетнијој АБА лиги 
нећемо гледати један српски 
тим који је на терену заслу-
жио да ту и остане. Златибор 
ће играти бараж са нашим 
најслабије пласираним ти-
мом од пет колико их има, а 
то ће бити Борац или Мега. 
Преосало је још пар одло-
жених утакмица, а у случају 
истог броја бодова Мега би 
на мегдан шампиону АБА 

2 лиге, јер је изгубила оба 
међусобна меча.

Вратимо се најзаслужнији-
ма за успех. Поред Кутлешића 
(бек-крило) који је био лидер 
тима током читаве сезоне 
(просечно 19 поена,  5,8 ско-
кова, индекс 21,3), искуством 
и квалитетом  (10,8 п, 3,8 ас) 
пример је давао најстарији, 
плејмејкер Немања Протић 
(34).  Брзоногом Чачанину и 
одличном шутеру, Златибор је 
15. клуб у каријери, а бранио је 
боје и ФМП-а, Химика, Нижњег 
и Будућности. Тренерова уз-
даница је и крилни центар Ди-
митрије Николић (13,8 п, 6,9 ск, 
индекс 16,7), који се калио у 
Партизану и ФМП-у. Значајне 
роле имали су Алекса Чабрило 
(крилни центар, 7,3 п, 4,2 ск), 
Филип Ђуран (крило, 8,2 п, 3,9 
ск) и бек Тадија Тадић 87,5 п, 
3,9 ск). Двојица странаца су 
посебна прича, на пречац су 
освојили симпатије саиграча, 
чланова управе и навијача, а 
квалитетом оправдали уло-
жено у њих. Американац Лак-
винто Рос (к. центар, 14,6 п, 8,3 
ск, индекс 18), још на дебију 
је „купио“ Златиборце када је 
Металцу за полувреме убацио 
35 кошева, као и Словенац 
Санди Грубелич (бек, 6,5 п, 2,3 
ск). Будућност припада мла-
дости, па су тако бек Стефан 
Аџић и центар Богдан Весовић 
залог Златибора за дане који 
долазе.

Осим играча „кривац“ за 
кошаркашки бум Златибора 
је и тренер Страин Недовић. У 
клубу је непрекидно три и по 
деценије, од петлића до шефа 
стручног штаба, а 20 сезона је 
носио жуто-плави дрес. 

– Овај успех је многима из-
гледао као немогућа мисија, 
али након свега, ми смо стек-
ли невероватно поштовање, 
првенствено због освајања 
кошаркашке лиге Србије и ре-
гионалног АБА 2 такмичења. 
Захвалио бих се општини 
Чајетина, која је најзаслужнија 
за све успехе које сада по-
стижемо, и обећавам да ћемо 
дати све од себе како бисмо 
обезбедили пласман у АБА 
1 лигу – оптимиста је тренер 
Златибора. 

Цео живот у Златибору: 
тренер Страин Недовић 

МВП завршног турнира: 
Душан Кутлешић
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ЈАВНИ ЧАС ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА ЗДРАВЉА

Младима из 
прве руке

Неопходно је да имамо избалансирану исхрану, 
односно да знамо шта је доручак, шта  ужина, шта 
ручак и вечера, а постоји период када не уносимо 
ништа од хране и то би требало да науче ова деца  

– каже др Гордана Бојовић

Светски дан здравља обележили 
су кроз јавни час ученици основ-
них и средње школе у Чајетини. 

Tо је била прилика и да се уруче на-
граде ђацима чији су литерарни и ли-
ковни радови победили на конкурсу 
који је расписао  Савет за одрживи 
развој и едукацију општине Чајети-
на, које су обезбедили УГ „Златибор-
ски круг“ и ОШ „Димитрије Туцовић“.               

– Одзив је био прилично добар, тако 
да имамо доста награђених у различи-
тим категоријама од најмлађих до најс-
таријих ученика – изјавила је Јагода Је-

ремић, чланица општинског Савета за 
одрживи развој и едукацију. – Тема је 
била здравље, јер нам је повод обеле-
жавање Светског дана здравља, било је 
и неколико тема о физичком и ментал-
ном здрављу, а затим и погледа учени-
ка на ту тему. Данас су са нама и гости. 
То су ученици Угоститељско туристичке 
школе из Чајетине који су уз подршку 
професорке биологије Данијеле Мија-
иловић припремили презентацију о 
вирусима и бактеријама. Са нама је и 
др Гордана Бојовић из Дома здравља 
у Чајетини која је говорила о здравој 
исхрани.             

Шта се подразумева под правилном 
исхраном, шта су нутријенти, који је 
нитритивно, а шта енергетски богат об-
рок, какве навике треба да уведемо да 
би смо били здрави, и још о доста тога 
говорила је др Бојовић.                

– Неопходно је да имамо избаланси-
рану исхрану, односно да знамо шта је 
доручак, шта  ужина, шта ручак и вече-
ра, а постоји период када не уносимо 

ништа од хране и то би требало да нау-
че ова деца – каже др Гордана Бојовић. 
– Требало би да знају да су доручак и 
ручак најбогатији оброци и да морају 
нутритивно да буде веома вредни. Из-
међу тих оброка мора да постоји ужина 
код деце, па и код одраслих, а то може 
бити воће, здрави сокови, потажи, а за 
вечеру су углавном лако сварљиве на-
мирнице. Није неопходна само здрава 
исхрана, већ и здрав начин живота, а 
дневно је потребно посветити 20 ми-
нута физичким активностима да би по-
стали и остали здрави.                  

Организатор Јавног часа био је Савет 
за одрживи развој и едукацију општине 
Чајетина који чине све образовно-вас-
питне установе са територије чајетин-
ске општине, „Зелени савет“, КЈП „Зла-
тибор“ и медији.

Др Гордана Бојовић
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„ЧИГОТИЦА“: ГОЈАЗНОСТ ЈЕ НАЈЧЕШЋЕ ОБОЉЕЊЕ КОД ДЕЦЕ

По лек на Златну 
планину

Центар за превенцију и 
лечење гојазности деце и 
адолесцената, у СБ „Чиго-

та“ постоји од 2008. године. Ос-
нован је на иницијативу Удру-
жења педијатара Србије уз зна-
чајну подршку Министарства 
здравља и Фонда здравстве-
ног осигурања. „Програм Чи-
готица“ познат је и ван грани-
ца наше земље, а овамо се ду-
же од деценије упућују гојаз-
на деца из свих делова Србије. 
Предуслов је да имају индекс 
телесне масе већи од 95 пер-
центила.                

Гојазност је најчешће 
обољење код деце, а зах-
ваљујући тимском раду и до-
бро осмишљеном програму 
Чиготица који траје 21 дан. 
Резултати су више него задо-
вољавајући. До сада је у Цен-
тру лечено и излечено више од 
осам хиљада младих, а тренут-
но је у „Чиготи“ смештено 19 
гојазних адолесцената узраста 
од 12 до 18 година из Суботи-
це, Београда, Ниша, Зајечара, 
Врања и Горњег Милановца.                   

– Сви испуњавају крите-
ријум да су гојазни, дакле да је 
индекс телесне масе већи од 95 
перцентила нажалост више од 
половине њих има екстремну 
гојазност, што је разлог за бри-
гу – рекла је примаријус мр 
Снежана Лешовић, начелни-
ца центра за дечију гојазност 
СБ „Чигота“. – Компликације 
које смо раније имали код од-
раслих, сада су присутни и код 
младих, а то су повишен крвни 
притисак, поремећај размене 
шећера у организму и метабо-
лизма масти, а имамо и дис-
липидемију. Деца сада чешће 
имају респираторне инфек-
ције, чешће обољевају од ас-
тме, имају проблеме са ко-
штанозглобним системом, 
посебно са кичменим стубом, 

ту су деформитети и пробле-
ми са куковима, коленима, 
равним табанима. А посебно 
нас брине чињеница да је све 
већи број деце са инсулинском 
резистенцијом, мелаболичким 
синдромом који јасно указује 
да ћемо имати све већи број 
младих који болују од дијабе-
теса типа 2, и раних кардио-
васкуларних обољења.                

Деца се кроз програм едуку-
ју и мотивишу о здравом начи-
ну исхране и неопходним фи-
зичким активностима које се 
одвијају под надзором тима 
који чине: педијатар ендо-
кринолог, медицинске сестре, 
психолог, нутрициониста, про-
фесор физичког васпитања и 
многобројни сарадници.                   

– Могу изгубити и пет до 

шест килограма за три недеље, 
с тим што је ту реч о здравом 
гибитку телесне масе: губи се 
вода и масна маса, а пожељно 
је да се повећа мишићна маса 
уз помоћ већих активности и 
бољој кондицији коју стичу ин-
тезивним раду. Зато не користе 
лифт, и заиста су мотивисани 
да упознају лепоте кретања – 
рекла мр Снежана Лешовић.                

Никола Вукас из Београда и 
Николина Илић из Ниша, који 
су тренутно на „Чиготица про-
граму“ рекли су више о борав-
ку у Специјалној болници.             

– Имамо јутарњу гимнасти-
ку, вежбе у сали, активности на 
базену и рад са физиотерапе-
утом...              

– Навике су нам се доста 
промениле, друкчија храна, 
спорт. Друштво је супер, зајед-
но смо цео дан, стекли нова и 
учврстили стара пријатељства.             

Здрав животни стил, кре-
тање и одмерена исхрана 
значајно унапређују зрдавље 
деце, као и поремећаје у сфе-
ри психо-социјалног функцио-
нисања, а уз подршку својих 
вршњака и чланова тима „Чи-
готица“, деца добијају важно 
а изгубљено самопоуздање и 
мотивацију да истрају ка свом 
циљу. 

До сада је у Центру лечено и излечено више од осам хиљада младих, а тренутно 
је у „Чиготи“ смештено 19 гојазних адолесцената узраста од 12 до 18 година

Примаријус мр Снежана Лешовић

О ЗДРАВЉУ...
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РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ “ПАЖЉИВКОВА СМОТРА“

За безбедно одрастање
У оквиру акције које се 

спроводи у организа-
цији Агенције за без-

бедност саобраћаја Републи-
ке Србије, одржано је Регио-
нално такмичење у Култур-
ном центру на Златибору, са 
СЗБС општине Чајетина као 
домаћином. У квизу о позна-
вању правила такмичили су 
се малишани предшколских 
и школских установа из Ужи-
ца, Бајине Баште, Прибоја, 
Ариља и Чајетине    

Пројекат „Пажљивкова смо-
тра 2022“ је намењен подуча-
вању деце предшколског и уз-
раста првог и другог разреда 
основне школе о безбедности у 
саобраћају. Регионално такми-
чење одржано је на Златибору, 
а предшколци, прваци и један 
разред старији малишани из 
Ужица, Бајине Баште, Прибоја, 
Ариља и Чајетине кроз разне 
игре су се такмичили ко боље 
познаје правила саобраћаја и 
превозна средства.                  

– Савет је захвалан Аген-
цији што нас је одабрала за 
домаћина и то доживљава-
мо као потврду нашег доброг 
рада на превенцији безбедно-
сти деце у саобраћају – каже 
Горан Секулић из СЗБС Чаје-
тина. – Ми смо се потрудили, 
чак и инсистирали, да данас 
из сваке локалне самоуправе 
дође бар педесетак навијача, 

па се овде окупило око двес-
та педесет малишана из пет 
општина.       

Игром до знања
Концепт квиза „Пажљивко-

ва смотра“ замишљен је тако 
да деца кроз игру и дружење 
са својим вршњацима ус-
вајају нова и обнављају стара 
знања о правилима безбедног 
понашања у саобраћају. Кроз 
ово надметање проћи ће око 
четрдесети хиљада малих 
учесника.                 

– Очекујемо да ће се Репу-
бличка смотра одржати другом 
половином маја – објашњава 
Томислав Петровић из Аген-
ције за безбедност саобраћаја 
Републике Србије. – Још теку 
припреме. Свакако смо пла-
нирали и полигон спретности. 

Ово што данас прелазимо је те-
орија, али желимо да видимо 
и понашање деце у контроли-
саним условима, на полиго-
ну спретности. Иначе, финал-
ни део програма одржаће се у 
Врњачкој бањи. Тада ћемо по-
делити и вредне награде у виду 
бицикала, таблета и лаптопова 
учесницима који освоје прво, 
друго и треће место.                          

Поред Агенције, као носио-
ца пројекта, велику улогу у 
упознавању са саобраћајним 
правилима имају локални са-
вети, али и васпитачи и учи-
тељи који на различите на-
чине брину да деца што боље 
усвоје стечена знања.                    

– Пажљивкова смотра дос-
та значи и деци, и учитељима, 
али и возачима у саобраћају – 
тврди Ана Баштовановић, учи-

тељица ОШ „Рајак Павићевић“ 
из Бајине Баште. – Деца више 
воде рачуна, прате пажљивије, 
доста тога су кроз игру и забаву 
научила још у предшколском, 
а у првом и другом разреду се 
то надограђује, па би ову смот-
ру требало више форсирати да 
би заживела  у свим школама 
и предшколским установама.        

Награде најбољима
На регионалној смотри која 

је одржана у Културном цен-
тру на Златибору, деца су се од-
лично сналазила са питањима 
која су захтевала већу концен-
трацију и брже одговоре, а ре-
зултати показаног знања су 
следећи: у категорији предш-
колског узраста прва је била 
екипа из Ужица, из Основне 
школе „Стари град“, међу пр-
вацима ловором су се окити-
ли освојили ђаци из чајетин-
ске општине – екипа ОШ „Саво 
Јовановић Сирогојно“ из Сиро-
гојна, а међу ученицима дру-
гог разреда најбоља је била 
екипа из Ариља, из Основне 
школе „Стеван Чоловић“. Сле-
дећи сусрет их очекује у мају, 
на Републичкој „Пажљивковој 
смотри“, када ће им на мегдан 
изаћи вршњацима из других 
градова Србије и показати ко-
лико добро се сналазе у сао-
браћаји, било као пешаци, или 
као путници.  



21април 2022. године ДЕШАВАЊА

ПЧЕЛЕ У „ЗРAЧКУ“

Анђели у роју
У друштву пчелара Драгана Колаковића деца су завиривала у кошницу,  

или користила заштитни шешир и димилицу, сазнајући успут  
много тога о пчелама и настанку меда

Драган Колаковић, 
пчелар из Чајетине и 
члан Удружења пче-

лара „Златибор“, био је 1. 
априла гост деце из Днев-
ног боравка „Зрачак“. Ово 
је прва од планираних ак-
тивности Удружења у еду-
кације деце у школама и 
вртићима, с циљем да раз-
вију љубав према пчелама 
као битном чиниоцу еко си-
стема планете Земље.           

У Дневном боравку за 
децу са сметњама у развоју 
„Зрачак“ из Чајетине је и 
овом приликом било врло 
живо. У друштву пчелара 
Драгана Колаковића деца су 
завиривала у кошницу, или 
користила заштитни шешир 
и димилицу, сазнајући успут 
много тога о пчелама и на-
станку меда.           

– Реч јео упознавању деце 
с пчелама и пчеларством 
које је преузело на себе 
наше Удружење „Златибор“ 
из Чајетине – рекао је пче-
лар Колаковић. – Случајно 
се десило да кренемо баш 
одавде, а имамо и некак-
ве договоре са чајетинским 
основним школама да ани-
мирамо млађу дечицу и да 
им неком лепом причом 
разбудимо машту, па мож-
да добијемо и известан број 
млађих пчелара. А природа 

је непревазиђена! Ја поку-
шавам деци да објасним на 
који начин пчеле живе, а то 
је природни код који се није 
променио већ милионима 
година.            

– Мислили смо да би деци 
било занимљиво да чују од 
човека који се тиме бави на 
који начин настаје мед, и 
зашто су нама пчеле толи-
ко важне – рекла је Мари-

на Кутлешић, координатор 
Дечјег боравка „Зрачак“. – 
Већ тиме што се буди про-
леће, имамо прилику да 
их чешће виђамо, што нам 
је била инспирација за да-
нашње дружење.          

На пријемчив начин, Ко-
лаковић је дечици, уз по-
моћ омање кошнице објас-
нио које пчеле живе у њој 
и какви су њихови задаци, 
како настаје мед, где га пча-
ле складиште, зашта служе 
рамови, како се прихрањују 
зими, шта пчелари користе 
за рад ...          

На крају овог дружења 
деца су од пчелара добила и 
теглу меда.... и шта би друго!

На пријемчив начин објашњено 
је које пчеле живе у кошници, 

како настаје мед, где га вреднице 
складиште, зашта служе рамови, 

како се прихрањују зими, шта 
пчелари користе за рад... 
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Искуства у гајењу ма-
лине, произвођачи до-
маћинства Милова-

новић, надомак Чајетине, 
стицали су током 25 годи-
на практичног рада и стал-
не бриге да се постигне до-
бар род. Чим прођу мразе-
ви креће се са обрадом ма-
лињака који се простире на 
површини од 40 ари али с 
обзиром да се ове године зи-
ма одужила већина радова 
релативно касни.                   

– Кад спадне снег прво 
крећемо с везањем, затим са 
сечењем вишкова након чега 
се износи, фино грабљење, 
фрезирање, копање обавез-
но, прскање редовно а заки-
дање заперака обавезно. Јед-
ноставно у све мора човек да 
се удуби, од првог везања до 

брања, јер ако све одради а не 
успе да обере цео род, онда 
као да ништа није ни урадио 
– каже за наш лист власница 
малињака Гордана Милова-
новић.                       

Додатни проблем малина-
рима представља и снег који 

је пао у овим априлским да-
нима, а какве су последице 
дознаће се у наредном пе-
риоду.                   

– Лома је имало од сне-
га, али шта је-ту је, гледаш 
која је здрава и везујеш је – 
каже домаћин. – Углавном 

оне које су остале усправно 
преко зиме су и смрзле. Сва-
ке године имамо и пролећ-
не снегове, дешавало се да 
падне чак и у мају и поломи 
оне које су везане, али опас-
нији је минус када долази до 
смрзавања и једино решење 
је добра прихрана која је и 
скупа, наводи Гордана.                   

На приче да ће откупна 
цена малине бити од 600 до 
800 динара Гордана и њена 
породица не обраћају пре-
више пажње јер су навикли 
на вишегодишње осцила-
ције цена, а имају срећу да 
новац од малињака није је-
дини приход у домаћинству. 
За радну снагу се довијају на 
разне начине, а број радни-
ка зависи од приноса у току 
сезоне.

Гордана Миловановић

Од пролећног снега опаснији је мраз

ЗАСАД  МИЛАНОВИЋА СТАР ЧЕТВРТ ВЕКА         

Малињак је наше чедо
У западном делу Србије пољопривредници ових дана имају  

пуне руке посла. Након паузе током зимских месеци кренуло се  
са припремом малињака за овогодишњу сезону
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У оквиру друге године 
наставка пројекта Ло-
вачког удружења који 

има за циљ насељавање је-
лена на подручју Златибора, 
у среду 6. априла, стигао je 
последњи овогодишњи кон-
тигент у коме је довезено 8 
јединки – 5 кошута, 2 јелена 
и један шпизер.                          

– Ово је друга година како 
добијамо јелене – рекао је Го-
ран Радовић, управник ло-
вишта. – Прошле године смо 
добили 19 и сад их укупно 
има 24. Чекамо да се отеле ко-
шуте, да телад мало одрасту 
па да пустимо и њих да иду 
напоље, да се сами сналазе.                 

Јеленима ће требати мало 
времена да се прилагоде 
новим условима без сне-
га. Истовремено, део који 
је пуштен у природу већ је 
почео да прелази на тери-
торију БиХ. А управник ло-
вишта Горана Радовић иско-
ристио је згодну прилику да 
подсети да су казне за поку-
шај криволова огромне.            

– Сад је настао проблем 
због транспорта јер је то веће 
узнемиравање кошута и не 
знам шта ће бити око те-
лења – додао је управник. – 
Све се то прати, проширили 
смо мрежу и у њу укључили 

наше Ловачко удружење и 
Ловачки савез који подржа-
вају овај пројекат.                    

– Немамо забележено да 
смо имали губитке због пре-

датора – похвалио се Милун 
Меловић уз стручне служ-
бе ЛУ „Златибор“. – Имали 
смо само два губитка про-
шле године од чега је јед-

на повређена кошута која је 
страдала од паса луталица, и 
млађи јелен који је страдао 
од старијег. То су случајеви 
који су се десили зимус, а све 
остало је како треба.           

За сад су укупно досеље-
не 24 јединке које се држе 
ради размножавања, и у не-
ком скоријем времену биће 
пуштене у дивљину. У плану 
нам је да када достигнемо 
одређени број, буду пуште-
не у ловишта. До тада ће 
се  пратити њихово напредо-
вање и прилагођавање пла-
нинској клими.

Милун Меловић

Јеленима ће требати мало 
времена да се прилагоде 

новим условима

Горан Радовић

JOШ ОСАМ ЈЕЛЕНА СТИГЛО У РЕПРОЦЕНТАР

Ловци – чувари 
живота

До сада је досељено 24 јединки које се држе ради 
размножавања, и ускорo ће бити пуштене у дивљину
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ИЗЛОЖБА АКВАРЕЛА СУЗАНЕ ГИГИЋ           

На једрилици маште
Нова поставка слика налази се од 7. априла у галерији Културног центра на 

Златибору. Реч је о акварелима познате уметнице из Смедерева                      

Радозналог, истраживач-
ког духа, уметница Су-
зана Гигић се у свом 

стваралаштву опробала кроз 
различите форме и мате-
ријале тражећи лично сред-
ство изражавања. Од сли-
карства, преко вајарства и 
дубореза, до дизајна и изра-
де накита и лампи – за чији 
концепт је од Завода за ин-
телектуалну својину добила 
сертификат аутентичности и 
јединствености на светском 
нивоу – до акварела. А, аква-
рел као акварел, увек успе да 
освоји оне који крену да кроз 
њега истражују дубине свог 
умећа и сопствене маште.           

– Све оно што ме у по-
следњих неколико година 
фасцинира и води кроз ст-
варање је вода и оно што је 
вода у нашем најближем ок-
ружењу – рекла је уметница. – 
Ту је циклус Дунава којег има 
овде мало, а онда и циклус 
на којем је различит приступ 
води у смислу перспективе, 
па сам се онда мало дуже за-
држала на теми мора. А ово 
овде, што се вечерас види, 
као да је неки Божји поглед 
на планету, како може да се 
види наша цивилизација, 
односно шта је то што може 

да се доживи гледајући из 
птичје перспективе, а ја сам 
изабрала само оно лепо.                   

Да ли због тога што је 
чежња за морем које је нес-
тало с ових простора увре-
жена у прасећању, или због 
упознавања са једрилича-
рењем којим се бави њен 
супруг, тек на својим сли-
кама Сузана има једрили-
це којима је доделила улогу 
људи. У састајању, растајању, 
трагању за циљем, изгубље-

ном правцу, збуњеном кру-
жењу или усамљеној пло-
видби, баш као и људи, ове 
једрилице плове непреглед-
ним ширинама и над дуби-
нама које је брижљивим по-
тезима кистом помоћу воде 
и боје стварала уметница.                    

– Кад видите називе сли-
ка, онда заправо видите да 
су они симбол оног доброг 
што ми јесмо – објаснила је. 
– Једрилице иду на ветар, не 
трују нас и на неки начин 

представљају све добро што 
ја желим да видим у ономе 
што смо ми.                 

Поред уметничких слика, 
посетиоци су имали прили-
ку да погледају и необичан 
накит који у својој основи 
има акварел-минијатуре, а 
који Сузана Гигић израђује 
од пре две године. Њене сли-
ке су у галерији КЦ Златибор 
биле изложене до краја ап-
рила, када стиже нови умет-
ник са својим делима. 
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Радионица „С децом око света“ била је 
у обиласку Аустрије, која је 20. и по-
следња држава коју су мали читаоци 

упознавали. У истим терминима је одр-
жан и квиз који је објединио досадашњи 
рад и стечено знање.                 

– Као што видите, интересовање је за сада 
велико и задовољни смо – рекла је Љиљана 
Ракић, библиотекарка. –Деца су ангажова-
на и укључена, а увек нам долазе и нови 
учесници. Планирамо да направимо паузу 
када су у питању радионице земаља, стим 
што ћемо прећи на мало другачије форме, 
вероватно оне књижевне. Видећемо каква 
ће бити интересовања деце, која су за сада 
била на завидном нивоу, па се надамо да 
ће и убудуће остати таква.                   

Учећи о другим народима и државама, 
малишани проширују видике и стварају 

сопствени поглед на свет, отворен према 
новом и другачијем, и на овај начин врло 
рано стичу поштовање за другачије кул-
турне обрасце. То се могло установити и 
по дечјим коментарима, па наводимо не-
колико:                

„Било ми је занимљиво, а запамтила 
сам да је главни град Аустрије Беч, да су 
успели да поразе змаја и да имају велике 
фруле. Од свих држава кроз које смо про-
шли, Канада ми је била баш занимљива, 
и највише ми се допала.“

„Свидело ми се то што се у Аустрији возе 
у кочијама.“                   

„Било ми је најзанимљивије када сам 
чуо да се дозивају с једног брда на дру-
го уз помоћ великих труба. Имају велике 
дворце који имају и више од хиљаду соба.“

„Учили смо о великим планинама, и да 

је јодловање посебна техника певања у 
Аустрији. Учимо разне језике, каква им 
је традиција, како изгледа народна но-
шња...“

„Имају забавне инструменте на којима 
свирају, и свидело ми се што реке протичу 
кроз све планине и земље, а допала ми се 
и њихова застава.“                 

„Кроз ову радионицу сам сазнао да 
Дунав протиче кроз многе земље, па и 
Аустрију. Свиђа ми се дружење на ради-
оницама и што уз такву забаву научим 
нешто.“               

Протеклих пет месеци децу су кроз ове 
едукативне и интерактивне радионице 
„водиле“ библиотекарке Љиљана Ракић и 
Јелена Пантовић, и упознавале их са кул-
турама Европе, Азије, Африке, Америке и 
Аустралије.  

Вече уз стенд-ап комедију 
је идеална   прилика за 

добар провод и смех, готово 
без престанка. Док се слуша, 
гледа и учествује у тој анга-
жованој, али и интерактив-
ној представи, препознају се 
општа места ваших живота, 
јер се таква комедија бави 
коментаром свакодневних 
дешавања, на међуљудске 
односе, социјалне вредно-
сти, али по правилу из дру-
гачијег угла коментатора и 

бунтовника, стенд-ап коми-
чара. Срђан публику прово-
ди кроз своје животне ситу-
ације, и свој специфичан по-
глед на свет.           

– „У процесу“ је моја нова 
стенд-ап комедија, а до сада 
је изведена 10 пута – ре-
као је комичар Срђан Дин-
чић. –  Наслов је добила јер 
ја тако видим стенд-ап коме-
дију: стално је мењам, пре-
прављам и до оног тренутка 
док је не снимим она нема 
коначну форму. Оно што сам 
и рекао публици, због чега се 
они смеју, то ће сигурно саче-
кати оне следеће, а оно чему 
се не смеју одмах избацим из 

представе, тако да публика 
сама обликује сваки наред-
ни наступ.              

Комичар за собом има 
бројне награде, много година 
успешног рада и ко зна коли-
ко наступа у Србији и регио-
ну, ту је и телевизијско иску-
ство, па његово име асоцира 
на добар и квалитетан хумор. 
Осим комедијама, за славу 
може да захвали афоризми-
ма! Објавио је неколико збир-
ки и један је од најпознатијих 
афористичара у Србији.                  

– У Чајетини сам доста до-
бро прошао, мада видим да 
им је овде било најзанимљи-
вије оно што сам импровизо-

вао у причама са публиком, 
са оним фантастичним ста-
ријим госпођама које су хте-
ле да комуницирају са мном. 
То је лепота стенд-ап коме-
дија, јер нема зида и могу 
да поразговарам с публи-
ком. Неки комичари не воле 
ту интерактивну форму, али 
мени се допада јер је то поен-
та стенд-ап комедије – нагла-
шава Срђан Динчић.                     

Изведена представа у 
Дому културе у Чајетини је 
део Срђанове турнеје, а реч 
је о петом стенд-ап шоу овог 
аутора који је до сада изведен 
у Београду, Новом Саду, Срем-
ској Митровици и Ужицу. 

ОДРЖАНА 20, ПОСЛЕДЊА 
РАДИОНИЦА

Пут око 
света

Овај програм је најмлађе 
упознао с различитим 

културама света, обичајима, 
језицима, историјом и 

традицијом других народа

ЧАЈЕТИНСКА СТЕНД-АП КОМЕДИЈА         

Смех је најбољи лек
На Дан шале, у Дому културе у Чајетини изведена је стенд-ап 

комедија Срђана Динчића „У процесу“, а у организацији домаћина            
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Трибина „Знање – једна 
од основних животних 
вредности“ одржана је на 

иницијативу ученичког пар-
ламента у сарадњи са психо-
лошко-педагошком службом 
ОШ „Димитрије Туцовић“. Ова 
трибина настала је након од-
рађених анкета које су спро-
вели чланови парламента са 
ученицима, а о томе какво је 
њихово мишљење о значају и 
важности образовања, и да ли 
је образовање један од прио-
ритета у њиховом животу.                

– Данас често чујемо фло-
скуле „шта ће вам школа“, 
„шта вреди од школе“, па онда 
ми који се бавимо са образо-
вањем и којима је образовање 
један од основних приоритета, 
одлучили смо да проширимо 
ову причу и да организујемо 
интерактивну трибину за ро-
дитеље, на којој ћемо разгова-
рати о томе колико је образо-
вање важно – рекла је Ивана 
Милојевић, координаторка 
парламента. – Ово је пре све-
га усмерено на то да олакша-
мо родитељима рад са децом 
код куће, знамо колико то из-
искује времена и колико може 
да буде велики изазов. Део о 
којем ћу ја причати односи се 
на проблем како научити да 
учимо, како лакше учити, при-
чати о методама и начинима 
како постићи циљ што брже и 

што ефикасније, биће речи и о 
концентрацији, брзом читању 
и другим сличним темама.                        

Јелица Бујић, Лена Јере-
мић, Сања Гледовић, Алекса 
Митровић, Јанко Гукић и Лука 
Борић, чланови ученичког 
парламента, потрудили су се 
да на Трибини представе ре-
зултате акнете и дају одговоре 
на питања о значају учења, и 
коју моћ оно има.                   

– Данас имамо циљ да одр-
жимо трибину родитељима, 
да им кажемо нешто више о 
учењу, о значају и значењу 
учења, а након ове наше ак-
ције планирамо исту трибину 
с нашим вршњацима и учени-
цима – рекла је Јелица Бујић, 
ученица 8. разреда ОШ „Дими-
трије Туцовић“. 

– Спровели смо анкету 
шта наши вршњаци мисле 

о учењу и колико је за њих 
учење важно – додао је Лука 
Борић, ученик 8. разреда исте 
школе. –  И данашње теме су 
колико је учење важно и зна-
чајно за нас као личности, 
колико нам помаже и колико 
утиче на нас.            

– Биће приказана анке-
та мојих вршњака и мене 
на тему – како смо ми виде-
ли знање и моћ, и како се ко-
ристи у добре, или у лоше свр-
хе – рекла је Сања Гледовић, 
ученица 8. разреда.              

Учење од малих ногу по-
маже у изградњи моралних 
вредности и разних интелек-
туалних вештина уз чију по-
моћ ћемо се развити у отво-
рене успешне појединце увек 
спремне на позитивне проме-
не у својим животима, закљу-
чак је са трибине.

У Дому културе у Чајетини изведена је 
предства „Ево нас овде“, у организа-

цији Културног центра Чајетина. Пред-
става је настала као мастер рад младих 
уметника, а по мотивима драме „Овде“ 
Мајкла Фрејна.               

Представа која је изведена пред пуб-
ликом у Чајетини је филозофска коме-
дија са елементима апсурда, у којој иг-
рају Дејан Максимовић, Ема Муратовић 
и Вања Ковачевић. На комичан начин 
у представи се приказују сусрет две ге-

нерације, двоје младих људи који запо-
чињу заједнички живот код газдарице 
Пат, која сведочи о свим њиховим про-
блемима и мукама кроз које је она већ 
прошла, а млади пар је тек на почетку 
свега што са собом носи живот удвоје.             

– То је мастер рад мене и мог колеге с 
класе Дејана Максимовића, а у предста-
ви глуми  и Вања Ковачевић – изјавила је 
глумица Ема Муратовић. –  Заједно смо 
правили представу, нисмо имали помоћ 
редитеља, костимографа и сценографа, 
дакле потпуно је наш ауторски рад. Тру-
димо се да играмо што више, а овде, у 
Чајетини, било нам је предивно. Надам 
се да ћемо им поново доћи са неком дру-
гом представом, јер је публика одлично 
реаговала и ја сам задовољна како је све 
прошло.            

Ово је пето извођење представе, а гл-
умци су више него задовољни доса-
дашњом реакцијом публике. Косјерић 
и Нови Сад су следећа места у којим ће 
комедија „Ево нас овде“ бити изведена.

„ЕВО НАС ОВДЕ” ПРЕД ЧАЈЕТИНСКОМ ПУБЛИКОМ 

Од комедије до 
трагедије, и натраг

ЗНАЊЕ – ОСНОВНА ЖИВОТНА ВРЕДНОСТ                

Како се граде 
етичке вредности
У библиотеци Љубиша Р Ђенић одржана је трибина о 
значају образовања чији су предавачи били чланови 

ученичког парламента ОШ „Димитрије Туцовић“  
из Чајетине и са Златибора 

Ивана Милојевић
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Футсалери  
кроз бараж  

до вишег ранга

Футсалери „Златибора“ 
нови су чланови Треће 
лиге Србије! Чајетински 

тим је тријумфално прошао кроз 
бараж, а испоставило се да је 
била довољна победа у гостима 
против „Лепосавића“ јер против-
ник није дошао на реванш меч 
на Златибору. Уместо тога „КМФ 
Златибор“ је одиграо неколико 
минута ревијалне утакмице про-
тив деце која тренирају фудбал 
чиме је обележен највећи успех 
у трогодишњој историји клуба.            

Иако противник из Лепо-
савића ниje дошao на узврат-
ну утакмицу то није поквари-
ло славље „Златибора“ који је 
заслужио улазак у виши ранг. 
Испоставило се да је била до-
вољна победа на страни од 7:4 
у којој је екипа Ратка Несторо-
вића још једном показала препо-
знатљиво ефикасну игру у којој 
се истакао Раде Глишовић са пет 
погодака.                   

– Стварно смо пресрећни и 
после три године направили 
смо тај корак више, ушли само 
у виши ранг – каже Несторовић. 
– То нам је био циљ, али три го-
дине смо завршавали на другом 
месту, били смо и први и други. 
Кроз бараж и један тромеч ко-
начно смо дошли до уласка у 
Трећу лигу. Стварно сам пре-
срећан, честитам мојим игра-
чима. Захваљујемо се општини 
Чајетина и свима који су помог-
ли да ово постигнемо.                  

Да подсетимо: Златибор је 
најпре у групи А Регионалне 
лиге Запад заузео друго место 
са 31 бодом, односно 10 победа, 
једним ремијем и четири пораза, 
да би пре „Лепосавића“ у првом 
колу баража избацио „Карелиса 
Уб“ победом на страни 4:0 и ре-
мијем код куће 2:2.           

Први пласман у Трећу лигу 
изборили су капитен Жељко Ко-
стадиновић, Немања Кутлешић, 
Раде Глишовић, Марко Костади-
новић, Лука Деспић, Саша Фили-

повић, Никола Бјеличић, Иван 
Марић, Никола Кокоровић, Дејан 
Филиповић, Немања Стојановић, 
Александар Петровић, Дарко Ма-
рић, Михаило Вујовић, Алексан-
дар Драговић, Немања Љубоје-
вић, Вељко Томић и тренер Ратко 
Несторовић, уз „логистику“ служ-
беног представника Драгана Спа-
сенића, физиотерапеута Срђана 
Перића, комесара за безбедност 
Владана Шкодрића.              

Неки од ривала у Трећој лиги 
наредне сезоне биће „Бајина 
Башта“, РБ „Ваљево“, „Партенон“ 
из Смедеревске Паланке, „Косје-
рић“, „Златар 033“, „Жупски Ру-
бин“ уз Пријепоља, „Опленац“ уз 
Тополе, „Косјерић“... Током на-
редних месеци КМФ „Златибор“ 
имаће прилику да се спреми за 
играње у Трећој лиги Запад, која 
ће бити права провера квалите-
та екипе, а прилика за то биће и 
традиционални турнири који се 
играју широм округа током лета.                

Александар Радишић 
– први на Светској 

ранг листи              

Параатлетичар са Златибора Александар Радишић освојио 
је прво место на Отвореном првенству Хрватске у Пули по-

стављањем личног рекорда од 31,23m у бацању чуња у кате-
горији Ф-51. Са тим резултатом Радишић је тренутно први на 
Светској ранг листи.                  

На Отвореном првенству Хрватске у Пули било је око 120 
такмичара из Источне Европе, међу којима и наш Чајетинац 
Александар Радишић који је у бацању чуњева у категорији Ф-51 
освојио прво место. Александар је својим резултатом од 31, 23 
метра оборио и лични рекорд у бацању чуња.                

– Померио сам свој рекорд са Европског првенства за 1.25 
етара што је огромно достигнуће за мене – рекаоје Александар 
Радишић, параатлетичар. – Прво место у свету тренутно, после 
пар светских купова и неколико митинга, резултат је трон на свет-
ској ранг листи. Када бисмо гледали прошлогодишње резултате 
са Параолимпијаде, овај мој подвиг би био трећи, па самим тим 
и довољан за бронзану медаљу.                                     

Мора се напоменути да је ово било прво такмичење за чаје-
тинског аса после првенства Европе у Пољској на ком је освојио 
треће место и остварио олимпијску норму, али због администра-
тивне одлуке Савеза није путовао у Токио. Уз дозу разочарења, 
али још одлучније, Радишић је уз консултације с тренером кре-
нуо на припреме за нове победе.                 

– Базичне припреме радили смо овде на Златибору, у терета-
нама хотела „Олимп“ и „Дунав“. Напољу нисмо могли да орга-
низујемо тренинг због снега који је баш нападао, али смо зато 
бацачке тренинге успели да организујемо на припремама које су 
уследиле пре овог такмичења. Отишли смо у Пулу на припреме 
које су трајале девет дана, након чега смо отишли на такмичење.                  

Наредни кораци су припреме за Државно првенство које ће 
се одржати у Крушевцу у јуну, следећех месеца следи Атлет-
ски митинг у Чешкој, а онда у новембру такмичење у Португалу.                      

– Фокус целокупне ове сезоне ставићемо на Државно првен-
ство у циљу померања личног рекорда и што бољег пласмана на 
светској ранг листи како би што спремније и боље дочекали на-
редну сезону и Светско првенство које ће се одржати у Паризу.                 

Овом приликом Александар Радишић је изразио посебну за-
хвалност општини Чајетина и Спортском савезу који су му омо-
гућили одлазак на припреме, и директору ТО Златибор на разу-
мевању за одсуствово са посла.   М. Р. Луковић 

После три године направљен је корак више
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АЊА ИЛИЋ НА КРОВУ БАЛКАНА

За душу и понос
Н

а такмичењу Бал-
кан куп у турском 
центру Болу Гере-
де одржаном 27. 

марта, нордијска скијаши-
ца са Златибора победом 
у скејт трци обезбедила је 
прво место у генералном 
пласману и тако постигла 
огроман успех поставши 
првакиња Балкана.

Овогодишњи Балкан куп 
почео је у јануару тркама 
на Златибору. Ања је добро 
стартовала победом на до-
маћем терену, а такмичење 
се наставило тркама у Грч-
кој,  Босни и Херцговини и 
Румунији, са завршницом у 
Турској где је наша такми-
чарка постигла историјски 
успех.

Нова шампионка је пре-
задовољна што је након 
12 година учешћа и чети-
ри подијума до сада најзад 

успела да оствари победу 
на том престижном так-
мичењу. Конкуренција је 
била јака јер је ово олим-
пијска година, а иза ње у 
пласману је остало чак 7 
такмичарки које су уче-
ствовале на Олимпијским 
играма.

Нордијско скијање је 
спорт са веома дугом тра-
дицијом на Златибору, а 
Општина Чајетина настоји 
да нашим скијашима пру-
жи што боље услове, од ор-
ганизовања трка, до побољ-
шања и уређења стаза за 
тренинг па су овакве вести 
прижељкиване и ишчеки-
ване, а представљају мотив 
више не само за учеснике у 
овом историјском подвигу, 
већ и да наставе са овако 
успешним представљањем 
наше Општине и државе Ср-
бије у свету.

Од 8. до 10. априла на ау-
тодрому Serres (Грчка) одр-
жано је такмичење у брзин-

ском мотоциклизму које се бодује 
за источноевропски и национални 
шампионат. То такмичење у орга-
низацији БМУ (Бугарске мото феде-
рације) окупило је најбоље возаче 
из Србије, Бугарске, Турске, Грчке, 
Македоније и Румуније, а у 5 кла-
са пријавило се више од 140 так-
мичара

АМКК Златибор наступио је са пет 
возача од којих су се подијума до-
могли Варагић  Жељко (треће ме-
сто) класа 1000 formula, Пауновић 
Немања (друго место) класа 600 SPP 
и Стојановић Горан (друго место) у 
најјачој класи SBK.

Поред појединачних успеха АМКК 
Златибор освојио је и друго место у 
пласману клубова у оквиру нацио-
налног шампионата. 

Следећа трка за наш клуб је у 
Хрватској, на аутодрому Гробник.

Подвиг возача АМКК Златибор

Вест да је наша скијашица освојила прво 
место на Балкан купу стигла нам је тек 

након закључења прошлог броја листа, 
али је таква да је вреди објавити и са  

месец дана почека



29април 2022. године

З
латибор и општина Чајети-
на биће домаћини мото-
циклистичке трке у оквиру 
харден дуро Светског шам-
пионата, која ће се одржати 
од 18. до 22. маја под на-
зивом Иксрос хардендуро 

рели. Овај спортски догађај најавили 
су испред организатора Бранислав Ђу-
рић, министарка туризма Татјана Ма-
тић и председник општине Чајетина 
Милан Стаматовић на конференцији у 
хотелу „Златибор“.              

Харден дуро трке имају дугу тради-
цију у свету, а у Србији су се појави-
ле 2014. године с Икскрос челенџом. 
После квалитетних осам издања трке, 
Међународна мотоциклистичка органи-
зација ФИМ је прошле године на Злати-
бору обавила контролу терена, смеш-
таја и логистике, и с одушевљењем 
уврстила Србију међу домаћине Свет-
ског шампионата, први пут у историји. 
Осталих седам станица најзначајнијег 
планетарног такмичења у овом спорту 
су прелепе локације широм света.             

– Светски шампионат се организује 
на осам дестинација у Америци, Канади, 
Израелу, Аустрији, Шпанији, Румунији и 
Италији – објаснио је Бранислав Ђурић, 
представник организатора Икскрос хар-
ден дуро релија. – Све су то велике др-
жаве и велике туристичке дестинације. 
Ми смо први пут у историји, не само Ср-
бије већ и бивше Југославије, добили је-
дан шампионат на светском нивоу у мо-
тоциклизму. Наш уговор са ФИМ-ом је 
вишегодишњи и то није једна трка ове 
године, већ почетак традиције која ће се 
настављати. Ништа од тога се не би до-
годило да нисмо имали подршку Мини-
старства трговине туризма и телекому-
никација и општине Чајетина. 

Важан догађај за Србију
Председник општине Чајетина Ми-

лан Стаматовић рекао је да ће ова трка 
бити веома важан догађај и за Србију, и 
за регион, али и малу општину Чајетина 
пред којом је озбиљан задатак. Такође 
је изразио захвалност јер су организа-
тори препознали Златибор као достој-
ног домаћина са изванредном инфра-
структуром и људским ресурсима.           

– Сигурно ћемо осветлати образ и 
нашој држави Србији, а наравно и орга-
низаторима који су већ једном и били 
присутни на Златибору –  рекао је пред-
седник Стаматовић. – Надам се да смо 
ми, као домаћини, успели да им обе-

збедимо све потребне услове за одржа-
вање једне овакве трке, а разлог зашто 
се приређује међународно такмичење 
је да су и они као организатори поло-
жили испит, али и ми, као домаћини. 

Министарка туризма у техничкој 
Влади Србије Татјана Матић рекла је 
да ће овај важан светски спортски до-
гађај допринети растућим статистич-
ким параметрима у овој години којима 
се броји туристички учинак на Златибо-
ру и у Србији.               

– Србија као значајно светско тури-
стичко одредиште ће овом приликом 
угостити туристе из земаља као што 
су Аустрија, Немачка, Пољска, Чешка, 
Велика Британија... – нагласила је ми-
нистарка. – Више од 300 учесника из 
ових држава ће том приликом бити го-
сти Златибора и наше земље. Посебно 
је значајно што ће овај Светски шампи-
онат бити медијски пропраћен уживо, 
и што ће призори са српских планина 
доћи бар до неколико стотина хиљада 
гледалаца широм света.                 

– Поносимо се што је наш хотел „Зла-
тибор“ препознат као лидер у угости-
тељско-туристичкој понуди Златибора 
и што ћемо током организације саме 

трке имати прилику да угостимо вели-
ки број такмичара из целог света – ре-
као је Милосав Дуњић, генерални ди-
ректор хотела. – Драго нам је што је 
Златибор као дестинација погодан за 
овакве видове спорта и рекреације, јер 
сматрамо да бисмо и ми требало да бу-
демо добра подршка свему као носио-
ци угоститељске инфраструктуре нео-
пходне за пружање квалитетне услуге 
где бисмо могли да привучемо пажњу 
и иностраних гостију који имају свака-
ко врло високе стандарде у погледу ус-
луга и производа које пружамо.     

Такмичари из целог света
Конференција на којој је пред-

стављена друга станица овогодишњег 
Светског шампионата у харден дуро 
мотоциклизму одржана је у хотелу 
„Златибор“ где ће бити смештени и 
учесници, заједно са својом пратњом 
и великим продукцијским тимовима. 
У трци ће учествовати око 100 такми-
чара из целог света укључујући и неке 
од најбољих у овом спорту који су били 
учесници Дакар релија и Икс игара, као 
што су Сандра Гомез Кантеро, или ле-
гендарни Грејем Џарвис који ће већ за 

две недеље на Златибору одржати ра-
дионицу о харден дуро мотоциклизму. 
Све то ће допринети видљивости Зла-
тибора у свету, јер су ови возачи веома 
популарни.                

Првог дана такмичења, у среду, 
одржаће се пролог квалификације на 
полигону у близини почетне станице 
„Голд гондоле“, потом ће другог дана 
мотоциклисти подељени у категорије 
по квалитету возача и снази  мотора 
возити трасом од Гостиља преко Чиго-
те, Водица и Доброселице, све до Ски 
центра Торник. Другог и трећег дана 
возиће се на Тари и Мокрој Гори, а циљ 
ће у суботу 22. маја бити на Златибору. 
Мотори ће прелазити уобичајених сто-
тинак километара дневно и возиће се 
по неколико сати, а организатори на-
воде да ће се трка одржати ван тери-
торије Парка природе, али у складу са 
принципима еколошке одговорности.                 

У склопу промоције ове трке на Зла-
тибору је боравио легендарни Грејем 
Џарвис један од најпознатијих имена 
овог спорта, и одржао часове у окви-
ру свог Мастерклас курса млађим во-

зачима и упознао се са стазом, али и 
са Златибором!             

– Ово је прелепо место за вожњу 
тешке ендуро трке. Имапуно технички 
изазовног терена и унапред се радујем 
мајској трци. Овог пута сам дошао да 
подучавам локалне момке новим тех-
никама и припремим их за трке. За-
иста је „кул“ преносити знање на раз-
личитим местима и возити у многим 
државама. То је уживање овог спорта. 
Ако савладате основе како треба, добру 
контролу квачила и кочнице, онда брзо 
можете напредовати – поручује  47-го-
дишњи Џарвис.

ТРКА ФИМ У МОТО СПОРТУ ПРВИ ПУТ У СРБИЈИ И НА ПРОСТОРУ БИВШЕ СФРЈ

Златибор домаћин 
Светског шампионата 

Овај спортски догађај најавили су испред организатора  
Бранислав Ђурић, министарка туризма Татјана Матић  

и председник општине Чајетина Милан Стаматовић

Поносимо се што је наш хотел  
„Златибор“ препознат као лидер  

у угоститељско-туристичкој  
понуди Златибора: Милосав Дуњић

Уговор са ФИМ-ом је вишегодишњи и није једна трка ове године већ почетак традиције
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ЗЛАТИБОР КУП МЛАДИХ

Одржан 
велики 

међународни 
турнир

На фудбалским теренима Спортског 
центра Чајетина 30. априла почео је 

први међународни турнир „Златибор куп“ 
на коме ће се надметати више од хиља-
ду малишана подељених у шест старо-
сних категорија. На теренима популарне 
„Швајцарије“ оцртано је осам терена за 
игру, а екипе су подељене по годиштима 
– од 2009, до 2015. На турниру учествује 
тридесетак екипа из Србије, Црне Горе, Ау-
стрије, Македоније и Републике Српске.
Уприличено је и свечано отварање де-

филеом учесника кроз центар туристич-
ког места, где су малишани имали при-
лику да уз музику и дружење упознају 
будуће спортске ривале. Почетак турни-
ра обележен је и ватрометом, а поред 
спортског надметања, учесници су били 
у прилици да прошетају и упознају Зла-
тибор кроз различите активности које 

су им понудили партнери овог турни-
ра, као што су вожња гондолом, посета 
Дино парку или пројекције филмова у 
Културном центру Златибор.

Утакмице су се играле свакоднев-
но од 9 до 19 часова до 2. маја, када је 
планиран завршетак турнира са прогла-
шењем најбољих екипа.

Tоком претходног месеца кара-
тисти су били врло активни на-
ступајући сваког викенда на не-

ком такмичењу. А све је почело са 
51. међународним турниром „Злат-
ни појас“ у Чачку, који се одржавао у 
два викенда. Наступ су имали и млађи 
чланови клуба, а потом, следеће не-
деље, срећу су зачикавали и старији 
такмичари. Након тога је уследио Куп 
КСУС за кадeте, јуниоре и сениоре, за-
тим и „Трофеј Рашке“, а априлска зав-
ршница десила се у граду на Ђетињи, 
где су се такмичари пред бројним на-
вијачима свога клуба нарочито истак-
ли.             
Коначан салдо – изузетан месец са 

23 медаље за карате клуб „Рујно“, а 
резултати су следећи: 
Никола Брашанац, Ђурђа Марић, 
Уна Стакић – златне медаље,        
Теодора Милић – злато и две бронзе,           
Ања Милосављевић – три сребра, 
Мирјана Станић – два сребра,  
Неда Шкодрић – сребро и бронза, 
Јована Аћимовић – сребро и бронза, 
Вања Мићић – сребро, 
Николина Тодоровић – две бронза-
не медаље,          
Исидора Пајевић, Дарко Лазаре-
вић, Јанко Гукић, Милош Новаковић 
и Аница Радибратовић – бронзане 
медаље.
А где је крај године?

СВЕ ПРОЛЕЋНЕ МЕДАЉЕ КАРАТИСТА „РУЈНА“          

Нови викенд  
– нови наступ

Београдски универзитет и његово Спор-
тско удружење (СУУБ) ће под покрови-

тељством општине Чајетина, организовати 
трку ОЦР (obstacle cource racing) под нази-
вом „UniRace 2022“, која ће се одржати на 
Златибору 5. јуна ове године. 

Старт и циљ трке ће бити на Краљевом 
тргу, а траса обухвата најлепше и наја-
трактивније де-
лове Златибо-
ра као што су 
Рибничко језе-
ро, врх Торни-
ка као и кањон 
Црног  Рзава 
(мапу трке смо 
израдили са ис-
кусним плани-
нарима из ПК 
„Торник“). Уз 
ове спортске активности, организоваће 
се едукативни и културно-уметнички про-
грами на самом тргу. 

Ако сте спремни за изазове, за пењање, 
пузање, пливање, скакање и трчање, ово је 
права ствар. Пријавни линк: https//www.
suub.bg.ac.rs/ptijava-za-unirace-2022-
zlatibor/

Добро дошли, и осећајте се као код куће!

„UNIRACE 2022“ НА ЗЛАТИБОРУ  
ЈУНА ОВЕ ГОДИНЕ

Добро нам 
дошли на 

Златну планину
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Највећи успех од оснивања
Одбојкашице Златибора 

оствариле су највећи 
успех у двадесетој го-

дини од оснивања клуба пла-
сманом у Прву лигу, односно 
други ранг Српске одбојке.                

До кључне победе дошло се 
у последњем колу такмичења 
победом против Ваљева од 
3:2,  по сетовима 25:14, 16:25, 
21:25, 28:26, 15:8. Тријумф 
над директним конкурентом 
је остварен након велике бор-
бе и резултатских успона и па-
дова, али Чајетинке су, ноше-
не подршком домаће публике 
која је и у овом пресудном мо-
менту била уз њих, биле боље.                

У  петом сету који је одлу-
чио победника Чајетинке су 
направиле серију од 9:1 чиме 
су задале коначан ударац го-
шћама. Ипак, после меча су 
обе екипе славиле на тере-
ну јер се овим резултатом и 
„Ваљево“ пласирало у виши 
ранг, па се у чајетинској дво-
рани заиграло заједничко 
коло којем су се придружиле 
и девојчице из омладинског 
погона „Златибора“.                  

Изванредна Душица Ку-
буровић, једна од најбољих 
играчица у тиму Станка Бра-
шанца, објавила је, нажалост, 
да јој је ово био последњи 
меч у каријери. „Златибор“ 
сезону завршава на другом 
месту Прве Б лиге са 18 побе-
да и четири пораза. Исти скор 
имају „Ваљево“ и „Врање“, 
које је ипак остало без плас-
мана због мањег броја бодо-
ва. Сезону је као прва заврши-

ла екипа „Лесковац 98“ са 19 
победа и три пораза.                   

Улазак у Прву Б лигу је ве-
ома значајан јер од наредне 
сезоне лиге мењају формат па 
ће трећи ранг бити раздвојен 
у четири територијалне групе.                      

Уз то сјајна сезона је и кру-
на двадесет година постојања 
клуба.                 

Историјски пласман у виши 
ранг оствариле су капитенка 
Александра Пантовић, Тија-

на Видић, Тамара Рњаковић, 
Исидора Тошић, Анђела То-
шић, Јелена Смиљанић, Мар-
та Раденовић, Валентина Лу-
ковић, Лена Гавовић, Милена 
Власоњић, Анђела Јовано-
вић, Марија Батинић и тре-
нер Станко Брашанац, а све 
уз тренере млађих катего-
рија Снежану Томић и Дали-
бора Љубојевића, и руковод-
ство клуба на челу са Дејаном 
Шкодрићем.
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ОДБОЈКАШИЦЕ „ЗЛАТИБОРА” У ПРВОЈ ЛИГИ СРБИЈЕ

Сјајна сезона је круна 
 двадесет година постојања клуба

Фудбалери „Златибора” победили су „Мач-
ву“ са 3:1 на гостовању у трећем колу ба-

ража Прве лиге Србије. Чајетински тим је оди-
грао један од најбољих мечева у сезони и остао 
у борби за опстанак на четири утакмице до 
краја такмичења.  Против првопласиране екипе 
плеј-аута Златибор је одлично отворио утакми-
цу и запретио после одузетих лопти на против-
ничкој половини и из прекида. Управо из полу-
контре екипа Предрага Ристановића је и дошла 
до предности пошто је везиста Милорадовић 
добро испратио акцију и погодио оквир гола 
са око 11 метара. Шапчани су покушавали да 

појачају притисак, али су се гости добро брани-
ли. У 56. минуту одлично је изведена нова кон-
тра и Рајевац погађа за 2:0. У 80. минуту „Ма-
чва“ голом Арнаутовића смањује на 1:2, али 
је тријумф наших фудбалера потврдио лепим 
ударцем Радосављевић у 88. минуту.                

После 33 утакмице „Златибор“ има 38 бодова 
и тренутно је у опасној зони, два бода више има 
„Будућност“ из Добановаца, док је првопласира-
ни „Рад“ са 44 бода. У наредном колу „Златибор“ 
гостује „Кабелу“, а до краја такмичења играће 
против „Тимока“ код куће, гостоваће „Графича-
ру“, а „Бачку“ ће дочекати на домаћем терену.  

Победа за  
нову наду



32 април 2022. годинеСПОРТ

К
ошаркаши „Златибора“ 
већ неколико пута су у 
овој години играли 
утакмице које су про-
изведене у „меч сезо-

не“, којима су крчили пут до ти-
тула у Кошаркашкој лиги Србије 
и АБА2 лиги и стигли до новог 
меча којим се може исписати 
историја.              

Бараж против чачанског 
„Борца“ већ је залудео кошар-
кашки регион, пре свега због 
парадокса да Чајетинци као 
шампиони другог ранга не могу 
да играју први, већ због ограни-
чења броја клубова из једне др-
жаве морају да играју против 
најслабије пласираног српског 
тима, што су у овој сезони били 
Чачани.  

„Грешка у корацима“
Победио је „Борац“ као до-

маћин резултатом 85:80 у пр-
вој утакмици доигравања, али 
је виђена лепа кошарка са бр-
зим нападима и шутевима за 
три поена, резултaтска разли-
ка је варирала од почетка утак-
мице, али Чачани са вођством 
од 1:0 долазе на други меч на 
Златибор. Тренери Страјин Не-
довић и Марко Мариновић су 
истакли да је неправедно што 
су приморани да играју бараж 
по оваквим пропозицијама, а и 
квалитет игре је то показао.               

– Правила су нам наложила 
да морамо да играмо такав ба-
раж, мислим да је то спортски 
неправедно, и за нас, и за „Бо-
рац“ – рекао је Недовић. – Ми 
ту не можемо ништа. Са овак-
ве позиције, без обзира на ис-

ход, могу само да апелујем да 
исправе овакве пропозиције и 
да обе екипе заиграју АБА лигу.            

– Због ове неправде и све-
га што се десило, стварно ће 
остати велики жалост ко год 
да уђе у АБА1 лигу – надовезао 
се на речи колеге Мариновић. 
– Биће невероватна неправда. 
Шест кола пре краја смо обе-
збедили опстанак, дошло је до 
емотивног пражњења као што 
је и Страјин лепо рекао. Најви-
ше бих волео да уђемо и једни 
и други јер сигурно заслужује-
мо, а и због развоја кошарке 
у Србији, јер за то је потребно 
да буде више клубова ван Бе-
ограда. 

Добра игра
Најефикаснији на овом мечу 

у чајетинском тиму био је Ди-
митрије Николић са 19 поена 
који је игру започео са заштит-
ном траком због повреде главе 
коју је доживео у Скопљу, док 
је капитен Душан Кутлешић по-
стигао 13 кошева и девет ско-

кова приде. Са друге стране 
и у победничкој екипи је био 
најефикаснији центар Марко 
Пецарски са 23 поена, док је 
Алекса Новаковић постигао 13 
уз седам скокова.                       

Занимљиво је да су у Чачку 
поново били чланови „Злати-
бора“ који су значајан део ка-
ријере провели и у „Борцу“: 
спортски директор Алексаднар 
Јевђић и помоћни тренер Алек-
сандар Павловић, који је играо 
за чачанског великана када КК 
„Златибор“ није ни постојао. 
И капитен Чајетинаца Душан 
Кутлешић је носио дрес „Бор-
ца“ у Суперлиги 2018. године, 
док се публици у дворани крај 
Мораве представио и рођени 
Чачанин Немања Протића, који 
је такође играо против бившег 
клуба.           

„Златибор“ и „Борац“ имају 
добру сарадњу, посебно током 
последње деценије, а и раније 
су често играли пријатељске 
мечеве. Занимљиво је да је 
чачански великан гостовао 

на опроштајном мечу леген-
де клуба Желимира Џамбића. 
И раније је „Златибор“ играо 
мечеве за виши ранг са чачан-
ским тимовима, а посебно им 
је у сећању сезона 2006/07 кад 
је „Железничар“ ушао у Прву Б 
лигу захваљујући бољој кош 
разлици.            

Лепо је ових дана бити део 
кошаркашке бајке у Чајетини, 
као навијач клуба о ком прича 
цео регион. „Златибор“ је по-
стао шампион АБА2 лиге на из-
ненађење кошаркашке јавности 
и велику радост својих навијача 
који још поносније могу да ис-
тичу слоган – „Ни мањег места, 
ни већег кошаркашког срца“. 

Утакмици је присуствовао и 
председник општине Чајетина 
Милан Стаматовић са председ-
ником Скупштине Арсеном Ђу-
рићем, а председник КК „Зла-
тибор“ Рајко Пелверовић је 
овај меч гледао у друштву не-
кадашњег кошаркаша а данас 
златиборског инвеститора Ни-
коле Пековића.

ИСТОРИЈСКИ ДАНИ ЧАЈЕТИНСКЕ КОШАРКЕ

Велики успех, идемо даље

И у Чачку наш тим је имао огромну подршку са клупе и трибина 

Детаљ са првог меча баража који је чачански тим добио 85:80


