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На локалним изборима 
одржаним у Србији 21. 
јуна, становници општине 

Чајетина опет су великом већи-
ном, пети пут узастопно, подршку 
дали листи коју предводи пред-
седник oпштине Чајетина Милан 
Стаматовић. Председника Стама-
товића питали смо како објашња-
ва ту чињеницу, и, шта је по њему 
пресудило да листа коју предводи 
добије тако велику подршку људи 
из наше општине? 

-Од почетка смо схватили да из-
бором на овако важне функције 
морате изнад свега бити у служби 
народа и тако смо се и понашали. 
Били смо и остали сервис грађа-
на, заокупљени основним живот-
ним темама, обезбеђивањем ин-
фраструктуре, што повољнијег 
амбијента за развој, добрих усло-
ва за живот људи који живе на те-
риторији општине Чајетина, а тру-
дили смо се и трудимо да будемо 
што бољи домаћини бројним гос-
тима, туристима који долазе  на 
Златибор. Све је то резултирало и 
великим бројем инвеститора који 
улажу огроман приватни новац на 
Златибору и стално смо причали о 
томе да ово није политички проје-
кат. Златибор је Бог створио, по-
дарио нам овакву лепоту, овакву 
природу, а виспрени Златиборци 
су само знали у умели да све ово 
ставе у функцију - каже председ-
ник Стаматовић.

Озбиљан развој Златибора и 
читаве територије општине

Пројекат Голд гондоле је у фази 
финализације. Да ли становници 
општине и гости планине, могу и у 
новом мандату општинске власти 
очекивати још неки тако велики и 
значајан пројекат? 

-У плану имамо озбиљан раз-
вој Златибора и целе територије 
општине Чајетина. С обзиром на 
глобална дешавања, сигурно је 
да ће оваква места, попут наше 

општине бити све више тражена а 
биће све више и заинтересованих 
инвеститора. Ми то осећамо и ви-
димо, а на нама јесте да помогне-
мо, да ресурсе које нам је природа 
подарила ставимо у функцију, да, 
што је најважније, очувамо живот-
ну средину, природу, а да искорис-
тимо све ове потенцијале - каже 
Стаматовић.

-Дужи низ година најављује-

мо и пројекат изградње едукати-
вног центра са нашом српском 
светињом, са манастиром Хи-
ландар, увелико на томе радимо, 
земљиште треба да се пренесе на 
манастир Хиландар, и затим да 
кренемо по фазама да радимо. 
То ће бити један од најважнијих 
образовних, едукативних и бит-
них пројеката за опстанак српског 
народа на овим просторима и за 

васпитавање наше деце у право-
славном духу, али и за обучавање 
кадрова који су потребни држави 
Србији - речи су Стаматовића. 

Спортска инфраструктура  
и здравствени туризам

Председник општине подсећа 
да је једна фаза Голд гондоле већ 
завршена, а друга фаза на месту 
међустанице у Рибници јесте да 
се Рибничко језеро стави у комер-
цијалне сврхе, а да се обезбеди 
алетернативни извор снабдевања 
са Сушичког врела. 

-На том пројекту кренућемо да 
радимо већ ове године тако да ра-
чунамо да ћемо веома брзо и тај 
пројекат реализовати. Радићемо 
и на изградњи другог крака гондо-
ле од међустанице у Рибници  до 
врха Чиготе и развоја читавог ма-
сива Чиготе и стављања у спортско 
рекреативне садржаје и отварања 
овог дела Златиобра за спортске 
садржаје. Важно је напоменути 
да Златиобр развијамо у правцу 
спортско рекреативних садржаја 
и у правцу здравственог туризма. 
Спортско рекреативни туризам већ 
даје резултате, а наша жеља јесте 
да Златибор подигнемо на ниво 
да може да прима на припреме и 
елитне светске спортске екипе. Зато 
ћемо у наредном периоду радити и 
на даљем развоју спортске инфра-
структуре. У овом погледу општина 
ће радити заједно са заинтересова-
ним приватним инвеститорима и 
клубовима из земље и иностран-
ства. План је и да Златибор пози-
ционирамо на светску здравствену 
мапу јер имамо велике потенција-
ле и у развоју здравственог тури-
зма. Већ неколико инвеститора је 
заинтересовано да праве здравс-
твене институције на Златибору а 
посебно је велика могућност за до-
лазак пацијената из иностранства 
у области естетске хирургије, сто-
матологије... - речи су Стаматовића. 

Једна од мисија општине Чајети-

МИЛАН СТАМАТОВИЋ, ПРЕДСЕДНИK ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА,  
ПОСЛЕ ПЕТЕ ПО РЕДУ ПОБЕДЕ НА ЛОKАЛНИМ ИЗБОРИМА

У служби грађана, заокупљени 
основним животним 

проблемима људи

Од почетка смо схватили да избором  
на овако важне функције морате изнад  
свега бити у служби народа и тако смо се  
и понашали. Били смо и остали сервис грађана,  
заокупљени основним животним темама
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КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ ЛОКАЛНИХ ИЗБОРА У ОПШТИНИ ЧАЈЕТИНА

Убедљива победа листе Милан Стаматовић  
– Здрава Србија – ДСС – ПУПС

Милан Стаматовић  
- Здрава Србија 
 - Демократска странка 
Србије - Партија уједињених 
пензионера Србије
5231 глас
20 мандата

52312278

Александар Вучић  
- За нашу децу

2278 гласова
8 мандата

388
Ивица Дачић  

- „Социјалистичка 
партија Србије (СПС)”

509 гласова
2 мандатa 

За Краљевину Србију - 
Александар Павловић Покрет 
обнове Краљевине Србије - 
Монархистички фронт
388 гласова
1 мандат

509

на у протеклом периоду свакако је 
била и равномеран развој рурал-
них средина.   Шта ће општинска 
власт у наредном периоду учини-
ти да се још више повећа квалитет 
живота на селу, које пројекте имају 
у виду, питали смо Стаматовића. 

Суграђани на биралиштима 
ценили рад а не неистине

-Трудимо се да равномерно раз-
вијамо читаву територију општине, 
а пројекте проширујемо и на села 
суседних општина која су везана 
за Златибор и Чајетину. Не прави-
мо разлике ни границе јер и ти по-
тенцијали свакако могу да се ста-
ве у функцију Златибора и ми то 
максимално користимо. Радиће-
мо и даље на модернизацији во-
доводне и електро мреже по сели-
ма, саобраћајне мреже, и, оно што 
је најбитније, радићемо на развоју 
агро-индустријског центра јер по-
стоје  огромни потенцијали у про-
изводњи здраве, органске хране са 
овог подручја а има бренд, има ин-
фрастуктуру и има људске ресурсе. 
И овај наредни мандат биће обеле-

жен у том духу и развоју пољоприв-
реде, унапређењу пољопривреде и 
модернизације саме производње - 
каже Стаматовић.

Сведоци смо тога да суграђа-
нима нисте давали политичка 
обећања, како бисте сада, после 
још једне победе, дефинисали 
основну поруку грађанима, а на 

неки начин и захвалност за пове-
рење које су вам указали?

-Стварно смо захвални људима 
на високој свести и одговорнос-
ти коју су показали. Суграђани су 
на биралиштима ценили оно што 
смо ми урадили, а не неистине, 
злоупотребе и изношење ружних 
коментара о нама. Већина наших 

суграђана, становника општине 
Чајетина знала је да одвоји жито 
од кукоља и људима смо несебич-
но захвални на томе. Једноставније 
речено, људи су у нама препознали 
тим који може да одговори на њи-
хове захтеве, и да удружени, зајед-
но, радимо у општем интересу - за-
кључује Стаматовић.     

Општинска изборна комисија у Чајетини је на седници одржаној четвтак 
25. јуна утврдила коначне резултате на локалним изборима који су 

одржани 21. јуна ове године. Право гласа на изборима имало  је 12.921 
грађанин. Укупно је гласало 8.646 грађана што је 66,91 одсто од укупног 
броја уписаних гласача, од овог броја 433 лица је гласало ван бирачких 
места. Бирачки одбори су утврдили да је 240 гласачких листића нева-
жеће а 8.406 важеће.

Изборна листа Милан Стаматовић – Здрава Србија – Демократска стран-
ка Србије – Партија уједињених пензионера Србије је освојила 5.231 глас.

Изборна листа Александар Вучић – За нашу децу је освојила 2.278 гласова.
Изборна листа Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије је освоји-

ла 509 гласова.
Изборна листа За краљевину Србију – Александар Павловић је освоји-

ла 388 гласова.
Све четири листе су прешле изборни праг од 3 одсто, према броју гла-

сова одређен је и број мандата, тако ће коалиција Здрава Србија – ДСС – 
ПУПС имати 20 оборника, Српска напредна странка ће имати 8 мандата, 
Социјалистичка партија Србије два мандата и ПОКС један мандат.

Спортско рекреативни туризам  
већ даје резултате
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Интернационални омла-
дински научно истра-
живачки центар “Теслин 

торањ” градиће се на Златибору 
и биће нова атракције не само 
ове планине, него и целог ре-
гиона. 

Ово је предвиђено Меморан-
думом о разумевању који су 13. 
јуна у хотелу “Торник” на Злати-
бору потписали академик Бра-
нислав Митровић, председник 
Управног одбора Научно-обра-
зовне фонације “Теслианум” и 
Милан Стаматовић, председник 
Општине Чајетина. 

Према плановима, предвиђе-
но је да се торањ гради у оквиру 
комплекса Дино парка Златибор, 
а по речима професора Митро-
вића, он неће бити реплика 

експерименталног и срушеног 
торња  у Америци.

Едукативни центар, симбол 
креативне енергије

-Да је Тесла данас жив, сигур-
но не би направио торањ који је 
некада направио. Наша наме-
ра је да нови торањ донесе нову 
енергију, која идентификује са-
дашњи тренутак, а чији ини-
цијатори су Теслина мисаона 
вертикала, његов начуни, фило-
зофски и морални приступ - ка-
зао је академик Митровић.  

То ће, како је додао, бити „едука-
тивни центар, симбол креативне 
енергије, пројекат просвећивања, 
стваралачке фантазије и свести о 
важности Тесле“.

-Тесла је инспирација, узор, 

ПОТПИСАН МЕМОРАНДУМ О РАЗУМЕВАЊУ ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА  
И НАУЧНО ОБРАЗОВНЕ ФОНДАЦИЈЕ „ТЕСЛИАНУМ”

Теслин торањ, међународно 
истраживачки центар нова 

атракција на Златибору
Уз поруку „Будимо реални, захтевајмо немогуће“, књижевник Љубивоје Ршумовић, који је члан 
Фондације “Теслианум”, подсетио је на то да су многи били скептични, пре неколико година, 
када је најављиван пројекат златиборске гондоле, чија градња је тренутно у завршној фази

Милан Стаматовић
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поркетач добре енергије и наша 
намера је да све то уградимо у 
овај пројекат, заједно са свим до-
бронаренима који желе да нам 
помогну да се наша инцијатива 
оствари - поручио је Митровић.

Теслин торањ, који је предста-
вљен у облику видео анимације, 
неће бити коначна верзија тог 
објекта, за који је академик Ми-
товић додао да је само почетна 
замисао и да ће, након детаљне 
разраде, уследити процедуре за 
идејно решење и израду пројект-
не и друге документације. 

Уз оцену да ће Теслин торањ 
„сигирно бити светска атракција 
и незаобилазна туристичка дес-
тинација“, Милан Стаматовић, 
председник општине Чајетина, 
навео је да је то и прилика да се 
Златибор развија и као култур-
но-научна туристичка дестина-
ција. 

-Пројекат нам нуди велике ис-
кораке и локална самоуправа ће 
га подржати. Надам се да ћемо, 
у врло брзом року, изградити то-

рањ и добити нову понуду Злати-
бора - казао је Стаматовић. 

 Надајући се подршци држа-
ве, Стаматовић је поручио да је 
потребна измена закона јер са-
дашња законска решења, како 
је оценио, „нису добра за развој 
места као што је Златибор“. 

– Хоћу да се захвалим фонда-
цији која је разумела наше пот-
ребе, разумела развој Златибора. 
Поред одређених тешкоћа које 
имамо у управљању овим мес-
том, ово нам добро дође да Зла-
тибор усмеримо у једном другом 

правцу и да понудимо оно што је 
и наша вековна и исконска жеља 
а то је да се Златибор развија у 
спортско-рекреативном, здрав-
ственом и културном туризму - 
рекао Стаматовић.

Теслин торањ, симбол  
образовног центра

Уз поруку „Будимо реални, за-
хтевајмо немогуће“, књижевник 
Љубивоје Ршумовић, који је члан 
фондације Теслианум, подсетио 
је на то да су многи били скеп-
тични, пре неколико година, 

када је најављиван пројекат зла-
тиборске гондоле, чија градња је 
тренутно у завршној фази.     

– Није немогуће изградити то-
рањ, немогуће је победити скеп-
тике, објаснити лаицима, не-
зналицама и, чак, злонамерним 
зналцима - поручио је Ршумовић.

Славица Марић, ПР менаџер-
ка Теслианума, навела је да је 
његов оснивач  предузеће Дино 
парк Златибор, те да је та фонда-
ција, за коју је истакла да је оку-
пила највеће стручњаке из наше 
земље, основана за промовисање 
и очување Теслиног дела међу 
младима у Србији и региону.

-Циљеви фондације су обе-
лежавање имена и стваралашт-
ва Николе Тесле, унапређење 
туристичке препознатљивости 
Златибора као и обогаћивање ту-
ристичке понуде Србије уопште, 
подстицање регионалног раз-
воја, брига о деци и младима. 
Теслин торањ представљаће 
само симбол образовног центра 
- каже Славица Марић ПР ме-
наџер Дино парка.

Јединствена светска атрак-
ција, „Теслин торањ“ биће део 
целине у оквиру које ће се нала-
зити научно-образовни центар и 
музеј као и место које ће нуди-
ти бројне елементе интернацио-
налних, забавних, рекреативних 
садржаја за све становнике Зла-
тибора али и туристе који буду 
долазили.  Љубивоје Ршумовић Славица Марић Бранислав Митровић

Теслин торањ ће „сигирно 
бити светска атракција и 
незаобилазна туристичка 
дестинација“, и прилика да 
се Златибор развија и као 
културно-научна туристичка 
дестинација, рекао је  
Милан Стаматовић 
председник општине  
Чајетина
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Пуним интензитетом за-
вршавају се радови 
на највреднијем али 

и  најатрактивнијем пројекту 
општине Чајетина - Голд гондо-
ли. Уз асистенцију француских 
коопераната, фирме “Пома”, при-
води се крају уплитање главне 
носеће сајле од почетне станице  
- центра Златибора, до међуста-
нице на Рибничком језеру,  што 
је уједно и један од последњих 
послова пред пуштање инстала-
ције у пробни рад. 

-Послови на међустанци на  
монтажи машинске собе завр-
шени су, а подразумевали су  
монтажу редуктора, погонских 
мотора, пратеће опреме као и 

дизел агрегата за резервно на-
пајање. Обезбеђивањем елек-
тричне енергије “срце” систе-
ма почеће да куца, те нам само 
преостаје монтирање кабина и 

тестирање целог система гондо-
ле - каже Бојана Божанић, ди-
ректорка ЈП «Голд гондола Зла-
тибор». 

Контролу уграђене  
опреме обавиће  

француски стручњаци

Током боравка на Златибору, 
француски  стручњаци из фир-
ме “Пома”, користећи  се својим 
висегодишњим искуством у овој 
врсти послова,  спровешће кон-
тролу свих изведених радова на 
станицама као и радова на ли-
нији носећих стубова, у склопу 
припрема за технички преглед.

-Паралелно се припрема 
документација за партерно 
уређење приступних стаза за све 
станице како би се омогућила 
ефикасна циркулација путника 

ПРИ КРАЈУ РАДОВИ НА ГОЛД ГОНДОЛИ ОД ЦЕНТРА ЗЛАТИБОРА ДО ТОРНИКА, 
ПОСЛЕДЊЕ ПРИПРЕМЕ ЗА ТЕСТИРАЊЕ ОПРЕМЕ 

Није далеко дан када ће 
први туристи гондолом 
кренути на врх Торника!

Приводи се крају уплитање главне носеће сајле од почетне станице - центра Златибора 
до међустанице на Рибничком језеру, што је уједно и један од последњих  

послова пред пуштање инсталације у пробни рад 
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до и са гондоле, као и уживање 
у природним лепотама Злати-
бора. У плану је да се партерно 
уређење  с временом допуњава и 
унапређује како ова  савремена  
инсталација и захтева -  нагла-
шава директорка  ЈП „Голд гон-
дола Златибор“ Бојана Божанић. 

Локално руководство за-
довољно реализацијом овог 
пројекта, најавило је и  другу 
гондолску жичару, од Торни-
ка до врха Чигота, што ће бити 
нови, велики изазов и нова, ве-
лика атракција најпосећеније 
српске планине.

Француски стручњак из фир-
ме «Пома” Баптист Шенал  каже 
да су четворица техничара из 
Француске ангажовани ових 
дана на развлачењу главне но-
сеће сајле на секцији “I”  (почет-
на станица - међустаница). 

-Након завршетка ових посло-
ва, придружиће нам се колега 
из “Поме” задужен за уплитање 
сајле. Сајла на секцији “I” сас-
тоји se из два дела које је потреб-
но међусобно увезати методом 
уплитања (на два места).

Тим „Амиге” одлично 
обавио посао

Kада носећа сајла буде на 
свом месту, следи поступак фи-
налног подешавања и затезања. 
На крају наравно долазе финал-
ни тестови безбедности који га-
рантују сигурност да је посао 
обављен у складу са највишим 
стандардима - каже француски 
стручак и додаје да сем посла, 
није имао пуно времена за оби-
лазак Златибора, али, да српска 
планина, на први поглед, изгле-
да прелепо. 

Други француски стручњак, 
Патрик Бонфанд, ангажован је 
на финалном радовима монта-
же машинске опреме за гондолу.  
Ови радови обухватају послове 
на финалној провери и монта-
жи компоненти линије и стани-
ца. То су углавном фина поде-
шавања која претходе пуштању 
у пробни рад.

-Тим “Амиге” је веома добро 
одрадио посао, а веома је добра 
и моја сарадња са њима. Оче-
кујемо да ћемо до 20. јула отпо-

чети послове на тестирању чита-
вог система и пуштање у пробни 
рад. Са мном ће бити колеге из 
електро фирме “Семер» за тес-
тирање електро инсталација - 
каже Бонфанд.

-Златибор као место ми се ве-
ома допада, примећујем да је 
сам центар у великој експан-
зији. Искористићу први слобо-
дан дан да посетим неку од број-
них природних атракција које се 
налазе у непосредној близини - 
додаје француски стручњак.  
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Као  у целој Србији, тако и 
на Златибору, туристич-
ки радници се скоро сва-

кодневно прилагођавају про-
менама здравствених одредби 
условљених епидемијом корона 
вируса. У  ТО Златибор кажу да  
су претходни период искористи-
ли да се што боље припреме за 
туристичку сезону која ће бити 
атипична како за домаћине, 
тако и за госте. Уколико све ос-
тане као и до сада, културно лето 
на Златибору почеће у августу.

Безбедност на првом 
месту

Док Краљев трг, шеталишта, 
тржни центар у центру Златибо-
ра попримају другачији изглед а 
радови ужурбано одмичу, нека 
друга омиљена туристичка мес-
та спремна су да сваког тренут-
ка угосте путнике - намернике. 
“Старо село Сирогојно”, Стопића 
пећина, Гостиље, Водице, Увац,  
и друга атрактивна места већ од 
почетка јуна бележе добру посе-
ту. Продужени викенди на Зла-
тибору, према речима директора 
ТО Златибор, окупе велики број 
гостију.

-Иако током јуна нисмо има-
ли много среће са временом које 
је доста кишовито и хладно на 

Златибору, сваког викенда има-
ли смо велики број туриста. Тре-
нутно на Златибору борави до 
10.000 гостију, а у разговору са 
хотелијерима видимо да су за-
иста добре најаве за летњу сезо-
ну. Велики број спортских екипа 
је резервисао капацитете за при-
преме, тако да су почеле и те ак-
тивности, а надамо се да креће 

и лепше време - каже Владимир 
Живановић, директора ТО Зла-
тибор.

Безбедност како мештана тако 
и гостију на првом је месту, ис-
тиче  Живановић, а на њима као 
домаћинима је одговорност да о 
томе брину и усклађују поједине 
активности са препорукама на-
длежних  из области здравства. 

Иначе, и Омладински културни 
центар је спреман да крене са 
радом и разноврсном понудом.

Гости неће остати  
ускраћени за концерте

-Што се тиче капацитета, ин-
фраструктуре и запослених за-
иста је све спремно, али пратимо 
препоруке. У овом периоду још 
није дозвољен рад биоскопа. Ми 
смо опрему набавили, реперто-
ар је спреман, само чекамо када 
ће се дозволити пројекције, а са-
мим тим ће кренути и представе, 
почеће да ради позориште. Наши 
гости у летњој сезони неће остати 
ускраћени за организацију кон-
церата на које су навикли. Ми 
ћемо организовати нека деша-
вања на Краљевом тргу, али опет 
све зависи од саме ситуације, у 
ком обиму и како ћемо моћи на 
најбезбеднији начин да све орга-
низујемо - додао је Живановић.

Директор Туристичке је, судећи 
према најавама и интересовању 
гостију, сигуран да ће се летња се-
зона продужити и на септембар и 
октобар, уколико време буде на-
клоњено као претходних година. 
Што се тиче музичких и фолклор-
них концерата, верује да ће август 
бити право време за њих.

Мирјана Ранковић Луковић

НА ЗЛАТИБОРУ КРАЈЕМ ЈУНА БОРАВИ 10.000 ГОСТИЈУ

Кренула летња сезона, добре 
најаве за јул и август

Велики број спортских екипа већ је резервисао смештај за летње припреме
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Планински центар Тор-
ник отворен је за госте 
од 15. јуна, а упркос ки-

шовитом почетку лета, посе-
та је првих дана сезоне сасвим 
добра. Овогодишњу сезону на 
Торнику званично су отворили 
директор ЈП Скијалишта Србије 
Дејан Ћика и директор Ски-цен-
тра Торник Бранко Благојевић. 
Овом приликом, директор ТО 
Златибор Владимир Живановић, 
најавио је почетак летње сезоне 
на Златибору за 1. јул.

Од панорамске  
жичаре до летњег  

санкања

Већ традиционално, првог 
дана сезоне коришћење свих 
садржаја било је бесплатно, а 
радно време центра је од 11.00 
до 17.30 часова. Поред панорам-
ске шестоседне жичаре и боба 
на шинама, свим посетиоцима 
Торника на располагању ће бити 
авантура парк, зип лајн, тјубинг 
стаза за летње санкање. На Тор-
нику је љубитељима планине 
доступан мултифункционални 
терен за кошарку, тенис и мали 
фудбал, терен за мини голф, као 

и вештачка стена за пењање, а 
планински центар има терета-
ну на отвореном као и дечије иг-
ралиште. 

Очекивања за ову сезону су 
велика.

-Очекујемо да ће ова сезо-
на бити боља него прошлого-
дишња. Прошле године смо 
продали више од 40.000 карата 
за наше летње садржаје, а ове 
године очекујемо још бољи ре-
зултат. Током сезоне имаћемо 
четири промо викенда где ћемо 
давати 15 посто попуста на све 
наше садржаје и о томе ће сви 
корисници услуга бити инфор-

мисани путем нашег сајта и пу-
тем медија - рекао је Дејан Ћика, 
директор ЈП Скијалишта Србије.

Активан одмор  
на Златибору

Отварарању Ски-центра Тор-
ник присуствовао је и директор 
ТО Златибор Владимир Живано-
вић, који је  истакао да туристи 
све више уживају у активном 
одмору па је самим тим овај 
ски-центар са својим садржаји-
ма  пун погодак.

-Златибор се, генерално, 
разликује од свих осталих ту-
ристичких места у Србији бо-

гатством садржаја који се турис-
тима нуде. Ски-центар Торник је 
мало  атипичан зимски центар 
јер је заиста посећен и у летњем 
периоду, можда и зато што се 
туристима, пре свега, породи-
цама са малом децом, нуди ве-
лики број пријемчивих садржаја 
- каже Живановић.

Посебна погодност и новост за 
посетиоце овога лета биће елек-
трични бицикли, који ће бити 
доступни за изнајмљивање. 
Љубитеље адреналина очекују 
и посебне стазе за моунтин бајк 
и моунтин карт.

Мирјана Ранковић Луковић

ПОЧЕЛА ЛЕТЊА СЕЗОНА НА ТОРНИКУ, ЦЕНТАР ГОСТИМА НУДИ НОВЕ САДРЖАЈЕ

Биће ово боља сезона него 
прошлогодишња!

Прошле године смо продали више од 40.000 карата за наше летње садржаје, а ове 
године очекујемо још бољи резултат - каже Дејан Ћика, директор ЈП Скијалишта Србије

Поред панорамске 
шестоседне жичаре и 
боба на шинама, свим 
посетиоцима Торника 

на располагању ће 
бити авантура парк, 

зип лајн, тјубинг 
стаза за летње 

санкање
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Годишња скупштина Црве-
ног крста Чајетина одржа-
на је 16. јуна, усвојени су 

план и програм рада као и фи-
нансијски план Црвеног крста, а 
уручена су признања и захвал-
нице добровољним даваоцима 
крви.

У 2019. години, закључено 
је на Скупштини,  Црвени крст 
Чајетина испунио је зацртани 
план и програм рада. Спрове-
ден је велики број акција хума-
нитарног карактера, у сарадњи 
са ужичким Центром за тран-
сфузију крви организоване су  
четири годишње акције добро-
вољног давања крви, пригодним 
акцијама обележен је већи број 
европских и светских дана пос-
већених  здрављу, интегритету и 
социјалној заштити људи.

Помогли великом броју 
грађана

-Задовољни смо резултатима 
постигнутим у прошлој години. 
Посебно смо задовољни одзивом 
добровољних давалаца крви и у 
прошлој години али и у прве две 
акције организоване ове годи-
не. Што се тиче рада у овој годи-
ни, у ситуацији када смо имали 
панедмију, помогли смо већем 
броју грађана на територији 
наше општине, пензионерима и 
старијим суграђанима који нису 
могли због полицијског часа и 

изолације  да излазе у набавку 
намирница и лекова.  Пошто је 
завршена ванредна ситуација, 
настављамо са редовним актив-

ностима. Уз  Скупштину, обеле-
жили смо и 14. јун - Светски дан 
давалаца крви. Тим поводом по-
делили смо признања вишестру-
ким добровољним даваоцима - 
каже  Милан Симовић, секретар 
Црвеног крста Чајетина.

Захвалност Удружења 
пензионера

У овој организацији кажу 
да им је жао што због позна-
тих околности нису релизова-
ли поједине планиране актив-
ности, једна од њих је квиз „Шта 
знам о Црвеном крсту“, затим 
и конкурс на тему „Крв живот 
значи“. 

На овој седници усвојен је и 
буџет за 2020. годину у износу од 
око 4,4 милиона динара.

-Ове године су се стекли ус-
лови за набавку аутомобила 
који нам је преко потребан за 
обављање редовних активности 
зато што ми доста активности 
обављамо на терену, тако да нам 
је то и те како потребно -каже се-
кретар Црвеног крста у Чајетини.  

О раду чајетинског Црвеног 
крста најбоље говори захвалност 
оних који су са њима сарађива-
ли, или од њих добили помоћ.

- Имали смо доста пробле-
ма због короне али је мали број 
људи, колико их је запослено 
у Црвеном крсту, успео да од-
ради велики посао и ја им се у 
име  Удружења пензионера зах-
ваљујем - рекао је Славко Панто-
вић, председник Удружења пен-
зионера општине Чајетина.

Црвени крст је  доделио  зах-
валнице добровољним даваоци-
ма  који су у  овој мисији хума-
ности крв дали више пута, али 
нису заборавили ни оне који су 
у 2019.  крв дали по први пут, у 
жељи да их подстакну да и даље 
буду хумани.

Мирјана Ранковић Луковић

ОДРЖАНА ГОДИШЊА СКУПШТИНА ЦРВЕНОГ КРСТА ЧАЈЕТИНА

И у тешким временима  
на висини задатка

Спроведен је велики број акција хуманитарног карактера, у сарадњи са ужичким Центром  
за трансфузију организоване су  четири годишње акције добровољног давања крви
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 На основу члана 10. Статута Општине Чајети-
на (‘’Службени лист општине Чајетина‘’, број 2/2019) 
и члана 2. Одлуке о установљењу награда и признања 
Општине Чајетина (‘’Општински службени гласник‘’, 
број 10/95), Скупштина  општине  Чајетина, на седници 
одржаној 04. јуна 2020.године, донела је

ОДЛУКУ
 О ДОДЕЉИВАЊУ НАГРАДА И  ПРИЗНАЊА  

ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА У 2020. години

Члан 1.

 Овом одлуком додељују  се награде појединци-
ма и организацијама, за изузетне резултате и достигнућа 
у привреди, друштвеним делатностима и другим  облас-
тима јавног живота, који су значајни за Општину Чајети-
на  и њене грађане.

Члан 2.

 Општинска награда „Златиборска повеља’’, ДО-
ДЕЉУЈЕ СЕ:

КОМУНАЛНОМ ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ЗЛАТИБОР” 

Члан 3.

Плакета „Димитрије Туцовић”, ДОДЕЉУЈЕ СЕ:

1.  ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ  
„ВОДОВОД ЗЛАТИБОР”;

2.  КОШАРКАШКОМ КЛУБУ „ЗЛАТИБОР”  
ИЗ ЧАЈЕТИНЕ; 

3. АНЂЕЛИ ПЕКОВИЋ ИЗ ЗЛАТИБОРА;

4. ФК „ ЗЛАТИБОР” ИЗ  ЧАЈЕТИНЕ.

Члан 4.

 Похвалнице се додељују свим свршеним учени-
цима основних и  средње школе на територији  Општине  
Чајетина, као и свршеним ученицима средњих школа на 
територији Републике, који имају пребивалиште на те-
риторији Општине Чајетина, добитницима дипломе „Вук 
Караџић’’ и то:

  1.  Анђели Ћалдовић из Сирогојна, 
ОШ „Саво Јовановић Сирогојно”  
– ђак генерације;

  2.   Марфини Гукић из Мачката,  
ОШ „Миливоје Боровић”  
Мачкат – ђак генерације;

  3.  Теодори Ковачевић из Чајетине,  
ОШ „ Димитрије Туцовић’’   
из Чајетине – ђак генерације;

  4.  Огњену Поповићу из Чајетина, 
ОШ ‘’Димитрије Туцовић’’  
из Чајетине - вуковац;

  5.   Иви Ђокић, из Чајетине,  
ОШ ’’Димитрије Туцовић’’  
из Чајетине - вуковац;

  6.   Милану Лазићу из Чајетине, ОШ’’  
Димитрије Туцовић’’ из Чајетине- вуковац;

   7.  Марти Спасојевић из Чајетине, 
ОШ ’’Димитрије Туцовић’’ 
 из Чајетине- вуковац;

  8.   Николини Бјелић са Златибора,  
ОШ ”Димитрије Туцовић’’ из Чајетине - вуковац;

   9.  Сари Пипловић са Златибора,  
ОШ ”Димитрије Туцовић’’ из Чајетине - вуковац;

 10.  Мирку Лојаници из Бранежаца, Угоститељско 
туристичка школа из Чајетине - ђак генерације;

11.   Марији Ђукић са Златибора,  
ужичка гимназија - вуковац.

Добитницима похвалнице припада и златник.

Члан 5.

 Признање „Зоран Тмушић – за људскост и ху-
маност у тешким временима“, додељује се  Александру 
Илићу из Златибора.
Добитнику овог признања припада и новчана награда у 
износу од  30.000,00 динара.

Члан 6.

 Награде додељене по овој одлуци уручиће до-
битницима председник општине на свечаној седници 
која се одржава, 30 .јуна 2020.године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ЧАЈЕТИНА
Број: 02-34/2020-01 од 4. јун 2020. године

               ПРЕДСЕДНИК   
Скупштине општине,

Милоје Рајовић
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У НЕДЕЉУ 5. ЈУЛА У ЈАБЛАНИЦИ ТРАДИЦИОНАЛНИ, 15. ПО РЕДУ СЕОСКИ ВИШЕБОЈ

Враћање изворима, сећање  
на стара времена

Сеоски вишебој у Јабланици, надметање у традиционалним вештинама, за-
натима и спортовима, ове године одржаће се 5. јула. Претходних година, 
вишебој је по устаљеној пракси организован прве недеље по Тројицама, ове 

године због ситуације са корона вирусом време одржавања манифестације је по-
мерено за почетак јула.

Уз “Катран дане”, манифестација ће трајати три дана, а  започеће  у петак 3. јула 

печењем катрана на традиционалан начин, док ће сам вишебој који негује вештине 
и занате који полако нестају бити одржан у недељу 5. јула. Манифестација ће бити 
употпуњена и културно уметничким програмом.

Организатор манифестације је Туристичко удружење „Јабланица“. Суорганизато-
ри су: Туристичка организација „Златибор“, ЈП „Културно спортски центар Чајетина“ 
и Месна заједница Јабланица, а покровитељ је општина Чајетина.

Организатор 
манифестације је 

Туристичко удружење „Јабланица“. 
Суорганизатори су: Туристичка 

организација „Златибор“, ЈП „Културно 
спортски центар Чајетина“ и Месна  

заједница Јабланица, а покровитељ је 
општина Чајетина
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САБОР ТРАДИЦИЈЕ  
ЗЛАТИБОРСКОГ КРАЈА

15. СЕОСКИ 
ВИШЕБОЈ  

ЈАБЛАНИЦА 
2020. 

ПРОГРАМ

03.07.  КАТРАН ДАНИ

Демонстрација печења катра-
на на традиционалан начин 
онако како су наши дедови 
радили вековима уназад:

04. 07. у 16:00 потпаљивање 
катранице уз активно учешће 
посетилаца – знатижељника у 
процесу печења.

05.07. у 15:00 – отварање 
катранице, истакање катрана

05.07.  СЕОСКИ ВИШЕБОЈ
09.00 – Дочек гостију

10.00 –  Културно-уметнички 
програм

11.00 –  Свечано отварање 
Вишебоја

11.20 – Скок у даљ из места

11.40 –  Бацање камена с ра-
мена

12.00 – Превлачење кличка

12.20 – Скок у вис из места

12.35 –  Превлачење руком у 
суножном ставу

12.50 – Пузање уз бандеру

13.10 –  Ручно престругивање 
тестером кладаром

13.30 –  Ручно стругање 
дубећом тестером

14.00 – Трка коња

14.30 –  Културно уметнички 
програм

15.30 –  Вуча на влаци коњс-
ком запрегом: јед-
нопрегом, двопрегом

16.30 –  Вуча на влаци волoв-
ском запрегом

17.30 – Превлачење конопца

18.00 –  Проглашење побед-
ника и свечано затва-
рање Вишебоја.
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Фондација „Јово Лојаница 
– За лепшу будућност“ 
постоји шест година и од 

оснивања до данас стипендира-
ла је најбоље ученике из тридесе-
так школа у Србији, али и шире. 
Оно што је жеља оснивача Фон-
дације, доктора техничких на-
ука пореклом из Сјенице, како 
сам каже, јесте да улаже у образо-
вање младих који својим знањем 
и залагањем показују да желе и 
могу много више, а да им новча-
на помоћ коју им Фондација даје 
буде подстрек да тако и наставе. 
У Чајетини су потписали уговор 
о стипендирању са шест ђака ОШ 
„Димитрије Туцовић“.

Фондација „Јово Лојаница – 
За лепшу будућност“ стипенди-
ра децу из пасивнијих крајева 
наше земље, али и из иностран-
ства. Веза са Чајетином вуче ко-
рене из прошлости.

Знање је једино што вам 
нико не може одузети

-Наши преци су се пре 200 го-
дина раздвојили па је једна „гра-
на“ братства отишла према Сје-
ници, у село Ступ, и тамо постоји 

велико село Лојаница одакле 
сам и ја, а други су отишли пре-
ма Чајетини, Златибору, Ужицу 
и даље -  прича Јово Лојаница, 
оснивач Фондације „За лепшу 
будућност“. 

-До сада сам дао око 200 сти-
пендија идући по разним мести-
ма, а нарочито по мање богатим 
местима. Дошао сам и до Чаје-

тине јер очекујем да одавде, од 
младих генерација, добијемо ве-
лике људе који ће сутра да воде 
добро и своја предузећа, своје 
фирме, општину, регион,  и др-
жаву…Па, ако Бог да, и цео свет 
- каже Лојаница 

У овој мисији господину Лоја-
ници помажу, може се рећи – 

светски путници који су рође-
ни у Србији, али су их знање и 
стицај околности одвели ван 
земље. То су Дејан Ракић, елек-
троинжињер из Краљева  и 
Татјана Весел која је, такође, по-
текла из Бранежаца, из Чајети-
не. Обраћајући се присутним 
родитељима и деци, они су се 
подсетили  тренутака који су их 

покренули да се придружи Фон-
дацији.

-Као јако млада отишла у 
иностранство. Живела сам у Аме-
рици 14 година, тамо сам и студи-
рала информационе технологије, 
а играла сам и кошарку. Доста је 
било тешко јер сам била сама, али 
без подршке моје породице која 

је за мене увек била ту, то не би 
било могуће. Зато, без обзира на 
то где вас живот баци, треба да се 
борите и изађете из тога успешни 
- обратила се ученицима Татјана 
Весел из Фондације.

-И мени је још од мога деде ос-
тала урезана порука да је једино 
знање оно што вам нико не може 
одузети - речи су Дејана Ракића.

Ђаци поносни што су  
стипендисти Фондације

О гесту донатора и родитељи 
и деца су имали само речи пох-
вале и захвалности. Марина 
Марковић Поповић је описала 
узбуђење свога сина у тренут-
ку када је сазнао да је изабран 
за стипендију, а који је рекао да 
се напокон нашао неко ко вред-
нује дечји труд и знање, док је 
Небојша Божовић истакао да за 
будућност и јесте највећа вред-
ност улагање у децу.

Мина Шкодрић, седми раз-
ред, и Татјана Божовић,   пети 
разред, захвалиле су се Фонда-
цији и изјавиле да су поносне 
што су њихови резултати запа-
жени.

Директорка  школе, Милка 
Васиљевић, истакле је да је по-
себно поносна што је баш чаје-
тинска школа одабрана за сти-
пендирање вредних ученика и 
овом приликом подсетила да 
је ово друга фондација која је 
изабрала школу „Димитрије Ту-
цовић“ за своју   мисију.

-Фондација Аћимовић већ 12 
година стипендира одличне уче-
нике, ђака генерације, и надам 
се да ће још бити овако добрих 
људи који размишљају о деци, 
омладини, а пре свега о образо-
вању које стављају испред свих 
других вредности - истакла је 
директорка школе.

Мирјана Ранковић Луковић

ФОНДАЦИЈА „ЈОВО ЛОЈАНИЦА“ СТИПЕНДИРА УЧЕНИКЕ  
ОШ „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ“ ИЗ ЧАЈЕТИНЕ

Мала помоћ за будуће  
велике људе

Дошао сам и до Чајетине јер очекујем да одавде, од младих генерација, 
добијемо велике људе који ће сутра да воде добро и своја предузећа, 

своје фирме, општину, регион  и државу - рекао је Лојаница Јово Лојаница
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Радови на изградњи па-
рохијског дома, у порти 
цркве Светог Архангела 

Гаврила у Чајетини пролетос су 
успорени услед пандемије иза-
зване вирусом КОВИД-19. Ових 
дана, уз велику помоћ локалне 
самоуправе и парохијана, радо-
ви су настављени. 

Темељ за вишенаменски обје-
кат у порти чајетинске цркве по-
стављен је у јулу 2018. године, а  
до данас је много тога урађено. 

Упоредо се ради и на уређењу 
храма, обнављању ситног ин-
вентара, изради иконостаса а у 
наредном периоду потребно је 
обновити и електро инсталације 
и грејање.

Озбиљан подухват
-Урађено је заиста доста. При-

премљена је комплетна покрив-
ка, очекујемо долазак мајстора 
који би ускоро требало да по-
стави нови кров. Постављени су 
олуци и урађена је столарија, 

што је иначе један озбиљан по-
духват и велика инвестиција. Та-
кође, постављени су сви прозори 
на објекту и тренутно се догова-
рамо са фирмом која је радила 
прозоре да почну да раде и вра-
та како би објекат у потпуности 
био затворен - каже Петар Лазић, 
старешина цркве Светог Архан-
гела Гаврила у Чајетини.

Велику помоћ у изградњи па-
рохијског дома и обнови храма 
добровољним прилозима дају 
и парохијани, али и предузећа 
и локална самоуправа. Панде-
мија корона вируса умногоме 
је протеклих месеци одложи-
ла уговарање послова и набав-
ку материјала и ових дана су, уз 
посредство челника општине, 
у току преговори са појединим 
инвеститорима и извођачима 
радова на Златибору у нади да 

ће у скорије време доћи до по-
четка радова и унутар парохијс-
ког дома.

Велика помоћ локалне 
самоуправе

-Изузетно је тешко доћи до 
средстава, до материјала, до све-
га што је потребно да би се ради-
ло. Наши парохијани су вољни 
да помогну и подршка постоји, 
ми свештеници то осећамо. 
Имам утисак, за ове три године 
колико сам овде, да се новчани 
прилози повећавају што при-
писујем радовима који су ак-
туелни и да људи осећају да је 
цркви то потребно. Ту је нарав-
но и ЈКП Водовод, КЈП Комунал-
но, Спортски центар, Еко-аграр, 
Туристичка организација Зла-
тибор, свако у свом домену и у 
складу са могућностима, али је 

помоћ евидентна. Осим локалне 
самоуправе, чију помоћ и ула-
гања издвајамо, ту су и локални 
привредници који не желе да се 
експонирају - додаје свештеник 
Петар Лазић.

У сусрет обележавању 130 го-
дина цркве Светог Архангела Га-
врила у Чајетини, на дан славе 
храма 26. јула, верници ће има-
ти прилику да присуствују прос-
лави на којој ће почасни гост 
бити  хор Саборне цркве, Прво 
београдско певачко друштво а 
службу ће држати епископ жич-
ки господин Јустин. Иза Петров-
дана, 19-ог јула, биће организо-
вано колективно венчање за све 
старије парове који до сада нису 
склопили црквени брак. Све по-
требне информације  заинтере-
совани парови могу добити од 
свештеника овог храма.  

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА, МЕШТАНИ, ПРЕДУЗЕЋА, ЗАЈЕДНО ПОМАЖУ ИЗГРАДЊУ 
ПАРОХИЈСКОГ ДОМА И ОБНОВУ ЦРКВЕ У ЧАЈЕТИНИ

Једним срцем и једном 
душом за ново лице 
чајетинске светиње

Темељ за вишенаменски објекат у порти чајетинске цркве постављен је у јулу 2018. 
године, а  до данас је много тога урађено. Упоредо се ради и на уређењу храма

Петар Лазић, старешина цркве Светог Архангела Гаврила у Чајетини

У сусрет обележавању 
130 година цркве 
Светог Архангела 

Гаврила у Чајетини, 
на дан славе храма 
26. јула, верници ће 

имати прилику  
да присуствују 

прослави на којој 
ће почасни гост 

бити хор Саборне 
цркве
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По предању, Крејовићи 
су дошли из Црне Горе 
од фамилије Раосавље-

вића. Давне 1792. године стигао 
је Игњатије Крејовић са своја три 
сина. Прво станиште било им је 
неко село код Пожеге. Пошто је  
земљиште било  подбарно и оби-
ловало са паразитом метиљем, и 
овце и говеда били су метиљави 
и од тога се дешавало да често и 
угину. Да би решили тај проблем, 
Игњатије је са синовима дошао 
у тадашње Жељине, а данашњу 
Дренову, где су основали своје 
домаћинство, на око 900 метара 
надморске висине. Поред тога на 
ливадама и у боровим шумама 
расте одређена биљка (власуља 
или мачија трава) која лечи сто-
ку од паразита. Ту биљку корис-
те чак и пси и мачке за чишћење 
црева од пантљичаре. 

Овде су људи, заиста,  
здрави као дрен

Не зове се ово село случајно 
Дренова, јер расте обиље дрено-
вог дрвета, а и каже се у нашем 
народу „здрав к›о дрен“. Овде су 
људи заиста здрави „к›о дрен“.

Наш домаћин Милан Крејовић 
рођен је 1949. године управо на 
овом имању од оца Миленка и 
мајке Зорке. 

-Како се ја сећам, живот је био 
тежак. Пошто је отац био болес-
тан услед четворогодишњег за-
робљеништва у Немачкој, бреме 
терета се свалило на нејака де-
чија плећа и моју мајку. Мој по-
сао је био чување стоке, помагање 
мајци у скоро свим пословима, а 
имао сам свега пет година - при-
ча Милан. 

Основну школу завршио је са 
одличним успехом. Пошто није 
имао услове за даље школовање, 
морао је да почне нешто да ради. 

Као петнаестогодишњак одлази 
на Златибор где изучава зидар-
ски занат. Прво је почео као по-
моћни радник, да би убрзо по-
стао и мајстор. Од тог тренутка 
он постаје свој човек, а помагао 
је и своју породицу. Одлази на 
служење војног рока 1969. годи-
не. Након повратка кући упознаје 
своју садашњу супругу Пајку из 
суседног села Трнаве. 

Били школски другови  
па се узели

-Ја и Пајка смо били школски 
другови и учили смо заједно од 
петог до осмог разреда. Ни слутио 
нисам да ће ми она бити супру-
га. На препоруку мојих рођака из 
Трнаве, отишли смо и испросили 
младу. Са њом имам ћерку и сина. 
Ћерка се удала у Чајетину, а син је 
остао самном на имању. Од њих 
имам четворо унучади. Добри су 
ми и увек хоће да ме послушају - 
каже Милан.

Милан је данас пензионер и 
бави се пољопривредом и сточар-
ством. Жена му у свему помаже, 
тако да нема поделе посла. 

-Поред свега бавим се и пче-
ларством. Волим то да радим и 
дође ми као хоби. Најбољи мед 
је ливадски и од медљике, што 
пчеле скупе са дрвећа. То је моје 
мишљење. Напоменуо бих и то 
да су моји преци на ове просто-
ре донели и засадили биљку – 
гавез. Она је добра за зарастање 
костју услед прелома или напр-
снућа. Користи се корен биљке 
по одређеној рецептури - вели 
Милан. 

Било је ово једно лепо дружење 
у селу Дренва, код Крејова. Јунско 
сунце управо се пробило својим 
зрацима, након кише која је пре 
неколико тренутака престала да 
пада.  Мирослав Весовић

Крејовићи  
из Дренове
Пошто је отац био болестан услед 
четворогодишњег заробљеништва  

у Немачкој, бреме терета се свалило  
на нејака дечија плећа и моју мајку

Преци Крејовића на ове просторе донели су и засадили  
гавез, на слици је корен ове биљке

Струја  
од ветра

Миланов син Зо-
ран направио је ве-
трењачу коју покреће 
снага ветра и произ-
води струју преко ди-
наме. Та струја се скла-
дишти у акумулаторе и 
преко исправљача ко-
ристи се у домаћин-
ству у случају нестан-
ка елекричне енергије.

Врт са поврћем
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По неким предањима 
Чубраци су дошли на ове 
просторе из Црне Горе и 

Херцеговине. Засеок се налази у 
Доњем Љубишу, а имање наших 
домаћина је удаљемо 5,5 км од 
центра села. Граниче се са Ви-
соком, општина Ариље. Њихо-
ви преци, који су дошли међу 
првима, изабрали су сунчану 
страну да би било топлије, а и 
снег мање да се „прима“. Некад 
је народ био сиромашан, живе-
ло се од стоке, углавном су гаји-
ли овце и козе. Данас је друга-
чије, стигла је механизација, а 
са њом и нове пољопривредне 
културе. Чедомир Чубраковић 
са својом породицом већ 30 го-
дина узгаја малину. Бави се сто-
чарством, повртарством, воћар-
ством, пчеларством, а и добар је 
дрводеља. Правио је од дрвета све 
што је потребно за једну кућу: од 
намештаја до каца и бурића. Да-
нас то ради његов син Миладин. 
У домаћинству живе још и Чедо-
ва супруга Јелица, а син Миладин 
има супругу Бранку и са њом че-
тири сина. 

Где су деца ту је  
и живот

-Ми живимо на тромеђи 
општина Чајетине, Ариља и Нове 
Вароши. Мало смо забачени, што 
се тиче самога центра, па се зими 
боримо кад напада снег. Пре тога 
све завршимо, да обезбедимо за 
зиму што се тиче хране и основ-
них потрепштина. Пут је мака-

дам и зими је тежак за одржа-
вање. Најстарији син ми креће 
у први разред, а други у предш-
колско. Ја их возим до старе шко-
ле која више не ради, а одатле 
школским превозом до школе у 
центру Љубиша. Проблем је што 
се тај пут зими не одржава - при-
ча Миладин. 

У Доњем Љубишу има више 
породица са малом децом. Мо-
жемо рећи да овај део села има 
будућност и перспективу. Где су 
деца ту је и живот. Међутим, про-
блем су путеви.

-Боримо се како можемо. Храну 
сами производимо, а малина нам 

је основна делатност. Имамо још 
и три краве и око 40 оваца. Сва-
ко ради свој посао. Ја у радиони-
ци, супруга око деце, а родитељи 
се највише баве пољопривредом 
уз нашу помоћ. На селу се може 
живети, једино када би још путеве 
завршили било би идеално - каже 
Миладин. 

Занат уче с колена  
на колено

Он је добро „испекао“ занат од 
свог оца. Што види то и направи: 
судопере, регале, целу кухињу, па 
до кревета и трпезаријских сто-
лова. Чедомир је задужен за пче-

ле, а у последње време и снаја 
Бранка заинтересована је за пче-
ларство и рада је да настави овај 
посао у производњи меда. Чедо 
нам напомиње да има и мали 
рибњак у коме узгаја шарана. 
Има преко 500 комада. У пласте-
ницима гаје паприку, парадајз и 
краставац само за своје потребе. 

Живи се лепо, ал уз доста рада, 
и поранити и „омркнути“. И по-
косити и попластити. Чубрако-
вићи све то стижу, јер су вредни, 
а и навикли су да раде. Стижу и 
унуци, па ће и они наставити... 
ваљда. 

Мирослав Весовић 

ЉУДИ СА ЗЛАТИБОРА, ЧАСНИ, ВРЕДНИ И ПОШТЕНИ, СТОЧАРИ, ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ, 
ПЧЕЛАРИ, ДРВОДЕЉЕ, НАВИКЛИ ДА НА РАДУ И ОСВАНУ И ОМРКНУ

Чубраковићи из Доњег Љубиша

Богата трпеза домаће хранеТеенутно у тору има око 40 оваца

Живи се лепо, ал уз доста рада, породица Чубраковић
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ПРОФЕСОР РАДАН ЏОДИЋ (1952 - 2020)

Бити и на 
страшном 

месту 
постојати!

Витез се бива рођењем и никако другачије. Та искра запали се и 
јача одрастањем, а забљесне у тренуцима када треба „на страш-
ном месту постојати“. А има ли страшнијег места од оног на ком 

стојиш када одлучујеш о људској судбини, о спасу живота? Такво место 
је и операциона сала за коју се давно од-
лучио, или био изабран, професор др Ра-
дан Џодић. 

Професор Радан Џодић (1952.), кажу 
његови пацијенти, боље је давао дијагно-
зе својим прстима него било који апарат. 
Медицински факултет завршио је 1978. 
године, а редовни професор онколошке 
хирургије постао је 2005.  Од 2009. годи-
не био је шеф последипломске Катедре 
за онкологију на Медицинском факулте-
ту у Београду. На Европској школи онколо-
гије изабран је 2017. године за професора 
хирургије рака дојке, меланома и хирур-
гије главе и врата. Предавао је по позиву 
на више универзитета у Француској, Ја-
пану, Русији, Грчкој, Италији, Казахстану, 
Хрватској, Кини, Румунији и другим уни-
верзитетским центрима у свету. Запажен 
као предан и одан позиву,  постао је и пот-
председник Светске федерације онколош-
ких хирушких удружења, а објавио је око двеста радова у домаћим и 
страним часописима. Усавршавао се у Француској и Јапану, а током свог 
радног века урадио је више од 10.000 операција. За свој дугогодишњи 

и свестрани научни, стручни и наставни рад је добио многа признања, 
и домаћа и страна.

Добитник је, поред осталих признања, и Награде града Београда за 
медицину, признања „Капетан Миша Анастасијевић“, Ордена Витеза ака-

демске палме и Ордена Официра реда Ака-
демске палме Републике Француске, Златне 
медаље Евроазијског конгреса за туморе гла-
ве и врата у Казахстану, као и Хипократове 
награде Америчког биографског института.

Године 2016, на Видовданским свеча-
ностима, Општина Чајетина професору 
Џодићу доделила је плакету „Видовдански 
витез“. Остале су у сећању речи које је тада 
изговорио професор Џодић:

„Хирургија је витешко, екстремно озбиљ-
но и честито занимање и драго ми је да на-
града долази из мог краја. То је орден вите-
за за моју Голију, испод које је направљена 
прва српска држава, као и признање свим 
честитим хирурзима, који су заправо ви-
тезови.“

На жалост, и витезови су само смртна 
бића. Оболевши од болести с којом је свих 
година рада укрштао свој мач, битку је изгу-
био у јуну ове године. Али, витези не одлазе 

тек тако у вечиту ноћ. Они само прелазе у неки други свет где разбијају 
тмину својим племенитим записом. За овоземаљски труд – слава му и 
хвала. М.Ранковић Луковић

IN MEMORIAM

Велики човек,  
лекар светског гласа

-У име општине Чајетина и у своје лично име 
родбини, колегама и пријатељима цењеног док-
тора Џодића, великог човека и лекара светског 
гласа, изражавам најдубље саучешће. Ово је не-
надокнадив губитак како за Србију тако и за це-
локупно човечанство.

Ми на Златибору памтићемо доктора као јед-
ног од добитника нашег највећег признања „Ви-
довдански витез“, што он у ствари својим живо-
том и јесте био. То је био човек који нам је свима 
вратио веру у живот, људе и лекарску струку.

Вечно почивајте у миру и нека Вам је вечна 
слава драги професоре Џодићу - стоји у телегра-
му саучешћа који је упутио Милан Стаматовић, 
председник Општине Чајетина.

Општина Чајетина je 2016 професору Џодићу доделила је плакету „Видовдански витез“
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У Великој сали Општине 
Чајетина одржана је три-
бина на којој су предста-

вљени резултата мерења кон-
центрације полена у ваздуху 
на Златибору у току 2019. годи-
не.  На трибини је посебно на-
значено да Агенција за заштиту 
животне средине, као и до сада, 
препоручује нашу планину као 
једно од здравих места за бора-
вак особама склоним поленс-
ким алергијама. 

Према резултатима који су 
представљени на овом скупу, у 
току прошле године највећа днев-
на вредност концентрације поле-
на на Златибору била је 162 по-
ленова зрна док је, на пример, у 
Београду та вредност износила 
925.  Због тога Агенција за зашти-
ту животне средине често упућује 
грађане из свих крајева Србије да 
одмор проводе на Златибору.

На Златибору нема 
високих концентрација 

полена

-Златибор дефинитивно јесте 
погодна локација за особе које 
су алергичне на све полене. Та 

специфична клима коју смо већ 
сви упознали, и ми који дола-
зимо и ви који овде живите, са 
росним кишама, влагом,  ружа 
ветрова која је карактеристична 
за овај предео, утичу да полена 
нема у високим концентрација-
ма. За алергичне особе то је иде-
ална атмосфера за одмор - рекла 

је на трибини Мирјана Митро-
вић из Агенције за заштиту жи-
вотне средине.

Сви они који имају проблема 
са алергијама, саветује Митро-
вићева, треба да избегавају да 
буду у преподневним сатима у 
природи, кад је концентрација 
полена највећа, да не суше веш 
на отвореном, као и да оперу 
косу и промене одећу по уласку 
у кућу како се полен не би за-
држао.

Мери се концентрација 
26 алергених врста 

полена

Према ономе што је речено на 
овом скупу, на Златибору се од 
2013. године мери концентра-
ција 26 алергених врста полена  
и седму годину презентују се 
резултати мерења концентра-
ције полена. Узорковање вазду-
ха спроведено је у периоду од 

15. априла до 4. новембра. Са-
купљено су 203 дневнa узорка 
који су обрађени, припремље-
ни за анализу и анализирани 
од стране европски сертифико-
ваних особа.

-Резултати мерења за ових 
седам година показују мали по-
раст концентрације полена тра-
ва и савет је да се у периоду као 
што је овај, траве на време по-
косе а то је, уствари, кошење 
пре цветања што такође важи и 
за амброзију као један инвази-
ван коров. У пролеће, када крећу 
полени дрвећа, највећи алерге-
ни потенцијал  има полен бре-
зе, па људима саветујемо да се 
из места где је та вредност у пре-
кограничним концентрацијама 
преселе, односно врате у Београд 
када бреза крене на Златибору 
-  каже Мирјана Митровић  из   
Агенције за заштиту животне 
средине.  

ТРИБИНА О АЛЕРГЕНИМ ПОЛЕНИМА У ВЕЛИКОЈ САЛИ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА

Златибор, здраво место  
за живот особама које пате 

од поленских алергија
Сви они који имају проблема са алергијама, саветује Митровићева, треба да избегавају да буду 

у преподневним сатима у природи, кад је концентрација полена највећа, да не суше веш на 
отвореном, као и да оперу косу и промене одећу по уласку у кућу како се полен не би задржао

Ружа ветрова која је карактеристична 
за овај предео, утичe да полена нема 

у високим концентрацијама, то је 
идеална атмосфера за одмор - рекла 

је на трибини Мирјана Митровић
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Традиционална манифе-
стација „Деца међу нар-
цисима“ одржана је у 

Дому културе у Чајетини, a до-
дељене су награде за најбоље 
на литерарном конкурсу. Са де-
цом су се дружили гости фести-
вала, дечји песници Љубивоје 
Ршумовић, Мирјана Ранковић 

Луковић, кум фестивала Тоде 
Николетић и гост изненађења 
Андрија Милошевић.

Дечија граја и стихови поезије 
за децу испунили су Дом култу-
ре на овогодишњој манифеста-
цији „Деца међу нарцисима“. 
На литерарни конкурс укупно је 
стигло око 340 радова, награђе-

но је 27 а прва места у катего-
ријама прозе и поезије за ниже 
и више разреде освојили су Нађа 
Пајкић,  4/5 ОШ „Никола Тесла“ 
Београд, Марија Јеремић, 6/2 ОШ 
„Миле Дубљевић“ Лајковац, На-
талија Вељковић, 4/2 ОШ „3. ок-
тобар“ Бор, Филип Митковић, 7/2 
ОШ „Васа Чарапић“ Бели Поток. 

Девет тема за конкурс одредио 
је кум фестивала дечији песник 
Тоде Николетић.

Кад деца дођу  
у походе

-Лепа места могу бити још 
лепша ако им деца долазе у по-
ходе. Ово што се догодило у Чаје-

У ЧАЈЕТИНИ ОДРЖАНА МАНИФЕСТАЦИЈА „ДЕЦА МЕЂУ НАРЦИСИМА“ 

Дом културе пун дечје 
граје и стихова

Са децом су се дружили гости фестивала дечји песници Љубивоје Ршумовић, Мирјана 
Ранковић Луковић, кум фестивала Тоде Николетић и гост изненађења Андрија Милошевић
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У ЧАЈЕТИНИ ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА „МЕДВЕД РАЈКО 
И ПЧЕЛА ДАРКО” ГЛУМЦА АНДРИЈЕ МИЛОШЕВИЋА

У крајевима где се 
деца више играју!

По завршетку програма, популарни глумац се 
дружио са децом, сликао, и потписивао књиге,  

а о боравку у Чајетини снимио је материјал  
за његову нову емисију

Гост фестивала «Деца међу 
нарцисима» овог јуна био је 

глумац Андрија Милошевић, 
који је у чајетинском Дому кул-
туре представио своју књигу за 
децу «Медвед Рајко и пчела 
Дарко».

Окупљена деца у Дому 
културе у Чајетини са оду-
шевљењем су дочекала попу-
ларног глумца. Милошевић,  
који је најмлађима познат 
са ТВ екрана или друштве-

них мрежа прочитао је песму 
«Медвед Рајкo и пчела Дарко», 
коју су деца дочекала апла-
узом и радошћу.

Пријатељ и друг деце
-Кад дођем, онда деца не 

гледају, не виде Андрију Ми-
лошевића, него њиховог дру-
га. Поред писаца, од људи који 
су јавне личности са било как-
вим утицајем, ја сам једини чо-
век који се на тај начин обраћа 
деци. То је вероватно нешто 
што је утицало да се они вежу 
за менe. Жалосно је што сам 
то само ја, али шта да ради-
мо, боље један него ниједан 
- у свом стилу рекао је Мило-
шевић. 

Он је деци награђеној на ма-
нифестацији “Деца међу нар-

цисима”, заједно са кумом и 
гостима фестивала међу који-
ма је и Љубивоје Ршумовић, по-
делио поклоне. Милошевић је 
признао да је управо Ршумовић 
један од дечјих писаца који је 
највише уитицао на њега. 

-Мени је драго што Ршумо-
вић веома цени ово што сам на-
писао, и самим тим то је мени 
довољна сатисфакција за ово 
што пишем. Људи као Љуби-
воје Ршумовић, они који се баве 
дечијом поезијом и васпита-
вањем деце постали  су ретки, а 
он је један од последњих леген-
дарних писаца за децу. Кад год 
негде идем, зовем га да дође, 
јер ме он некад искритикује, не-
кад ме похвали, али све што ми 
каже изузетно позитивно утиче 
на мене - каже Милошевић.

У граду се живи брзо, 
овде мало другачије
Познати глумац афирмисао 

се у последњих 15-так година, 
углавном кроз улоге у хумо-
ристичким серијама, а сматра 
да људи из брдско - планин-
ских предела и руралних краје-
ва имају посебан дух.

-У брдско - планинским 
крајевима је васпитање друга-
чије него у граду или можда 
људи имају више времена да се 
баве тиме. У граду је све брзо, 
људи брзо раде, брзо живе, 
деца су  све више сама, или са 
дадиљама, или са телевизором, 
што је најгоре што се може де-
сити. У овим крајевима се деца 
више играју, а дете у граду нема 
где да изађе - каже Милошевић.

По завршетку програма, по-
пуларни глумац се дружио са 
децом, сликао, и потписивао 
књиге, а о боравку у Чајетини 
снимио је материјал за његову 
нову емисију.

Андрија Милошевић

тини је пењање на Олимп ли-
терарног стваралаштва и што 
је најважније, ново цветање и 
смислу културе, одговорности 
према деци и стумилације. Чо-
век ако не ствара, није ништа, 
између осталог, а најважније ст-
варање је управо то где дух до-
лази до изражаја, где долази она 
посебност коју човек носи у себи 
и своје унутрашње пориве - каже 
дечији песник Тоде Николетић.

Организатори су задовољни 
посетом, а значај манифеста-
ције је велики, нарочито јер се 
одржава у мањем месту.

-Од почетка, када је Михајло 
Ћуповић осмислио овај фести-
вал, захваљујући познанству 
са многим другим песницима, 
они су долазећи овде наводи-
ли људе да дођу, да виде први 
пут песнике који живе у њихо-
вим читанкама и овако ужи-
во. Надам се да ће овај фести-
вал трајати дуго, дуго, треба га 
неговати. Чајетина је овог дана 
центар једног великог култур-
ног дешавања, а то значи мно-
го и родитељима и деци - каже 
завичајни песник Мирјана Ран-
ковић Луковић. 

Децу окупља поезија
Нову генерацију, а и оне који 

су на његовом стваралаштву 
одрасли, забавили су стихо-
ви Љубивоја Ршумовића. Про-
слављени аутор нагласио је да су 
овакви догађају важни јер подс-
тичу дечију креативност.

-Децу окупља поезија. Не 

само поезија, него и песници. 
Деца воле поезију коју пише ова 
генерација сад после Душка Ра-
довића. То је заправо поезија 
која афирмише игру као импе-
ратив, императив детињства. 
Деца инстинктивно то осећају, 
да је та поезија која измишља 
свог песника, њихова поезија - 
рекао је Ршумовић. 

Гост изненађења био је глу-
мац Андрија Милошевић који 
се дружио са децом и предста-
вио своју књигу „Медвед Рајко 
и пчела Дарко“.

-Обожавам да се дружим са 
децом, то ми је нешто најмилије, 
све друге манифестације су ми 
досадне. Занимљиве су ми ове 
које имају везе с децом, које по-
пуларишу децу, посебно данас 
када је била пуна сала и деца су 
помно пратила дешавања. Је-
динствена прилика када децу 
мотивишемо да се баве правим 
стварима, заборављеним пра-
вим стварима, да испоље своју 
креативност, васпитање, памет 
а не оно што 99 посто времана 
гледају на телевизији - каже Ми-
лошевић. 

Ове године манифестација 
„Деца међу нарцисима“ одржа-
на су у јуну уместо у мају због 
епидемије корона вируса, а сви 
аутори награђених радова доби-
ли су књиге гостију фестивала, 
као и поклон ваучере од спонзо-
ра и улазнице у забавне паркове 
на Златибору. Након доделе на-
града организован је коктел за 
учеснике у Дино парку.  
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У  Дому културе у Чајетини, 
Драмски студио „Бистричак“ 
је 11. јуна премијерно извео 

представу „Тако је то било“. Реч је  о 
монолозима Чехова, Олбија, Симо-
вића и Радовића као и сценама из 
Молијерове комедије „Учене жене“  
у адаптацији и режији  Биљане 
Здравковић.  Улоге су поверене: Та-
мари Деспић, Вуку Здравковићу, Сари 
Александрић, Јовани Мишић, Нађи 
Радибратовић, Алекси Луковићу и 
Тањи Шућуровић.

Некада најмлађа, данас већ група 
одраслих чланова Дечјег драмског 
студија „Бистричак“ овом се пред-
ставом опростила од свог уметнич-
ког руководиоца. Наиме, због обаве-
за које их очекују на факултету, неће 
више моћи да у свом родном месту  
буду део овог дивног тима у којем су 
одрастали. Биљана Здравковић, глу-
мица ужичког Народног позоришта 
која је водила ову групу више од 10 го-
дина, има све разлоге да буде понос-
на на резултате свог менторског рада.

Круна заједничког рада
-Ово је круна нашег заједничког 

рада. Молијер, Шекспир…, то се, ре-
цимо, на академији ради на трећој 
и  четвртој години, то је најтежи део 
, увек је огромна трема, велики рад, 
велики залогај. Ми смо на овом ко-
маду конкретно радили од септем-
бра па смо направили једну велику 

паузу због пандемије, али  смо се на-
шли чим су се стекли услови, полови-
ном маја, и за непуних месец дана, 
са неких десетак, дванаест проба, све 
смо скоцкали. У њих сам веровала, 
уопште нисам имала никакав про-
блем - истакла је Здравковићева.     

Рад у „Бистричку“ кроз мноштво 
разних улога којима су дорастале, на-
вео је Јовану Мишић и Тамару Дес-
пић да пожеле да наставе тим путем, 
тако да ће се окушати на  Академији 
уметности. Уверљивост Тамарине 
глуме ни овога пута није оставила 
публику без одговора.

- Чајетина јесте мој дом, и то су 
моји људи па је и  мало већа трема 
пред њима зато што знам да ме сви 
знају и да ћу њихове коментаре пам-
тити. Биће је и на Академији, али се 
надам да ће све бити добро - рекла 
је Тамара.

Након свих ових година, свако од 
њих ће у себи понети лепе успомене.

- Искерно, понећу у успомени 
прво дружење, то никада нећу за-
боравити. Понећу искуство које сам 
добила овде, сву публику коју смо 
успели да насмејемо, све представе 
које смо радили… - рекла је Јована 
Мишић, а лепе успомене, како каже, 
понеће и Сара Александрић. 

-Сваки део ове сцене, сваког лика 
ћу се сећати. Овде су се смењивали 
разни глумци, што мали што вели-
ки и стварно – све ће ми остати у 
сећању - каже Сара.

Добре реакције  
публике

О раду на Молијеровом тексту 
који је веома захтеван јер је рађен 
у стиху, млади „Бистричци“ кажу:

-Ја иначе у животу нисам нешто 

романтичан, како да  кажем; сада 
сам морао то да будем… Не знам,   
вежбао сам, пробао сам да се што 
више занесем у емоције, на крају је 
испало, надам се, добро - открио је 
тајну успеха  Алекса Луковић.

Да је требало поприлично труда 
потврдила је и Нађа Радибратовић.

-Било је са једне стране лакше, а 
са друге теже. Лакше је у смислу да 
се текст лако научи управо зато јер 
је у стиху, али је теже било то што 
смо морали да научимо да текст не 
рецитујемо него да изговарамо као 
свакодневни говор - каже она. 

У овој групи је и Вук Здравко-
вић који је за овај комад бирао 
музику. Иако су монолози обухва-
тали и драму и комедију, весела 
џез секвенца која је секла глумач-
ке деонице се изврсно уклопила у 
целокупну причу.  Као син „Бист-
ричковог“ уметничког руководио-
ца, на рад са мајком који траје већ 
дужи низ година Вук гледа не-
пристрасно.

-На глуми смо сви једнаки. Нема 
везе да ли сам ја син или нисам, сви 
смо једнаки овде.

Реакције публике на одабир тек-
стова и глуму и овога пута  су биле 
изузетно добре. Ова аматерска глу-
мачка група се кроз њихове реак-
ције десет година  брусила, и синоћ 
засијала пуним сјајем.

 Мирјана Ранковић Луковић

ПРЕДСТАВА „ТАКО ЈЕ ТО БИЛО” ДС „БИСТРИЧАК” ЗА ОПРОШТАЈ ОД УМЕТНИЧКОГ РУКОВОДИОЦА

Памте сваки део сцене, сваку 
представу, сваки лик!

Биљана Здравковић, глумица ужичког Народног позоришта која је водила ову групу више од  
10 година, има све разлоге да буде поносна на резултате свог менторског рада

Удружење „Life redesign“  осму годину заредом ор-
ганизовало је на Боровој Глави, у „Галерији Божи-
дара Ковачевића“, дечији камп. Овогодишњи камп 
трајао је осам дана, а према речима руководио-
ца, Неде Питулић, углавном је окупио досадашње 
учеснике, као и њихову млађу браћу и сестре.

–Дечаци су нам увек у мањини, њих је троји-
ца, а остатак екипе су девојчице. Некада је било и 
до 25-оро малишана, сада их је било петнаестак… 
Према нашем плану, јутру после устајања радили 
смо јогу, јутарње разгибавање, после тога следи до-
ручак, па рад у атељеу. Затим смо имали шетњу, а 
ових дана на руку нам је ишло лепо време. Има-

мо биоскоп, друштвене игре, као и поподневне из-
лете. То за децу уме да буде озбиљна акција, нпр. 
ишли смо до Доброселице, где смо обишли шко-

лу, цркву. Нису видели медведа, па су били мало 
тужни, али су били узбуђени јер су имали и акцију 
тражења блага – каже Неда Питулић.

Међу учесницима кампа су и деца која су ви-
шегодишњи посетиоци атељеа на Боровој Глави, 
а Тара Елез имала је прилику да свих осам годи-
на, колико се камп одржава, буде један од њего-
вих чланова.

–Лепо је дружење овде, идемо у атеље сваког 
дана, шетамо по природи… Обилазимо много за-
нимљаивих места и то је оно због чега се неки од 
нас сваке године враћају овде на Златибор - каже 
Тара.

Дечји камп на Боровој Глави по осми пут
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Планинарско друштво „Александар Џавовић“ 
oрганизовало је у недељу 14. јуна, преде-
лима Златибора, Меморијалну шетњу 

дугу 12 километара. Позиву са Златибора 
на ову меморијалну шетњу одазвало се  
12 планинарских друштава из Србије и 
региона, међу којима су били “Љеско-
вац“ Прибој, „Ера“ Ужице, „Сунчеви-
ца“ Ариље, „Маглеш“ Ваљево, „Маљен“ 
Пожега, „Ћира“ Лајковац, „Тара“ Бајина 
Башта, „Солац“ Вишеград, „Вихор“ Рудо 
и дуги. Планинари су кренули од места 
званог Колевка а затим се низ кањон спус-

тили  до укључења на пут који води до манастира 
Увац. Након краће паузе због врућине и тежи-

не терена,  део планинара се вратио путем 
до планинарског дома а остали су наста-

вили пешачење током ког је савлада-
на висинска разлика од око 800 мета-
ра. Од самог манастира уз обележену 
планинарску стазу планинари су мог-
ли да уживају у једном од најекстрем-

нијих предела Златибора. У овој групи, 
у којој је владала приметна генерацијска 

разлика, где је најмлађи учесник имао тек 
седам а најстарији више од 80 година, по-

казало се како један овакав догађај успева да 
споји људе истог интересовања. После успона уз сам 

кањон Увца и доласка у планинарски дом на Орлићу 
(1200м), планинаре је чекало освежење и ручак где су 
додељене и захвалнице, као још један  вид пажње за 
добру сарадњу планинарских друштава којих је на овој 
манифестацији сваке године све више, као и људи за-
интересованих за овакве акције. Јаке утиске, како су на 
растанку рекли неки од учесника, оставила је сама тра-
са и предели, као и организација која је била на висо-
ком нивоу.

-Ова планинарска акција је изведена успешно и без-
бедно. Имали смо око 120 учесника на траси, од којих 
је пет било из Републике Српске. Показали смо да и у 
летњим и зимским условима можемо да окупимо ве-
лики број људи иако смо младо планинарско друштво 
- истакао је Деспота Џавовић из ПД „Александар Џаво-
вић“ . Давид Колаковић

ПЛАНИНАРСКО ДРУШТВО „АЛЕКСАНДАР ЏАВОВИЋ” 
ОРГАНИЗОВАЛО МЕМОРИЈАЛНУ ШЕТЊУ  

ДУГУ 12 КИЛОМЕТАРА

Планинари из Србије  
на најлепшим  

пределима  
Златибора

Позиву 
са Златибора на 

ову меморијалну шетњу 
одазвало се  12 планинарских 
друштава из Србије и региона, 

међу којима су били “Љесковац“ 
Прибој, „Ера“ Ужице, „Сунчевица“ 

Ариље, „Маглеш“ Ваљево, „Маљен“ 
Пожега, „Ћира“ Лајковац, „Тара“ 

Бајина Башта, „Солац“ 
Вишеград, „Вихор“ 

Рудо и дуги
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У Чајетини су током јуна, у две етапе, одржане 
Спортске игре младих Србије. Победе на овим 
играма и пласман на државно финале у Београ-

ду оствариле су екипе «Kомплет лепиња” из Чајети-
не у фудбалу, “Ере с онога света” из Ужица у баскету, 
“Тара” из Бајине Баште у одбојци и екипа одељења 
IV1 из ОШ „Димитрије Туцовић“ Чајетина у игри “из-
међу две ватре”, а у индивидуалним Дарко Петровић 
из Ужица у тенису, Бобан Росић, Вукашин Вилотијевић 
и Јована Аћимовић у шаху, Никола Радишић и Јована 
Аћимовић у стоном тенису. 

Свечано отварање и сва надметања осим фудба-
ла,  због кише, одржани су у дворани Спортског цен-
тра Чајетина. Због актуелне ситуације са корона ви-
русом, на улазу у спортски центар и такмичарима и 
публици мерена је температура, а уз дезинфекцију 
руку подељене су и маске. 

У истинском спортском духу
Пре почетка такмичења одржана је свечаност от-

варања а запаљен је и пламен Спортских игара мла-
дих. Организатори су се захвалили општини Чајетина, 
Спортском савезу Чајетина и Спортском центру Чаје-
тина за сарадњу и партнерство у организацији најма-
совније спортске манифестације за децу основних 
школа у Европи. Заклетву пријатељства у име свих 
спортиста положила је Јована Аћимовић, која је ост-
варила победу у шаху. 

-У име свих такмичара, обећавам да ћемо учество-
вати у Спортским играма младих поштујући спортска 
начела и правила спортске игре. У истинском спорт-
ском духу кроз славу пријатељства, толеранције, фер 
плеја, спорта… Борићемо се да победи другарство! - 
гласи ова заклетва младих спортиста.

У фудбалу је улогу фаворита оправдала екипа 
“Комплет лепиња”, која је тријумфовала и прошле 
године. Чланови пионирске селекције ФК “Злати-
бор” остварили су три победе на турниру и освојили 
прво место. У финалу су савладали екипу “Дриблери 
ноћи” из Чајетине, док је треће место освојила Бајина 

У ЧАЈЕТИНИ ОДРЖАНЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ МЛАДИХ

Фестивал спорта, игре и радости  
на Златибору

После оваквих турнира 
широм Србије, победници 

ће се пласирани на државно 
финале у Београд, одакле 

ће најуспешнији такмичари 
изборити пут у Сплит 
на регионално финале 

такмичења
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Башта. За победничку екипу играли су: Огњен Ради-
шић, Борис Вукомановић, Вук Луковић, Сава Јеремић, 
Милош Браловић, Алекса Марјановић, Лука Младе-
новић, Марко Лечић, Вељко Гордић.

У кошарци најбољи Ужичани
Турнир у уличној кошарци окупио је 10 екипа, а  

најбоље су биле екипе из Ужица. Након интересант-
них баскеташких окршаја дечака од девет до 15 го-
дина, до трећег места стигла је екипа “Четири џедаја” 
из Прибоја, док је у ужичком финалу између клуп-
ских другова екипа “Ере с онога света” победила еки-
пу “Врелаши” резултатом 11:5,  те су до првог мес-
та стигли Михајило Дабић, Вук Василијевић, Богдан 
Миловановић и Матија Којадиновић, а водио их је 
тренер Драган Панић.

У одбојци, у којој су се надметале само девојчи-
це, надмоћне су биле екипе из Бајине Баште које су 
освојиле прва два места. Победа и пласман у Београд 
припали су екипи “Тара” за коју су играле Наташа 
Мијаиловић, Јелена Петровић, Јана Труфуновић, Јеле-
на Бошковић, Крстина Митровић, Ана Ђерић, Ана Хо-
лендер, Кристина Божић, Ана Ракић, Милица Јанко-
вић, Иконија Ковачевић, Слађана Митровић. Домаће 
екипе из Чајетине заузеле су треће и четврто место.

Традиционално, једно од најзанимљивијих такми-
чења на СИМ је “између две ватре” у којима су пра-
во учешћа имали школарци 2009. годишта и млађи, 
у мешовитим екипама. До победе после велике бор-
бе стигло је одељење IV1 група А ОШ „Димитрије Ту-
цовић“ из Чајетине за коју су играли Ђорђе Грујовић, 
Марко Милићевић, Новак Ђуровић, Вук Младеновић, 
Милан Радибратовић, Лара Веланац, Софија Спасенић, 
Андријана Љубојевић, Огњен Рајовић, са учитељицом 
Анком Џамбасовић.

Позната спортска лица пратила 
младе спортисте

Овогодишње СИМ у Чајетини испратила су и по-
зната спортска лица, па је селекторка женске кошар-
кашке репрезентације Марина Маљковић додели-
ла дипломе најбољима у уличној кошарци. Турнир 
у фудбалу који је одржан у новом парку испратио је 
прослављени фудбалски стручњак Милован Рајевац.

Прва етапа овогодишњег циклуса Спортских иг-

ара младих у Чајетини одржана је 4. јуна. Турнир у 
тенису одигран је на теренима „Спрингс“ у Гајевима, 
а најуспешнији је био Дарко Петровић из Ужица, који 
је у финалу са 6:1 победио прошлогодишњег освајача 
првог места, Вука Бијељанина.

У шаху је у 2005. годишту најуспешнији код дечака 
био Бобан Росић, који је у финалу савладао Драгана 
Јанковића, а трећепласирани је био Ранко Стојановић. 
Код дечака у 2009. годишту Вукашин Вилотијевић је 
заузео прво место, испред Вука Средојевића и Вука 
Пенезића. У истом годишту код девојчица славила је 
Јована Аћимовић, док је друго место припало Искри 
Гавовић. У стоном тенису код девојчица су славиле 

Јована Гудурић у 2005. и Марта Гудурић у 2008. го-
дишту, док су код дечака најуспешнији били Никола 
Радишић у 2005. и Урош Стојановић у 2008. годишту.

Да подсетимо, Спортске игре младих су такми-
чење за основце која се већ седам година, а три го-
дине узастопно у општини Чајетина, одржавају у гра-
довима бивше Југославије. Након оваквих турнира 
широм Србије, победници ће се пласирани на држав-
но финале у Београд, одакле ће најуспешнији такми-
чари изборити пут у Сплит на регионално финале 
такмичења које подржавају бројни позанти спорти-
сти попут Немање Матића, Луке Модрића, Предрага 
Мијатовића…  
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ПОБЕДНИЦИ И У ЕКИПНОЈ И У ПОЈЕДИНАЧНОЈ КОНКУРЕНЦИЈИ

СК „Звезда” са Златибора најбољи 
смучарски клуб у Србији 

Смучарски клуб “Звезда” са Златибора и ове 
године је најбољи смучарски клуб Србије 
како у појединачној тако и у екипној конку-

ренцији. Међу клубовима, СК “Звезда” је на так-
мичењима која су бодована за пласман освојио 
711 бодова, а затим следи СК “Златибор” са 226, 
СК “Ревуша” (Сјеница) 77 и “Миџор” (Пирот) 13.

У појединачној конкуренцији такмичари СК 
“Звезда” имали су прво место у десет категорија, 

друго место у пет категорија као и два трећа мес-
та. У сениорској конкуренцији прво место су 
освојили Ања Илић и Милош Милосављевић.

Председница СК “Звезда” Мина Илић је за 
zlatibor.tv изјавила да је ово велики успех за клуб 
који ће тешко бити надмашен. Сада следе припре-
ме за летњу сезону. Овог лета СК “Звезда” ће орга-
низовати такмичења на Златибору и у Београду.

Златиборска публика имаће прилику да 25. и 

26. августа прати „Звезда куп“, када су на програ-
му две ски – рол трке (Јабланица и Семгењево). 
Потом клуб организује такмичење у Београду 20. 
и 21.септембра.

Такмичари СК “Звезда” ће поред Златибора 
и Београда учествовати на ФИС такмичењима у 
Македонији и Грчкој, где ће се поред Ање Илић 
и Милоша Милосављевића такмичити и подмла-
дак клуба. Самир Аслани

У Карате клубу “Рујно” на Златибору, као последња активност клуба 
пре летње паузе, одржани су испити за ученичка звања (kyu звање). Ово 
је седми пут по реду да клуб организје испите који су овог пута одржани 
23. јуна у ТРК „Wai Tai“ на Златибору. Од више од педесет чланова клуба, 

испиту су приступила 22 кандидата, који су задовољила све критеријуме 
и успешно положили за нова звања. После полагања испита проглашени 
су најуспешнији спортисти за сезону 2019/2020, а потом су као поклон 
клуба свим члановима подељене клупске мајице.

Каратисти „Рујна” испитом за ученичка звања завршили сезону
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Први спортски клуб са подручја општине Чајетина који је обезбедио   учешће 
у једном регионалном, међународном такмичењу је кошаркашки клуб “Зла-
тибор” који је на  основу  пласмана у протеклом првенству   Кошаркашке лиге 
Србије обезбедио учешће у првенству АБА 2 Лиге. Србију ће поред “Златибора” 

у овом регионалном такмичењу предстаљати   и екипа “Слободе” из Ужица, 
тако да ће познати ривали  имати и међусобне сусрете и у овом такмичењу.

Кошаркашки клуб “Златибор” до сада је за  нову сезону договорио сарадњу 
са Златком Јовановићем и Александром  Чабрилом.
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Овогодишњи „Рели Голд Гондола“ који је на Злати-
бору одржан 26. и 27. јуна обележио је двојац АСУ 
Мачкат Рејсинга, Лазар Миловановић и Дејан Голић. 
Они су остварили победе у класи 4 у Националном 
шампионату и у бодовању за Међународни шампи-
онат. Укупни победник у бодовању за Национални 
шамионат такође је двојац Мачкат Рејсинга.

Представници Чајетине, екипа АСУ Златибор, у 
саставу Дејан Јованетић и Давид Жунић, заузела 
је друго место у конкуренцији Застава Југо 55. По-
бедници су били Ненад Филиповић и Татјана Ми-
лошевић (АСК РИД Спорт), а треће место припало 
је Александру Аничићу и Николи Недићу (Рејсинг 
Тим Авако).

Друго место у класи 4 у оба ова пласманска бо-
довања заузели су Никола Јовић и Сања Новаковић 
(КМ Рејсинг Тим), а треће Горан Рабасовић и Милан 
Јанић (РИД Спорт).

Победници класе 3 су такође возачи Мачката, 
Дејан Крчевинац и Жељко Милутиновић. У класи 
2 славили су Дејан Пејић и Душан Ђоковић, испред 

Тома Никитовића и Марка Милановића (АСК Шам-
пион) одн. Горана Нешића и Луке Которчевића (АСУ 
Рејсинг Трајб).

Такмичење је, по општем мишљењу, било веома 
захтевно, о чему сведоћи и чињеница да је осам по-
сада одустало током трке. Временски услови су пос-
лужили возаче, с обзиром да је киша падала само у 
периоду од последњег сервиса до победничке це-
ремоније.

Кошаркаши „Златибора” у АБА 2 Лиги

АТРАКТИВНИ И ЗАХТЕВНИ БРЗИНСКИ ИСПИТИ НА ЗЛАТИБОРСКИМ СТАЗАМА

Миловановић и Голић одбележили  
„Рели Голд Гондола”
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Фудбалери “Златибора” пласирали су се у Супер лигу Србије и следеће     
сезоне такмичиће се у највишем рангу српског фудбала, у друштву   
“Црвене  звезде”, “Партизана”, “Војводине”,” Радничког” и осталих  

суперлигаша. Ово је историјски успех и најбољи резултат у историји   клуба 
који је основан давне 1945. године.

“Златибор” је остварио четири победе у четири утакмице које су игра-
не у наставку, односно на завршетку првенства у прволигашкој конкурен-
цији. Екипа са Златибора савладала је најпре “Жарково” у 
Београду, затим  “Трајал” на Златибору, а у дербију 
сезоне и “Колубару» у Лазаревцу са 2:1. У по-
следњем колу, “Златибор” је у слављеничкој 
атмосфери победио екипу “Будућности» 
из Добановаца са 3:0 и на најлепши на-
чин обележио и прославио улазак у 
Супер лигу.

Славље на „Швајцарији”
На последњој утакмици сезоне, 

први гол био је уствари аутогол игра-
ча  “Будућности”, а са два гола у другом 
полувремену утакмицу је решио   играч 
“Златибора” Вукић. Звуци труба уз бакље и 
велики број најмлађих   играча и навијача “Зла-
тибора” на трибинама дали су посебан значај овом    
историјском догађају на популарној”Швајцарији”.                    

После кошаркаша, и Фудбалски клуб “Златибор” остварио је велики  ус-
пех и показао да је Чајетина истинска спортска средина која сада већ има    
клубове у најквалитетнијим такмичењима  наше земље, а сем тога клубо-
ви из наше општине учестоваће и у регионалним, односно међународним     
такмичењима.

Дрес “Златибора” у  протеклој  сезони носили су: Милош Рнић, Марко Ста-
илковић, Милан Јездимировић, Милан Илић, Немања Анђелковић, Стефан 
Тодоровић, Раде Глишовић, Никола Недељковић, Данило Дашић, Ифет Ђа-
ковац, Урош Стаменић, Никола Стојановић, Лука Ђокић, Милош Станковић, 
Немања Крушевац, Милан Ђокић, Стефан Вукић, Сретен Радовић, Божидар 

Бујша и Данило Брацановић. У   конкуренцији су били и омладинци: Лука 
Деспић, Александар Његуш и Стефан Шкодрић. У јесењем делу  првенства, 
односно  на полусезони, из  Златибора  су  отиишли Милош Чупић, Урош Ве-
сић, Урош Вукићевић, Крста Бојић, Петар Јовановић, Хиро Боб  и Максим Ар-
темчук. У стручном  штабу  и протеклој сезони радили су  Горан Здравковић и 
Владе Тодорић. Владимир Росић   био  је  тренер  голмана, Велимир Данило-
вић био је задужен за кондиционе   припреме, доктор екипе био је Божидар 

Нешевић, физиотерапеут Игор Пејић. Као економ клуба радила је 
Милојка Јаџић, организација клуба и администрација били 

су у надлежности  Жељка Даничића и Бранислава 
Златића. О  млађим категоријама бринули  су: 

Бранко Новаковић, Владимир Мудринић, Иван  
Максимовић, Дарко Видић, Дејан Удовичић, 

Срђан Стојановић, коме је у раду помагао 
Радул Симић. Комесар за безбедност био 
је Видоје Полић.

Најбоља одбрана, најмање 
примљених голова

“Златибор” је после 30 одиграних утакми-
ца у првенству освојио 54 бода, остварио 14 

победа, 12  нереших игара и  само четири  пора-
за. Екипа је постигла 34 гола, примила 18, што је и 

најмање у овој конкуренцији. 
Иза овог великог  успеха пре свих стоје тренер Предраг   Риста-

новић и председник  клуба  Вељко Радуловић. Њихов допринос  је   свакако 
највећи  а они су  у својим задужењима,  овим резултатом постигли велики 
успех и велики домет у српском  фудбалу.

“Златибор”  ће  у Супер лиги  као домаћин  играти  на градском стадиону  
у   Ужицу док се на “Швајцарији” не изграде терени и пратећи објекти  који  
задовољавају  суперлигашке  критеријуме. Фудбалери и стручни штаб су  на 
заслуженом одмору а  затим следе припреме за суперлигашку   конкурен-
цију. Према ономе што је већ договорено, «Златибор» ће припремне утак-
мице играти са екипама  “Партизана”, “Спартака”, “Јавора” и “Младости”.

Д. Милојевић

ИСТОРИЈСКИ УСПЕХ ЧАЈЕТИНСКОГ СПОРТА

Фудбалери „Златибора” 
пласирали се у Супер лигу Србије!     

После 
кошаркаша, 

и Фудбалски клуб 
„Златибор” остварио је велики  
успех и показао да је Чајетина 

истинска спортска средина која 
сада већ има клубове  

у најквалитетнијим 
такмичењима  
наше земље


