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Игуман  
Методије:  
Дарованом 
земљишту  
на Златибору 
даћемо  
заслужено  
највиши  
духовни  
и нациoнални 
смисао

Милан  
Стаматовић: 

Заједнички  
ћемо градити,  

Хиландар ће  
учествовати  

са идејним  
предлозима  

и решењима,  
а ми ћемо се  

потрудити  
да потражимо 

спонзоре

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА ПОКЛОНИЛА МАНАСТИРУ  
70 ХЕКТАРА ЗЕМЉИШТА НА ЗЛАТИБОРУ

Комплекс је замишљен као едукативно-духовни центар у коме ће  
деца учити историју, слушати о нашој култури и уметности,  

о важности заштите идентитета, али и природе



2 јул 2022. године

ХИЛАНДАР ДОБИО МЕТОХ НА ЗЛАТНОЈ ПЛАНИНИ

Кућа за сву српску децу
Комплекс је замишљен као едукативно-духовни центар у коме ће  

деца учити историју, слушати о нашој култури и уметности,  
о важности заштите идентитета, али и природе

Општина Чајетина по-
клонила је манастиру 
Хиландар 70 хектара 

земљишта на Златибору. Пр-
ви метох у овом делу Србије 
је круна акције у којој општи-
на помаже обнову манастира, 
а са манастиром и децу са Ко-
сова и Метохије и Хрватске. На 
парцели ће бити изграђен на-
учно-образовни камп, зајед-
ничка кућа за сву српску децу.

„Нека ти не зна љеви-
ца твоја, шта чини десница 
твоја“, управо по овој пору-
ци из Јеванђеља становници 
општине Чајетина година-
ма помажу обнову у пожару 
страдалог манастира Хилан-
дар. Шаљу новац на Све-
ту Гору, о томе не причају, а 
заједно са нашим највећим 
верским и духовним цен-
тром и деци која не одрастају 
у слободи какву уживају њи-
хови вршњаци у Чајетини. Из 
те сарадње родила се идеја о 
заједничкој кући за све њих 
управо на Златибору.

– У последњих десетак годи-
на помагали смо колико је било 
потребно да обнова не стане – 
рекао је за новине председник 
општине Чајетина Милан Ста-
матовић. – То су били износи од 
500 хиљада или милион дина-
ра, понекад и више, како кад. 
Нисмо рачунали колико смо до 

сада дали, више смо водили ра-
чуна о томе колико је то значи-
ло за обнову манастира, давали 
смо када је било најпотребније. 

Представници општине два 
пута годишње иду на  Свету 
Гору са својим мештанима, али 
и привредницима који су дали 
значајне прилоге за обнову ове 

светиње. Сви су доживели ма-
настир као свој други дом и 
духовну кућу. Пријатељство са 
братством довело је до новог 
доброчинства, па су заједно са 
калуђерима помагали су децу 
из српских енклава на Косову 
и Метохији.

– Деца из енклава долазе код 
нас на Златибор – наставио је 
Стаматовић. – Помагали смо и 
децу из Хрватске, из места где 
се теже живи, тамо где живе у 
окружењу као и деца на Косо-
ву и Метохији. Размишљали 
смо о томе, ако већ Хиландар 
учествује у тој хуманитарној 
акцији, да предложимо мана-
стиру да има и своју испоставу 
и своје земљиште на терито-
рији општине Чајетина. 

Хиландарски метох  
на Златибору

А онда је у петак, 8. јула,  
игуману манастира Хилан-
дар, архимандриту Методију,  
уручио одлуку Скупштине 
општине о преносу власништ-
ва над 70 хектара земљишта 
на Златибору, ради пројекта 
изградње Научно-образовног 
центра манастира Хиландар.

Рекао је том приликом да је 
ту идеју препознала и Влада 
Републике Србије, па су напра-
вили први корак и земљиште 
које је у власништву државе, 
које је користио пољопривред-
ни комбинат, пренели на ло-
калну самоуправу, а Чајетина 
је земљу пренела на свету срп-
ску царску лавру.

Парцела је на километар и 
по од урбаног центра Злати-
бора, када се крене према Цр-

Свечано уручење одлуке Скупштине општине о преносу  
власништва над 70 хектара земљишта на Златибору:  

Милан Стаматовић и игуман Методије

Поглед на земљиште које је 
Општина Чајетина поклонила 

манастиру Хиландар

Препуна сала Културног центра
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Председник Општине Чајетина Милан Стамато-
вић у петак, 8. јула, свечано je архимандриту 

Методију, игуману манастира Хиландар, уручио 
одлуку Скупштине општине о преносу власништва 
над 70 хектара земљишта на Златибору за пројекат 
изградње научно-образовних кампова манастира. 
Захваљујући, игуман Методије је даровао златник 
краља Милутина Општини Чајетина.          

Како се обнова манастира Хиландар приво-
ди крају, у једном разговору са представницима 
Општине Чајетина током посете Хиландару, архи-
мандрит Методијe је предложио да на Златибору 
направимо нешто озбиљније, па и дугорочније, да 
то буде један образовно-духовни центар, да са-
беремо српски народ, нашу децу – рекао је пред-
седник Општине Чајетина Милан Стаматовић об-
раћајући се гостима са Свете горе. – Одлука да ово 
земљиште доделимо нашем манастиру је једна од 
најважнијих које смо донели јер је то пројекат који 
нема временско ограничење и под руководством 
наше браће из Хиландара може да траје вековима,                 

Осим Општине Чајетина, наставио је Стамато-
вић, и Влада Србије је учинила добро дело тако 
што је, препознавши јавни интерес, власништво 
над државним земљиштем пренела на општину 
Чајетина а ми данас на манастир Хиландар.                   

Доводећи у контекст значај манастира Хилан-
дар и свега оног од чега данас зависи опстанак 
српског народа, Стаматовић је рекао да ће пут Ср-
бије у будућности одређивати три теме – Косов-
ски завет, однос према Русији, и српска саборност. 
Општина Чајетина је као мала самоуправа на ова 

три поља учинили колико је могла и уверени смо 
да ћемо тако радити и у будућности. Додао је и 
да ћемо скупа са братством манастира Хиландар 
помагати децу са Косова и Метохије и децу из 
Хрватске која живе у енклавама, тако што ћемо их 
слати на море или угостити код нас, на Златибору. 
Чајетина је и једина локална самоуправа која има 
Канцеларију за сарадњу с Руском Федерацијом, 
а на саборности смо сви дали велики допринос – 
грађани општине Чајетина, чланови Општинског 
већа, одборници, инвеститори – па овом одлуком 
да земљиште доделимо Хиландару показујемо 
своју решеност да останемо на светосавском путу.                       

Игуман манастира Хиландар архимандрит Ме-
тодије је нагласио да је и њему и свој браћи који 
су дошли са Свете Горе велика радост што су да-
нас на Златибору и у општини Чајетина јер се ту 
годинама уназад осећају дословно као код своје 
куће, а од сада ће то моћи и да доживе на јави.                    

– У Хиландару се чувају повеље древних ца-
рева, од Алексеја Трећег Комнина, преко наших 
светих Немањића, ту су и повеље руских царева, 
молдавских владара и других, а међу њима ће се 
равноправно наћи и ова, да тако кажем, повеља 
коју сте нам данас уручили – рекао је архиман-
дрит Методије.           

У типику који је Свети Сава оставио монаси-
ма, најстрожи је био кад је реч о имовини, и оба-
везао нас је да све оно што се стекне са великом 
пажњом и чувамо. Тако ће и овај дар општине 
Чајетина остати у трајном власништву манасти-
ра Хиландара и нећемо га никада отуђити.                     

Потрудићемо се да овом дарованом земљишту 
дамо највећи смисао, и духовни и национални – ис-
такао је игуман Хиландара.                      

Поводом недавног обележавања седам векова 
од смрти светог краља Милутина, великог ктитора 
манастира Хиландар, Сабор манастира Хиландар 
је одлучио да изда 10 златника с ликом знамени-
тог краља и да их додељујемо само онима код 
којих препознамо да настављају његово дело и 
доброчинства осталих ктитора Хиландара. Због 
тога смо одлучили да један од добитника злат-
ника буде и општина Чајетина, закључио је архи-
мандрит Методије.   

ној Гори: то је пространа јужна 
падина с које се види Торник. 
Иако на обронку, парцела је 
погодна за изградњу дечјег 
научног центра јер има благи 
пад. Објекат ће имати више 
садржаја, који ће се градити 
у фазама.

– Заједнички ћемо гради-
ти – каже Милан Стаматовић. 
– Хиландар ће учествовати 
са идејним предлозима и ре-
шењима, а ми ћемо се потру-
дити да потражимо спонзо-
ре. Већ се јављају наши људи 
који би желели да оставе пе-
чат на овако важном пројекту, 
у важном тренутку и за свет, и 
за Србију. Држимо се правих 
вредности. 

Чување важног  
природног ресурса

Комплекс је замишљен 
као едукативно-духовни цен-
тар у коме ће деца учити ис-
торију, слушати о нашој кул-

тури и уметности, о важности 
заштите идентитета, али и 
природе. То је други разлог 
донације Хиландару, покушај 
да се природа сачува за будуће 
генерације.

– Сведоци смо да многе 
наше природне ресурсе желе 
на волшебан начин да прис-
воје стране мултинационалне 

компаније преко приватиза-
ције некад друштвених пре-
дузећа, а ми смо размишљали 
да је боље да то остане нашој 
деци, у власништву манасти-
ра, општине и државе Србије 
– објаснио је Стаматовић. – 
Златибор обилује лековитим 
биљем и ретким травама, и то 
је значајно за едукацију. Има 

геотермалне бушотине и ал-
тернативне изворе сунчеве 
енергије, па комплекс може да 
се гради савремено, а да ипак 
сачува нашу изворну тради-
цију и духовност.

Он додаје да ће у кампу бо-
равити деца из Србије и ра-
сејања. Тренутно се ради на 
прикупљању документације, 
а радови би требало да почну 
следеће године. Центар ће пре 
свега бити намењен средњош-
колцима, али је у плану и из-
градња објеката за рекреатив-
ну наставу млађе деце.

– Најбитније је да та пар-
цела и читав овај крај остану 
на светосавском путу, можемо 
напред ако будемо као и наши 
преци из династије Немањића 
који су саградили Хиландар и 
створили тако значајну инсти-
туцију, која кроз векове има 
везу и са Богом, и са народом 
– закључио је Милан Стама-
товић.

Игуман Методије: Дарованом земљишту на Златибору 
даћемо заслужено највиши духовни и нациoнални смисао

Уручење златника са ликом краља Милутина ктитора  
манастира Хиландара општини Чајетина: Милош Стојковић,  

Милан Стаматовић, игуман Методије и Арсен Ђурић
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Прослава Дана 
општине

У претходних годину дана реализо-
вали смо велики број капиталних 
пројеката, а започели смо и нове – 

рекао је председник Скупштине општи-
не Чајетина Арсен Ђурић поздрављајући 
присутне на свечаној седници. – Већидео 
издвајања из буџета искористили смо за 
изградњу и санацију путева и улица на 
територији општине, преко 500 милио-
на динара, затим за изградњу система 
за водоснабдевање Сушичка врела и 
за реконструкција магистралног цево-
вода око 350 милиона, а за наше пољо-
привреднике смо издвојили преко 160 
милиона динара. Завршени су радови 
на изградњи игралишта, пешачких, би-
циклистичких и трим стазе на Златибо-
ру, а добром стрaтегијом развоја општи-
не успели смо да привучемо многоброј-
не инвеститоре, првенствено у области 
смештајних и забавних капацитета.

Света дужност
Председник општине Чајетина Ми-

лан Стаматовић је истакао да запос-
лени Општине Чајетина и надаље мо-
рају да буду сервис свих грађана 
у правом смислу те речи, који 
је изјавио:

– Уверен сам да ће се 
резултати нашег рада 
најбоље сагледати на 
предстојећем попису 
становништва када ће се 
видети колико је грађана 
одлучило да се настани на 
територији општине Чајети-
на и колики је број новорођене 
деце, што нас посебно радује. Видеће 

се и колико смо били одговорни према 
својим грађанима, према својој општи-
ни и држави Србији. 

– Један од најзначајнијих пројеката 
који нас очекује јесте такозвани „Златни 
град“ на потезу поред Рибничког језера 

и трасе златиборске гондоле – наставио 
је Стаматовић, – и да центар Златибора 
ширимо и ка периферији. Други важан 
пројекат који нас очекује јесте изградња 
аутодрома на локацији Ока ка Мокрој 
Гори, а почињемо и са изградњом 20 
спортских терена, што отворених, што 
затворених, од хотела „Торник“ ка Риб-

ничком језеру, које ћемо употпуни-
ти пешачким и бициклистичким 

стазама у окружењу три нова 
вештачка језера.                

– Стратегијом развоја 
општине равномерно смо 
развијали и сва наша села, 
изградњом путева, до-

вођењем пијаће воде, из-
градњом сеоских вртића, тако 

да не чуди долазак великог броја 
младих у наше сеоске средине. Овом 

приликом би их позвао да се пословно 

Председник општине Чајетина Милан Стаматовић је истакао да запослени 
Општине Чајетина и надаље морају да буду сервис свих грађана

Председник Скупштине општине Чајетина Арсен Ђурић: У претходних годину дана 
реализовали смо велики број капиталних пројеката, а започели смо и нове

Признања спремна за уручење
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Општина Чајетина сваке го-
дине поводом Дана општи-

не награђује вуковце и ђаке ге-
нерације у основним и средњој 
школи, а од ове године признања 
ће примати и учесници на репу-
бличким школским такмичењи-
ма, што ће, надам се, бити додат-
ни подстицај за њих. То су деца 
која својим радом и постигнутим 
резултатима промовишу и своју 
општину, а сматрам да би и оста-
ле општине и читаво друштво 
требало већу пажњу да посвете 
овој надареној и пре свега вред-
ној деци – изјавио је председник 
Општине Милан Стаматовић, 
захваљујући се и додељујући 
по 30.000 динара из општин-
ског буџета најталентованијим и 
највреднијим чајетинским уче-
ницима.

Директорка Основне школе 
„Димитрије Туцовић“ у Чајетини 
Милка Васиљевић захвалила је у 
име свих ученика и наставника 
који су, како је нагласила, дали 
изузетан допринос да ова вред-
на деца искажу свој таленат.

– Сада у колективу имамо 
ученицу из Русије, а имали смо и 
ученика са Кубе, који није гово-
рио српски, и пресрећна сам да 

су се одлично уклопили у нашу 
средину – истакла је овом при-
ликом директорка Васиљевић.                  

На признању се испред на-
грађених ученика захвалио уче-
ник шестог разреда основне 
школе на Златибору Петар Ле-
кић, који је на републичком 
такмичењу из физике освојио 
друго место. 

– Ово признање ми много 

значи јер оно потврђује да је 
неко приметио наша труд и рад 
током ове школске године – на-
гласио је вредни Петар.             

Вања Вуловић, ученица шестог 
разреда ОШ „Димитрије Туцовић“ 
у Чајетини освојила је прво место 
у републичком такмичењу „Лим-
ске поезије“ у Прибоју а овом 
приликом је нагласила да тај ус-
пех сигурно не би постигла без 
помоћи разредне и своје мајке.                

Учесница републичког такми-
чења из биологије и познавања 
руског језика у специјалној ка-
тегорији Мириам Фомина, Ру-
скиња рођењем, ученица осмог 
разреда школе на Златибору, 
текла је да сматра да су „школе у 
Србији боље него у Русији јер нас 
овде много више уче да се дру-
жимо и међусобно сарађујемо“.   

Oдликовања најбољим ученицима

удружују, а локална самоуправа ће им и 
кроз локални Агроиндустријски бизнис 
центар помоћи у производњи и пласма-
ну тих аутохтоних производа – закљу-
чио је Стаматовић.

Плакете и признања
Плакетама, признањима и новчаним 

наградама Скупштина општине Чајети-
на наградила је најзаслужније поједин-
це и колективе за постигнуте изузетне 
резултате у протеклом периоду. Најви-
ше признање, ,,Златиборску повељу“ у 
име ЈП „Голд гондола Златибор“ прими-
ла је директорка Бојана Божанић. Она 
се том приликом посебно захвалила 
својим колегама, без којих, како је ис-
такла, Гондола не би била оно што јесте 
и не би добила ово признање. 

– Захвалност упућујем и Општини 
Чајетина, као и нашим јавним преду-
зећима и установама из области ту-
ризма, члановима Општинског већа 

и одборницима Скупштине општине 
Чајетина који су, у великој конкурен-
цији, препознали и наградили рад свих 
у „Голд гондоли“, што је за нас посебно 
значајно јер смо награду добили од на-
ших комшија, пријатеља и пословних 
партнера – изјавила је Бојана Божанић.                  

Плакетом „Димитрије Туцовић’’ пост-
хумно је награђен др Раденко Лазаре-
вић, јавности познат по истраживању 
бројних пећина у Србији, чијим радом 
је настао Пројекат уређења Стопића 
пећине. Ово признање је добио и Дејан 
Церовић из Криве Реке, који је на свом 
породичном имању наставио  тради-
цију бављења пољопривредом и сточар-
ством. Такође и компанија “The Forest” 
из Пожаревца која је својим квалитет-
ним радом стекла поверење многих ко-
рисника на Златибору. Плакетом су на-
грађени и Одбојкашки клуб „Златибор“, 
као и Кошаркашки клуб „Златибор“.  

Дописник листа„Блиц“ из Ужица Вла-

димир Лојаница добитник је захвални-
це „Зоран Тмушић“, назване по нови-
нару и хуманиста који је многима за 
живота неуморно помагао.                   

Председник општине доделио је зах-
валнице и становницима општине Ра-
досаву Дабићу из Чајетине и Драгану 
Нинчићу из Криве Реке.               

Свим свршеним ученицима основних 
и средње школе на подручју општине 
Чајетина, као и свршеним ученицима 
средњих школа на територији Републи-
ке који имају пребивалиште на терито-
рији општине, и добитницима дипломе 
„Вук Караџић“, додељене су похвални-
це, такође.             

Након свечаног дела седнице и до-
деле признања, у рад је пуштена  мул-
тимедијална фонтана на језеру у цен-
тру Златибора, а затим су Биља Крстић 
и „Бистрик оркестар“ концертом посе-
тиоцима пружили изузетан доживљај 
на Краљевом тргу.
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Чајетина, 26.6.2022 - Све-
чана додела признања „Ви-
тез Србије“, у оквиру ма-
нифестације Видовданске 
културне свечаности Општи-
не Чајетина,  одржана је си-
ноћ у Kултурном центру на 
Златибору. Овогодишњи, као 
и сви награђени претходних 
12 година, су признања доби-
ли као истакнути припадници 
својих професија, који су зах-
ваљујући својим достигнући-
ма годинама уназад, давали 

витешке доприносе области-
ма којима се баве.                

– Трудимо се, и надам се ус-
певамо, да из године у годи-
ну пронађемо људе који су се 
истакли у својим професија-
ма, али који су остали скромни, 
који плене људскошћу и пози-
тивним особинама – изјавио је 
између осталог председник 
Општине Чајетина Милан Ста-
матовић захваљујући лауреа-
тима овог признања 2022. –  Но-
сиоци признања „Витез Србије“ 
имају и везу са Златибором, 
али су својим радом и на понос 
целе Србије. Клуб привредних 

новинара и претходни добит-
ници признања имају част да 
предложе актуелне добитни-
ке, што, уверен сам, обезбеђује 
правичност и са друге стране 
обавезу свих добитника да са 
поносом носе ово признања.             

Жири Видовданских култур-
них свечаности једногласно је 
одлучио да додели седам пла-
кета. Плакета Витез српске 
књижевности припала је песни-
кињи, драмском писцу Милени 
Марковић, која је примајући 

признање рекла да су витезо-
ви настали по праслици архан-
гела, што значи да је то неко ко 
треба да прашта, штити, служи, 
бори се.                   

Плакета Витез српске глу-
ме припала је Тихомиру Ста-
нићу који у свом обраћању 
подсетио да су Лакташи, ме-
сто у ком је рођен, и општина 
Чајетина деценијама повеза-
ни, тако да се нада да ће ова 
награда допринети да те везе 
бити још чвршће.                 

– И модерно доба има своје 
витезове. Данас их може-
те познати по храбрости, ис-

трајности и пожртвованости 
којом се боре за традицио-
налне вредности у које верују. 
Чувајмо традицију – рекла је 
Драгана Маринковић, уредник 
емисије „Од злата јабука“ Ра-
дио Београда 2, најстарије и 
сигурно најпознатије емисије 
која чува од заборава нашу 
традиционалну музику.                   

Добитник плакете, вајар 
Небојша Савовић, рекао је 
да уметници сањају, а да се 
најуспешнијима снови и ост-

варују. „Хвала вам што сте ме, 
између снова и јаве, учинили 
витезом“ изјавио је Савовић.                    

Проф. др Бошко Милев, на-
челник  Одељења за гастроин-
тестиналну хирургију Kлинике 
за општу хирургију ВМА, изја-
вио је примајући признање да 
је чојство и јунаштво, које 
краси витезове, одувек сва-
кодневно присутно и у про-
фесији лекара.              

Витез српског спорта постао 
је капитен Кошаркашког клу-
ба Златибор из Чајетине Ду-
шан Кутлешић, који је у сезо-
ни 2021/22 предводио саиграче 

до трона у Kошаркашкој лиги 
Србије и у регионалној АБА2 
лиги. „Уверен сам да смо моји 
саиграчи и ја скупа витешки 
освојили ове награде, јер поје-
динац сам то не може да по-
стигне“ изјавио је Кутлешић по 
примању награде.               

Награду Витез српске прив-
реде ове године је добило 
предузеће Галенс Инвест, које 
је реализацијом инвестиције у 
Хотел Златибор допринело да 
се Златна планина  као турис-

тичка дестинација, веома ви-
соко позиционира на светској 
мапи велнеса. „Ову инвести-
цију не бисмо могли да оства-
римо без одличне сарадње са 
Општином Чајетина и ова на-
града нам је инспирација да и 
даље улажемо у развој тури-
зма на Златибору“, рекао је ге-
нерални директор Хотела Зла-
тибор Милосав Дуњић.                 

Посебан печат манифеста-
цији доделе признања Ви-
довдански витез дала је и 
Етно група Траг која години-
ма баштини српску традицио-
налну песму и игру.

Свечана додела признања 
„Витез Србије“

Носиоци овог одличја имају и везу са Златибором, својим радом  
су  и на понос целе Србије, рекао је Милан Стаматовић

Председник општине Милан Стаматовић са лауреатима
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Бити витез није само част, већ и обавеза! 
Јер, витеза част обавезује да штити и помаже 
слабије по цену сопственог живота, па су њима 
посвећене традиционалне Видовданске свеча-
ности које су одржане тринаести пут.

Последњи српски средњовековни витез и осни-
вач чувеног реда био је деспот Стефан Лазаревић, 
који се прославио пишући лирску поему „Слово 
љубве“, и битком против монголског војсковође 
Тамерлана, којег је 28. јула 1402. године с чети-
ри хиљаде својих оклопника зауставио у митској 
бици код Ангоре (данашње Анкаре), спасавши 
султана Бајазита I неминовног пораза и смрти.

После смо имали кнезове, војводе, народ-
не хероје и маршале, а од пре тринаест годи-
на поново су на јаву изронили витезови, и то 
баш на Златибору. На част заслужнима, али и 
општини Чајетина, и Туристичкој организацији 
који стоје иза овог мудро смишљеног повратка 
нашој традицији.

Овогодишњи лауреати су Милена Марковић, 
писац и професорка ФДУ, Тихомир Станић, драм-
ски уметник, професор др Бошко Милев, специја-
листа опште хирургије на ВМА, кошаркашки клуб 
„Златибор“, зна се и зашто, „Од злата јабука“, чу-
вена емисија Другог програма радио Београда, 
грађевинска компанија Galens Invest и Небојша 
Савовић Нес, наш познати вајар који већ годи-
нама сарађује с протомајсторима радећи на чип-
кастом каменом рељефу Храма Светог Саве и 
професору вајарства на Крагујевачком универ-
зитету.

Неко је у шали рекао да ће због Неса, како 
га зову колеге и другари, на Златибор доћи ње-
гови Горњомилановчани, због професора Саво-
вића навалиће и његови студенти из Крагујевца, 
зарад неколико изванредних скулптура „на от-
вореном“ које красе престоницу (Краснов, Мића 
Орловић и друге) поштовање ће Златој плани-
ни исказати и многи Београђани, а због мермер-

ног олтара који је даривао цркви Свете Тројице, 
задужбини кнеза Милоша, могли би се у већем 
броју очекивати и верници, и обреновићевци. 
Што би рекли поштоваоци уметности и туриз-
молози, титула витеза допала је у праве руке.

И остали лауреати заслужили су опширније 
образложење, али сви су подједнако заслужни 
и вредни титуле коју су понели.

ПОЛОЖЕНИ ВЕНЦИ НА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈЕ У МАЛОМ ПАРКУ У ЧАЈЕТИНИ

Сећање на хероје
И ове године, на Видов-

дан, положени су вен-
ци на спомен обележје 

у малом парку у Чајетини, у 
знак сећања на жртве рато-
ва вођених од 1990. године. 
Уз служење парастоса и при-
годан програм, присутни 
су се сетили свих хероја по-
страдалих у ратовима вође-
ним за слободу земље.   По-
ред потомака ратника, по-
част су одали Војска Србије, 
чланови Удружења бораца и 
војних ветерана и мештани 
Чајетина             

Удружење ратних ветерана 
и војних инвалида из Чаје-
тине ни ове године није из-
неверило своје пострадале 
другове у ратовима од 1990. 
до 2001. Али кроз сећање на 
њих одало је почаст и свима 
који су пали на просторима 
бивше Југославије и садашње 
Србије борећи се за слободу и 
отаџбину.               

– Србија се поноси својим 
јунацима, а тако и ми, Чаје-
тинци, својим херојима који 
су одбранили Србију. Наши 
јунаци нису заслужили за-
борав; ни они, нити њихове 
породице. Они су задужили 

нашу земљу и све нас. Борци 
су дали све што су могли, и 
све што се захтевало од њих. 
А нажалост, многи су дали и 
своје животе – рекао је  Алек-
сандар Лазовић, председник 
УВРИ ратова од 1990. Општи-
не Чајетина.                

Обновљено је сећање на оне 
који су пали током грађанских 
ратова у којима се распала 
Југославија, у којима су поги-
нули Љубиша Мићић, Радоје 
Симовић, Војин Смиљанић и 
Сретен Лазовић. Током НАТО 
бомбардовања на Торнику су 
пострадали и Миланко Савић, 
Радоје Марјановић и Неђо 
Урошевић, а Радован Тановић 
и Миломир Јеремић су изгу-

били животе на Косову и Ме-
тохији. О тим жртвама Ранко 
Обрадовић, председник Удру-
жења ветерана и ратних вој-
них инвалида Златиборског 
округа , рекао је да ће бити за-
писани у монографији која ће 
бити посвећена њима.           

– И ми смо се данас окупи-
ли испред спомен обележја да 
се још једном поклонимо се-
нима ваших Чајетинаца, бо-
раца и младића који су своје 
животе дали за отаџбину. Ве-
терани Златиборског округа, 
никада неће дозволити да њи-
хова имена падну у заборав.           

Присутнима се обратио Ми-
лан Лучић, председник Удру-
жења бораца из Пријепоља:             

– Србин је био ратник од 
рођења до гроба. Нападали су 
нас и убијали и дјецу, и стар-
це и жене. А Видовдан, овај да-
нашњи дан, то је висина којој 
сви стремимо и која треба 
да нам буде узданица за сва 
наша опредељења.                 

Завичајна песникиња 
Мирјана Ранковић Луковић 
говорила је   стихове које је 
посветила свим палим борци-
ма, онима који су за историју 
тек бројка у статистици, али 
који су некоме значили све.              

Венце су, поред  родбине и 
пријатеља, на спомен обележје 
положили делегација Минис-
тарства одбране и војске РС, 
представници Савеза удру-
жења ветерана и ратних ин-
валида ратова у последњој 
деценији прошлог века Злати-
борског округа и ветерани Ужи-
ца, представници Удружења 
ветерана и ратних инвалида 
општине Чајетина и Удружења 
СУБНОР, као и делегације удру-
жења бораца Чајетина, Злати-
бор, Нова Варош, Пожега, Косје-
рић и Севојно. 

У пригодном програму су 
учествовали ђаци ОШ „Дими-
трије Туцовић“ из Чајетине.   

Још српских витезова

Аутор Небојша Савовић Нес  
поред споменика Краснову 
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ФОНТАНА „ВУКАДИН“, ДАР ЧАЈЕТИНИ              

Игра у воденом праху

У име грађана општине 
Чајетина, председник 
Милан Стаматовић се 

захвалио породици Пери-
шић која је донирала фон-
тану свом месту и будућим 
генерацијама. Тај гест за-
дужбинарства биће трајан 
подсетник на несебичност 
ове породице:                

– Сведоци смо да је данас 
у Србији потпуно замрло за-
дужбинарство. Ово је једна 
ретка прилика где инвести-
тор оставља донацију свом 
месту. Овде су огромна ула-
гања и надам се да ће њего-
вим примером поћи и оста-
ли инвеститори.                 

Приступајући чину сим-
боличног пуштања фонтане 
„Вукадин“ у рад, Стаматовић 
је искористио прилику да се 
захвали извођачу радова, и 
идејном творцу ове, и фонта-
не на језеру у центру Златибо-
ра на оствареним визијама.              

– То је тим који има ви-
зију и знање, посебно што 
се ради о планинском месту 
где је веома тешко бавити се 
водом и природом – додао 

је Стаматовић. – Али они су 
успели да уз нашу подршку 
нађу начин и омогућили да 
се овде, на хиљаду метара 
надморске висине, играмо 
са водом.                  

– Овде је примењена во-
дена, светлосна, аудио и ви-
део технологија, а као најно-
вије, убацили смо и ласере 
– каже Милан Кулић, аутор 
овог рада. – Овде су уграђене 
84 млазнице у великом и 24 

у средњем прстену, које се у 
потпуности дигитално прате 
бојом и висином. Раде пот-
пуно аутоматски и програ-
мирамо их како год хоћемо. 
Опрема је најмодернија, по-
себно када је реч о средњој 
млазници коју први пут 
сада примењујемо. И ја сам 
потпуно изненађен њеном 
функцијом и ефектом који 
добијамо.

Као што и доликује кти-

тору, на питање о уложеним 
средствима у ову велелепну 
фонтану, Срђан Перишић је 
одговорио изокола:                

– Сваки динар уложен у 
ову фонтану уложен је са 
задовољством. То је опрема 
највишег нивоа, али сам ово 
уз благослов председника 
Стаматовића који се у пот-
пуности сагласио са мојом 
идејом и подржао све. А ре-
као сам му да ћу због такве 
кооперативности направити 
једну од најмодернијих фон-
тана ове величине и облика 
у нашем крају. Права вред-
ност фонтане и визуелних 
ефеката види се увече.           

Златиборци су широке 
душе, додао је Перишић, 
и  у своју средину су прими-
ли инвеститоре са свих стра-
на Србије. Он је ову прилику 
искористио да позове своје 
колеге да заједнички осмис-
ле, ураде и поклоне Златибо-
ру још нешто што ће остати 
као трајан траг, залог прија-
тељству и гостољубљу људи и 
општине, али и будућим на-
раштајима.  

Поводом Дана oпштине Чајетина, отвoрена je фонтана на новом кружном 
току код Обудојевице у комплексу „Вукадин“, поклон привредника Срђана 

Перишића. Захваљујући се на дару, председник Општине, Милан Стаматовић, 
изјавио је да је то готово заборављени гест ктиторства у Србији

Срђан Перишић и Милан Стаматовић испред фонтане
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ГОЛД ГОНДОЛА: НОВИ ПРОГРАМИ ЗА ГОСТЕ ЗЛАТИБОРА

Тематски дани 
разоноде и дружења

Уз панорамско разгледање, у којем гости Златибора могу да уживају и са својим 
љубимцима, нуде им се и разноврсне активности на међустаници и Торнику

Гости Златибора ће од краја јула сва-
ког дана моћи да уживају у некој 
новој активности, од заборављених 

спортова и здравствених програма, све 
до старих заната. Како је наговестило 
предузеће „Голд гондола“, понедељак ће 
бити намењен промоцији стреличар-
ства, атрактивног а занемареног спорта. 

 Уторак је резервисан за екстремне 
спортове (адреналинске садржаје), па ће 
љубитеље параглајдинга неколико  ин-
структора обучавати основама тог спор-
та, а припремљени су и ваучери са попус-
тима за летове, као и један поклон лет за 
најсрећнијег путника.

 У сарадњи са Специјалном болни-
цом „Чигота“ осмишљена су два тематска 
здравствена дана – среда је за рекреацију 
и шетњу по Чиготином програму, а одржа-
ваће се и на међустаници и на Торнику. 
Поред корисника Чигота програма, заин-

тересовани посетиоци ће  моћи да им се 
придруже и да добију све корисне савете 
на лицу места. Петак је нутриционистич-
ки дан, када ће медицински тим „Чиготе“ 
на лицу места радити основна антропо-
метријска мерења , а њихови нутрицио-
нисти спремати здраве оброке.  

У сарадњи с музејом Старо село четвр-
так је намењен старим занатима, јер „Голд 

гондола“ жели да допринос очувању тра-
диције и културне баштине ових крајева.

У „Голд гондоли“ истичу да је летња се-
зона, после  завршених радова на рекон-
струкцији у мају и јуну, започела с вели-
ким интересовањем гостију.

Захваљујући додатним кабинама, као 
и укидању епидемиолошких мера, успе-
ли смо у доброј мери да скратимо чекање 

на укрцавање, што је до сада била мож-
да и највећа замерка путника. Уз то, а уз 
одређену корекцију пословне политике, 
у кабинама је могуће превозити и мање 
кућне љубимце, али уз услов закупа и 
превоза у „транспортерима“ које путни-
ци без икакве надокнаде могу добити на 
коришћење на почетној станици.

„Голд гондола“ најављује и скору инста-
лацију тјубинг стазе на међустаници на 
Рибничком језеру, за коју сматрају да има 
велики, али не и довољно искоришћен по-
тенцијал који би се могао поправити по-
стављањем атрактивних садржаја и до-
брим маркетингом. 

Ту је 13. јула, у непосредној близини  
Рибничког језера, одржан матине који је 
почео ретроспективном изложбом фото-
графија „Од лакомице до Голд гондоле“, 
која је уприличена на врху Торника. Дру-
жење је настављено на међустаници, где 

се да уживало у једном од најатрактив-
нијих делова трасе, послужењу и доброј 
атмосфери. Овај догађај послужио је и као 
„генерална проба“ за једну од активности 
коју „Голд гондола“ планира да уврсти у 
своју забавну понуду, а доручак на гон-
доли и златиборски матине су нови садр-
жаји који се организују по жељи гостију и 
укусима наше планине.
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Још боље и сигурније 
снабдевање водом

ЈКП „Водовод Златибор“ Чајетина од почетка године издало је 230 решења за 
прикључке на водоводну мрежу за стамбене објекте

На Тић пољу се из-
воде радови на по-
стављању главног це-

вовода и његовом спајању 
са резервоаром Врање-
вина  који ће са резервоа-
ром Караула по принципу 
спојених судова, сигурније 
снабдевати Златибор во-
дом лети, у сушним пери-
одима, и у ванредним си-
туацијама.              

– Надамо се да ћемо ра-
дове завршити током сед-
мице, а у наредним ће се 
вршити испитивања резер-
воара Врањевина на водо-
пропусност и систем рада, 
па ћемо до краја лета има-
ти овај резервоар у погону 
–  каже  Миломир Туцовић, 
директор Водовода и додаје: 
– Могу рећи да је ова сезона 
боља него претходна. Про-
шла је била сушнија, док 
сада имамо и повремене па-
давине и ниже температуре 
тако да је снабдевање водом 

стабилно, а квалитет воде је 
у границама које су пропи-
сане законом. Значи, вода је 
квалитетна, слободно је мо-
жете користити... и уживајте.               

Што се тиче радова у се-
оским месним заједница-
ма, у току је постављање и 
спајање цевовода Даутовац 
са краком ка Кривој Реци. Од 
Белих земаља је преспојен 
део овог цевовода за корис-

нике који се налазе на тери-
торији града Ужица. Ради 
се и резервоар Смиљан-
ско брдо у Љубишу, а резер-
воар Јанковићи у Рожан-
ству је већ тестиран и биће 
стављен у употребу наред-
них дана. “Водовод“ у Чаје-
тини и Златибору ради и на 
постављању канализације у 
улицама које се реконструи-
шу и асфалтирају.             

– Урађена је кишна и фе-
кална канализација у Ули-
ци брегови на Златибору, у 
Крфској и у Ерској је урађе-
на кишна канализација, а за 
ову годину је планирано још 
да се у Дринској улици по-
стави кишна и фекална ка-
нализација.           

Поред редовних актив-
ности, у време грађевинске 
сезоне дешавају се и оне ван-
редне, непредвиђене ситуа-
ције. Тако се, услед извођења 
грађевинских радова и пре-
копа траса,   дешава да се 
оштете водоводне или кана-
лизационе цеви па искусне 
екипе овог јавног предузећа 
брзом интервенцијом успе-
вају да умање штете. Тренут-
но, радници ЈКП „Водовод“ 
врше измештање главног 
кишног колектора пречни-
ка ФИ 1.000 на кружном току 
ка хотелу „Палисад“, због из-
градње зграде у ужем центру 
Златибора.   

Миломир Туцовић

СКОРИ ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА РЕЗЕРВОАРУ „ВРАЊЕВИНА“ 
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Вера Благојевић

Нарциса, нова маскота

ПОЗНАТИ ГЛУМЦИ – ЗЛАТИБОРСКИ ЕКОЛОЗИ  

Да Златна планина  
и даље блиста

Комунално јавно предузеће Златибор помогло је снимање емисије “Бициклом 
кроз Србију“ у којој је организовано и чишћење одморишта код магистрале  

у насељу Фарма, а у акцији је учествовала и компанија Винер штедише

Разбацано смеће на јед-
ном од одморишта дуж 
магистрале преко Зла-

тибора је ружан призор, али 
је било добра прилика за 
снимање једне од епизода 
новог серијала „Бициклом 
кроз Србију“. Популарни гл-
умци Виктор Савић и Алек-
сандар Радојичић као учес-
ници те емисије су заједно 
са децом из еко патроле и 
представницима преду-
зећа Винер штедише као 
покровитеља акције, чисти-
ли ово место од смећа које 
углавном остављају путни-
ци. Савић је већ радио на 
еколошком освешћивању 
у оквиру ранијег серијала 
„Веслом кроз Србију“.                 

– Подсећање је и мени 
и свима, па сада већ нека-
ко другачије гледам на тај 
проблем – рекао је глумац. 
– Дешава ми се да и када 
нису камере испред мене 
а пролазим и видим папир 
на улици, сагнем се и бацим 
га у контејнер. Нисам то ра-
није радио, али ова емисија 
ми је помогла, па се надам 
да ће тако бити и са гледа-
оцима?                  

Комунално јавно преду-
зеће са службом за упра-
вљање отпадом је препо-

знато као партнер у овом 
серијалу што ће сигурно по-
моћи на додатном осветља-
вању проблема неадкваног 
одлагања отпада.                      

– Ово одмориште које 
смо данас чистили било је 
очишћено пре месец дана а 

данас би се рекло да то и 
нисмо радили – каже Вера 
Благојевић из КЈП “Злати-
бор”. – Трудимо се да свим 
нашим корисницима, али 
и посетиоцима, пошаљемо 
поруку да треба размисли-
ти о правилном управљању 

отпадом и да у својој кући, 
својим укућанима, а не деци 
јер она су нам прилично 
едукована јер се у школама 
доста ради на тој теми, већ 
одраслима који су мало за-
тајили у овој области. Мо-
лим све да размисле и да от-
пад задржимо и одложимо 
га у први контејнер на који 
наиђемо.              

У овој акцији први пут се 
појавила Нарциса, нова ма-
скота Комуналног предузећа 
„Златибор“  и примарне се-
лекције коју је креирала цу-
рица  Јована.                       

– Моје име је Нарциса а 
мој задатак је промоција 
примарне селекције отпа-
да и рециклажа. У наред-
ном периоду највише ћемо 
се бавити најмлађима јер се 
од малих ногу најбоље учи. 
Задовољство ми је да додам 
свој допринос овој акцији и 
надам се да ћемо се у будуће 
сво заједно више дружити.      

У овој емисији ће бити 
приказан и систем примар-
не селекције отпада у до-
маћинствима, што је проје-
кат који ће ускоро почети да 
се спроводи.      Виктор Савић
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Током протеклог периода Ту-
ристичка организација Зла-
тибор била је врло активна, 

организујући промоције летње 
туристичке сезоне у преко 20 
градова Србије. Затим је промо-
тивна кампања Туристичке ор-
ганизације Златибор настављена 
и ван граница наше земље. Тако 
је, имајући у виду да је Златибор 
омиљена дестинација за одмор 
гостију из Црне Горе, летња тури-
стичка понуда ‘’златне планине’’ 
недавно представљена у три цр-
ногорска града: Подгорици, Бу-
дви и Игалу. Такво посвећено де-
ловање у промотивним активно-
стима, континуираном уређењу 
центра и околине, изградњи но-
вих садржаја, атракција и тури-
стичких локалитета, прилагођа-
вању различитим категорија-
ма туриста, све у реализацији 
општине Чајетина и Туристичке 
организације Златибор, довело 
је до позитивних резултата када 
је реч о туристичкој посети, који 
сведоче о напретку дестинације.    

Све више гостију
– Наставља се тренд раста 

броја туриста на Златибору – 
каже Владимир Живановић, ди-

ректор Туристичке организације 
Златибор. – У првих шест месе-
ци ове године имали смо преко 
165.000 долазака, остварено је 
480.000 ноћења што представља 
раст од 4% у односу на рекорд-
ну 2019. годину. То увећање даје 
подстрек златиборским угости-
тељима да одржавају услугу на 
завидном нивоу и унапређују 

садржаје намењене бројним ту-
ристима. Оно што посебно ох-
рабрује и радује целокупну ту-
ристичку привреду Златибора је 
повећање броја страних гостију, 
а забележен је раст од 35 одсто 
у односу на 2021. годину. Летња 
туристичка сезона почела  је ус-
пешно и за златиборски камп, 
где су током претходног периода, 

поред великог броја индивидуал-
них туриста боравило и две орга-
низоване групе заклетих кампе-
ра из Холандије. Традиционално, 
највећи број организованих гру-
па у овдашњи камп стижу из Хо-
ландије и Словеније, а у наред-
ном периоду очекују се и гости 
из Немачке, Чешке, Пољске и Ве-
лике Британије. Стопића пећи-
на је у првих шест месеци ове 
године посетило више од 40.000 
радозналих, док изузетну посе-
ту бележи и Голд гондола, која 
је од почетка рада превезла пре-
ко 380.000 гостију. У првих седам 
месеци 2022. године у вожњи нај-
дужом гондолом на свету ужива-
ло је 130.000 посетилаца. Од 01. 
августа се очекује још веће ин-
тересовање. – истиче Владимир 
Живановић, директор      

Наша најпосећенија плани-
на, одавно позната као турис-
тичко место идеално за планин-
ски одмор и опоравак са „ружом 
ветрова“ и јонизацијом вазду-
ха зачињеном мирисом борова, 
већ деценијама је препознатљи-
ва по разноврсности и богатству 
забавних и културних садржаја 
за госте свих узраста. Тренутно 
се на Златибору одржава једна 

АКТУЕЛНО

САДРЖАЈНИ ОДМОР ЗА СВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ

Боравак гостију 
испуњен „до врха“
Све је више домаћих, али и страних посетилаца који откривају  

предивне призоре најлепше планине у региону

Владимир  
Живановић
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НОВИ УКРАС ЈЕЗЕРА

Још једно чудо на Златибору

од најпосећенијих и најсадржај-
нијих летњих манифестација у 
Србији „Златиборско културно 
лето“.                   

И у овој летњој сезони, још јед-
ној успешној када је реч о турис-
тичкој посети (Златибор је, поред 
осталог, једно од најтраженијих 
места у Србији за одмор са вау-
черима), заиста је велико интере-
совање за културно-забавне про-
граме. Туристи се изузетно радују 
и са нестрпљењем очекују сваки 
догађај Културног лета који им 
гарантује добар провод. Општина 
Чајетина и Туристичка организа-
ција Златибор, као традиционал-
но добри домаћини, и током овог 
периода припремили су бројне 
концерте, културне догађаје и 
традиционалне манифестације.

Летња престоница културе
Највише пажње, свакако, при-

влаче концерти познатих му-
зичара и група: овде овог лета 
наступају „Зана“, која је сјајним 
концертом пред пуним Краље-
вим тргом обележила четири 
деценије постојања, „Партибреј-
керси“, „Фрајле“, „Београдски 
синдикат“, Жељко Васић и мно-
ги други. Програми на Краљевом 

тргу употпуњени су наступима 
културно-уметничких друшта-
ва из свих делова Србије и ре-
гиона, спортским турнирима, 
дечјим представама, као и тра-
диционалним сеоским манифе-
стацијама, какве су „Михољски 
сусрети села“ који се током лета 
одржавају у амфитеатру села 
Трипкова, смотра „Без извора 
нема воде“ у Рожанству, или ли-
ковна колонија у Трнави.                   

Посетиоци Златибора могу да 
уживају и у уметничким садр-
жајима. У галерији Културног 

центра постављена је изложба 
слика Тање Старчевић, Марије 
Станојловић и Мирољуба Ми-
кија Кршанина, а Културни цен-
тар Златибор биће током лета 
домаћин и традиционалног 
Међународног фестивала спорт-
ског филма уз учешће филмских 
стваралаца из целог света. 

По речима Владимира Жи-
вановића, директора Туристич-
ке организације Златибор, овог 
лета велико интересовање турис-
та влада и за вожње „Голд гондо-
лом“, која је и ове сезоне (сада 

са 72 кабине) најпосећенија ат-
ракција. – Добру посећеност бе-
леже и Стопића пећина, Дино 
парк, „Ел Пасо сити“, планински 
центар „Торник“, Авантура парк, 
Гостиљски водопад, Музеј „Старо 
село“ у Сирогојну, најдужи зип-
лајн у Љубишу, импресивни ви-
диковци... Гостима пријају и дуге 
шетње уређеним пешачким ста-
зама, вожње бициклима, плани-
нарење, параглајдинг и освежење 
на купалиштима, каже директор, 
додајући да Златибор од осталих 
одредишта издваја то што из го-
дине у годину новим садржаји-
ма обогаћује туристичку понуду:               

– Остали смо доследни томе 
и за ову сезону. Тако је посебну 
пажњу туриста изазвала мул-
тимедијална фонтана на језеру, 
пуштена у рад приликом обеле-
жавања Дана општине. Са својим 
савременим звучним, светлос-
ним и ласерским ефектима, са 
изузетним могућностима које 
гости Златибора могу да виде то-
ком сваког од многобројних про-
грама на Краљевом тргу, заиста 
представља атракцију за понос 
најпосећенијој планини, какве се 
могу видети само у неким свет-
ским метрополама.   Т. O. З.

 Председник Општине Чајетина Милан 
Стаматовић je поводом Дана општине 
свечано покренуо рад мултимедијалне 

фонтанe на језеру у центру, која ће, уз зла-
тиборску гондолу, бити још једна светскa ат-
ракција. – То је круна активности општине у 
претходне две године, када смо, упркос веома 
неповољној ситуацији изазваној пандемијом 
корона вируса, успели да комплетно ренови-
рамо и језеро у центру Златибора, и пратеће 
садржаје у непосредном окружењу – истакао 
је председник општине. – Да споменем неке од 
њих: потпуно је замењена подлога на Краље-
вом тргу и на њему изграђена нова бина, рено-
вирана је чесма посвећена краљу Александру 
Обреновићу и споменик српским јунацима у 
Првом светском рату, изграђена је и потпуно 
нова пешачка стаза око језера...           

Аутор пројекта је Милан Кулић, а радове на 
сценском, декоративном и јавном осветљењу 
је извела фирма „Fina tehno led“ из Београ-
да. Инсталирана је опрема познатих светских 
произвођача у овој области, компанија ХБ ла-
сер из Немачке и Игуцини из Италије.  

Мултимедијална фонтана на језеру изазива велику пажњу туриста

Промоција Туристичке организације у Црној Гори
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Оно што радује пољо-
привреднике је по-
моћ кроз коју, уз ово 

општинско предузеће, успе-
вају да остваре добар принос 
на свом газдинству, уведу но-
вине и осавремене се, као и 
да прошире сточни фонд, а 
производе под жигом ква-
литета „Добро са Златибора“ 
продају широм Србије и ван 
њених граница.                 

Програм подршке локалној 
пољопривреди које спрово-
ди Привредно друштво, „Зла-
тиборски еко аграр“, конци-
пиран је у 7 тачака и није се 
мењао ни ове године јер се по-
казало да је сврсисходан и да 
свака позиција чини да инвес-
тиције буду подржане у скла-
ду с потребама произвођача, а 
значајне су и субвенције које 
општина Чајетина даје управо 
преко „Екоаграра“.              

– Јавни позив је завршен 
10. јуна – каже  Марко Марић, 
директор овог предузећа. – У 
току је обрада података и кон-
трола на терену. Током наред-
не недеље посао је био готов, 
па смо до половине месеца 
кренули са исплатом субвен-
ција, а то је оно што људи и 
воле да чују. Желим да наја-
вим још један јавни позив 
који ће се обавити од 1. сеп-
тембра до 15. октобра, тако 

да наши произвођачи који до 
сад нису аплицирали а ин-
вестирали су у нешто, треба 
да знају да ништа нису про-
пустили, јер ћемо им најесен 
пружити још једну прилику.              

Прошле године основан је 
„Агротехнички центар“, од-
носно машински парк који 
пољопривредницима омо-
гућава професионалну и 
правовремену услугу у циљу 
култивисања земљишта и по-
већања приноса. Механиза-
цијом која је набављена, а то 
су пет трактора уз сву пра-
тећу опрему, одрађује се све 
што је неопходно на једном 
оваквом брдско-планинском 
подручју, а потребан је само 
један телефонски позив Еко-
аграру којим се заказује тер-
мин.                 

– Машине које тренутно 
раде и опслужују села у на-
шој општини тај посао од-
рађују на најбољи могући на-
чин. Суштина целог процеса 
је у томе да се унапреди про-
изводња и подигне на виши 
ниво те да се тако дође до што 
квалитетније кабасте хране по 
што нижој цени коштања.                  

Недавно је набављен и апа-
рат за испитивање хемијског 
састава кабасте и зрнасте хра-
не, једини у Србији, и досту-
пан је свим корисницима с 
подручја општине Чајетина.             

– Апарат се зове агринир, и 
то је модерна, мобилна спра-
ва – објаснио је Марко Марић. 
– Нема на терену локација 
на коју не може приступити. 
Њим се ради анализа зрнасте 
и кабасте хране. У интензив-

ну обуку укључено је више 
људи. Са стручњацима из Ита-
лије који су нам уређај прода-
ли врше се он-лајн састанци. 
Уређај треба да буде избаж-
дарен на 11 параметара, а ми 
смо тих 11 узорака поставили 
као норму за овај наш крај.             

Балансирањем оброка у 
исхрани може се утицати 
на повећање производње и 
смањење цене коштања мле-
ка и меса, што нам је и циљ. 
Тренутно се ради узорковање 
хране након којег следи по-
новно подешавање апарата од 
стране италијанских произ-
вођача. Иначе, до јесени ће се 
улагања у Агротехнички цен-
тар проширити, јер се у Кри-
вој Реци прави хала од око 600 
квадратних метара у коју  ће 
бити смештена механизација, 
а у склопу објекта налазиће се 
и управна зграда. У зимском 
периоду сва механизација ће 
бити ангажована на чишћењу 
снега, што је рађено и у пре-
дходној сезони. У току су и ра-
дови на проширењу капаците-
та млекаре „Наша Златка“ која 
је у већем обиму почела да 
ради већ половином јула. По-
ред ове мини млекаре у плану 
је изградња и једне веће, капа-
цитета 20.000 литара, за коју је 
у току припрема неопходне до-
кументације.   

Марко Марић

Један од корисника жига „Добро са Златибора“ Произвођачи на Пољопривредном сајму

ПОДРШКА ЛОКАЛНОЈ ПОЉОПРИВРЕДИ

Модерне машине за 
лакши и ефикаснији рад             

„Златиборски еко аграр“ успешно реализује програм мера подршке локалној 
пољопривреди. У овој години су планирана три јавна позива
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У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „СОЛАРНО БУЂЕЊЕ СРБИЈЕ“

Постављена соларна клупа
Соларно буђење Србије“ је пројекат 

којим се промовише употреба об-
новљивих извора енергије. Чаје-

тина је једна од 23 општине у Србији у 
којој су постављене клупе која сунче-
ву енергију претварају у ону за пуњење 
мобилних уређаја као што су телефо-
ни и лап топови. Соларна клупа испред 
чајетинског Дома здравља је донација 
предузећа ЛЕД из Бајине Баште коју су 
финансирали привредници из општи-
не Чајетина, а заузврат добили рекламу 
на самој клупи.              

– Пре три године наша фирма ЛЕД 
из Бајине Баште је покренула проје-
кат који се зове соларно буђење Ср-
бије – рекао је Михаило Јефтић из овог 
предутећа. – У том нашем пројекту ло-
калним заједницама, а пре свега До-
мовима здравља и средњим школа-
ма, поклањамо соларне „смарт“ клупе. 
Пројекат је присутан у 23 града где смо 
поставили више од 30 оваквих клупа. 
Прво затражимо сагласност локалне 

самоуправе, затим склапамо уговоре 
са установама, а користим прилику да 
поздравим фирме које су учествовале 
у овом пројекту чији логови се могу ви-
дети на соларној клупи. Могу  да кажем 
да су Чајетинци изузетно одговорни 

људи који су се врло лако прикључили 
овом нашем пројекту.  

У постављању клупе учествовало је и 
Комунално јавно предузеће Златибор 
које је избетонирало постоље. На клупи 
се одједном могу пунити четири уређаја 
путем УСБ улаза, а батерија саме клупе 
је довољно јака да може да издржи неко 
време и без сунчеве светлости.                          

– Имали смо задовољство да једну 
клупу извеземо у Европску унију, у не-
мачки град Дрезден, а извезли смо и 
у Куманово пет клупа и могу рећи да 
смо конкурентни на тржишту. Напра-
вили смо клупу која је функционална 
и естетски слична неким другим, али 
и доста јевтинија.           

С обзиром на околности и осетљивост 
енергетског снабдевања, соларна енер-
гија може добити још више на значају, 
што наглашавају и из предузећа ЛЕД. У 
плану је постављање још оваквих клу-
па у Чајетини и на Златибору уз саглас-
ност општинског руководства. 

На историјском месту Циг-
ла у златиборском селу Ја-
бланици 20. јула је одржан 

састанак о ревитализацији и одр-
жању спомен-подручја посвеће-
ног српским јунацима који су па-
ли на овом месту у првим бит-
кама Великог рата 1914. годи-
не. У раду састанка учествовали 
су  председник општине Чајети-
на Милан Стаматовић, директор-
ка ЈП „Голд Гондола“ Златибор и 
чланица ТУ Јабланица Бојана 
Божанић,  директор ЈП „Водовод 
Златибор’” Миломир Туцовић и 
чланови Туристичког удружења 
Јабланица са председником Ву-
комиром Божанићем.                    

Он је у уводној речи подсе-
тио да су чланови ТУ Јаблани-
ца ујесен 2012. основали Орга-
низациони одбор за подизање 
споменика за стогодишњицу од-
бране Србије.                

Та идеја се успешно премет-
нула у јаву две године касније, 
а потом је оформљен Одбор за 
заштиту и унапређење овог спо-
мен-подручја за чијег је председ-
ника изабран Милан Стаматовић. 
Божанић је представио и присут-
не власнике земљишта, породице 
Поповић и Љубојевић, који су из-

разили жељу да земљу за проши-
рење спомен-комплекса дарују 
као поклон.            

Председник општине Чајетина 
Милан Стаматовић рекао је да је 
локална самоуправа увек подр-
жавала све активности у злати-
борским селима.

– На овом месту имамо посеб-
ну потребу и одговорност према 
нашим прецима који су оставили 
своје животе за нас, а ми достојно 
спомен-обележје будућим гене-
рацијама – рекао је Стаматовић, 
изразивши наду да ће се народ 
све више враћати селу и природи. 

Истакао је и да породице које 
поклањају земљу дају позитиван 
пример и враћају наду да ће до-
наторство и задужбинарство по-
ново оживети.                

Идеја је да се ревитализован 
спомен-комплекс, обогаћен не-
ким новим садржајима пусти у 
туристичку функцију 2024. годи-
не, на десетогодишњицу поди-
зања споменика на Цигли, а то је 
уједно и година када ће се обеле-
жавати једанаест деценија од по-
четка Првог светског рата.            

Подсећамо да се на узвишењу 
Цигла, које мештани зову Бије-

ла Глава, у златиборском селу 
Јабланица одиграла једна од 
великих битака Великог рата у 
одбрани Србије од аустроугар-
ске војске на јужном делу Дрин-
ског фронта. Непосредно после 
битке на овом месту, саборци 
су свом погинулом мајору бајо-
нетима у камену уклесали сле-
дећи белег – „Мајор Василије 
Луковић, погинуо 1914. године. 
Испунио своју дужност према 
Краљу и Отаџбини. Завидимо ти, 
и поздрављамо ти породицу...“ 

Након једног века овај 
крајпуташ прерастао је у спо-
мен-обележје изграђено по 
идејном решењу вајара Влади-
мира Митровића, а уз споме-
ник, урађен је и пут од центра 
Јабланица према граници са 
Републиком Српском, као и пут 
од центра села Штрпци од стра-
не Републике Српске. Општина 
Чајетина за изградњу овог пута 
и пратеће инфраструктуре оп-
ределила је 15 милиона дина-
ра. Подршку реализацији обеле-
жавања значајног јубилеја као и 
изградњи комплекса дале су и 
општине Прибој и Рудо, чији су 
преци такође положили животе 
на Цигли. 

ЦИГЛА У ЈАБЛАНИЦИ

Од споменика до  
спомен-комплекса
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ЗЛАТИБОРСКИ ЕКО ВАШАР

Разбуђена свест  
о окружењу

Последњег школског да-
на манифестацију под 
називом Еко вашар, 

ОШ „Димитрије Туцовић“ 
већ четврту годину традици-
онално обележава продајом 
дечјих радова у Градском 
парку у Чајетини уз подрш-
ку КЈП „Златибор“ Чајетина , 
Културног центра Чајетина и 
локалне телевизије која већ 
две деценије прати рад ове 
школе и њихове еколошке 
секције.                     

У оквиру реализације Међу-
народног пројекта Екошколе, 
ОШ „Димитрије Туцовић“ одр-
жала је традиционалну мани-
фестацију Еко вашар, која се 
одржава по четврти пут. Уче-
ници свих разреда, заједно са 
својим наставницима и учи-
тељима, поставили су штан-
дове у Великом парку како би 
свим посетиоцима предста-
вили понуду ручно израђе-
них производа.           

– Свака школа има обавезу 
да на неки начин обележи 
Пројектни дан – каже коор-
динаторка Екошколе, Зори-
ца Милосављевић. – Првих 
година смо нешто другачије 
радили, а онда смо се догово-
рили да будемо на неки на-
чин јединствени у Србији, да 
деца применом рециклаже и 
циркуларне економије про-
дужавају век трајања неког 
производа. Имали смо нај-

више подршке КЈП „Злати-
бор“, који нам помаже у пре-
возу столова, у организацији 
овог догађаја као и у промо-
цији рециклаже, односно се-
лекције отпада тако што по-
стављају канте и превозна 
средства која иначе користе 
за отпад.                

Поред деце са Златибора и 
Чајетине, на позив су се радо 
одазвали и на овогодишњем 
Еко вашару учествовали уче-
ници и наставници из  ОШ 
„Саво Јовановић“ Сирогој-

но, ОШ „Миливоје Боровић“ 
из Мачката и Криве Реке, и 
ученици и наставници Угос-
титељско-туристичке школе 
из Чајетине.                 

– Видели сте да имамо 
једну прелепу дрвену кући-
цу, која представља симбол 
нашег окружења и Етносе-
ла који се налази у близи-
ни наше школе – рекла   је 
Љиљана Павловић, настав-
ница биологије у ОШ „Саво 
Јовановић“ Сирогојно. – Уче-
ници су поред овог направи-

ли много других производа 
које смо донели, деца се баш 
радују а то показује и њихо-
ва бројност. Ово нам је трећа 
година како учествујемо на 
Еко вашару“,  

Деца-учесници, нису мо-
гла да сакрију одушевљење 
и радост у току овог дана , 
па су нам као прави трговци 
представили изложену пону-
ду. Било је весело и шарено у 
парку уз младе екологе и по-
сетиоце. Добијена средства 
од продаје радова, по сим-
боличним ценама и на ово-
годишњем Вашару, биће ис-
коришћене за потребе ових 
образовно-васпитних  уста-
нова.             

„ Ми смо правили лоптице 
са брашном, двогледе, рамо-
ве, разне чинијице, нарукви-
це које су нам баке помага-
ле да направимо“, „Код нас 
на штанду су чајеви, нарук-
вице, разне друштвене игре“, 
„Свашта смо правили и при-
премили за Ековашар: држа-
че за оловке, рамове, украше-
не тегле, балоне“, били су неки 
од дечјих одговора на питања 
досадног радозналца.         

Подршку организатори-
ма у реализацији Еко ваша-
ра ове године пружили су 
КЈП „Златибор“ Чајетина, ТО 
„Златибор“, Културни центар 
Чајетина и локалне телеви-
зије.

У оквиру реализације Међународног пројекта Екошколе, ОШ „Димитрије 
Туцовић“ одржала је традиционалну манифестацију

Зорица Милосављевић Љиљана Павловић
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На основу члана 29. и члана 30. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011… 153/2020), члана 5. Уредбе Владе Републике 
Србије о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно 
прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда 
(„Сл. гласник РС“, бр. 16/2018), члана 44. става 1. Закона о црквама и верским заједницама („Сл. гласник РС“, бр. 33/2006), члана 20. 
става 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007… 111/2021-др. закон) и члана 40. Статута Општине 
Чајетина („Сл. лист општине Чајетина“, бр. 2/2019), Скупштина општине Чајетина, на седници одржаној дана 04. јула 2022. године, 
донела је 

ОДЛУКУ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ 
ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ БЕЗ НАКНАДЕ

1. Манастиру Хиландар, аутономној монашкој заједници у Републици Грчкој, ОТУЂУЈЕ СЕ непосредном погодбом без накнаде 
непокретност и то: 
• део катастарске парцеле број 7005/23 КО Чајетина, површине 702.789 м2, у оквиру аналитичко геодетских тачака 1 лине-

арно до 85, у складу са Пројетком препарцелације катастарске парцеле број 7005/23 КО Чајетина, израђеним од стране  
Архи тектонске радионице ,,Strich“, Марија Радишић предузетник, из Београда, Улица Теразије број 14, потврђеним од стране 
Оде љења за урбанизам и имовинскоправне послове Општинске управе Општине Чајетина број 350-206/2019-03 од 1. фебруара 
2021. године. 

2. На основу ове одлуке, након њеног ступања на снагу, закључиће се уговор о отуђењу непокретности из јавне својине, између 
Општине Чајетина, са једне стране, и законског заступника  верске заједнице, аутономне монашке заједнице Манастира Хиландара, 
са друге стране, у року од 30 дана од дана ступања ове одлуке на правну снагу.

3. Уговор из става 2. изреке ове одлуке, закључује се по претходно прибављеном мишљењу Општинског правобранилаштва Општине 
Чајетина и оверава се код надлежног јавног бележника. Трошкове овере поменутог уговора сносиће Општина Чајетина.  

4. Овлашћује се председник Општине Чајетина, да у име и за  рачун Општине Чајетина, закључи уговор из става 2. изреке ове одлуке. 

5. О извршењу ове одлуке, стараће се Општинска управа Општине Чајетина. 

6. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављивена у „Службеном листу“ Општине Чајетина. 

463-47/2022-02
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
Пред Одељењем за урбанизам и имовинскоправне послове Општинске управе Општине Чајетина, као органом надлежним за 

имовинскоправне послове ,спроведен је поступак експропријације  дела непокретности катастарске парцеле број 7005/23 КО Чајетина, 
који је поступак резултирао доношењем решења Одељења за урбанизам и имовинскоправне послове Општинске управе Општине Чајетина 
број 465-37/2021-02 од 24. марта 2021. године, којим је административно пренет са Републике Србије, као досадашњег носиоца права 
јавне својине на поменутој непокретности на Општину Чајетина, као корисника предметне експропријације, део катастарске парцеле 
број 7005/23 КО Чајетина, површине 702789 м2, у оквиру аналитичко геодетских тачака линеарно од 1 до 85, у складу са Пројетком 
препарцелације за катастарску парцелу број 7005/23 КО Чајетина, израђеним од стране Архитектонске радионице ,,STRICH“   
Марија Радишић предузетник, из Београда, Улица Теразије број 13, који је пројекат парцелације потврђен Потврдом Одељења за 
урбанизами и имовнскоправне послове Општинске управе Општине Чајетина број 350-206/2019-03 од 18. фебруара 2021. године. 

Јавни интерес за предметну експропријацију, тачније административни пренос, утврђен је Решењем Владе Републике Србије 
05 број 465-465-5449/2020 од 10. јула 2020. године.  Поменутим Решењем Владе Републике Србије, Општина Чајетина је одређена 
за корисника предметне експропријације. 

Решењем Министарства финансија Републике Србије број 465-01-07189/2021-07 од 27. септембра 2021. године, дозвољена 
је предаја у посед непокретности - дела катастарске парцеле број 7005/23 КО Чајетина, површине 702789 м2, која је непокретност 
административно пренета Општини Чајетина, као кориснику поменуте експроријације решењем Одељења за урбанизам и имовинскоправне 
послове Општинске управе Општине Чајетина број 465-37/2021-02 од 24. марта 2021. године.   

Чланом 29. ставом 1. Закона о јавној својини, предвиђено је да се непокретне ствари прибављају у јавну својину, односно 
отуђују из јавне својине, полазећи од тржишне вредности непокретности, коју је проценио порески орган или надлежни проценитељ, у 
поступку јавног надметања односно прикупљањем писмених понуда, ако законом није другачије одређено. 

Чланом 20. ставом 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи, предвиђено је да се општина, као јединица локалне самоуправе, 
преко својих надлежних органа, у складу са Уставом и законом, стара о задовољавању потреба грађана у области спорта, просвете, 
научноистраживачке и иновационе делатности, културе, здравствене и социјалне заштите, дечје заштите и физичке културе. 
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Чланом 5. ставом 1. тачка 3.  Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп 
ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања 
и прикупљања писмених понуда, предвиђено је да се непокретне ствари могу отуђити из јавне својине и испод тржишне цене, односно 
без накнаде, ако је такво отуђење предвиђено посебним законом. 

Чланом 5. ставом 1. тачка 4. поменуте Уредбе, предвиђено је да предлог акта о отуђењу непокретности из јавне својине испод 
тржишне цене односно без накнаде, мора да садржи образложење разлога из којих произлази постојање околности из члана 5. става 1. 
тачка 1. до 3. поменуте Уредбе. 

Чланом 2. ставом 1. Закона о очувању културног и историјског наслеђа  Светог манастира Хиландар (,,Службени гласник РС“ 
број 93 од 24. септембра 2011. године), предвиђено је да  Република Србија, преко својих надлежних органа, пружа помоћ очувању 
културног и историјског наслеђа Светог манастира Хиландар,  који је од 1198. године, када је основан,  јединствени центар српске 
духовности, културе, образовања и традиције, и представља непроцењиву вредност за српско културно и историјско наслеђе, и уписан 
је, заједно са целокупном баштином Свете Горе Атонске, у Листу светске културне и природне баштине Унеска.

Чланом 3. ставом 1. тачка 1. Закона о очувању културног и историјског наслеђа Светог манастира Хиландар, предвиђено је 
да Република Србија, преко својих надлежних органа, пружа подршку и помоћ очувању наслеђа  Свегог манастира  Хиландар, тако 
што предузима активности и спроводи програме који се односе на: очување и неговање историјских, верских и културних традиција 
манастира Хиландара, праћење стања, истраживање, презентовање и интерпретацију покретног и непокретног културно-историјског 
наслеђа у саставу манастира Хиландар и праћење радова на том наслеђу, обнову и реконструкцију и друге мере заштите постојећих 
објеката, изградњу нових објеката манастира Хиландара, конзервацију, рестаурацију и друге мере заштите осталог историјског и 
културног наслеђа у саставу манастира Хиландара (фреске, иконе, рукописи и др.), као и сопствене активности манастира Хиландар и 
Задужбине Светог манастира Хиландар усмерене на унапређење услова чувања, текућег одржавања и презентовања наслеђа, као и на 
одрживи развој манастира Хиландар. 

Чланом 44. ставом 1. Закона о црквама и верским заједницама, предвиђено је да Република Србија, и јединице локалне 
самоуправе и територијалне аутономије, преко својих надлежних органа, могу у складу са својим могућностима, да обезбеде дотације 
црквама и верским заједницама, за финансирање њихових културних и научних установа и програма. 
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У конкретном случају, утврђено је да се отуђењем поменуте непокретности-катастарске парцеле број  7005/23 КО Чајетина, 
из јавне својине Општине Чајетина, без накнаде, остварује јавни интерес, јер ће Општина Чајетина, као јединица локалне самоуправе, 
задовољити потребе грађана у области просвете, спорта, научноистраживачке и иновационе делатности,  и спровешће активности које се 
односе на очување културних и историјских, верских  вредности  и традиција Светог манастира Хиландара, тачније испуњени су услови 
из члана 20. става 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи, члана 2.става 2. и члана 3. става 2. тачка 1. Закона о очувању културног 
и историјског наслеђа Светог манастира Хиландара, и члана 44. става 1. Закона о црквама и верским заједницама. 

Полазећи од напред наведеног чињеничног стања и важећих законских прописа, одчучено је као у изреци ове одлуке. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШШТИНЕ
463-47/2022-02 од 04. јула 2022. године             Арсен Ђурић
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Поводом обележавања 
славе чајетинског 
храма, у порти се оку-

пио велики број верника и 
свештенства.

– По устаљеном богослуж-
беном поретку нашег храма а 
и обичајима, уочи славе у 17 
часова служенo је празнич-
но вечерње богослужење и 
тиме смо започели прославу 

нашег заштитника и Храма 
и вароши. Старешина  Хра-
ма Светог Преображења Гос-
подњег на Златибору Дејан 
Војисављевић служио је ве-
черњу службу. На дан славе 
служена је Света литургија 
којој је начаствовао стареши-
на Саборне цркве у Београду 
протојереј ставрофор Петар 
Лукић, уз саслужење свеште-
ника из наше епархије међу 
којима су били архијерејски 
намесник ужички Милош 
Босић, старешина цркве из 
Бајине Баште Владимир Ва-
сиљевић, Давид Селаковић и 
Дејан Војисављевић са Злати-
бора и пензионисани парох 
из Осла отац Влајо, стареши-
на цркве Покрова Пресвете 
Богородице из Сребренице 
отац Александар Млађено-
вић, а уз саслужење ужичког 
ђакона Милана Босића, про-

тођаконa Радомирa Печевићa 
и оцa Урошa, игуманa мана-
стира Увац – рекао је Петар 
Лазић, старешина Храма у 
Чајетини.                

Присутнима се обратио ар-
хијерејски намесник ужички 
Милош Босић својом беседом 
напоменувши како на сам 
значај Светог Архангела Га-
врила и овога дана и празни-
ка тако и на неке горуће теме 
и проблематику које доводе у 

питање и наш биолошки оп-
станак.                

– Часни оци, браћо и сес-
тре пре свега желим да вам 
честитам данашњи праз-
ник Сабор СветогАрхангела 
Гаврила, као и крсну славу 
хришћанске заједнице при 
овом светом храму у Чаје-
тини. Честитам славу старе-
шини храма оцу Петру и ње-
говом сабрату Милану који 
служе овом храму и моле се 

Богу и приносе жртву и за вас, 
и за све нас. Честитам крсну 
славу данашњим домаћини-
ма и оним који ће славити 
следеће године,  и честитам 
крсну славу свима вама који 
припадате овој парохији јер 
ово је ваша слава   исто као 
што славите и своју поро-
дичну славу. Као што са по-
себном радошћу и љубављу 

ишчекујете своју крсну славу 
– Светог Ђорђа, Светог Нико-
лу, Светог Тому, Светог Јована 
окупљени са својом породи-
цом, исто тако сви, барем из 
сваке куће по један требало 
би да дође и заједно, молит-
вено, једним срцем и душом 
прославе данас Оца небеског 
и заштитника ових парохија 
Светог Архангела Гаврила 
–  рекао је намесник Милош 
Босић.              

Домаћини овогодишње 
славе били су Милан Села-
ковић и Срећко Смиљанић, а 
кумство за наредну годину је 
прихватио Драгош Павловић. 
Према речима Петра Лазића 
и на његову велику радост, 
ове године је слави прису-
ствовао највећи број верни-
ка од самог почетка његовог  
службовања   у чајетинској 
парохији.  

СЛАВА ХРАМА СВЕТОГ АРХАНГЕЛА ГАВРИЛА                

На част хришћанском 
јединству

Православна црква и верници обележили су у уторак, 26. јула, празник 
Сабор Светог Архангела Гаврила. Јер тај празник је и слава чајетинске 

цркве. Након божанске Литургије уследила је литија око храма, а затим 
ломљење колача са домаћинима славе

Милош Босић Петар Лазић

Ломљење колача
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АКТИВНОСТИ ЧАЈЕТИНСКОГ УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА

Треће доба испуњено 
лепотом

Организовано је неколико излета, као и одлазак на летовање у Грчку

Од почетка године, 
Удружење пензионе-
ра општине Чајетина 

труди се да својим чланови-
ма, уз дружења у просторија-
ма Клуба, понуди разноврсне 
садржаје као што су учешће у 
раду фолклорне секције и ле-
товања на мору, а недавно је 
реализован још један излет.          

– Идемо прво у Вишеград, 
онда ћемо се укрцати на 
брод па ћемо ићи најверо-
ватније до Жепе, после чега 
ћемо имати слободне актив-
ности односно прилику да 
обиђемо Вишеград, Камен-
град, мост и тамошње зна-
менитости – каже Наталија 
Марковић из Удружења.  – 
Има шта да се види у Више-
граду. Биће нам прелепо, а и 
добро је друштво.           

– Тамо нас очекује гос-
топримство Удружења у Ви-
шеграду и човека који вози 
брод до старог моста и назад, 
што је веома лепо и људима 
то остаје трајном сећању па 
увек пожеле им да оду по-
ново – објашњава председ-
ник Удружења пензионера 
Славко Пантовић, и додаје: 
– Удружење ових дана такво 
путовање не би могло да ор-
ганизује да нам није помоћи 
Општине.            

Иначе, организован је 
и излет у Сирогојно и Гос-
тиље, као и одлазак на лето-

вање у Грчку, где је велика 
група пензионера боравила 
21 дан. Нови одлазак тамо 
очекује их у септембру, а ве-
лико је интересовање и за 
летовање у Чању, што ће се 
организовати током лета. 

– Реализовали смо вау-

чере од пет хиљада динара 
у оној првој тури, што је ис-
користило око 35 људи кад 
смо били у Јошаничкој бањи. 
Ове активности сада тичу се 
нове туре ваучера, а по пре-
порукама претходне групе 
већ имамо пријављених 55 

пензионера који би такође у 
Јошаничку бању.         

Оно што је Удружење пла-
нирало да уради до јесени је 
и набавка дрва за огрев по 
повољним ценама, односно 
на отплату, што је једна од ре-
довних активности година-
ма уназад, али због укупне 
ситуације у свету нису били 
у могућности да то и оства-
ре. Нажалост, цене су расле 
константно, а није било мо-
гућности да се отплаћује пре-
ко ПИО фонда нити на друге 
начине, рекао је Пантовић. 
Ипак, Удружење ће се поста-
рати да пружи све врсте по-
моћи не само својим члано-
вима, већ и свим старијим 
суграђанима. 

Наталија Марковић Драган Јајчанин

Славко Пантовић

Добро друштво за још боље расположење
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КУД „ЗЛАТИБОР“ НА ЗЛАТНОЈ ПЛАНИНИ

Међу својима                        
У организацији општине Чајетина и Туристичке организације Златибор, 

другу годину заредом на Краљевом тргу је одржан концерт  
„Удружења за неговање народне традиције Златибор“

И 
ове године у оквиру 
Златиборског култур-
ног лета на Краље-

вом тргу је наступило и КУД 
„Удружење за неговање на-
родне традиције Златибор”. 
Програм је започео насту-
пом првог ансамбла који се 
представио играма из зла-
тиборског краја, а затим и 
игром и песмама из При-
зрена. Лука Весовић, пред-
седник удружења, рекао је 
да би волео да дружење са 
верном публиком Златибо-
ра постане традиција.                    

– Почели смо играма из 
нашег краја а потом су се 
низале и игре из Мачве, цен-
тралне Србије, из Босиле-
града и југоисточне Србије, 
и Лесковца – рекао је Лука 
Весовић, председник Удру-
жења. – Наступиле си све 
селекције почев од пионира 
којих је срећом највише. Ту 
је и средња група, припрем-
ни ансамбл и онај извођач-
ки, а ту су и ветерани и ре-
креативци. 

Буру одушевљења изазва-
ли су најмлађи чланови ан-
самбла  са Дечјим играма 

из Србије и извођачка група 
„Ветерани“ као оснивачи и 
носиоци рада Удружења.                 

– Што се тиче Удружења 
мислим да нам је ово за-

иста било потребно јер је у 
нашој општини постојало 
само једно културно-умет-
ничко друштво у којем нас 
је било заиста много, па 

нам је ова подела итека-
ко одговарала – изјавила 
је Јована Лојаница. –  Мој 
ансамбл је отворио кон-
церт играма из златибор-
ског краја, а затворићемо 
га играма Босилеградског 
крајишта.                      

– Играм фолклор већ осам 
година, а бавим се и каратеом 
– похвалила се Јована Аћимо-
вић. – Фолклор волим јер се 
дружимо и путујемо, а надам 
се да ћемо тако и наставити.                    

– У овом друштву играм 
две године, а пре тога сам 
играла у још два слична – 
рекла је представљајући 
се Вања Туцовић.             

– Одлучила сам да се ба-
вим фолклором због очувања 
наше народне традиције – 
објаснила је мотиве  Јована 
Кузељевић.                   

Уз одличну забаву у тра-
диционалним народним 
играма и звуке песама пуб-
лика је уживала непуна 
два сата. Иначе, Удружење 
окупља  160 чланова и ре-
креативаца које воде корео-
графи Мира Милинковић и 
Никола Секулић

Наступ је обојен  
кореографијама  

из разних делова Србије,  
а по завршетку програма,  
уз звуке „Ужичког кола“,  

заиграла је и публика

 Јована Аћимовић

Јована Кузељевић и Вања Туцовић
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МУЗИКА ЗА ДУШУ НА КРАЉЕВОМ ТРГУ

Српска труба и фрула
Концертом дувачких оркестара из западне Србије настављен је програм 

златиборског Културног лета. Публика је уживала у музици пет дувачких 
оркестара, као и у наступу Аца Марковића, мајстора фруле и двојница  

из жељинског Удружења за неговање народне традиције

На Краљевом тргу на 
Златибору одржан је 
концерт дувачких ор-

кестара и смотра изворног 
народног стваралаштва. 
Изостао је традиционал-
ни Сабор трубача због не-
предвиђених околности, 
али је због носталгичних 
приређено вече добре заба-
ве за све поштоваоце трубе.            

– Ове године имамо је-
дан нонсенс, а то је да се 

предтакмичење на Злати-
бору не одржава јер је Дра-
гачево померило време одр-
жавања Сабора – рекао је 
Никола Смиљанић, дирек-
тор Културног центра Чаје-
тина. – Оркестри су мно-
го раније уговорили своје 
наступе, па им термин одр-
жавања Сабора у Гучи није 
одговарао, па се самим тим 
изгубио и смисао предтак-
мичења на Златибору. Сви 
оркестри који овде наступају 
имају пуно право да насту-
пе и тамо, у Гучи, међутим 
само ће један оркестар из 
западне Србије учествова-
ти на Драгачевском сабору 
трубача.                

Љубитељи доброг звука 

уживали су у музици шест 
оркестара – Жељка Стефа-
новића, Александра Пе-
тронијевића и Мирослава 
Ђунисијевића из Ариља, Јо-
вице Јовановића из Луновог 
села, Ивана Јовановића из 

Ужица и Александра Груји-
чића из Драглице.               

– Овај оркестар постоји 
већ сеедам-осам година и 
учествовали смо на мани-
фестацијама, у Гучи, Пожеги 
и на Златибору, и наузима-

ли смо се награда онолико 
– похвалио се Мирослав Ђу-
нисијевић из Ариља. – Тако 
планирамо и да наставимо, 
а мој циљ је мајсторско пис-
мо. Вечерас наступамо са не-
колико шумадијских песама 
и Шумадијским колом.

– Наш оркестар је млад, 
постојимо тек три године, а 
прошлогодишњи смо побед-
ници на такмичењу трубача 
у Гучи – рекао је Јовица Јова-
новић из Ужица. –  Освојили 
смо прво место и признање 
„Од злата јабука“, које нам је 
додељено за најизворније 
музицирање.

– Оркестар постоји од 
2006. године а све је почело 
одавде – каже Иван Јовано-
вић из Ужица. – Овде смо се 
квалификовали за Гучу, па 
су сви наши почеци везани 
за Златибор, и зато се увек 
радо одазивамо и долазимо 
овамо и због организатора, и 
зарад публике.                

Након песме и игре уз 
звук трубе публици се пред-
ставио фрулаш Ацо Марко-
вић из Жељина са играма 
са Златибора и из Мачве, а 
уз њега и средња група фол-
клорног Удружења за него-
вање народне традиције.             

– Вечерас ћу свирати своју 
ауторску музику јер сам ја и 
аутор музике коју изводим 
– рекао је Ацо Марковић. – 
Наступао сам раније и пред-
стављао општину Чајетину 
на многим манифестација-
ма. Сад се више не такми-
чим јер немам право с об-
зиром да сам стекао звање 
Мајстора фруле и двојница.              

Организатор концерта био 
је Културни центар Чајети-
на, а догађај је организован 
по покровитељством Општи-
не Чајетина и ТО Златибор.

Ацо Марковић из Жељина

Јовица Јовановић из Ужица

Вече добре забаве за 
све поштоваоце трубе



25јул 2022. године КУЛТУРА

ВИРТУОЗНИ „ВИРТУОЗИ“ НА ЗЛАТИБОРУ                

Вече за памћење
На Краљевом тргу је концертом Симфонијског оркестра „Виртуози”,  

а под диригентском палицом маестра Бојана Суђића,  
званично почело „Културно лето“

Дух светских метро-
пола кроз виртуозни 
наступ врсних музи-

чара под управом дириген-
та Бојана Суђића, стигао је 
и до Златибора. Чудесан на-
ступ Фестивалског оркестра 
„Виртуози” употпунили су 
Софија Петровић, наша 
уметница која је каријеру 
градила у чувеној париској 
опери, а уз њу и тенор Ремус 
Алезароа, првак темишвар-
ске опере. Богат репертоар 
припремљен је с пажњом за 
златиборску публику.                         

– Сви велики спектакли 
су увек слични, а веома раз-
личити – с осмехом прича 
Бојан Суђић. – Ми смо и овај 
пут припремили репертоар 
који је веома пријемчив, али 
он може да се чује заиста на 
свим великим светским сце-
нама. Оно што је специфич-
но ове године је што имамо 
троје фантастичних солиста: 

тенора из темишварске Опе-
ре који наступа на свим ве-
ликим сценама, наша фан-
тастична сопранисткиња, 
првакиња париске Опере , и 
сјајни хармоникаш Дејан Јо-
вановић. Дакле, солисти су 
оно што је ново... мада је и 
сам оркестар нов. То су иза-
брани  музичари из више 
оркестара који су посебно 

бирани по свом специфич-
ном таленту, могућностима 
и виртуозности, и због тога 
се овај оркестар и зове Ор-
кестар виртуоза, и то не без 
покрића!                   

Концерт је почео увер-
тиром опере „Виљем Тел” 
славног италијанског ком-
позитора Ђоакина Росинија, 
а потом је уследио шпан-

ски колорит обојен дело-
вима „Кармен“, хебрејске 
песме „Хаванагила“ и „Чар-
дашем“” Виториа Монтија, 
латино ритмовима Мексика 
и Бразила, и неизоставном 
филмском музиком. Финале 
програма показало је да су 
публици посебно драга до-
маћа дела, када су уследиле 
композиције ”Поскок“, „Мо-
равац”, „Ђелем Ђелем“, „Жи-
кино коло” , „Врањска свита“... 
„преведени“ на хармонију 
симфонијских музичара.                 

Фестивалски оркестар 
„Виртуози” се одазвао зла-
тиборској публици на бис 
одсвиравши и композиције 
„Зајди, зајди“, „О соле мио” и 
“Кан-кан”, а за крај „Пукни 
зоро“ и „Марш на Дрину“. Уз 
златиборску публику играле 
су и боје, слике и пројекције 
на језерској фонтани учини-
вши вече атрактивним, и за 
памћење.

Бојан Суђић
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ГИТАРА И ГУДАЧКИ КВАРТЕТ НА КРАЉЕВОМ ТРГУ              

Музика за дивљење  
и уздисање

У оквиру програма Културног лета одржан је концерт гитаристе  
Уроша Дојчиновића и гудачког квартета „Интермецо“

Познати српски гитари-
ста, композитор, пе-
дагог и публициста 

Урош Дојчиновић и гудачки 
квартет „Интермецо“ у ком 
свирају Милена Рајковић, 
Тамара Живковић, Миле-
на Мартинов Стојковић и 
Милица Јакшић, први пут 

су наступили пред злати-
борском публиком са избо-
ром класичне музике. Овај 
концерт је почео кинеском 
песмом „Цвет јасмина“, за-
тим је уследила руска ком-
позиција „Две гитаре“, а у 
наставку вечери низале су 
се дела из Шпаније и зву-
ци јужноамеричких аутора 
„Из душе“, „Валцер“, „Ми-
лонга“, „Девице Сунца“, „Је-
дан“ „Танго“м „Растанак“...            

– Досетио сам се да ове го-
дине изводим композиције 
аутора из земаља које нису 
признале независност „др-
жаве Косово“, а на овај на-
чин  истичемо ауторе и об-
ласти које се не чују тако 

често, пре свега низ јужно-
америчких композиција,   
и неких најзначајнијих ев-
ропских, а тује и   Шпанија 
која је принципијална по 
том питању, за коју знамо 
да је колевка мог инстру-
мента – рекао је гитариста 
Урош Дојчиновић. – А, ово 

је сплет композиција писа-
них у формама популарних, 
типских игара.               

Његова уметничка актив-
ност обухвата више од 3.500 
наступа широм света, велики 
број радио и телевизијских 
емисија, више стотина одр-
жаних стручних предавања 

и семинара. За своје вишес-
труко уметничко деловање 
награђен је са више од 50 
медаља, плакета, диплома и 
других признања, у земљи и 
свету. Квартет „Интермецо“ 
је од свог оснивања 1999. го-
дине на Балкану стекао ре-
путацију лидера у извођењу 

музике која је инспирисана 
популарним музичким жа-
нровима, а током последњих 
дванаест година свој репер-
тоар је мењао и прошири-
вао у складу с концептима 
наступа.                       

– Изабрао сам да на свом 
репертоару негујем компо-

зиције за које сматрам да 
посебно погодују мом ин-
струменту, због тога јер је ги-
тара „мали ансамбл“ – каже 
Урош Дојчиновић. 

– Ако се присетимо да 
људи који нису свирали ги-
тару а били су музичари, 
композитори озбиљне музи-

ке, Лудвиг ван Бетовен, Хек-
тор Берлиоз и многи други 
који су оставили лепе ко-
ментаре у вези гитаре јер 
су у своје време знали за 
њене тонске могућности. 
Публика је то могла да чује 
у новом светлу, уз гудаче, а 
сматрам да је спој гитаре и 
гудачких инструмената – 
виолине, виоле и виолон-
чела, један од најлепших 
камерних спојева.

Публика је имала при-
лику да ужива у извођењу 
композиција из разних де-
лова света у споју гитаре и 
гудачких инструмената које 
су инспирисане и испуњене 
етно звуцима. 

Урош Дојчиновић
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Поп група „Зана“ свој кон-
церт на Златибору сим-
болично је почела пе-

смом „Лето“, а у наставку вече-
ри ређали су се хитови „Ожe-
нићеш се ти“,“ Јабуке и вино“, 
„Принц“, „Младићу мој“, „Ују-
тру у седам“, „Вејте снегови“, 
„Каснио је влак“, „Осећам и 
знам“ и друге које је публика 
певала у глас заједно са из-
вођачима Јеленом и Жиком. 

– Ми смо на Златибору 
наступали пре 12 година на 
Tргу који није био на овом 
месту где се сада налазимо, 
али је било фантастично – 
каже Јелена, вокал групе.            

– Мени је ово четврти пут 
да наступам овде с певачица-
ма које су биле у групи, а са 
мојом супругом наступам већ 
трећи пут – додао је Жика.                

– Бар 99 одсто песама сви 
знају, и шта све „Зана“ хоће – 
„Зана“ и може, а сигурна сам 
да већину ових песама за 43 
године знате – додала је Је-
лена.            

Посебно изненађење и гост 
на концерту била је наша 
дојучерашња суграђанка 
Ивана Јајчанин, познатија 
као Наива, пореклом из Чаје-
тине,  која се публици пред-
ставила са својим песмама 

„Башбаш“ и „Скидам“. Обе 
песме су настале као резул-
тат рада са групом „Зана“. 
Ивана се први пут у јавности 
представила и показала своје 
вокалне способности на Бео-
визији 2020. године заузевши 
друго место, а дефинитивно 
je обележила и Беовизију 
2022. својим наступом, по-
себно јединственим и несва-

кидашњим гласом који је раз-
ликује и издваја од других.        

– Ово је концерт који смо 
посветили Ивани за њено 
ватрено крштење – рекао је 
Жика. – Она никада до сада 
није изашла на бину ужи-
во да пева, ово је њен први 
наступ и људи из вашег краја 
ће чути највећу будућу звезду 
у овој земљи!                 

– Заиста би требало да се 
поносите с њом, то је један 
несвакидашњи вокал са нес-
вакидашњом бојом гласа, и 
сви заједно треба да је подр-
жимо –  нахвалила је Јелена 
из групе „Зана“.              

– Ми наш посао радимо и 
она ће имати фантастичан 
албум, па мислим да ће цео 
регион добити највећу звез-
ду у наредних 10 година – за 
крај је рекао Жика.           

– Још нисам свесна да из-
лазим на бину у свом род-
ном месту, и не знам каква 
ћу бити на сцени, али се на-
дам да ће све на крају бити 
о-кеј – рекла је Ивана Јајча-
нин - Наива. – Породица ме 
никада није чула уживо, и 
кроз шалу и смех кажу да 
нису били свесни да уопште 
знам да певам. Сада се ради 
на новим песмама, и чекамо 
када ће стићи пред публику.         

За четири деценије поп 
група „Зана“ је снимила 33 
издања: 15 албума, 13 сингло-
ва и пет компилација. Kроз 
време она се мењала, али 
увек остајала доследна себи 
и својој публици која је увек 
верно прати, чему је сведо-
чила и атмосфера на Краље-
вом тргу.         

ПОШТОВАОЦИ ГРУПЕ „ЗАНА“ ОКУПИРАЛИ КРАЉЕВ ТРГ          

Наша, а светска
Пред многобројном публиком у оквиру Културог лета  

на Златибору наступила је легендарна група „Зана“ 

Јелена и Жика – група Зана

Ивана Јајчанин – Наива
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ОГРЛИЦА ОД БИСЕРА; ВЕЧЕ ИЗВОРНЕ МУЗИКЕ

Ђердан за слушање            
Женска вокална група „Огрлица од бисера” приредила је концерт  

на Краљевом тргу на Златибору. Група је огранак ансамбла “Ђердан“  
који је основала и водила уметница Мира Васиљевић, а од 2010.  

је води Јасмина Васиљевић Милановић, Мирина кћи 

Огрлица од бисера“ је 
позната по томе што 
негује и чува од за-

борава нашу народну музи-
ку. Све песме су вишегласно 
постављене а вокална гру-
па постоји већ 12 година и 
за свој рад добила је бројна 
признања.  Оснивач и умет-
нички руководилац саста-
ва је Јасна Васиљевић Ми-
лановић.                     

– Овде на Краљевом тргу 
смо већ пети пут – рекла је 
Јасна. – Прошле године су на 
пет пута враћали „на бис“, 
што је за нас безмерно задо-
вољство. Иначе, ми смо огра-
нак „Ђердана“, много смо 
награда добили а најзначај-
није нам је оно за ширење 
витештва у култури, Повеља 
витеза од Њ. К. В. Линде Ка-
рађорђевић, а 2016. године 
добила сам естрадну награ-
ду Србије за ширење тради-
ционалне музике.                  

Златиборска публика има-

ла је прилику да чује и во-
калног солисту Ивицу Стан-
чића са песмама које су 
обележиле време праве из-
ворне музике која је компо-
нована у духу изворних пе-
сама. Прво се представио 
песмом „Станите дани, ста-
ните ноћи“, након чега је за-
певао и – „Запевајмо све оне 
песме старе“.                    

– Моја сарадња са групом 
„Огрлица од бисера“ поче-
ла је релативно скоро и већ 
имамо визију и заједничке 
планове за нове аранжмане 
које ћемо заједно обрадити 
и донети на срећу и радост 
поштовалаца – и „Огрлице 
од бисера“, и моје маленкос-
ти – рекао је Ивица Станчић, 
вокални солиста Радио-те-
левизије Србије.                         

Певачку групу све вре-
ме верно прати Бошко Пе-
рић који звуцима своје хар-
монике боји сваки њихов 
наступ.  

Јасмина Васиљевић Милановић

Ивица Станчић
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ИЗЛОЖБА У ГАЛЕРИЈИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА             

Музе слетеле  
на Златибор

Овога јула су у галерији Културног центра на Златибору с делима гостовали 
уметници Тања Старчевић, Марија Станојловић и Мирољуб Мики Кршанин. На 

отварању изложбе ово троје аутора било је шаренолико, јер су такве биле слике 
и скулптуре у којима су поштоваоци уметности могли да уживају до краја месеца

Поново је Културни 
центар на Златибо-
ру приредио задо-

вољство љубитељима умет-
ности изложбом којом су 
представљена дела троје 
аутора – Тање Старчевић из 
Ужица и Марије Станојло-
вић и Мирољуба Микија 
Кршанина из Панчева, који 
су се публици обратила је-
динственим језиком ликов-
не уметности.                     

– Волим ову галерију и 
Златибор и веома ми је дра-
го да се поново враћам, сада 
са новим циклусом – рекла 
је Марија Станојловић. – Ма-
теријал је поново керамика, 
али је сада тема другачија. 
Пожелела сам да направим 
нешто из природе и прила-
годим баш овом поднебљу, 
па сам изабрала тему пти-
це. Највише сам, заправо, ра-
дила сове. Оне симболизују 
мудрост и људи их веома 
воле, што опажам по реак-
цијама кад год је убацим у 
неки свој рад. 

Радећи овај циклус, Ма-
рија је користила технику 
каменине, односно високо 
печене глине. Користећи вр-
хунски материјал и глазуру, 
уметница се поигравала и 
облицима, и бојом.                

– Имам елементе са пра-
вим златом које се пече на 
температури од 800, а све 
остало на 1.200 степени. Па 
кад по трећи пут скулптуру 
испечем на 800 степени, од 
неке зеленкастотиркизне 
боје добије феноменалну 
плаву, морско плаву боју.                

Поигравање материја-
лима је одлика сликара и 

скулптора Мирољуба Крша-
нина. Своје „3 D“ форме пра-
ви од отпадних, издеформи-
саних комада алуминијума, 
а уз уметничку визију и на-
поран рад успева да иска-
же замисли невероватно 
обликованим скулптурама. 
У Србији, па и шире, нема 
уметника који раде са овим 
материјалом, и на овакав 
начин.                   

– Код овакве технике рада 
уопште није једноставно и 
лако доћи до коначног из-
раза зато што то подразу-

мева прилично механич-
ке обраде, али и познавање 
веома сложеног електро-хе-
мијског процеса пасивиза-
ције метала, односно алу-
минијума, јер је он изузетно 
компликован јер одмах нав-
лачи оксидну превлаку која 
након тога не прима друге 
материјале и љуспича се – 
објаснио је Кршанин своју 
инспирацију и изазове који 
га заокупљају. – Сви наноси 
боје су тањи од 70 микро-
на и заиста је потребна по-
себна техника; зато поне-

кад скулптуру радим, па је 
одлажем на седам до десет 
дана наизменично, све док 
ме она поново  „не позове“. 
Тада препознам неки облик, 
неку причу у томе и тек онда 
следи креативни, уметнич-
ки рад.                  

Трећа уметница својим 
сликама осваја публику на 
препад, па њена дела  брзо 
налазе купце. Тако је за ову 
изложбу слике „позајмљи-
вала“ од њихових власника 
јер број нових није био до-
вољан за озбиљност и ве-
личину галерије Културног 
центра. Тања Старчевић је за 
свој ликовни израз одабра-
ла технике акварела и сли-
карског угља, а од мотива 
људске фигуре и портрете, а 
некад и морске пејзаже, док 
акварелом вешто предста-
вља и урбане сцене. 

Иначе, ова јулска излож-
ба са своја три уметника ус-
пешно је допринела добром 
гласу Галерије на Златибору. 
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ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ „ТЕКСТИЛНЕ  
СИРОВИНЕ ЗЛАТИБОРА“

О плетиљама  
и ткаљама

Књига „Текстилне сировине 
Златибора“ Снежане Томић, 
у издању Музеја на отворе-

ном ,,Старо село“ Сирогојно, пред-
стављала је својеврсно путовање 
кроз историју златиборског краја. 
Она је плод дугогодишњег рада 
и истраживања ауторке, учество-
вања и организовања радионица 
које се тичу прераде основних си-
ровина од којих су се тканине не-
када израђивале.            

– С обзиром да су то подаци који 
су се деценијама прикупљали, чи-
тава година је била потребна да 
се сумирају   и претворе у овакву 
књигу – рекла је Снежана Томић. 
– Сам почетак књиге односи се на 
географске и природне каракте-
ристике које утичу на коришћење 
природних сировина за израду 
тканина, затим је ту поглавље о си-
ровинама које су се некада корис-
тиле, о онима које су се најчешће 
користиле, о примени тих сирови-
на у прошлости и, оно што је по-
себно важно, о примени сировина 
данас.                  

На промоцији је говорила рен-
цензенткиња, етнолог Милина 
Ивановић Баришић, и историчар 
Недељко Радосављевић, а о свом 
раду и о повезаности истражи-
вачког дела и одрживости свега о 
чему се у књизи говори, причала је 
Весна Тодоровски:

– При једној посети ја сам погле-
дала брошуру флоралних мотива 
које је Снежа радили по истражи-
вању и онда сам одлучила да тај 
најлепши јастук који се њој свиђа 

урадим и у стварности – рекла је 
сетно.              

У Музеју „Старо село“ Сирогојно 
сви заинтересовани могли су да 
учествују у радионицама „Прера-
да и примена текстилних влака-
на“ које су се одржавале од 20. до 
22. јула.                

– Могли су да виде разне техни-
ке обраде и аплицирања на тексти-
лу; од традиционалног кроја ко-
шуље, преко савремених одевних 
предмета и начина њихове изра-

де, важност природних материја-
ла, важност локалних сирови-
на и аплицирање мотива – рекла 
је Весна Тодоровски, директор Re 
Craft кластера. – Било је могуће ви-
дети технике обраде вуне, као што 
су филцање, плетење, хеклање...         

Прва књига на којој су ове две 
уметнице успоставиле сарадњу 
јесте „Народна ношња Златибора“ 
по чијим шемама су израђени и 
неки одевни предмети. Сарадња 
се продубила књигом „Текстилне 
сировине Златибора“, а потпомогао 
ју је атеље Игор Тодоровић. 

МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА  
У ТРИПКОВИ

И ми село за 
пример имамо 
Простор амфитеатра у центру Трипко-

ве поново ће овог лета бити поприште 
одржавања културних манифестација. 
Мештани села окупљени око идеје да бу-
ду домаћини таквих дешавања пријави-
ли су се за пројекат ресорног Министар-
ства „Михољски сусрети села“ који се до 
децембра спроводи широм Србије.                     

– Сетио сам се неких другара, размишља-
ли смо шта бисмо могли, и направили смо 
неки концепт, ставили смо то на папир и 
послали где треба – рекао је испред органи-
затора Мирослав Радишић из Трипкове. – И 
нисмо очекивали да ће проћи. Међутим, 

људи су то препознали као добру идеју пас-
мо прошли на конкурсу. Видећемо да ли ће 
бити посећено и да ли ћемо лепо одрадити. 
Замишљено је да се дружимо кроз враћање 
коренима, да деца која су рођена овде знају 
да и код нас нешто постоји, и да је ово међу 
најлепшим селима Златиборског округа.                

Први догађај у оквиру манифестације у 
Трипкови била је представа „Е, мој Тодоре“ у 
извођењу Јанка Радишића у недељу 24. јула. 
Већ 7. Августа ће бити одржан концерт удру-
жења за неговање народне традиције „Зла-
тибор“ с певачком групом „Котрен“. Пред-
става за децу „Зека лепотан“ одржаће се 14. 
августа, а забавно вече „Чорба и пријатељи“ 
заказан је за 21. август. Сви ови догађаји ће 
се одржавати у амфитеатру, а сваког викен-
да у јулу и августу одржаће се и изложба ра-
дионице Тифани у сеоској основној школи.            

– Пошто је село Трипкова позната по 
уметницима, по музичарима  и глумци-
ма, идеја је да се то организује током више 
дана, а ако то заживи ми планирамо да на-
редних година буде и масовније, али отом 
потом. Само почетак нек` нам буде добар 
– додао је Радишић.                  

Партнери у организацији ове манифе-
стације су општина Чајетина, Културни 
центар Чајетина, ТО Златибор и мештани 
Трипкове 

Снежана Томић

Весна Тодоровски

Мирослав Радишић
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АКЦИЈЕ ПК ТОРНИК

Марко Џамбасовић  
на крову Италије          

Планинарски клуб „Торник“ извео је у првих шест месеци ове године чак двадесет 
акција, а увелико се припремају наредне активности. Уз то, могу да се похвале да је 

водич клуба Марко Џамбасовић недавно освојио највиши врх Апенина                       

Златар, Овчар, Каблар, 
Маљен... Ово су нека од 
места која су чланови ПК 

„Торник“ походили у првој по-
ловини ове године. Укупно је 
одрађено 20 акција, што у пре-
делима општине Чајетина, што 
у осталим крајевима Србије, а 
у летњим месецима планирају 
се нови успони, и у земљи, и у 
иностранству.                  

– Првог викенда идемо на 
Козару, следећег на Прокле-
тије, после тога Бјеласица, 
Дурмитор, па Чврсница, затим 
Триглав и Комови, а у септем-
бру Кајмакчалан – каже Марко 
Џамбасовић. – Организација 
је захтевна, али кад се нешто 
воли и има доста људи који то 
подржавају и прате није тешко. 
Јер, онда све функционише, а 
унапред се договарају превоз 
и смештај. Све наше акције су 
тродневне: одлази се у петак, 
враћа се у недељу увече: два 
ноћења. Али организација је 

прилично озбиљна и њој се 
мора посвети више напора.

Лиценцирани водич из ПК 
„Торник“ који је средином ме-
сеца боравио у Италији где се 
попео на Гран Парадизо, најви-
ши врх ове државе висок 4.061 
метар – што му је највећи пла-
нинарски подухват у каријери. 
На пут је ишао са пет колега 

из Србије, а уједно су испита-
не могућности организовања 
тура на Алпима.              

– Можда у будућности не-
кад поведемо и људе из нашег 
клуба, да се опробамо и у том 
делу високогорства. Сам успон 
на Гран Парадизо је мало оз-
биљнији и није обична шетња. 
Захтева се коришћење додатне 

планинарске опреме – цепина, 
дереза, карабинера јер се све 
време иде у навези и преко 
глечера. То је озбиљан успон, 
али изнад свега леп. Било је 
стварно предивно, узбудљиво, 
а у неким деловима и ризично. 
Богу хвала, било је лепо време 
и успели смо да испењемо врх. 
Сам успон је био мало тежи јер 
је експонирана стена и има 
прилично вертикале, око 1.200 
метара који морају полако да 
се пређу постављањем ужади. 
Било је прилично занимљиво 
и лепо искуство.                   

ПК „Торник“ је учествовао и 
у организацији планинске трке 
Голдтрејл, а наши такмичари 
учествовали су у три кола лиге 
планинске оријентације на 
којима су постигли запажене 
резултате. Торник и Чајетина 
ће и ове године бити домаћи-
ни једног кола лиге које ће се 
одржати 6. августа.                       

– Од пет овосезонских кола 
били смо на три и на сваком 
освојили по четири-пет ме-
даља, а међу њима је било и 
златних – каже  Џамбасовић. 
– Ове године су се мало више 
укључили пионири, јер смо 
озбиљно радили на томе да у 
клуб укључимо децу школског 
узраста. И у сениорској и рек-
реативној конкуренцији смо 
имали запажене резултате, 
освојили смо доста медаља и 
очекујемо да ћемо се задржа-
ти у врху табеле. 

Једна од активности које 
припрема ПК „Торник“ је и 
традиционална акција „Злати-
борски видиковци“ убележе-
на у календар Планинарског 
савеза Србије, а која ће се овог 
септембра одржати на венцу 
Чиготе.     

Планинарски клуб Торник крајем јула организовао је поход на Дурмитор до врха Пру-
таш 2393 надморске висине. У акцији је учествовало седам планинара, а међу њима  
била је  и једанаестогодишња Ђурђа Џамбасовић до сада најмлађи члан клуба који се 
попео на висину преко 2000 метара.

Поход на Дурмитор до врха Пруташ
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57. МЕЂУОПШТИНСКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ

Успешан наступ наших
Бољи учинак у односу на претходне игре које су одржане пре три године

Листу одличја употпуни-
ла је атлетичарка Алек-
сандра Тодоровић која је 

освојила бронзу у трци на 400 
метара. То је била прва медаља 
за Чајетину од 2018. године, а 
Тодоровић је трчала и на 3.000 
метара.                

Чајетина је на кошаркаш-
ком турниру после првог дана 
виђена као фаворит за медаљу, 
међутим кадровски проблеми 
с повредама и повлачењем 
Лазара Јоксимовића довели су 
екипу у борбу за седмо место. 
Турнир је отворен убедљивом 
победом над Пљевљима 51:33, 
а одличан први дан заокружен 
је сигурним тријумфом про-
тив Прибоја 46:39. Чајетин-
ци су показали одличан ба-
ланс између унутрашње игре у 
којој су предњачили Милоше-
вић и Брашанац и спољашње 
у којој су се истицали Чорбић 
и Милекић. Меч против Ариља 
имао је тежину четвртфинала, 
али је пласман међу четири 
најбоља Чајетини измакао за 
само један кош, иако су Ариљ-
ци били у заостатку шест поена 
пред последњу четвртину. Ус-
ледио је још један пораз у ком 
је екипа имала шут за проду-
жетак, али је Косјерић победио 

са 39:34. Екипа Душка Панто-
вића је показала карактер и у 
мечу за седмо место победи-
ла Пожегу са 50:38 и тако на-
правила резултатски искорак 
у односу на прошле игре у Со-
коцу. За Чајетину су играли 
Ђорђе Лојаница, Лазар Мило-
шевић, Ђорђе Раковић, Бошко 
Чорбић, Павле Пећинар, Бран-
ко Брашанац, Матија Милекић, 
Матеј Гавовић, Никола Драго-

вић, Никола Сапун и Мирослав 
Јевремовић.

Лопта је округла
Екипа у малом фудбалу је 

и ове године направила ре-
зултат на нивоу претходних, а 
учествовале су 22 екипе. У ја-
кој конкуренцији Чајетинци су 
у групи имали скор ½ са побе-
дом против Сокоца и порази-
ма од Пожеге и Мојковца, који 

је на крају освојио сребрну ме-
даљу. У борби за пласман по-
сле тријумфа над Колашином 
службеним резултатом 3:0, 
Нови Пазар је победио са 4:3 
па је екипа Ратка Несторовића 
завршила на 10. месту. Осим 
искуснијих играча на терену се 
нашло и неколико дебитаната 
на МОСИ који су оставили до-
бар утисак, а неки су се уписали 
у стрелце. Мали фудбал игра-
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ли су:Немања Кутлешић, Марко 
Костадиновић, Жељко Костади-
новић, Иван Марић, Михајло 
Вујовић, Александар Драговић, 
Александар Петровић, Немања 
Стојановић, Никола Бјеличић, 
Лука Деспић, Немања Љубоје-
вић, Никола Кокоровић и Мар-
ко Шалипуровић;                 

Фудбалери су изгубили од 
екипе Чајнича са 4:1 чиме су 
завршили такмичење. Тренер 
Оливер Лазаревић је имао ка-
дровских проблема, са изнуђе-
ним решењем на позицији гол-
мана, а стрелац јединог гола 
био је Раденовић. Чајетина је 
наступила у следећем саста-
ву: Кокоровић, Филиповић, 
Шалипуровић, Ж. Станић, Ми-
лосављевић, М. Станић, Раде-
новић, Томић, Обрадовић, Са-
вић, Кокоровић. Игралисујош: 
Ж. Костадиновић, М. Костади-
новић и Шкодрић. 

Богазе
Планинари Вељко Делић, Ми-

лош Ђорђевић и Никола Ђорђе-
вић заузели су осмо место у 
трци планинарске оријентације 
у конкуренцији 12 пријављених 
екипа. Екипа тренера Петра Ве-
совића је имала добро пролаз-
но време на стази дугој 11 км 
али је проналажење једне од 10 
контролних тачака задало про-
блеме чиме је покварен плас-
ман. Женска екипа такмичила 
се у петак од 9 часова, такође 
на стази од Трга Петра Бојовића 
по брдовитим пределима око-
лине Нове Вароши. Судија на 
трци био је Марко Луковић из 

ПК Торник. Трку су одрадиле и 
планинарке Софија Бућић, Ми-
лена Бујишић и Јелена Ђорђе-
вић и заузеле пето место. Стазу 
од седам километара са седам 
контролних тачака су савладале 
за нешто више од два сата што 
није било довољно за медаљу. 
Занимљиво је да су браћа Јеле-
не Ђорђевић, Никола и Милош 
наступили дан раније у мушкој 
конкуренцији.                          

Тенисери Вук Бијељанин и 
Михаило Дедић су са победама 
у синглу били бољи од Нове Ва-
роши са 2:0 и тако ушли у бор-
бу за медаље, али их је пораз 
од Фоче коштао одличја. За-

нимљиво је и да се тениско так-
мичење одржало на Златибору, 
на теренима Спрингс.  

Сву наши „првоборци“
Чајетина је ове године по-

ново имала и мушку екипу у 
стрељаштву у саставу Никола 
Смиљанић, Бранко Шкодрић 
и Петар Васиљевићм која је 
остварила задовољавајући ре-
зултат у јакој конкуренцији 17 
екипа. Чајетински стрелци су 
појединачно имали резулта-
те од 150, 139 и 135 кругова у 
стрелишту Обућара.

Каратисткиње Аница Ради-
братовић и Николина Тодоро-

вић су се добро бориле, али у 
знатно искуснијој и пре свега 
физички јачој конкуренцији 
нису успеле да изборе финале. 
Такмичарке из других општи-
на, којих у женској конкурен-
цији има укупно 14, по година-
ма су ближе тренеру чајетинске 
екипе Слађани Вуловић, која је 
задовољна учинком својих так-
мичарки. Eкипа у спортском 
риболову коју су чинили Не-
дељко Павловић, Предраг Ви-
дановић и Ђорђе Лојаница, 
који је наступао и у кошарци 
остварила је 32 секторска по-
ена што је било довољно за 12. 
место у такмичењу које је одр-
жано на Кокином Броду.                  

Нова Варош је током пет 
дана била домаћин за око 
2.200 спортиста и у граду се 
осећала атмосфера великог 
догађаја. Домаћини из Нове 
Вароши су били и најуспеш-
нији у генералном пласману на 
Играма, друго место је припало 
Прибоју а треће Новом Пазару. 
Домаћин наредних, 58. МОСИ 
биће Колашин.  
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НА 57. МЕЂУОПШТИНСКИМ ОМЛАДИНСКИМ СПОРТСКИМ ИГРАМА У НОВОЈ ВАРОШИ

Одбојкашице Чајетине 
освојиле златну медаљу

Ово је прва титула за нашу одбојку на овим популарним играма

Чајетинске играчице су 
одиграле сјајан троднев-
ни турнир са само једним 

изгубљеним сетом у пет мече-
ва. У финалу су савладале Со-
колац са 2:0, по сетовима 25:19 
и 25:22 и тако заокружиле мак-
сималан учинак. 

Завршна утакмица одигра-
на је у сјајном амбијенту на те-
рену Насеље, када су играна и 
финала других спортова. У Нову 
Варош су пристигли и навијачи 
из Чајетине, а ношене њиховом 
подршком одбојкашице су пру-
жиле одличну игру. После сјајно 
одиграног првог сета, у другом 
је екипа из Босне и Херцегови-
не имала прилику да дође до 
изједначења, али се наше де-
војке враћају са четири поена 
заостатка, неутралишу најбоље 
играчице противника и долазе 
до велике победе.       

Само један изгубљен сет
– Девојке су одиграле супер 

с обзиром на то колико смо се 
припремали – рекао је тренер 
Станко Брашанац, који је на 
МОСИ дебитовао још 1985. као 
играч Ужица, а ово му је друга 
медаља са Игара на клупи Чаје-
тине. – И оне су рекле да желе 
да освоје МОСИ, да им је доста 
да буду пете, а тако је било већ 
неколико пута заредом. Изгуби-
мо једну утакмицу у групи, да не 
кажем без везе, остале добије-
мо и никако да уђемо у борбу 
за медаље. Били смо ментално 
чврсти, противник је имао чети-
ри поена предности, угрозио је 
наше вођство, али ниједног мо-
мента се нисмо предавали. То 
је пресудило. Девојке су биле 
одлучне да истерају до краја и 
узму ову златну медаљу. 

Екипа је до злата стигла 
најпре победама у групи над Го-
раждем, што се испоставило као 
најтежи меч, домаћином Новом 
Вароши и Бајином Баштом. Та-

кав савршен скор који је прет-
ходних година често измицао 
екипи тренера Брашанца до-
нео је пласман у полуфинале и 
надметање са Пријепољем које 
је савладано убедљиво. Фина-
ле против Сокоца, претходног 
домаћина МОСИ донео је нову 
победу без изгубљеног сета, а за 
своју Чајетину заиграла је и Ма-

рија Батинић, која је претходне 
сезоне била део екипе Златибо-
ра с с њом ушла у Другу лигу.              

– Било ми је чудно кад сам их 
видела преко пута, али данас је 
бољи тим победио – признала је 
играчица Сокоца. – МОСИ нам 
свима доста значе због спорта, 
провода и дружења, свега тога 
у једном. 

Сребрно славље на песку
Чајетина је дошла до ме-

даље и у одбојци на песку, дру-
ге за ову генерацију, јер је по-

сле бронзе у Прибоју освојено 
је сребро. Екипа коју су чиниле 
Аница Нинчић, Анђела Тошић 
и Елена Станковић је у првој 
фази победила Пожегу и Соко-
лац и тако ушла у финалну гру-
пу. Уследила је победа против 
Вишеграда, али је домаћин у 
последњем мечу дошао до по-
беде. Код чајетинских играчица 

је био очигледан умор, јер су 
одиграле два финала узастоп-
но без паузе.                    

– Нова Варош је била фаво-
рит, бориле смо се колико смо 
могле – каже чајетинска игра-
чица Анђела Тошић. – Знамо 
колико Аница из Нове Вароши 
добро игра на песку, а с обзи-
ром да смо претходно играле 
утакмицу, мало је било и умо-
ра, па неке лопте нисмо стигле. 
Можда би било мало неизвес-
није, али смо задовољне.

У екипу су биле све чајетин-

ске играчице које су претход-
не сезоне играле за Златибор 
и избориле улазак у виши ранг. 
Њима су додате искусније Сенка 
Јевтовић и Сара Марковић, као 
и најмлађе дебитанткиње, али и 
млада повратница Аница Нин-
чић која је прошла омладински 
стаж у Црвеној звезди. До МОСИ 
трофеја дошле су и Марта Раде-
новић, Милена Власоњић, Та-
мара Рњаковић, Александра 
Пантовић, Тијана Видић, Јелена 
Смиљанић, Аница Нинчић, Еле-
на Станковић, Исидора Тошић, 
Валентина Луковић, Наталија 
Брашанац и Јована Гудурић. 

Ова генерација била је реше-
на да дуго чеканом медаљом 
крунише своја искуства са је-
динствених „Игара на тромеђи“.            

– Злато је већ велики успех 
– закључује Анђела Тошић. – 
Први  пут смо играле финале 
и сјајан је осећај. Са том наме-
ром смо и дошле. Ове године 
је било све супер, и што се тиче 
смештаја и свега осталог. Мало 
је место, па ништа није далеко, 
ваљда су зато утисци одлични. 

Две одбојкашке медаље до-
принеле су да овогодишњи 
МОСИ буде успешан за чајетин-
ску експедицију, а поред злата и 
сребра које су избориле на мре-
жи, освојена је и бронза у атле-
тици, до које је дотрчала Алек-
сандра Тодоровић.  

Сјајно одигран турнир: у пет мечева  
само један изгубљени сет

Станко Брашанац
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Александар Радишић, параат-
летичар са Златибора освојио 

је друго место на митингу у Оло-
мецу у Чешкој у бацању чуња са 
резултатом  29,39 метара.              

Због јаког ветра наш спор-
тиста није могао да оствари 
најбољи резултат, али то није 
пошло за руком ни осталим 
такмичарима јер су достизане 
даљине и за по три метра мање 
од очекованих.                  

– Драго ми је да сам доживео 
најгоре услове који могу да ме 
задесе на бацалишту, и то што 
сам се одлично снашао у њима 
– рекао је чајетински спортиста 
који је тренирао до краја месе-
ца пре паузе од 20 дана. – Бога-
тији сам за огромно искуство... 
уз наду да ме овакво време 

неће задесити следеће године 
на Светском првенству у Паризу. 

После паузе, уследиће при-
преме за нову сезону у којој ће 
прво бити такмичење Ивасових 
игара у Португалу током новем-

бра, а нова година ће му почети 
митинзима у Србији и Хрватској 
на којима ће се брусити форма 
за главни циљ – Светско првен-
ство у престоници Француске од 
8. до 17. Јула 2023..                 

– Ова сезона је била јако дуга 
и исцрпљујућа, хвала Богу па је 
прошла без повреда – каже наш 
Александар, који сезону заврша-
ва на трећем месту Светске ранг 
листе. –  Богатији сам за искуство 
такмичења која су иза мене, а ту 
пре свега мислим на ситуације 
на које не могу да утичем, као 
што су ветар и висока темпера-
тура. Знам да у следећу сезону 
улазим психички доиста јачи и 
спортски спремнији, а велике за-
слуге за то има мој тренер Ива-
на Зубер.

Александар Радишић  
на победничком постољу

На кампу је учествовало 113 спор-
тиста који су од Борјана проникли 
у тајне голманског заната. Камп су 

отворили господин Милан Стаматовић, 
преседник општине Чајетина и голман 
Предраг Рајковић, репрезентативац Ср-
бије. 

Директорка кампа Снежана Борјан и 
Милан Борјан истакли су да су поносни 
што су у оквиру скупа учествовала и деца 
са Косова и Метохије, из Хрватске, свих 
делова Србије и Црне Горе и Босне, али 

и из Канаде, чак и са Фарских острва. По-
себну захвалност су исказали председни-
ку Стаматовићу јер је општина Чајетина 
осмислила присуство малишана с Косова 
и Метохије и из Хрватске. 

Невероватан стручни тим, у којем је 
било десет лиценцираних тренера, ра-
дио је са  две посебне групе пре подне, и 
две по подне, како би један тренер радио 
с највише пет голмана, јер је њихов тре-
нинг врло захтеван и другачији од оног 
намењеног играчима.

Уз редован и прилично импресиван 
рад на терену, с деца су оно мало пре-
осталог слободног времена искористила 
за „ванфудбалске активности“, а општи-
на Чајетина и предузеће „Голд гондола“ 
су још једном показали своју великодуш-
ност обезбедивши бесплатне вожње гон-
долом за свих 113 голмана и тренера.

Како је изјавила директорка кампа 
Снежана Борјан, то је било искуство за 
незаборав, а да цео тим једва чека нове 
изазове... и повратак на Златибор.
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ПОЧЕТАК ПРИПРЕМА ФУДБАЛЕРА

Раде добро, надају 
се најбољем

Златибор уиграва нови тим за такмичење у Првој лиги Србије, тренер Предраг 
Ристановић сматра да екипа не би требало да заврши у доњем делу табеле

Фудбалери „Златибора” 
одиграли су три кон-
тролне утакмице од 

почетка припрема за нову 
сезону. После два ремија ис-
тим резултатом (1:1) против 
Металца и Јединства из Бије-
лог Поља, на стадиону Швај-
царија савладан је Петровац 
са 1:0. Победа против црно-
горског тима је била прва од 
почетка припрема за „Злати-
бор” који је већ другог дана 
после „прозивке“ почео са 
мечевима како би надокна-
дио касније окупљање.           

– Увек смо практиковали 
да одиграмо доста утакми-
ца у припремном периоду 
– каже тренер Ристановић. 
– Донекле смо закаснили са 
почетком припрема због 
неких унутрашњих 
ствари у клубу, али 
сад у убрзаном 
ритму тренирамо 
и склапамо нову 
екипу која би тре-
бало да се нађе у 

горњем делу табеле, а не да 
се бори за опстанак као про-
шле године. Убеђен сам да 
ћемо успети у томе. 

„Златибор” тренутно у 
свим линијама тима има бар 
једног играча који је и про-
шле сезоне био члан клуба, 

а Марко Јеремић је био 
и стрелац у победи про-
тив Петровца. Већина су 
били стартери на прија-
тељским утакмицама, 
али је и велики број но-
вих фудбалера, од којих 

су неки на проби па сви до-
бијају шансу.              

– Битно је да остане костур 
тима јер тако је много лакше 
правити све. А прошле годи-
не то нисмо имали, малтене 
ниједан играч из претпрошле 
сезоне није био у тиму. Зато 
смо имали и великих про-
блема у читавом првенству, 
а највише у првом делу. Сад 
се надам да неће бити тако. 
Против свих морамо играти 
свим срцем и надати се нај-
бољем.  

Кошаркаши „Златибора” и на-
редне сезоне играће у АБА2 

лиги и Кошаркашкој лиги Србије, 
познато је после Скупштине реги-
оналног такмичења одржане у За-
гребу.

Како се незванично сазнаје, 
није прихваћена идеја о проши-
рењу лиге, а на сајту такмичења 
објављени су учесници и кален-
дар такмичења за оба регионал-
на ранга. Осим Златибора, у АБА2 

лиги би требало да играју и Сло-
га из Србије, Крка, Хелиос и Шен-
чур из Словеније, Борац Бања 
Лука, Спарси и Широки из Босне 
и Херцеговине, Горица и Осијек из 
Хрватске, Подгорица и Сутјеска из 
Црне Горе, Пелистер Битољ и ТФТ 
Скопље из Северне Македоније. И 
у наредној сезони АБА2 лига ће се 
играти са пет турнира, такозваних 
балона са 13 кола лигашкг дела и 
плеј офом.

Кошаркаши „Златибора” и 
следеће сезоне у АБА2 лиги

Предраг Ристановић


