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На кратко новинарско пи-
тање о саобраћајној ин-
фраструктури, Арсен Ђу-

рић, председник Скупштине 
општине Чајетина, одговорио 
је у сличном маниру јер је реч 
о деветомесечном „пресеку“ а 
не подацима за читаву 2022. 
годину.

– Можемо се похвалити да 
смо ове године уложили пре-
ко 500 милиона динара у из-
градњу и реконструкцију пу-
тева и улица на територији 
општине, да смо изградили 70 
километара нових, а да је у ре-
конструкцију постојећих   путе-
ва и улица уложено 55 милиона 
динара. Ових дана интензивно 
радимо на завршетку неколи-
ко путних праваца на Злати-
бору. Ради се у улици Спортова 
од хотела „Олимп“ до Студент-
ског одмаралишта, а у току је 
изградња улице од хотела „Тор-
ник“ до пасареле преко магис-
трале, као и неколико путних 
праваца у насељу Чоловића 
брдо. Асфалтиране су улице у 
Шишовићима и у Шиповику, а 
у плану је и реконструкција још 
две улице у Чајетини. И даље 
се интензивно ради у још неко-
лико месних заједница, Мачка-
ту, Доброселици, Бранешцима 

и Шљивовици. Имамо разлога 
за задовољство јер очекујем да 
ћемо у наредних 15 дана успе-
ти да завршимо све планиране 
радове када је реч о изградњи 
путева и улица –  изјавио је 
председник Скупштине општи-

не Чајетина Арсен Ђурић. – За-
вршили смо и реконструкцију 
значајнијих улица на Златибо-
ру, а следеће године планира-
мо реконструкцију и проши-
рење још  четири улице, са три 
на „пун профил“ од шест мета-

ра, уз два метра пешачке ста-
зе, где простор дозвољава и два 
метра бициклистичке.             

У плану је изградња пе-
шачке стазе од почетне ста-
нице гондоле до међустанице 
код Рибничког језера, што ће 
још више употпунити турис-
тичку понуду Златибора. То 
ће нашим гостима створити 
више могућности за шетњу и 
вожњу бицикала док уживају 
у лепоти природе Златне пла-
нине, закључио је први човек 
Скупштине општине.

Зна се и да је Златна плани-
на туристички рај, а Чајетина 
општина која се све време тру-
ди да то парче раја уприличи 
све бројнијим гостима којих 
је из године у годину значај-
но више – па се догађа да број 
туриста вишеструко надмаши 
број становника. А већина гос-
тију на Златибор стиже при-
ватним аутомобилима, па се и 
због њих граде пространа пар-
киралишта!

Мисли се и на оне који су „у 
пролазу“, који само мину овуда, 
па због таквих општина Чаје-
тина посебну пажњу посвећује 
и обилазним путевима, док за 
оне који би на крако да застану 
и предахну, по насељеним мес-
тима и на атрактивним лока-
цијама уз паркиралишта ничу 
и пратећи садржаји наше из-
ванредне туристичке понуде.

Али, модерна саобраћајна 
инфраструктура није данак 
туризму, већ је реч о блaгоде-
ти намењеној свим житељима 
општине Чајетина – од варо-
шана, до становника удаље-
них заселака некада беспут-
ног Златибора: запосленима, 
незапосленима, ратарима, сто-
чарима, школарцима и њихо-
вим учитељима, малишанима 
у вртићима и њиховим баба-
ма и дедама, трговцима и до-
маћицама... чак и путарима то-
ком радова на изградњи или на 
одржавању.

Имамо разлога за задовољство: Арсен Ђурић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА АРСЕН ЂУРИЋ

Рекордна улагања у 
путну инфраструктуру
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Велико признање за 
наш досадашњи рад

Средином октобра, у Амбасади Републике Француске у Србији организована 
је свечана додела награда првог конкурса за одрживе градове „Еко општина”, 
платформе за размену искустава између локалних самоуправа, предузећа и 

установа у борби против климатских промена

Конкурс је био намењен 
свим српским општинама 
и градовима у 4 категорије 

– одрживо управљање отпадом, 
одрживо управљање водом, 
енергетска ефикасност зграда 
и паметни градови. Интересо-
вање учесника и партнера, ка-
ко француских тако и наших, за 
ово прво издање пројекта, било 
је велико. На конкурс је стигло 
60 пријава из 35 општина и гра-
дова за четири наведене катего-
рије. Српске школе су предста-
виле 35 пројеката за категорију 
„Зелена школа“, међу којима је 
било и 15 пројеката из школа у 
којима се учи француски језик.                      

Општину Чајетина у овој 
службеној посети представља-
ле су Милојка Бонџулић, члан 
Општинског већа и Вера Бла-
гојевић, руководилац кому-
налне службе КЈП „Златибор“ 
Чајетина, која је и примила ово 
значајно признање.                   

– Велико ми је задовољство 
што сам у име Општине Чаје-
тина примила награду за „Еко 
општину“ од Амбасаде Репу-

блике Француске у Србији. Та 
награда је велико признање за 
наш досадашњи рад у овој ве-
ома изазовној области, али и 
обавеза да у временима која 
долазе будемо још успешнији. 
Веома смо захвалне што смо 

биле у прилици да разменимо 
искуства са француским коле-
гама у Паризу и упознамо се са 
различитим могућностима уп-
рављања грађевинским и дру-
гим врстама отпада. Ми смо 
награду добили у категорији 
општине до 40.000 становни-
ка, док је град Ужице награду 
добио као општина са преко 

40.000 становника. То је вео-
ма значајно јер смо заједно 
део Регионалног система Ду-
боко и јако је важно да равно-
мерно напредујемо у увођењу 
примарне селекције отпада у 
свим општинама региона.                     

Преносећи утиске са дводне-
вног студијског путовања и 
обиласка предузећа која се 
баве управљањем отпадом на 
највећем делу града Париза, 
Благојевићка објашњава на 
који начин Французи користе 
прикупљен отпад:                    

– Посетили смо фирму 
„Syctom“, односно њихово по-

стројење за спаљивање отпада 
које се даље претвара у енер-
гију којом се загрева већина 
јавних установа. У њиховом 
власништву је и постројење за 
секундарну селекцију отпада 
који се по граду прикупља пу-
тем канти, као и код нас. Отпад 
из канти за рециклажу долази 
у постројење и даље се развр-
става на посебне фракције које 
се продају и одлазе на даљу 
употребу. Обишли смо фирму 
„Veolia“ која се бави депоно-
вањем отпада на већем делу 
Француске, али и млевењем 
одређених фракција које на-
стају сагоревањем отпада, а 
које се касније користе у путар-
ству. Веома смо захвални Ам-
басади Републике Француске у 
Београду на добро организова-
ној студијској посети и топлој 
добродошлици.              

Церемонији доделе прису-
ствовали су представници на-
грађених градова и општина, а 
признања су им уручили парт-
нери пројекта (Veolia, Decathlon 
и Saint-Gobain), СКГО и НАЛЕД.   

ЧАЈЕТИНА ПОБЕДНИК КОНКУРСА „ЕКО ОПШТИНА“ У КАТЕГОРИЈИ 
ОДРЖИВОГ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
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КЈП „ЗЛАТИБОР“ ЧАЈЕТИНА: ЗАВРШНИ ЈЕСЕЊИ РАДОВИ                   

Брига добрих комшија
У протеклом периоду на-

стављена је поправка са-
обраћајница и оспособља-

вање локалних путних праваца 
за боље одвијање  саобраћаја на 
територији општине Чајетина. 
Када је реч о уређењу путева ка 
сеоским месним заједницама, 
обављени су радови на више ло-
кација, а највише их је било на 
територији  Голова, Стубла, ма-
настира Увац, Гостиља, Заугли-
на, Доброселице, Царевог поља 
и Смиљанских закоса.                   

– Урађено је више десети-
на километара путних права-
ца, а изводе се радови и на из-
градњи паркинг места код новог 
пословног објекта КЈП „Злати-
бор“ – рекао је Тома Туцовић, 
руководилац техничке служ-
бе. – У току су припремни ра-
дови на уређењу парцеле новог 
гробља, која се налази у непо-

средној близини Златибора ка 
Кобиљој глави. Ради се и на по-
правци саобраћајница, преко-
па и оштећења на коловозу пре 
наступања зиме. 

У општини Чајетина оспо-
собљени су и нови паркинг 
простори чиме је побољшана 
редовна инфраструктура парки-
рања. На територији Златибора 
урађена су два паркиралишта 
на потезу испод хотела „Пали-
сад“, и још три у Чајетини. Руко-
водилац техничке службе изнео 

је и неке статистичке податке о 
укупно изведеним радовима.              

– Што се тиче месне заједни-
це Чајетина урађено је око 4.600 
м2 паркинга, на Златибору је из-
ведено 1.000 м2, а на новом ло-
калном реконструисаном пра-
вцу Сушица – Трипкова, који је 
у склопу будуће саобраћајнице 
за аеродром Поникве, КЈП Зла-

тибор је одрадио око 2.000 м2 

приступних рампи, које нису 
биле у опису рада претходног 
извођача – објаснио је Тома Ту-
цовић. – Ми смо на тој деони-
ци, по налогу Општине, већи-
ни мештана урадили приступ 
кућама и парцелама.            

Изводе се радови и на из-
градњи ватрогасног пута и пар-
кинг простора код ОШ „Дими-
трије Туцовић“ на Златибору.           

– Правимо паркинг простор и 
кружни ток како би родитељима 
био омогућен лакши приступ, и 
како би се смањила гужва ауто-
мобила пред школом – додао је 

Иван Мијаиловић, пословођа 
техничке службе. 

Упоредо са овим пословима, 
служба зеленила КЈП „Златибор“ 
увелико је ангажована на је-
сењем уређењу јавних површина. 
У току је садња цвећа у цветња-
цима и жардињерама, као и при-
према терена за садњу дрвореда. 
Осим тога, ради се и на уређењу 
парковских површина, раскре-
сивању стабала, уклањању сувих 
грана, крчењу шума, грабљењу 
иглица, прихрањивању травња-
ка, везивању туја ради заштите од 
снега и другим пословима који 
ће трајати све до почетка зиме.  

УПИТНИК

Поштовани суграђани и суграђанке,                      

У периоду од 20. октобра до 20. новембра 2022. године 
општина Чајетина спроводи испитивање задовољства корис-
ника комуналним услугама. Овим испитивањем биће обухваће-
не услуге сакупљања и одлагања комуналног отпада и одржа-
вања комуналне хигијене (које пружа КЈП „Златибор“ Чајетина), 
услуге снабдевања пијаћом водом и одвођења отпадних вода 
(које пружа ЈКП „Водовод Златибор“ Чајетина), као и услуге пре-
воза путника (које пружа ЈП „Голд гондола“ Златибор).                 

Позивамо Вас да попуните упитник који можете преузети на 
наплатним местима КЈП „Златибор“ и ЈКП „Водовод Златибор“, 
на почетној станици ЈП ,,Голд гондола“ (билетарници), у Инфо 
центру општине Чајетина, односно у пословним просторијама 

Комуналне милиције на Златибору, и исте оставити на помену-
тим местима. Упитник можете попунити и електронским путем 
на званичном вебсајту оптшине (www.cajetina.org.rs), на сајто-
вима комуналаца   (www.kjpzlatibor.rs), (www.vodovod-zlatibor.
org), (www.goldgondola.rs), и на Фејсбук страницама поменутих 
предузећа.                                 

Кроз ово испитивање желимо да чујемо Ваше мишљење 
о квалитету поменутих услуга и унапредимо комуникацију из-
међу грађана, општине и јавних предузећа. Упитник је анони-
ман и подаци ће бити коришћени само за унапређење комунал-
них услуга.                    

Уколико су Вам потребне додатне информације, пишите 
нам на имејл: info@kjpzlatibor.rs.                  

Хвала вам што учествујете у овом испитивању!    

за испитивање задовољства корисника  
и корисница комуналних услуга у општини Чајетина

Тома Туцовић, 
руководилац 

техничке 
службе
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Приводе се крају радови 
на изградњи нове во-
доводне мреже у улици 

Спортова која се налази у фа-
зи реконструкције. Након зав-
ршетка свих ових радова биће 
знатно побољшан квалитет 
водоснадбевања, а поменути 
простор ће у том смислу бити 
спреман да подмири све инве-
стиције најављене на том по-
тесу. Уз то, у поменутој улици 
урађен је и нови крак кишне 
канализације који ће спречи-
ти задржавање атмосферских 
вода на коловозу, па ће и ули-
ца бити много безбеднија за 
саобраћај.

Настављени су радови на 
изградњи магистралног крака 
од Златибора према резервоару 
Водостан у Рибници. До сада су 
радници ЈКП Водовод постави-
ли 1.620 метара нових дуктил-

них цеви. КЈП Златибор приво-
ди крај  и радове на ископима, 
након чега ће се приступити 
даљем постављању цеви до 
коначног упајања у резервоар 
водостан. То је један од најва-
жнијих пројеката који се сада 
одвијају на територији Чаје-
тине, који ће дугорочно обез-
бедити стабилно водоснабде-
вање и несметан даљи развој 
наше Општине. 

Трају радови на изградњи 
канализационог крака од на-
сеља Чоловића брдо према 
насељу Шиповик у Чајети-
ни. Тренутно је урађено 612 
од укупно 1.170 метара трасе. 
Изузетно захтеван терен и ге-

олошки састав земљишта су 
усложили радове. Након реа-
лизације овог пројекта читав 
северни део насеља Чоловића 
брдо, али и планине, решиће 
проблем отпадних вода на 
најбољи могући начин.

Одвијају се активности на 
проширењу мреже у насељу 
Тић поље. Постављено је 150 
метара водоводне инсталације, 
чиме се омогућава даљи развој 
овог дела Златибора. Уграђено 
је и 150 метара канализацио-
них цеви, које ће решити про-
блем отпадних вода целог на-
сеља. Самим тим, комплетан 
простор је учињен много ат-
рактивнијим за даља улагања.

Завршени су радови на до-
водном, одводном и испусном 
краку резервоара „Врањеви-
на“, чиме је ЈКП Водовод реа-
лизовао припадајуће актив-

ности везане за овај пројекат. 
Обављено је пробно тестирање 
водонепропусности резервоара 
и хидро инсталација. Такође, 
извршено је и спајање нових 
доводних инсталација за на-
сеље Гајеви, које ће пуштањем 
резервоара Врањевина имати 
несметан доток воде.

Поред горе наведених радо-
ва, ЈКП Водовод Златибор на-
ставља  са редовним актив-
ности као што су одржавање 
мреже, замена старих водоме-
ра и изградња нових прикљу-
чака. Трудимо се да држимо 
корак са експанзијом и раз-
војем наше Општине који је 
евидентан на сваком кораку.

ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР

У корак са 
развојем 
Општине

Михољско сунце које је својим зрацима обасјало сводове наше планине, 
погодовало је и радницима ЈКП Водовод Златибор
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СВЕ ВИШЕ ГОСТИЈУ НА ЗЛАТИБОРУ

Привлачност  
Златне лепотице
По интерној статистици Туристичке организације  

пораст броја посетилаца у односу на прошлу годину  
у току првих девет месеци износи готово 9 одсто
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У односу на претходних 
неколико година, када је 
због корона вируса ма-

нифестациони туризам спро-
вођен у смањеном капаците-
ту, ове године је заживео у пу-
ној мери и одржано је преко 
шездесет дешавања на тери-
торији општине Чајетина. От-
варањем нових угоститељских 
објеката, хотела високе кате-
горије и апартмана, понуда 
смештаја се шири и тренутна 
расположивост је 50.000 ле-
жајева који се туристима ну-
де у основним или компле-
ментарним смештајним ка-
пацитетима.                    

– Иначе равнодушна ста-
тистика је на нашој дестина-
цији показала да се турис-
ти у просеку задржавају на 
Златибору 3,7 дана, па ћемо 
ову годину завршити са око 
1.200.000 ноћења – каже Вла-
димир Живановић, дирек-
тор Туристичке организације 
Златибор. – Очекују нас ново-
годишњи празници и велики 
број конгреса и семинара, па 
очекујем да ћемо годину за-
вршити са више од 350.000 ту-
риста. Остаје нам да покуша-
мо да продужимо задржавање 
туриста, а у прилог томе иде и 
нови ауто-пут до Овчар-бање 
па се многи људи опредељују 
за Златибор и боравак током 
продуженог викенда. Кад по-
гледамо структуру гостију, то 
су углавном грађани Србије, а 

из региона из Црне Горе, БиХ, 
Републике Српске, Македо-
није, Мађарске и Чешкe, а од 
ове године се бележи и вели-
ки број гостију из Уједињених 
Арапских Емирата!

Представљање Златне 
планине

Многобројне промоције 
Златибора као туристичке дес-
тинације у земљи и иностран-

ству доводе до сталног раста 
броја гостију. Поред посете сај-
ма у Нишу, посленици ТО Зла-
тибор обележили су и Светски 
дан туризма на Ади Циганлији. 
У наредном периоду очекује се 
посета сајма туризма у Крагује-
вцу и Новом Саду, инфо-туре 
туроператора и новинара из зе-
маља региона, а ту је и непре-
кидно представљање на интер-
нету. На промотивној кампањи 

зимске туристичке понуде 
ради се ових дана интензивно, 
да би се гостима обезбедио што 
бољи пакет понуде, уз бенефи-
те за ране резервације.

За Нову годину се очекује 
35.000 гостију дневно

– Имаћемо добар, квалите-
тан и садржајан програм и за 
Новогодишње празнике, када 
ћемо акценат ставити на наше 
најмлађе посетиоце, односно 
породице са малом децом 
којима ћемо пружити додат-
ни садржај. Позитивне су кри-
тике свих туриста на пешачку 
зону, Краљев трг, језеро и фон-
тану која је употпунила читав 
амбијент, а ми ћемо то иско-
ристити и у овим зимским ме-
сецима. Верујем да ће за вре-
ме новогодишњих празника, 
укључујући и јануар, на Злати-
бору боравити више од 35.000 
посетилаца дневно!                   

Нови трендови којe је на-
метнула корона су велико ин-
тересовање за активан одмор, 
па је и све веће интересовање 
за планинарење, пешачење, 
вожњу квадова и сеоски тури-
зам, а људи се све чешће окрећу 
и зеленом туризму који брине о 
заштити животне средине. Пре-
порука туристима је да прили-
ком боравка посете Инфоцен-
тар у згради ТО Златибор или 
на пешачкој зони и обавесте се 
о свим садржајима због квали-
тетније проведеног одмора.    

По речима директора 
Владимира Живановића, 

пресудни чиниоци који су 
довели до добрих резултата 
су нови садржаји и стална 

промоција Златибора

Директор Туристичке организације Златибор  
Владимир Живановић
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Изузетна посећеност, 
друштвено одговорно по-
словање, организација 

обележавања два значајна да-
тума из календара светских да-
на, подршка КК „Златибор“, ра-
дови на изградњи надстрешни-
це на почетној станици, а затим 
и спортски тим билдинг запос-
лених, обележили су месец ок-
тобар у ЈП „Голд гондола“ Зла-
тибор.

Повољне временске  прилике 
биле су добра прилика да број-
ни туристи искористе Михољско 
лето на Златибору и провозају 
се најдужом гондолом на свету. 
Иако је током октобра радила у 
измењеном режиму, сваког ви-
кенда се гондолом возило из-
међу 1.500 и 1.800 путника, што 
је на нивоу августовског про-
сека. Осим уживања у несва-
кидашњем погледу из кабина 
гондоле многи су користили 
прилику да се одморе на Торни-
ку и уживају у вожњи тјубингом 
на међустаници на Рибничком 
језеру, а љубитељи фотографије 
су откривали нове „инстаграми-
чне“ тачке на траси гондоле.

Друштвена одговорност
Током октобра месеца ЈП 

„Голд гондола“ Златибор, као 
друштвено одговорно преду-
зеће, активно се укључило у 
обележавање две акције из ка-
лендара светских дана – Дечје 
недеље, приредивши вожњу 
гондолом за око 500 ученика из 
свих основних школа и вртића 
са територије општине Чајети-
на, и акцију „Жена је синоним 
за храброст“ поводом  обеле-
жавања Међународног месеца 
борбе против рака дојке, кроз 
бесплатну вожњу и организо-
вано дружење на Торнику за 
чланице ужичког Саветова-
лишта „Јефимија“, Српског фо-
рума против рака дојке „Европа 
Дона Србија“ и удружењу „Жена 
уз жену“ .

ЈП „Голд гондола“ у жељи да 
подстакне развој спорта на Зла-
тибору, у складу са друштвено 
одговорним пословањем, од ове 
јесени пружа подршку Кошар-
кашком клубу „Златибор“, који 
ће током такмичарске сезоне 
носити назив – КК „Златибор - 
Голд гондола“.

– Сарадња с нашим кошарка-
шима дошла је у правом тренут-

ку – рекла је Бојана Божанић, 
директорка ЈП „Голд гондола“ 
Златибор. – Јер Гондола се раз-
вија у светски препознатљив 
бренд, спремна да подржи нове 
вредности које и сама баштини, 
а којима се развија свест о здра-
вом животу, боравку у природи 
и неопходним физичким актив-
ностима. Због тога смо одлучи-
ли да помогнемо афирмацију 
спорта на Златибору и да пра-

тимо наше кошаркаше до побе-
да на свим такмичењима, како 
у Србији тако и у Европи. 

Заједнички дочек зиме
Како је „михољско лето“ на 

измаку, ЈП „Голд гондола“ Зла-
тибор се увелико припрема за 
предстојећу зимску сезону у 
којој ће путнике сачекати знат-
но комфорнији услови на почет-
ној станици, на којој се приво-

де крају  радови на  изградњи 
надстрешнице. Наизглед вео-
ма атрактивна грађевина, та 
надстрешница, висине 11,5 и 
дужине 32 метра, красиће „уз-
летиште“ у којем ће, уз део за 
продају карата, бити и пратећи 
садржаји – трогвинско-угости-
тељски и помоћни објекти. 

Путници ће на једном месту 
моћи да купе карте и сместе се 
у кабине у простору који је пот-
пуно заштићен од ветра, снега 
и кише, а запослени у ЈП „Голд 
гондола“ ће радити у доста 
пријатнијим условима. Почет-
на станица, у новом руху биће 
пуштена у рад до краја године.

У циљу јачања тимског духа и 
сарадње, запослени у „Голд гон-
доли“ су искористили пријатно 
јесење време да се заједно са 
колегама из Туристичко рекре-
ативног комплекса „Златибор“, 
овдашње Туристичке организа-
ције и са члановима ПК „Тор-
ник“ опробају у оријентирингу 
– спортској дисциплини снала-
жења у простору уз помоћ карте 
и компаса.

Александар Јевђић спортски директор КК „Златибор“  
и Бојана Божанић директорка ЈП „Голд гондола“

ЈЕСЕЊА ПЛОВИДБА „ГОЛД ГОНДОЛЕ“

Боје злата на 
плавом небу

Гондола се развија у светски препознатљив бренд, спремна 
да подржи нове вредности које и сама баштини, а којима 
се развија свест о здравом животу, боравку у природи и 

неопходним физичким активностима

У оквиру Дечје недеље гондолом се провозало око 500 ученика из свих основних  
школа и вртића са територије општине Чајетина
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Дечја недеља, највећа 
национална манифе-
стација за заштиту и 

промоцију дечјих права, ове 
године је одржана од 3. до 9 
октобра, а под слоганом „Шта 
детету треба да расте до неба“. 
ЈП Голд гондола Златибор  ак-
тивно се укључило у обеле-
жавање овог празника обе-
збедивши вожњу Гондолом за 
око петсто ученика са терито-
рије општине Чајетина.                  

– Одговорност свих нас, а 
пре свега породице, школе и 
државе је да деци омогућимо 
квалитетно одрастање, добре 
услове за њихово стасавање у 
лепе, добре и паметне људе – 
рекла је Бојана Божанић, ди-
ректорка ЈП Голд гондола Зла-
тибор. – Безбрижност, радост, 
љубав и одговорност нас од-
раслих, најважнији су у њи-
ховом одрастању. Голд гондо-
ла као друштвено одговорно 
предузеће, жели да допринесе 
тим вредностима, па смо зато, 
кроз разговор с директорима 
школа, увидели да се већина 
деце и није возила гондолом, 
па нам је причинило задо-
вољство да им то омогућимо 
поводом Дечје недеље.             

У сусрет Дечјој недељи ђаци 
основних школа “Димитрије 
Туцовић” из Чајетине, “Саво 
Јовановић Сирогојно” и “Ми-
ливоје Боровић” из Мачка-
та са извдојеним одељењима 
и малишани из ПУ “Радост” 
Чајетина, имали су прилику 
да се без накнаде, возе нај-
дужом гондолом на свету и 
да из нове, небеске перспек-
тиве боље упознају свој крај.                     

– Ово је још један добар по-
казатељ сјајне сарадње шко-
ла и предузећа са територије 
општине Чајетина, а гондоле 
нарочито – рекла је директор-

ка ОШ “Миливоје Боровић” из 
Мачката, Ана Ристановић.  – 
Деци су потребни љубав, дру-
жење и подршка на сваком 

кораку, као и добра сарадња 
школе и породица, а затим 
школе и других организација 
на нивоу Општине.                

– Дечја недеља је још једна 
у оквиру које се потенцирају 
дечја права, али ми се труди-
мо да током читавог школо-
вања та права буду заступље-
на и поштована, како би деца 
сазнала за њих али и за оба-
везе које из тих права проис-
тичу – рекао је директор ОШ 
“Саво Јовановић Сирогојно” 
Зоран Митрашиновић.                   

– Ово је посебно искуство и 
за мене, и за ученике – рекла 
је учитељица, Ружица Јара-
ковић. – Све похвале за људе 
који су учествовали у органи-
зацији овог дивног догађаја за 
децу наше школе.  

– Деца су имала прилику да 
упознају лепоте свога краја, 
јер нису сва у могућности да 
се сама и у сопственој режији 
провозају гондолом – рекла је 
учитељица Марија Спасенић.                      

Традиционално и ове годи-
не, Дечја недеља је обележена 
у школама и вртићима на те-
риторији општине Чајетина, 
а деца ће активно учествова-
ти у свим манифестацијама у 
циљу афирмације својих спо-
собности.    

ОСНОВЦИ ЗА ДЕЧЈУ НЕДЕЉУ ПЛОВИЛИ ГОЛД ГОНДОЛОМ

Шта детету треба  
да расте до неба

Ученицима је пружена прилика да упознају лепоте свога краја  
јер нису сви у могућности да се сами и у сопственој режији провозају  

најдужом гондолом на свету, каже учитељица Марија Спасенић

Ово је још један добар показатељ 
сјајне сарадње школа и 

предузећа са територије општине 
Чајетина, а гондоле нарочито  

– рекла је директорка  
ОШ “Миливоје Боровић”  

из Мачката, Ана Ристановић
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Многи годинама вредно 
раде као кувари и ква-
литет њиховог труда се 

не доводи у питање, али раде 
без квалификација, без „па-
пира” који би им, осим боље 
зараде, омогућио и да бирају 
послодавца. Поступак призна-
вања претходног учења (ППУ) 
намењен је одраслим особа-
ма које су кроз радно или жи-
вотно искуство стекле знања 
и вештине за обављање раз-
личитих послова, али немају 
„папир“ који то потврђује.               

– То је поступак у којем заин-
тересовано лице доказује своја 
знања, вештине, способности, 
ставове, односно исходе учења 
које је стекао образовањем или 
радним и животним иску-
ством – каже Неранџа Јовичић, 
саветник за признавање прет-
ходног учења и професор УТШ 
у Чајетини. – Процес призна-
вања траје најдуже три месеца. 
Прво се кандидат информише 
о активностима признавања 
претходног учења, а затим од 
саветника добија потребне ин-
формације шта му је потреб-
но да донесе на уводни саста-
нак, а то су лекарско уверење 
и извод из матичне књиге 

рођених. Тада са саветником 
саставља свој CV када добија 
одређене инструменте: обра-
зац за самопроцену кандида-
та и упутства за прикупљање 
доказа (диплома, уверење, 
референце, лиценце, награ-
де, похвале, извештаји о раду, 

уговор са послодавцем, рад-
на књижица или видео запис 
и фотографије на којима се 
јасно може видети да канди-
дат обавља процес рада). Рок 
за доношење доказаје 30 дана 
након чега их оцењивач проо-
цењује и саставља извештај о 
кандидату с планом процене. 
Испит се састоји из два дела од 
чега је први део усмени а дру-
ги је практичан рад који се си-

мулира у реалном радном ок-
ружењу, односно у школском 
кабинету.                

Школа има сагласност за 
проверу остварености исхода 
за стицање квалификације у 
целини за звање „Кувар“ и де-
лимично остварен стандард 

квалификације за више за-
нимања: бродски кувар, дије-
тетски кувар, кувар посласти-
ца, помоћник кувара, роштиљ 
мајстор и кувар.                    

– Након положеног испи-
та кандидату се издаје јавна 
исправа ако је доказао ква-
лификацију у целини. Ако је 
делимично показао компе-
тентност, односно није савла-
дао све исходе учења, издаје 

му се уверење. Ако кандидат 
не положи испит, школа из-
даје потврду и даје сугестије 
за наредне кораке.              

Процедура је једноставна и 
прилагођена одраслима, а од 
тренутка пријаве до издавања 
исправе требало би да прође 
највише три месеца.                  

– Овим путем упућујем по-
зив свим заинтересованим 
лицима који вредно раде на 
тим пословима и имају и 
знање и вештине, али немају 
за то одговарајући „папир“, да 
дођу, донесу доказе, покажу 
шта знају и умеју да ураде и 
да за то добију одговарајућу 
јавну исправу, односно да 
имају папир који ће им омо-
гућити боље услове рада, већу 
зараду и могућност запослења 
како на домаћем тако и на 
иностраном тржишту.                    

Алтернативни пут до сти-
цања дипломе кошта 35.000 
динара а плаћање се може 
извршити у две месечне 
рате. Заинтересовани детаљ-
не информације могу наћи 
на сајту http://wordpress.
srednjaskolacajetina.edu.rs/
wordpress/ или непосредно у 
школи. 

НОВИ ПУТ ДО ДИПЛОМЕ И ПОСЛА              

Потврда знања за 
безбрижан живот

Одраслима је омогућено да у складу са својим могућностима бирају пут 
стицања образовања и квалификације. Поступак признавања претходног учења 

спроводе школе са статусом признатих организатора образовања одраслих, 
међу којима је и Угоститељско-туристичка школа у Чајетини

Неранџа Јовичић
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Традиционално, током 
Дечје недеље састају се 
чланови ђачког парла-

мента свих основних школа са 
територије општине и пред-
ставници локалне самоуправе. 
Председник Скупштине општи-
не Чајетина Арсен Ђурић пред-
ставио је ученицима како функ-
ционише Скупштина, како се 
доносе одлуке, и које су све оба-
везе читавог система Општине, 
општинске управе, општинског 
већа, јавних предузећа и уста-
нова.                       

– Упознајемо чланове ђач-
ког парламента шта су основне 
делатности, активности и шта 
ради локална самоуправа, а по-
том ученици излажу своја пи-
тања, предлоге и сугестије. Ми 
се трудимо колико је то у могућ-
ности на локалној самоуправи 
да изађемо у сусрет њиховим за-
хтевима и предлозима. Мислим 
да је ово заиста добар начин ко-
муникације, да се ђаци упознају 
са функционисањем Општине, 
а са друге стране да представ-
ници Општине добију сазнање о 
потребама ученика у основним 
школама на територији Чајети-
не, како би у неком од наредних 
буџета испланирали и средства 
за реализацију – рекао је пред-

седник Скупштине општине 
Чајетина Арсен Ђурић.                                     

Ђачки парламент основа је за 
здравије функционисање школ-
ских органа, Школског одбора и 
Наставничког већа. Сами уче-
ници имају право и обавезу да 
покрећу разне иницијативе које 
прво узима на разматрање Ђач-
ки парламент, а потом настав-
ници и директор. Ученици су то-
ком разговора са председником 
Скупштине, представили своје 
идеје и проблеме, са циљем да 
у наредном периоду буду размо-
трене и реализоване.                    

– Данас су нам испричали 
како функционише парламент, 
како они доносе одлуке, бирају 
представнике и све у оквиру њи-

ховог парламента – рекла је Јо-
вана Крејовић, председник ђач-
ког парламента ОШ „Миливоје 
Боровић“. – Наша школа у Мач-
кату нема фискултурну салу и 
предложили смо да нам изађу 
у сусрет у наредном периоду 
подрже њену изградњу.  

– Изнели смо да нам је та-
кође потребна сала за физич-
ко, јер тренутна није најбоље 
опремљена – рекла је Наташа 
Видић, члан ђачког парламен-
та ОШ „Саво Јовановић Сиро-
гојно” из Сирогојна. – Било би 
лепо да имају неки од спортова 
у Сирогојну, јер би већина деце 
из наше школе тренирала, а ми 
немамо ту могућност.                

– Ђачки парламент је веома 

значајан зато што тамо решавамо 
све своје проблеме и дајемо пред-
логе у вези школе, као и било как-
вих недостатака у боравку у шко-
ли – изјавио је Петар Лекић, члан 
ђачког парламента ОШ „Дими-
трије Туцовић“. – Ми смо изнели 
предлог да Општина финансира 
део трошкова пута за одлазак у 
Швајцарску, путем Пројекта „Об-
разовање за права детета“, пита-
ли смо и за фискултурну салу и 
њену изградњу јер се она гради 
већ дуги низ година.             

– Услови у нашој школи су до-
бри, а данас смо овде научили 
много тога о парламенту и на-
дам се да ћемо убудуће другови 
и ја моћи да се обратимо пред-
седнику ако будемо имали не-
ких проблема – рекла је Јована 
Смиљанић, члан ђачког парла-
мента ОШ „Саво Јовановић Си-
рогојно“ у Љубишу.                 

Ове године, ђачки парламент 
има укупно 34 представника из 
три матичне школе у Општи-
ни: ОШ „Димитрије Туцовић“ 
из Чајетине и са Златибора има 
16 представника, ОШ „Миливоје 
Боровић“ из Мачката и Шљиво-
вице има 10 представника и 
ОШ „Саво Јовановић Сирогојно“ 
из Сирогојна и Љубиша има 8 
представника. 

Мала школа 
парламентаризма

Чланови ђачког парламента, ученици седмог и осмог разреда ОШ „Димитрије 
Туцовић“ из Чајетине и са Златибора, ОШ “Миливоје Боровић“ из Мачката 
и Шљивовице, и ОШ „Саво Јовановић Сирогојно“ из Сирогојна и Љубиша,  

посетили су Скупштину општине Чајетина

Председник Скупштине општине Чајетина Арсен Ђурић

ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ У ПОСЕТИ СО ЧАЈЕТИНА
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На Златибору је одр-
жан први „хакатон“ 
на задату тему – 

„Иновативно посласти-
чарство“ у организацији 
ИБЦ Златибор. Такмичари 
су имали задатак да нађу иде-
ално решење и направе производ 
који може постати аутентична посла-
стица Златибора. Учествовале су Угости-
тељско-туристичка школа из Чајетине, 
Угоститељско-туристичка школа Бе-
оград, Економско-трговинска шко-
ла Пријепоље и Економска школа 
из Ужица.                  

– С обзиром да се ИБЦ нала-
зи у туристичком месту, од-
лучили смо да тема овог 
такмичења буде нови ко-
лач, који ће добити мо-
гућност да постане 
препознатљив зла-
тиборски бренд 

– рекао је Дар-
ко Ђуровић, ди-
ректор ИБЦ Злати-
бор. – Надамо се да ће 
следеће године бити још 
више учесника, и да ће 
такмичење прерасти у већи 
догађај са много више тимо-
ва и да ћемо убудуће имати јако 
добре резултате, као што је био слу-
чај ове године.                 

Директор ИБЦ Златибор уручио 
је захвалнице свим школама које су 
учествовале на овогодишњем „хакатону“, 
а затим су проглашена три најбоља тима. 
Треће место освојила је Угоститељско-ту-
ристичка школа из Чајетине, екипа два, која 
је представила посластицу у облику шишарке, 
друго место је припало Угоститељско-туристичкој 
школи из Београда, екипа један, које је представила 
производ у облику планине , а победник је била Угос-
титељско-туристичка школа Београд, екипа два, која је 

представила посластицу са 
доминантним укусом ма-
лине.                

– Било је тешко и доста 
дуго смо разрађивали ре-

цепт правећи разне комбина-
ције и изглед – рекао је Станко 

Малобабић, ученик УТШ Београд. 
– Много труда је уложено и доста се ра-

дило, али се на крају исплатило.            
– Обавестили су нас да ће такмичење 
бити на Златибору, а и да је тема о Зла-

тибору, па смо дошли на идеју да на-
правимо колач у облику планине 

– каже Лазар Николић из УТШ Бе-
оград. – Било је теже радити због 

гужве, али сви смо се потруди-
ли... и најбољи је победио.  

– Идеја је била предло-
жена од људи који су ис-

куснији, а ми смо се 
потрудили да кона-

чан резултат буде 

добар – рекао је 
Стефан Калајџић, 

УТШ Чајетина.
Директорка чаје-

тинске школе истакла је 
да је изузетно задовољна 

учешћем и идејом, али и ре-
зултатом својих ученика.
– Мислим да су овакви догађаји 

права места на којима ће ученици 
да покажу знање и креативност, да се 

друже, упознају и наставе даљу сарадњу 
– рекла је Јелена Марић, директорка УТШ 

Чајетина. – Интересовање ученика за так-
мичење је било веома велико, одмах су имали 

идеју, па се надам да је ово једно од многих так-
мичења на којима ћемо ове године учествовати.                 
Хакатон „Иновативно посластичарство“ има тенден-

цију да прерасте у традиционално надметање које ће 
допринети значају и развоју Златибора. Уосталом, такви 

догађаји се и организују с циљем да млади подстакну своју 
иновативност и креативност, али и да унапреде тимски дух.

Иновациони бизнис центар Златибор 
у оквиру пројекта који је подржало 

Министарство за иновације и 
технолошки развој, организовао је 
прво надметање у иновативним 

решењима проблема у 
туризму и угоститељству. 

На такмичењу је 
учествовало 
шест тимова 

Угоститељско- 
-туристичких 

школа 
Србије

ПРВИ ХАКАТОН 
ИНОВАТИВНО 

ПОСЛАСТИЧАРСТВО

Сладак 
живот 

Златиборски
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По статистичким подаци-
ма, угроженост младих 
у саобраћају је вели-

ка, било да је реч о њиховом 
учешћу као возачима, сапут-
ницима или пешацима. Теш-
ка саобраћајна несрећа која 
се недавно догодила на путу 
Ужице-Златибор, подигла је 
јавност на ноге са циљем да 
се предоче узроци, али и по-
следице неодговорног пона-
шање младих у саобраћају. На 
предавању је скренута пажња 
младима колико је важно да 
имају исправне ставове о соп-
ственој, али и о безбедности 
свих учесника у саобраћају.                  

– Са младима смо разгова-
рали о значају употребе сигур-
носног појаса, о штетности ко-
ришћења мобилног телефона 
током вожње, о последицама 
које може донети вожња под 
дејством алкохола, и брзином 
већом од ограничене – рекао 
је Вељко Ћурчић из Агенције 
за безбедност саобраћаја. – 
Ово је само једна у низу ак-
тивности које организујемо 
у сарадњи са СЗБС Чајетине, 
па се надам да ћемо убудуће 
имати још нових и других ак-
тивности за разне циљне гру-
пе. Ова тема мора да се попу-
ларизује, да се стално о њој 
говори, али и да се бирају 
разни канали комуникације, 
преко друштвених мрежа, те-
левизије, радија, да би стално 
сугерисали да се млади без-
бедно понашају у саобраћају. 
Сведоци смо у последње вре-
ме великог броја саобраћаних 
незгода у којима учествују и 
страдају млади.                         

На трибини је о личном ис-
куству говорио Славиша Са-
вић, који је пре 29 година 
доживео саобраћајну незгоду, 
и за последицу има трајни ин-
валидитет. Ово предавање се 

реализује већ седам година, 
а Славишу је до сада слушало 
преко 40.000 средњошколаца 
из Србије и, како и сам каже, 
на њима се на све начине тру-
ди да „Млади послушају њега, 

када већ он није слушао ни-
кога“.                            

– Изношењем своје приче 
младима практично покуша-
вам да пренесем са колико оз-
биљним последицама може да 

се сусретне неко ко не поштује 
прописе, направи младалачку 
грешку и доживи саобраћајну 
незгоду – каже Славиша, преда-
вач Пројекта „Још увек возим, 
али не ходам“. – Трудим се да 
на прави начин личним иску-
ством дочарам колики је то гу-
битак. Што се тиче самих три-
бина јако су добро пропраћене, 
млади су изузетно пажљи-
ви што значи да су слушали 
и да им је предавање остало у 
сећању, а надам се да ће про-
писе и правила примењивати. 

Агенција ће и у будуће на-
ставити са овим превентивно 
промотивним активностима, 
како са младима, тако и са ос-
талим циљним групама.  

ЕДУКАТИВНА ТРИБИНА ЗА МЛАДЕ „УМ НА ДРУМ“

Како сачувати 
себе и друге

Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије у сарадњи 
са локалним Саветом за безбедност саобраћаја у Чајетини 

одржала je едукативну трибуну за младе „Ум на друм“

Предавач Славиша Савић доживео је саобраћајну незгоду  
пре 29 година и за последицу има трајни инвалидитет

Предавању је присуствовало око 120 средњошколаца из Чајетине, Ариља, Прибоја и Пријепоља
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У хотелу „Палисад“ на 
Златибору је, под нази-
вом „Важно је знати“, 

одржан Национални конгрес 
здравствених радника Србије 
с међународним учешћем, а 
трајао је од 26. до 30. октобра. 
у организацији Савеза удру-
жења здравствених радника 
под покровитељством Мини-
старства здравља РС.                       

 Присуствовало је око 500 
учесника с више од трис-
та стручних радова или са-
општења. Еминентни пре-
давачи првог дана били су 
професор др Ференц Вицко, 
државни секретар Министар-
ства здравља Србије, и др Зо-
ран Илић, психотерапеут.                              

– Теме које обрађујемо тичу 
се свакодневног рада, од Дома 
здравља до терцијалних кли-
ника и установа у Београду 
– каже Бранко Илић, пред-
седник Удружења здравстве-
них радника Ужица и Злати-
борског округа. – Трудимо се 
да имамо што квалитетније 
презентације, што већи број 
стручних радова, и стручња-
ка компетентних у областима 
којима се баве, како би стече-
на знања која смо овде раз-
менили успели да иплемен-
тирамо у наш свакодневни 
рад. Дошли су нам директо-
ри Клиничког центра Србије, 
Клиничког центра Војводине, 
Ниша... присутни су и пред-
ставници Коморе. Ово је је-
дан од најеминентнијих и 

најдуговечнијих стручних 
скупова у Републици Србији.                    

Савез здравствених радника 
Србије је од 2010. године члан 
Европске федерације сестрин-
ских асоцијација, а од 2011. 
члан и Европског форума за 
сестре при Светској здрав-
ственој организацији, регион 
Европа. Председница Савеза 
здравствених радника Србије, 
Радмила Нешић, рекла је да је 
један од највећих проблема са 
којим се суочава наше –здрав-
ство недостатак кадрова.           

– Ми морамо да се потруди-
мо да у овој земљи сачувамо и 
задржимо квалитетне кадро-
ве, да нас лече деца коју об-
разујемо и школујемо – рекла 
је председница СЗР. – Желимо 
да се наши учесници врате из-
ворном знању из праксе која 
су битна за професију коју 
обављају, јер је служба меди-
цинских сестара у последње 
две године била на великом 
испиту знања, издрживости, 
пожртвованости и превази-
лажења страха.                

Размена знања и искуста-
ва саставни је део оваквих 
окупљања, а тема о којој су 
учесници највише говорили 
односила се на постковид пе-
риод.              

– На Конгресу су биле за-
ступљене теме са ковид тема-
тиком и бавиле се понашањем 
здравствених радника, стра-
хом присутним на почетку, 
бројем прегледа, вакцина и 
свим оним што је медицинска 
струка одговорила овом вео-
ма важном и битном задатку 
– рекла је Весна Јоцић, пред-
седница Коморе медицин-
ских сестара и здравствених 
техничара Србије. – Озбиљна 
ситуација и озбиљан изазов у 
каријери се некоме деси јед-
ном, а некоме ниједном, али 
здравствени радници Србије 
су током пандемије на сваки 
изазов одговорили добро.                 

Савез здравствених радни-
ка Србије следеће године обе-
лежиће седам деценија по-
стојања, и уз Српско лекарско 
друштво најстарија је асоција-
ција у Србији. 

Здравствени радници 
на Златној планини

„Отворени свет” окупио 2.743 младих

Упоредо с Националним кон-
гресом лекара, на Златибору 

је одржан и Међународни омла-
дински самит „Отворени свет” у 
организацији Фондације „Зајед-
но за младе – професор др Да-
ница Грујичић”, који је званично 
окупио 2.743 младих из 47 зе-
маља света. Самит је трајао до 31. 
октобра, а младима су се за чети-
ри дана конференције обратили 
бројни стручњаци са 20 панела.

Министарка здравља, профе-
сорка др Даница Грујичић на-
гласила је да су њени задаци 
оснаживање државног здрав-
ства, завршетак реконструкције клиничких цен-
тара, нова зграда Института за онкологију и ра-
диологију као и „Тиршове 2”, реформа примарне 
здравствене заштите и побољшавање услова за 
палијативно збрињавање пацијената. На том међу-

народном скупу младих најавила 
је и да би за палијативу могли 
да се искористе капацитети ко-
вид болница које имају све мање 
пацијената, а добре услове и мо-
дерну опрему. Она је објаснила 
и да палијатива није само бри-
га о онколошким пацијентима, а 
да је понекад болеснику довољ-
но укључити неколико инфузија 
и дати му лекове који би му на 
неко време олакшали муке.

– Чињеница је да смо забора-
вили да прегледамо пацијенте, 

а нарочито оне старије – рекла је 
др Даница Грујичић. –  Смеши нам 

се сјајан начин да решимо проблем оболелих који-
ма је потребна палијатива: за то можемо  да кори-
стимо Ковид болнице. Те болнице се неминовно 
гасе, а у њима постоје опрема, операционе сале, 
сва апаратура... 

Даница Грујичић
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„ДИНО КЛУБ” ДЕЦИ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА  

Хуманост на делу
У конгресној сали хотела „Букет“ на Златибору „Дино клуб Златибор“ je одржао 

Хуманитарно вече посвећено деци без родитељског старања          

Дино клуб Златибор“ у 
оквиру Дино парка по-
стоји већ три године а 

током свог постојања органи-
зовао је преко 50 манифеста-
ција хуманитарног каракте-
ра. Једна од таквих активно-
сти одржана је недавно у хо-
телу „Букет“ на Златибору као 
почетак пилот пројекта хума-
нитарних трибина под нази-
вом „Нико не сме да буде сам“, 
а намењена је деци без роди-
тељског старања, као и инсти-
туцијама које похађају деца са 
посебним потребама. На овај 
догађај позвани су сви пар-
тнери и сарадници Дино пар-
ка, а они су их подржали ода-
звавши се у великом броју.                

– Пуно ми је срце што су се 
све колеге из света хотелијер-
ства и угоститељства одазвале 
на ову трибину – рекла је Сла-
вица Марић, ПР „Дино парка 
Златибор“. – Окупљени ће пре-
ма својим могућностима до-
нирати новац, а у сарадњи са 
сиротиштима Србије добија-
мо информацију шта им је 
потребно. Предузећа која се 
буду одазвала, средства која су 
већ наменила преусмериће на 
одређену институцију. Први 
смо с осталим предузетници-
ма покренули на Златибора  
ову иницијативу, а желим да 
истакнем да је хотел „Злати-
бор“ већ најавио да је ће бити 
следећи домаћин ове трибине.                              

Домаћин прве трибине био 
је хотел „Букет“ на Златибо-

ру, а директор Марко Словић 
истиче да су са великим за-
довољством подржали Дино 
клуб у оваквој хуманитарној 
акцији.                 

– Наравно да ми је задо-
вољство да подржимо Дино 
клуб, нашу дечицу и свака им 
част на овој иницијативи и 
овом кораку, што су одлучили 
да нас све окупе вечерас како 
би дали подршку онолико ко-
лико можемо. Ми ћемо вече-
рас успети да дамо некакав 

допринос овој хуманитарној 
акцији – додао је директор 
хотела „Букет“.                  

Малишани „Дино клуба“ 
овом приликом позвали су све 
своје вршњаке и суграђане да 
се одазову и укључе у хумани-
тарне акције онолико колико 
су у могућности.               

– Част ми је, задовољство и 
привилегија да учествујем у 
оваквим хуманитарним мани-
фестацијама, и пуно ми је срце 
кад видим доста људи који 

дођу да нас подрже у оваквим 
акцијама – изјавила је Моника 
Савић. – Желим да проширимо 
свест о томе да треба ширити 
љубав и подршку.                            

– Пошто ћемо учествовати у 
многим оваквим манифеста-
цијама, хтела бих да позовем 
све људе да нам се придруже 
и тиме нас подрже – рекла је 
Кристина Кутлешић.             

– Срећан сам и поносан 
што ћу позвати све људе добре 
воље да нам се придруже у 
овој, или сличним хумани-
тарним акцијама – испрсио 
се Растко Илић.                       

– Позивам овом приликом 
своје вршњаке да нам се при-
друже – рекао је млади Лука 
Гардашевић.               

– Ја бих позвала све вршња-
ке да нам се придруже у Дино 
клубу, како бисмо заједно 
учествовали у што више ху-
манитарних акција – порука 
је Ларе Јевтовић.              

Учешће у овој хуманитарној 
акцији узели су КК „Златибор“, 
хотел „Златибор“, „Вип каза“, 
ресторан „Централин“, Маша, 
Златиборски конаци, ресторан 
„Гранд“, ЈП „Голд гондола“ и ТО 
Златибор. Дино парк са својим 
представницима прво ће по-
сетити сиротише града Бео-
града, а потом ће своју акцију 
наставити у другим деловима 
Србије. Домаћин следеће три-
бине, која ће се одржати пред 
Нову годину је хотел „Злати-
бор“.   

Велики одзив и подршка хуманитарној трибини „Нико не сме да буде сам“

Славица Марић, ПР „Дино парка Златибор“

Марко Словић, директор хотела „Букет“ 
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У оквиру предвиђених 
активности КЈП „Зла-
тибор“ Чајетина које се 

тичу едукације најмлађих, 
Предшколску установу „Ра-
дост“ у Чајетини посетили 
су 17. октобра представници 
Компаније „Тетра пак“ и Ми-
нистарства за заштиту живот-
не средине. Тема је била за-
штита животне средине и ре-
циклажа, а на крају дружења 
малишани су од гостију доби-
ли сокове и сликовнице.             

Чајетина, општина која 
је међу првим у Србији ус-
поставила систем примарне 

сепарације отпа-
да, постала је тра-
жени партнер компанија које 
у свом пословању обраћају 
пажњу на заштиту животне 
средине. Тако је и фирма „Те-
тра пак“ из Београда, а у са-
радњи са Министарством за 
заштиту животне средине и 
КЈП „Златибор“ из Чајетине 
које је и носилац пројекта од-
вајања отпада на месту на-
станка, посетила вртић „Ра-
дост“  у Чајетини са циљем да 
са најмлађима разговарају о 
овим битним темама.              

– Заиста ми је драго да је 
Компанија “Тетра пак” препо-
знала и КЈП „Златибор“, и ло-
калну самоуправу као некога 
ко жели да унесе позитивне 
промене по питању заштите 
животне средине и екологије 
у свој крај, а ова радионица је 
једна од доказа и да смо ми 
на правом путу – рекла је Дра-
гана Росић, ПР менаџер КЈП 
„Златибор“.           

Александра Вучинић из 
Министарства за заштиту 
животне средине годинама се 
бави темом очувања природе. 
Ауторка је и сликовнице која 
на пријемчив начин малиша-
нима казује шта је све живот-

на средина и како свако може 
допринети њеном очувању.             

– Сликовница која се зове 
„Еколошка мисија Јоце Паке-
тиће – како постати Принц и 
Принцеза од рециклаже“ на-
стала је у сарадњи са „Тетра 
паком“ још 2009. године када 
смо радили 20 радионица у 
Београду, и то је едукативна 
сликовница – објаснила је   

ауторка. – Решавајући разне 
задатке, деца могу да науче 
како да разврставају отпад, 
у које канте које врсте отпа-
да иду, а на почетку сликов-
нице, оно што сматрам да је 
јако важно, дат је један мали 
стрип о томе како се рецик-
лира папир.                 

На тржишту Србије, ком-
панија „Тетра пак“ је присут-

на још од 1963. године. Да-
нас је она водећи произвођач 
асептичне амбалаже за мле-
ко, сокове и нектаре у Србији. 
Верујући у одговорно лидер-
ство у пословању, односно у 
профитабилан раст уз очу-
вање животне средине, „Тетра 
пак“ Србија 2013. отвара прво 
постројење за рециклажу ви-
шеслојне картонске амбалаже.                 

– Веома нам је драго да смо 
данас овде, поготово нам је ва-
жан рад са децом и едукација 
најмлађих јер наша делат-
ност јесте производња одређе-
них амбалажа у које се пакују 
млеко, јогурт или сок, али не 
желимо да се ту све заврши 
– нагласила је Тања Баста из 
Компаније „Тетра пак“ Бео-
град. – Зато и јесмо данас овде 
и драго нам је да је Чајетина 

једна од првих општина која 
је стварно кренула са примар-
ном селекцијом, а посебно што  
амбалажа, коју ми производи-
мо, такође може да се одваја 
јер нам је рециклажа наших 
паковања веома важна.                  

Предшколци су се више 
него добро показали у знању 
о рециклажи и чувању жи-
вотне средине, па је дружење 
с гошћом ауторком сликовни-
це био занимљив разговор у 
којем су многи малишани узе-
ли учешће. Ово је, како каже 
Драгана Росић из КЈП „Злати-
бор“, први круг планираних ра-
дионица са децом. Са компа-
нијом „Тетра пак“ обићи ће се 
сва издвојена одељења вртића 
у чајетинској општини, а еду-
кација ће обухватити не само 
предшколце, већ и млађе групе.  

РАДИОНИЦА РЕЦИКЛАЖЕ  
У ВРТИЋУ „РАДОСТ“

Еколози 
од малих 

ногуРешавајући разне  
задатке деца могу да 

науче како да разврставају 
отпад, у које канте које 

врсте отпада иду

ДЕШАВАЊА
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Од свих дана током Дечје 
недеље, најомиљенији 
деци и родитељима је 

онај када се по традицији одр-
жава маскенбал. Овај јесењи 
окупио је децу предшкол-
ско-васпитног програма 
средњих и старијих узрасних 
група.                

– Претходних година 
маскенбали су били тематски, 
па је требало да се спреме на-
менски костими док је сада то 
препуштено слободном избо-
ру деце и родитеља – рекао је 
Милан Туцовић, педагог чаје-
тинског вртића. – Групе раде 
пројекте по новим Основама, 
па су тако настале ове маске.  
Са децoм махом раде роди-
тељи, на чему смо им искре-
но захвални. По тим маскама 
и костимима уочава се да су 
се ове године заиста својски 
потрудили. Било је занимљи-
вих и маштовитих костима, 
што је одлично...                 

Деца су била одевена у 
пробране костиме својих 
омиљених ликова из бајки 
или дечјих филмова, или 
у стилизоване униформе 
oдређених занимања. Уз-
буђени малишани прво су 
прошетали двориштем вр-
тића, а потом заједно са вас-
питачима, уз умилне погледе 
и фотографисања разнежене 
фамилије и радозналих про-
лазника, прошетали чаје-
тинским парком, крај здања 

Општине до чесме, па натраг 
до вртића.                     

Маскенбал изазива раздра-
ганост код деце, и рађају се 
маштовите идеје које подсти-
чу родитеље да их преметну 
у стварност. Циљ ове манифе-
стације је да се дечица заба-
ве, а да се Дечја недеља пред-
стави креативније, на начин 
прилагођен њиховом узрасту.  

ДЕЦА УЛЕПШАЛА И ОНАКО ЛЕП ДАН У ЧАЈЕТИНИ 

Дечја машта  
може свашта

У Предшколској установи „Радост“ било је весело,  
шарено и раздрагано због маскенбала који су приредили 

малишани од три до шест година

Шетња улицама Чајетине и изазвали велико 
интересовање пролазника и родитеља

Милан Туцовић, педагог чајетинског вртића
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Чајетинци га знају као 
писца, правника и енту-
зијасту. Раде Кнежевић, 

њихов земљак, ради и живи 
у Београду као адвокат, али 
је и даље задржао своје снове, 
тежње и полет, као и одлучност 
којом остварује своје циљеве. 
Један од њих, дуго негован, ре-
ализован је пре неколико да-
на, кад је отворио Музеј слат-
киша, први такав у Европи!            

– Још као мали волео сам да 
скупљам старе слаткише, омо-
те који тада нису били толико 
стари, међутим сада, како вре-
ме пролази, сав тај материјал 
који сам скупљао, временом 
постаје вреднији и изражај-
нији, добија значај, а вредност 
му се повећава. Нешто сам са-
купљао последњих неколико 
година интензив-
није, а реч је 
пре свега о 
амба-

л а ж и 
из времена 

СФРЈ. Највише 
имам бомбона, жва-

ка, лизалица, наравно и чоко-
лада и кексова.                   

Мада тек отворен, Музеј 
слаткиша већ има своје по-
штоваоце, а међу њима није 
само млађарија, већ и одрас-
ли. Поглед на експонате враћа 
старије у свет детињства, на 
који се, ето, носталгично може 
гледати и кроз слаткише.                

– Људи су одушевљени. По-
буди их баш та носталгија, 
осети се мирис детињства, 
посебно када угледају свима 
познате производе као што је 
омот „старе“ плазме, бомбоне 

из седамдесетих и осамдесе-
тих, неке наполитанке које су 
биле и у наградним играма, 
разни производи...                  

Музеј је замишљен и као 
место где деца, али и други 

заинтересовани, имају мо-
гућност да у радионици на-
праве уникатни слаткиш за 
своју душу, а малишани ту 
могу са другарима прослави-
ти и рођендан.                 

– Радионица је нешто на-
шта смо најпоноснији, то је 
та слатка кухиња у којој деца 
могу сама да праве шећерну 
вуну, што им је врло занимљи-
во јер је њен  укус тада много 
лепши, а имамо и чоколадну 
фонтану. Оно што ових дана 
треба да нам дође у музеј је 
нешто јединствено што не по-
стоји код нас, барем не у 
Београду, а то је 
кућица из 
бајке о 

Ивици и Мари-
ци, направљена од 

медењака.                              
Експонате је, каже Кнеже-

вић, сакупљао годинама, али 
од како му се родила жеља да 
свој хоби подели са другима, 
кренуо је у акцију па је сту-
пио у контакт са људима који 
поседују било коју амбалажу, 
која би могла бити од користи 
за Музеј. 

ЗЛАТИБОРАЦ ПРЕДСТАВИО МУЗЕЈ СЛАТКИША

Музеј слатких 
успомена

У престоничкој Пајсијевој улици, код гараже Зелени венац, почетком 
октобра је отворен Музеј слаткиша, јединствен у Европи. Осим што је  
овај податак и иначе занимљив, Чајетинцима је нарочито драг јер је 

Музеј отворио њихов земљак Раде Кнежевић
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СВЕТСКИ ДАН ЗДРАВЕ ХРАНЕ ОБЕЛЕЖЕН У ЧАЈЕТИНИ

Празник доброг укуса 
и дуговечности

У недељу, 16. ок-
тобра, у средњој 
Угоститељско-ту-

ристичкој школи у 
Чајетини обележен је 
Светски дан здраве хра-
не. Едукација ученика на 
тему здраве хране и исхране 
спровођена је у претходних се-
дам дана, након чега је  упри-
личена приредба коју су чини-
ли предавање и савети. У холу 
школе били су изложени до-
маћи специјалитети које су уз 
помоћ професора припремили 
ученици, а на крају су сви при-
сутни имали прилику да све 
што је изложено и дегустирају.         

– Свесни смо тога колико је 
храна део туристичке пону-
де Златибора где ће касније 
и радити наши ђаци – рекла 
је Софија Павловић Луковић, 
професорка туристичке гру-
пе предмета у УТШ. – Оно што 
бих хтела да напоменем је то, 
колико смо се сви изненадили 
како та тема може да се укло-
пи у сваки час. Професорка ма-
тематике је искористила тему 
хране да направи индекс те-
лесне масе, a ђаци су се посве-
тили здравим навикама. Про-

фесорка 
географије је на-
правила карту хране Србије, а 
на предметима агенцијско-хо-
телијерског пословања смо 
имали пуно тема, јер туризам 
и храна су нераздвојни.              

Припремајући трпезу у духу 

С в е т -
ског дана здра-

ве хране, сви ученици Средње 
школе у Чајетини су послали 
поруку – да су здрава исхрана 
и избалансирани оброци, уз 
физичку активност, рецепти су 
за дуг и виталан живот. Наред-

не недеље је премијерно 
приказана прва епизо-
да спремања специја-
литета по школским 

рецептима, а у плану 
је снимање две емисије 

месечно током наредних 
седам месеци.              

– Крајем овог месеца пре-
мијерно смо објавили епизо-
ду у којој наш ученик Павле 
Павловић припрема специја-
литет. То је заправо курс ку-
вања на коме ће се по школс-
ким рецептима припремати 
специјалитети и ученици ће 
моћи то да погледају а ми-
слим да ће имати и јачи одјек 
и отићи и ван наше школе.              

Професорка Павловић Лу-
ковић овом приликом се зах-
ваљује угоститељском објекту 
„Централин“ са Златибора који 
је финансирао читав проје-
кат. Такође наглашава да је и 
ово један вид промоције шко-
ле како би све већи број ђака 
у наредним годинама уписи-
вао смерове које им Средња 
УТШ нуди. Емисије ће се нала-
зити на јутјуб каналу школе а 
краће верзије биће прилагође-
не и друштвеним мрежама.   Софија Павловић Луковић

Због 
подизања свести 

о значају правилне исхране 
и превенције гојазности, у средњој 

Угоститељско туристичкој школи у Чајетини 
обележен је Светски дан здраве хране. 

Приликом обележавања промовисане су 
здраве животне навике – здрава, разноврсна 

и правилна исхрана која је најбитнији 
фактор за здравље ученика
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ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН СРЦА И МЕЂУНАРОДНИ ДАН СТАРИЈИХ ОСОБА

Превенција је најбољи лек

Ове године Светски дан 
срца обележавао се под 
слоганом „Свим срцем 

за сва срца“. Ово је, рекли су из 
Црвеног крста Чајетина, прили-
ка да се размисли како најбоље 
допринети развоју човечанства 
и очувању менталног здравља, 
а обележавањем овог дана као 
и Међународног дана старијих 
особа посвећена је већа пажња 
старијима. О ризицима кардио-
васкуларних болести, уз превен-
тивне прегледе, говорили су ле-
кари Дома здравља из Чајетине 
уз чију подршку је ова акција и 
спроведена.                

– Окупили смо се да пораз-
говарамо о тој теми, да скрене-
мо пажњу да су болести срца 
данас водећи узрок смртности, 
и да скренемо пажњу нашим 
старијим пацијентима да воде 
здравији живот, да буду фи-
зички активни, воде рачуна о 

исхрани, да смање факторе ри-
зика као што су пушење и алко-
хол, на пример, да би што боље 
очували своје срце и водили 
квалитетнији живот – рекла је 
др Весна Кашерић.                  

Одзив акцији је био веома до-
бар, а и здравствена слика суг-
рађана је задовољавајућа, дода-
ла је докторка Кашерић. Старији 
се махом придржавају прописа-

них терапија и крвни притисак 
и шећер у крви држе под кон-
тролом. Овакве акције много 
значе популацији којој су и на-
мењене.                 

– С обзиром које су ме го-
дине „смотале“, презадовољна 
сам укупним резултатима – са 
осмехом и у добром располо-
жењу објашњава пензионерка 
Велинка Бисић. – А и особљем 

које нас је овде примило са ос-
мехом. Посебно се захваљујем 
Црвеном крсту из Чајетине који 
је одувек водио рачуна о нама 
старијима.                

– Одзив је био солидан, јер 
овде људи врло брзо долазе на 
ред без икаквих упута, чекања 
и здравствених књижица, и 
добијају стручне савете лека-
ра – нагласио је Славко Пан-
товић, председник Удружења 
пензионера Чајетина. – На ни-
воу општине најмање једном 
годишње се дешавају овакве 
акције, мада ми као Удружење 
имамо и организоване акције 
прегледа вида и слуха у спе-
цијализованим здравственим 
установама.               

Из Дома здравља користе 
прилику да обавесте суграђане 
да је у току вакцинација против 
сезонског грипа, што још један 
вид заштите ризичних група.  

У амбуланти   Дома здравља у Чајетини 
почела је вакцинација против сезонског 

грипа, а за то је обезбеђено 1.200 доза чет-
воровалентних вакцина за све узрасте. Вирус 
грипа се врло лако и брзо преноси ујесен и 
зими кад се више борави у затвореном. Пра-
вовремена имунизација спречава епидемију 
грипа и додатне здравствене компликације.

Вакцина против грипа препоручује се 
свим ризичним рупама, пре свих хронич-
ним болесницима и старијима од 65 годи-
на, као и онима који су на радном месту у 
контакту са људима. За стицање имунитета 
потребне су две до три недеље, а траје на-
редних 6 до 12  месеци.                  

– Тренутно је у оптицају четворовалентна 
вакцина против грипа и од 2. октобра смо 
почели са сезонском имунизацијом – каже 
др Гордана Бојовић, специјалиста опште ме-
дицине Дома здравља у Чајетини. – Распо-
лажемо са око 1.200 доза и до сада смо већ 
дали око 560. Вакцинација и даље траје, али 
у односу на раније године тече нешто спо-

рије, јер пацијенти више не долазе сами већ 
заказују код изабраног лекара, након чега 
проверимо да ли постоје контраиндикације 
и које, па тек с налогом примају вакцину. У 
овом периоду очекујемо обољења слична 
грипу, тако их зовемо јер се манифестују 

слично као и грип. Срећoм, за сада нема-
мо неку већу инциденцу таквих симптома.              

Вакцину против сезонског грипа не могу 
примити грађани који имају респираторну 
инфекцију и температуру док не оздраве, 
као и особе осетљиве на кокошја јаја, месо 
и перје.                    

– Интересовање је исто као и сваке го-
дине, махом су то људи који већ година-
ма примају вакцине а изложени су ризику 
као што је рад или боравак у установа-
ма колективног смештаја. Вакцина је на-
мењена грађанима старијим од 65 годи-
на, пацијентима са хроничним болестима 
без обзира на узраст, при том се мисли на 
све хроничне болести, од респираторног 
система укључујући и астму и хронични 
бронхитис, до болести дигестивног систе-
ма, неуролошка обољења, онколошки па-
цијенти обавезно и имунокомпромитова-
ни пацијенти као и труднице и здравствени 
радници.                

Вакцинацију треба почети у октобру и но-
вембру, да би у доба настанка епидемије 
организам био спреман за одбрану. Вирус 
грипа се  лако  преноси у јесењем и зим-
ском периоду, када се више борави у затво-
реном простору, а правовремено вакцини-
сање спречава епидемију грипа и додатне 
здравствене компликације.    

Почела имунизација против грипа

Акција је спроведена 3. октобра у просторијама Удружења пензионера, а у 
организацији Црвеног крста Чајетина и уз сарадњу са Домом здравља Чајетина
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БЕСПЛАТНО УЧЛАЊEЊЕ У БИБЛИОТЕКУ ЗА 115 УЧЕНИКА

Као у својој кући
Библиотека „Љубиша Р. Ђе-

нић“ у Чајетини је и ово-
га октобра у Дечјој не-

дељи обрадовала прваке бес-
платним учлањивањем у ову 
установу културе. То је поклон 
за 115 ученика из три основне 
школе са издвојеним одеље-
нима „Димитрије Туцовић“ 
из Чајетине, „Миливоје Боро-
вић“ из Мачката и „Саво Јова-
новић Сирогојно“ из Сирогој-
на, који су упознали прави-
ла понашања у овој установи 
културе и уз чланске карте до-
били пригодне поклоне у виду 
књига, и новчаних средстава 
које им је наменила општина 
Чајетина. 

Осим запослених у библио-
теци, добродошлицу су им по-
желели и председник општи-
не и председник СО Чајетина, 
предајући им пригодне по-
клоне.              

– Надам се да ћете уз помоћ 
друштвене заједнице, ваших 
родитеља и учитеља, касније 
и наставника, израсти у одго-
ворне људе и да ће неко од вас 
да се бави пословима којима 
се ми бавимо – рекао је овом 
приликом Милан Стаматовић, 
председник Општине. – Посао 
председника општине Чаје-
тина и председника СО Чаје-
тина је да обезбеде повољан 
амбијент за ваш успешан и 
безбедан рад, тако да смо мо-
жда ми и најодговорнији за 
оно што се дешава у општини 
Чајетина. Желим вам све нај-
боље у будућем школовању и 
животу.                   

О чајетинској библиотеци, 
која је ове, 2022, напунила 
118 година, о правилима по-
нашања, позајмљивању књи-
га, разним дешавањима, пр-
вацима је говорила Љиљана 
Ракић, заменица директорке 
Библиотеке:                        

– Управо данас смо поста-
ли богатији за 115 нових чла-
нова, младих, лепих, жељних 
знања и читања. Осамдесет 
пет ученика је из Чајетине и 
издвојеног одељења на Злати-

бору, а из школа у Мачкату и 
Сирогојну нам стиже још њих 
тридесет.                             

Библиотека је предходних 
година понудила мноштво 
занимљивих програма управо 
деци, па је међу новим члано-

вима било и оних који су већ 
постали редовни посетиоци 
ове установе културе.                     

– Библиотека је организо-
вала радионице „Са децом 
око света“ које су биле веома 
посећене – потсетила је Ра-

кићка. – Нека од њих су данас 
с нама, и позната су им пра-
вила понашања у библиотеци, 
а већ су и нас упознали, тако 
да нам они нису нови. Види 
се да се овде осећају као код 
своје куће. 

Вредан поклон – у прави час
Да Општина Чајетина мисли и на своје најмлађе суграђане показао је један неочекивани и вредан 

поклон. Јер, уз књиге које је за нове чланове припремио Организациони одбор „Песничких ватри злати-
борских“, деца су од Општине добила и новчана средства у износу од по 10.000 динара због трошко-
ва који с почетком школске године и куповине уџбеника и опреме могу бити истинско оптерећење за 
кућни буџет. Потом су школарци са библиотекарима и учитељима обишли  дечје одељење библиотеке 
„Љубиша Р. Ђенић“ богато књигама које су писане за њих.
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Први дечји позоришни 
фестивал организован 
је од 11. до 14. октобра, 

а прва представа која га је от-
ворила била је „Седам Сне-
жана и патуљак“ коју је изве-
ло Позориштанце „Смајли“ из 
Ужица. Након ње, уследила је 
представа Аматерског позо-
ришта Дома културе из Прије-
поља под називом „Да ли ће 
Дамојед да заволи сладолед“.             

– Желим овом приликом 
да захвалим Основној школи 
„Димитрије Туцовић“ из Чаје-
тине јер су деца, ученици ове 
школе, организовано пратила 
Фестивал . Наредне представе 
су биле „Побуна у библиоте-
ци“ Драмског студија „Срит“ 
из Ариља, затим „Дугоња, Тр-
боња и Видоња“ Аматерског 
позоришта „Књаз“ из Пожеге, 
а представа којом је завршен 

фестивал зове се „Котлић“ 
у извођењу Мале позориш-
не радионице  Дома култу-
ре „Пиво Караматијевић“ из 
Прибоја                

Завршни дан Дечјег позо-
ришног фестивала почео је 
представом Дечјег драмског 
студија „Бистричак“ Дома кул-
туре у Чајетини, а испред до-
маћина учесницима овог фе-
стивала захвалила се Биљана 

Здравковић, уметнички руко-
водилац „Бистричка“:          

– Захваљујем Дому културе 
и Општини на овако лепој ор-
ганизацији јер ово је празник 
за децу! Од деце – деци, има ли 
шта лепше? Надам се да смо и 
ми увеличали Фестивал и до-
принели да све буде овако лепо. 
Ја сам стварно пресрећна како 
су деца добро одрадила и како 
стојимо у односу на Регион. Не 
знам да ли је још неко наступио 
са групом овако мале деце, али  
мени је задовољство да радим 
с њима. Стварно су били на ви-
сини задатка.             

Фестивал је замишљен као 
вишегодишњи пројекат који 
за основни циљ има промо-
цију промишљања позориш-
не уметности намењене мла-
дима, али и унапређивање 
позоришне сцене за децу и 
младе, рекао је директор Кул-
турног центра  Чајетина Ни-
кола Смиљанић. Јер, главни 
изазов је неговање публике, и 
раст популарности позоришта 
и уметничке игре међу мла-
дима.

ЗАВРШЕН ПРВИ ДЕЧЈИ ФЕСТИВАЛ

Од деце - деци

Након реновирања Дома културе, Културни центар Чајетина је покренуо низ 
активности, од редовних филмских пројекција, па до представа гостујућих 
позоришта, а овог октобра по први пут је организован и Дечји позоришни 

фестивал, са тенденцијом да прерасте у традиционалну манифестацију
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ОКТОБАРСКА ИЗЛОЖБА  
У ГАЛЕРИЈИ КЦ ЗЛАТИБОР

Слике из 
дубине душе
У Културном центру Златибор 
отворена је изложба „Цртежи 

главе“, аутора Миодрага 
Елезовића и Марије Алексић               

Поставку „Цртежи главе“ чини 28 слика, а изло-
жена је у Културном центру Златибор. Њени ау-
тори су Миодрага Елезовића и Марије  Алексић. 

Маријину колекцију карактеришу експресивне сли-
ке пастелних тонова које представљају унутрашњи 
израз уметника. Ова ликовна уметница учесница је 
многих групних изложби у Србији и иностранству, а 
излагала је на преко 30 самосталних изложби.                  

– Свака од мојих изложби вуче колажни материјал, 
рађени материјал или се такав материјал провлачи, 
и најчешће су рађене тако да могу бити штампане на 
хаљинама или марамама – рекла је сликарка. – Оне 
провоцирају посматрача да би их свако доживео на 
другачији начин. Изузетно је незгодно правити екс-

пресивне слике, јер ако им дате назив, то што ја пре-
живљавам у моменту стварања је нешто што ви пот-
пуно другачије доживљавате касније.                             

Изложени радови Елезовића настали су пре 15 го-
дина и везани су за центрифугалну и центрипетал-
ну црвену боју, тачније мушку и женску боју којом је 
сликар представио византијску уметност, Богороди-
цу, анђела или манастир Острог. Излаже од 1971. го-
дине, од Првог бијенала цртежа у Ријеци  и до сада је 
приредио више од 50 самосталних  изложби, а  уче-
ствовао је  на преко 400 групних.            

– Овог пута сам представио дела средњег формата 
на којем су фигуре изложене у простору кроз линију 
и цртеж, а танким четкицама сам пунио ове радове 
– каже Миодраг Елезовић, сликар. – На платну откри-
вам вредности, и увек се питам како слика може да 
ме победи? Ликовњаци своје доживљаје, своје емо-
ције нуде кроз срце у осећање, а та душа се ослика-
ва на платнима, па признајем да сам осликао соп-
ствену душу.        

Љубитељи ликовне уметности имају прилику да 
виде ову поставку до 8. новембра, сваког радног дана 
од 10 до 17 часова, у Галерији КЦ Златибор.

БРАНИСЛАВ ГРКОВИЋ И ДАРКО ЦРНОГОРАЦ 
ПРЕД ЧАЈЕТИНЦИМА

Вече за уживање
Бранислав Грковић – новинар, са-

тиричар и један од аутора „Њуз 
нета“ – гостовао је у петак 14. ок-

тобра са првом књигом у чајетинској 
библиотеци „Љубиша Р. Ђенић“. Књи-
га прича „Јурећи љубав“ је подсетник 
на све што љубав јесте... или би треба-
ло да буде. Исте вечери Чајетинци су 
уживали у друштву Дарка Црногор-
ца, још једног „њузовца“, и његовом 
стенд-апу  под називом „Ово није би-
ла моја идеја“. 

У предговору књиге о првенцу Бра-
нислава Грковића „Јурећи љубав“ пи-
сац Славољуб Станковић је написао: 
„Бане је, користећи једно-
ставне дијалоге и микро-
мизансцен, вешто написао 
приче које би могле бити и 
цртице из интимног живо-
та свакога од нас. Укратко, 
шта се дешава када јуримо 
љубав, а свако трчи у својој 
стази. Сам писац каже - Ја 
сам желео да испричам 
приче које су лепе.            

– Инспирација за књи-
гу је у ствари све што се 
дешава око мене. Не могу рећи да је 
дело аутобиографско, јер није. Сва-
како да има елемената и мог живо-
та, али и из живота мојих пријатеља, 
познаника, свега онога што можда 
чујем... Имао сам потребу да испитам 
шта је то љубав у данашњем времену. 
Књига јесте  највећим делом настала 
у доба короне, када смо сви били за-
творени, тако да сам имао времена 
да мало више промишљам на ту тему. 
Нисам желео да будем претенциозан, 
да откривам некакве истине, већ ми 
је циљ био да напишем приче за које 
ће неко можда рећи да су лепе, а ја се 
надам да сам у томе успео.                   

О књизи је, поред самог писца, те 
вечери у библиотеци „Љубиша Р. Ђе-
нић“ говорио и Бојан Савић, сати-
ричар „Њуз нета“. Након промоције, 
публика је у овој шарено замишље-
ној вечери имала прилику да прису-
ствује стенд ап представи Дарка Цр-
ногорца „Ово није била моја идеја“, 
такође члана редакције „Њуза“ и јед-
ног од сарадника емисије „24 минута 
са Зораном Кесићем“. 

– Супер ствар за его је стенд-ап јер 
људи аплаудирају, смеју се... не баш 
увек, али када се смеју, човек пола-
ко „расте“ и помисли „супер сам“, па 

није лоше.  Причаћу мало 
и о свом животу, о свом псу 
који је, нажалост, део мог 
живота, који ме малтре-
тира, и о томе шта радим, 
шта волим, а шта не волим. 
Биће свега, осим политике 
пошто сам гледао да то из-
бацим јер свима нам је по-
литике преко главе – рекао 
је Црногорац пре наступа.                

Пошто новинари углав-
ном питају о ономе о чему 

интервјуисани кажу да не би говори-
ли, Дарко је ипак одговорио и на пи-
тања може ли се код нас, у Србији, 
живети од комедије и сатире, и ко-
лико је инспиративно бити српски 
сатиричар.                 

– Наравно да не можете, ако нисте 
министар у влади или председник 
државе. Тема има пуно, али некада 
је тешко да будемо „луђи“ од људи 
чије изјаве или поступке обрађује-
мо. Није баш увек лако бити сатири-
чар у овој земљи.                

Публика се у лепом окружењу и 
опуштеној атмосфери оба дешавања 
изузетно добро забавила. 

Даркo Црногорaц

Бојан Савић и Бранислав Грковић
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ЈАНКО РАДИШИЋ, ГЛУМАЦ: СА ТОДОРОМ У СВЕТ  

Буђење позоришта
Представа „Е мој Тодоре“ у 

извoђењу глумца Јанка 
Радишића ближи се педе-

сетом извођењу. Овог октобра 
је одиграна и пред публиком 
у Прагу, а у плану је да до мар-
та 2023. године буде изведена 
педесет пута, када би био обе-
лежен јубилеј од почетка ње-
ног сценског живота. Јанко је, 
иначе, ове године био доста 
ангажован у културним деша-
вањима општине Чајетина, где 
годинама уназад живи и ради.                                           

Чајетинци су се први пут су-
срели са глумцем Јанком Ра-
дишићем у дуо драми „Тетка“ 
коју је, у режији Биљане Здрав-
ковић, уз Мирелу Марјановић 
успешно одиграо у Дому кул-
туре. Након тога, у сарадњи са 
писцем Бојаном Љубеновићем, 
Јанко креће са извођењем мо-
нодраме „Е, мој Тодоре“ настале 
према књизи „Србијо, Бог ти по-
мог`о“ , а она се успешно изво-
ди и радо гледа како у Србији, 
тако и у иностранству.                          

– Одиграо сам Тодора већ 
четрдесет пута, и оно што је 
најсвежије - за неколико дана 
путујем у Праг, а то ми је ве-
ома драго гостовање! Иначе 
сам играо у Бечу прошле го-
дине, али и у Зворнику, и сву-
да по Србији... И ево, ближим 
се том педесетом извођењу 
– прича нам овај глумац. – 
Крајем месеца ћу гостовати 
и у Ариљу. Надам се да ћу до 
марта, до „рођендана“ предста-
ве, одиграти тих педесет, па да 
се прослави неки мали јубилеј.                           

Радишић, чији су корени у 
селу Трипкова, сада већ шест 
година живи у Чајетини где 
глуми и учествује у културном 
животу чајетинске општине. 
Са „Тодором“ је овога лета у 
„Михољским сусретима села 
у Трипкови“ отворио ову ма-
нифестацију са надом да ће 
културно лето у овом лепом 
селу поново оживети.                      

– После читавих 15 годи-
на, што је тешко поверовати, 
дакле од 2007. се ништа није 
дешавало на тој сцени. Трип-
кова је, иначе, моје село, Ра-
дишићи су из Трипкове, и 
мени је јако драго да сам са 
том мојом представом поно-
во отворио, да тако кажем, 
ту по много чему јединстве-
ну сцену, и да се поново при-
ча покренула. Била су четири 
дивна догађаја и сва четири 
су пропраћена сјајно; било је 

пуно људи и то је супер! На-
дам се да је ово нови почетак, 
да неће остати само на томе 
што се десило ове године, да 
ћемо наставити с том мани-
фестацијом и наредних годи-
на, што се тиче Трипкове. 

Јанко је од пре три године 
глумац Народног позоришта 
у Ужицу где тренутно ради на 
припреми представе за децу 
„Василиса прекрасна“ чија се 
премијера очекује у новембру, 
а у међувремену је широј пу-
блици познат са малих екра-
на и по улози у серији „Јуж-
ни ветар“. Пре неколико дана 
завршен је и пројекат „Досије 
Косово, жута кућа“ у продук-
цији РТС-а у којем глуми – не-
гативца.                

– Ангажовани су, махом, сви 
глумци из Ужица. Тај филм 
би, мислим, требало да изађе 
на пролеће на РТС-у. Радила га 

је Слађана Зарић. Биће то јед-
на добра прича. Наравно, жута 
кућа је тешка тема, требало би 
је сачувати од заборава... Ка-
жем опет да ми је драго да сам 
део тог пројекта. Нећу пуно да 
откривам, али могу да кажем 
да сам овога пута на негатив-
ној страни.                  

Разговарајући о савреме-
ним и класичним делима по-
стављеним на позоришну сце-
ну, открива нам да би му жеља 
била да глуми Шекспировог 
Тит Андроника, можда наи-
вног, али доброг јунака, или 
Меркуција у „Ромеу и Јулији“ 
кога краси посебна енергија. 
До тада – ту је, сасвим сигур-
но, Тодор - мудар у свом ми-
кро свету са поукама и пору-
кама које важе за све и за сва 
времена.          

Мирјана Ранковић  
Луковић  

НОВО РУХО ФЕСТИВАЛА “ДЕЦА МЕЂУ НАРЦИСИМА“

Конкурс за свечану песму
Културни центар Чајетина расписује 

конкурс за химну фестивала „Деца 
међу нарцисима“, на који текстове могу 
слати ученици свих основних школа са 
подручја општине Чајетина.               

Конкурс је намењен свим креа-
тивцима који осећања и љубав пре-

ма овом фестивалу знају да преточе у 
стихове, а трагаће се за текстом који ће 
на најлепши начин представити фе-
стивал. 

О најбољим стиховима за химну 
одлучиваће комисија састављена од 
чланова Организационог одбора овог 

фестивала. Уз текст песме потребно је 
навести име и презиме аутора, као и 
разред и назив школе.          

Конкурс је отворен до петка, 30. де-
цембра 2022. године, а текстови се могу 
слати и на мејл decamedjunarcisima@
gmail.com.  

Јанко Радишић, глумац Народног позоришта у Ужицу 
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Афоризми из 2014. године,  
са темом „ЈУГОНОСТАЛГИЈА“

1.  Југоносталгичар живи у светлој прошлости, јер му 
је будућност црна!  (Зоран Додеровић)

2.  Сложна браћа кућу граде. 
Несложна шест држава.  (Павица Вељовић)

3.  Да је сад ту бравар, па да нам откључа врата  
Европске Уније.  (Динко Османчевић)

4.  Код нас је све другачије. И наша петокрака се распала на 
шест кракова.  (Живко Вујић)

5.  Југоносталгија постоји и међу младима који се не сећају 
Југославије. Баш зато.  (Александар Чотрић)

6.  Ми из Босне смо толико паметни да смо и од сопствене  
глупости успели да направимо бренд.  (Миладин Берић)

Златиборизми
Душана Видаковића

Ако могу данас на Златибор, 
не остављам то за сутра. 

Не одлажите Златибор 
за неко боље време. 
На Златибору је свако  
време право.

Никад није касно за Златибор. 
Ни рано. 

Без обзира која музика се чује 
током успона на Златибор, 
у срцу је ода радости.

Златибор је прилика 
коју не треба пропустити. 

Беше већ пао мрак 
када стигох на Златибор. 
Тако сам успео преко ноћи.
 
На Златибору се мирно спава. 
Будући да је Златибор 
непрестано будан.

На Златибору, снови су 
широм отворених очију. 
Дан и ноћ.
 
Коначно ће сванути.
Када се дан буде познавао
по Златибору.

Дошло је мојих пет минута. 
На Златибору трају заувек. 
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Церемонија прославе 
„Песничких ватри зла-
тиборских“ традицио-

нално је почела на Шуматном 
брду симболичним паљењем 
ватре, што је учинио Влади-
мир Пиштало, овогодишњи 
добитник највишег признања.                  

Лауреат Повеље за цело-
купно књижевно дело је, сим-

болично палећи ватру у част 
Молијера на Шумaтном брду, 
рекао да осећа посебан пије-
тет стојећи на месту на ком су 
сахрањени они који су се бо-

рили за слободу, са привиле-
гованим погледом који сеже 
далеко унаоколо.                       

Своје стихове пред окупље-
нима казивали су и Нови-
ца Ђурић, песник, писац и 
новинар, председник Удру-
жења књижевника Црне Горе 
и Удружења новинара Црне 
Горе, Драган Алорић, песник и 

новинар Српског радија Црне 
Горе и Андрија Радуловић, 
песник, есејиста и антологи-
чар,   учесници 59. Београд-
ских међународних сусрета 

ДЕВЕТИ ЗЛАТИБОРСКИ ПЛАМЕН

Порука звезданом небу

Симболично  
паљење ватре

Своје стихове пред 
окупљенима казивао 
је и Драган Алорић

Признање у правим рукама: Председник Скупштине општине 
Чајетина Арсен Ђурић уручује Повељу Владимиру Пишталу

На Златибору је у недељу, 9. октобра, одржана девета манифестација 
„Песничке ватре златиборске“ у славу 400 година од рођења Молијера
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писаца који традиционал-
но учествују  и у манифеста-
цији  „Песничке ватре злати-
борске“. 

Програм је настављен у 
Културном центру Златибор, а 
Повељу је том приликом уру-
чио председник Скупштине 
општине Чајетина. 

– Желим да вечерас зајед-
но уживамо у лепоти пес-
ничке речи – рекао је Арсен 
Ђурић. – Традиционална ма-
нифестација „Песничке ватре 
златиборске“ одржава се већ 
девети пут овде, и с поносом 
кажем да смо претходних, као 

и ове године, имали част да 
угостимо најзначајније писце 
Србије и окружења  Желим да 
кажем да је Повеља отишла у 
праве руке и да сам поносан 
што ће се и она наћи међу 

многобројним наградама и 
признањима које је господин 
Пиштало већ примио. У име 
општине Чајетина и свих ње-
них грађана честитамо му на 
додели овог признања.                  

Писац Владимир Пишта-
ло, описујући своје мисли и 
осећања у том тренутку, ре-
као је: 

– Гледајући те искре (ва-
трене) како лете у небо, ја сам 
мислио како је то порука са 
Земље према звездама, јер те 
искре које су са нама, које им 
ми шаљемо,  на неки начин 
им се обраћају, а то је сми-
сао ове институције и овога 
што ми вечерас радимо. Још 
једном се најискреније за-
хваљујем на Повељи.           

Одабране фрагменте 
Пишталових књижевних дела 
читали су Слободан Љубичић 
и Дивна Марић, прваци драме 
Ужичког народног позоришта.             

О његовом раду и ствара-
лаштву говорио је новинар и 
публициста Небојша Груји-
чић, а публика је имала при-
лику да чује и поезију Васка 
Попе и Душка Радовића, чиме 
су обележене и годишњице 
њихових рођења. На крају 
програма, у славу Молијера 
позориште „Бора Станковић“ 
из Врања је извело представу 
„Жорж Данден“, чиме су завр-
шене 9. „Песничке ватре“ у ор-
ганизацији општине Чајети-
на, Туристичке организације 
Златибор и Удружења „Међу-
народни фестивал спортског 
филма“.  

Одабране фрагменте Пишталових књижевних дела читали су Слободан Љубичић  
и Дивна Марић, прваци драме Ужичког народног позоришта

У славу Молијера:  
наступ Позоришта „Бора 

Станковић“ из Врања



28 октобар 2022. годинеКУЛТУРА

КАБАРЕ: НЕШТО САСВИМ ЛИЧНО

Поезија за гледање  
и слушање

У Дому културе у Чајетини 6. октобра изведен је кабаре Микија 
Дамјановића „Чезнем да вам кажем“. Кроз анегдоте, музику и поезију,  

а уз помоћ гостију, колега глумаца и музичара, аутор је, судећи 
по реакцијама публике, успешно донео на сцену занимљиву 

аутобиографску причу која се и слуша, и памти

У пуној сали Дома културе 
гледаоци скоро свих уз-
раста уживали су у анег-

дотама и добро одабраној по-
езији и музици ове чудесне 
сценске приче. Генерације 
које су рођене у Југославији 
препознавале су са нешто се-
те дух старих времена, док су 
млађи уживали у комичности 
одређених ситуација.                                

– Зашто овај концепт – упи-
тао се глумац Милорад Мики 
Дамјановић, „наше горе лист“, 
па одговорио: – Зато што сам 
схватио да људи који седе у 
сали долазе да побуде неку 
емоцију, да доживе неку ка-
тарзу, неку истину са сцене. 
А ово је, заиста, моја истина 
и не либим се да се оголим 
да бих можда чак и помогао 
некима од тих младих људи 
који овде седе, да бих неке 
људе вратио у време у коме је 
свима било, у нашим глава-
ма, лепше, али да виде и дру-
гу страну тог времена... Вече-
рас је моја срећа неизмерна 
зато што сам ово играо баш у 
Чајетини.                         

Стихови који су се ове ве-

чери чули са сцене били су 
пажљиво бирани, са идејом, 
како сам глумац каже, да по-
езија као врста књижевно-
сти не сме да замре због своје 
специфичне лепоте.                     

– Овде сам, признајем, ис-
користио своју телевизијску 
популарност да ово буде тај 
тренутак када ћу неке младе 
људе (који сада стоје и чекају 
да се сликају са нама) заправо 
можда натерати да оду и ве-
черас отворе неку збирку пое-
зије. Мислим да је то моја ми-
сија, у којој и успевам.                             

Пријатно изненађење  Чаје-
тинци су доживели слушајући 

стихове свог завичајног писца 
Михаила Ћуповића.                     

– Песму „Писмо умрлом 
оцу“ говорим од своје средње 
школе, са њом сам положио 
пријемни испит на Акаде-
мији, и било је потпуно нор-
мално да ово буду централни 
стихови мог Кабареа  а то и 
јесу, чини ми се, јер када људи 
чују како ја ово говорим – оду 
и потраже неку Ћуповићеву 
књигу. То ми говори и чиње-
ница да ми мноштво људи су-
традан пише на инстаграму: 
„Молим вас, реците нам где 
можемо да нађемо ту песму“ 
– каже Мики.                            

У кабареу учествују Ната-
ша Радовановић, солисткиња 
опере Народног позоришта у 
Београду и Павле Јоксимовић, 
пијаниста и музички уредник, 
а специјални гости су били 
Мина Лазаревић, Драгана 
Мићаловић и Стеван Пиале.                 

– Мислим да овако како се 
ми иза сцене дружимо и како 
се приватно дружимо, јесте 
резултат свега овога што људи 
виде на сцени  и прихвате у 
сали – рекла је Драгана Мића-
ловић која се Кабареу придру-
жила тек недавно. – А мислим 
да је доказ и то каква је публи-
ка вечерас била, да то радимо 
како нам и срце говори.                      

– Ми, гости, дајемо свој до-
принос, остављамо лични пе-
чат. Ја доносим своју причу, 
Гага своју и мислим да пу-
блика, осим тог забавног дела, 
добија и шест личних прича 
– надовезао се глумац Стеван 
Пиале.            

Дуги аплауз на крају скоро 
двосатног кабареа потврдио је 
њихове речи.         

Мирјана Ранковић  
Луковић  

Милорад Мики Дамјановић
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Смучарски клуб „Звезда“ је био домаћин 
FIS sky-roll такмичења Звезда 2022 18. 
и 19. октобра. Најбољи скијаши ре-

гиона су се одмеравали у спринт тркама у 
више категорија, а учествовало више од 60 
такмичара из Босне и Херцеговине, Грчке, 
Хрватске, Северне Македоније и Србије. За 
ту прилику је припремљена стаза у близини 
насеља Јелена Анжујска на Златибору.

Међу сениорима је доминирао такмичар 
из Македоније Савре Јада који је на обе трке 
био први. Друго место, такође у обе трке, 
освојио је такмичар из Грчке Јанис Карами-
цос, док су се бронзом овенчали Борис Ста-
нојевић и Срђан Лаловић из БиХ.

У категорији U12 на обе трке је био исти по-
редак: Стефан Ћосовић (БиХ) био је први, Ми-
хајло Бујишић други, а Андреј Бућић трећи.

У категорији U14 две златне медаље је 
освојио Андрија Тошић. Две сребрне је до-
био Петар Клачар, док су бронзане медаље 
припале Виктору Мухаремовићу и Његошу 
Космајцу.

У женској конкуренцији је било врло уз-
будљиво.

У сениорском надметању две златне ме-
даље је освојила македонска такмичара 

Ана Цветановска. Првог дана такмичења 
друго место је припало Ани Јеремић, треће 
место је освојила Исидора Ћуповић. Другог 
дана сребрна медаља је припала Исидори 
Ћуповић, а треће место Емилији Бућић.

Узбудљиво је било и у категорији U14. за 
такмичарке! 

Првог дана Сара Светац Бурек (Хрватска) је 
била прва, Лара Шкипина (БиХ) друга, а њена 
земљакиња Сара Скокић трећа. Другог дана је 
поредак био нешто другачији: прво место је 
освојила Лара Шкипина (БиХ), друго је припа-
ло Сари Светац Бурек (Хрватска), док је трећа 

била Сара Скокић (БиХ). Домаћа такмичар-
ка, Вања Вуловић је у обе трке била четврта. 

У категорији U12 све три медаље су 
освојиле такмичарке из Хрватске: Натали 
Гагулић је била прва, Мара Лепушић је зау-
зела друго место а Петра Мишковић треће. 
Чланица СК „Звезда“ Јелена Јоксомовић је 
била четврта у финалној трци.

Том приликом је организована и дечја 
трка у којој су прве такмичарске кораке на-
правили дечаци и девојчице из млађих ка-
тегорија. У њиховој трци сви су победили, 
па су сви и награђени медаљама.

Сезона је већ почела
Најбољи скијаши региона одмеравали су снаге у спринт тркама  

у више категорија, а учествовало више од 60 такмичара

FIS SKY-ROLL 2022. НА ЗЛАТИБОРУ

Фудбалери „Чајетине“ су по-
сле 10 кола Златиборске 

окружне лиге на 4. месту табеле 
са 21 бодом. У последњем мечу 
код куће победили су екипу „Се-
чице“ резултатом 4:0 у 10. колу. 
Чајетинци су оправдали уло-
гу фаворита против последње 
екипе на табели и са четири гола 
дошли до шесте победе у сезо-
ни. Стрелци су били Бојан Ми-
лаћевић, Немања Стојановић, 
Мирко Петровић и Павле Томић.                  

Екипа Чајетине је почела се-
зону без великих очекивања, 
али су резултати добри па је 
екипа на четвртом месту са три 
бода мање од лидера „Полета“ 
из Расне. Екипа је током лета 

измењена, као тренер у про-
токолу се води Оливер Лазаре-
вић, али капитен Жељко Ста-
нић води рачуна о поставци 
игре. „Чајетина“ без резултат-
ског притиска наставља такми-
чење у петом рангу, а у зависно-

сти од позиције на полусезони 
зависиће и амбиције у пролећ-
ном делу.            

– Имамо један пораз, и то 
због гола примљеног у 94. ми-
нуту против „Полета“ који је у 
врху табеле – каже Оливер Ла-

заревић из ФК „Чајетина“. – Ипак 
смо задовољни досадашњим 
делом првенства с обзиром на 
околности, екипу коју имамо, 
и ангажованост по питању тре-
нинга. У горњем смо делу та-
беле, неколико екипа које су 
се издвојиле су у три или че-
тири бода. Ми смо међу њима, 
имамо још пет кола до краја је-
сењег дела првенства, надам се 
да ћемо бити ту у том горњем 
делу, као конкурентни за прво 
место и онда током зиме анали-
зирати јесењи део првенства и 
видети какве ће бити амбиције у 
наредној години. Ако је то виши 
ранг, онда довести конкретна 
појачања за пролећни део и по-
кушати, као и претходних годи-
на ући у виши ранг. 

У новембру екипа „Чајетине“ 
најпре дочекује „Тару“, потом 
гостује „Вишесави“, а до краја 
месеца ће играти против „Котро-
мана“, „Јежевице“ и „Горобиља“.  

ЗЛАТИБОРСКА ОКРУЖНА ЛИГА У ФУДБАЛУ

Чајетинци оправдали  
улогу фаворита

Резултати добри, пласман одличан: фудбалери „Чајетине“
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Одбојкашице „Златибора“ по-
бедиле су у недељу, 23. ок-
тобра, у првом колу Прве 

лиге Србије „Лазаревац“ у гости-
ма резултатом 3:1, на историјској 
премијери у другом рангу српске 
одбојке.            

Чајетинске играчице су до побе-
де у Лазаревцу дошле по сетови-
ма 25:16, 8:25, 16:25 и 16:25. Након 
првог сета који је изгубљен услед 
нешто лошије игре коју је изазвало 
узбуђење због прве утакмице, еки-
па Станка Брашанца је у наставку 
поправила игру, пре свега пријем и 
уписала сигурну победу у гостима. 
Екипу је на гостовању испратила и 
група навијача из Чајетине.               

– У принципу позитивно је кад 
се пређе у виши ранг, а крећете са 
победом, још у гостима, па су и ис-
куства позитивна – задовољан је 
тренер Станко Брашанац. – По мом 
личном искуству, утакмица ме је 
подсетила на наш улазак у Прву Б 
лигу, када смо играли у Крагујев-
цу где смо у први сет ушли стегну-
то, одбојкашице су биле напете. Да 
ли је то тај прелазак у виши ранг 
или је неки други разлог, не знам, 
али се видела та стегнутост, нема 

оне потребне моторике, нема по-
лета у игри и тај сет смо изгубили. 
На срећу, већ други сет је кренуо 
заиста добро, јер добити некога са 
25:8 није баш реалан резултат.                  

Премијерно представљање пред 
домаћом публиком у другом ран-
гу такмичења „Златибор“ има про-
тив екипе „Раднички Бластерс“ из 
Београда.               

– Моја лична, а и очекивања целе 
екипе су да ће утакмица бити тешка 
додао је Брашанац. – „Раднички“ је 
екипа која пет-шест година игра у 
Првој лиги и играју константно до-
бро, имају одличну школу одбојке, 

а вероватно су у прилици су да иза-
беру одређени број играча који им 
долази из Београда. Знамо да Бе-
оград нуди широк избор квалитет-
них играча, јер све оно што не за-
довољав стандарде Суперлиге на 
располагању прволигашким, па 
даље неким нижим ранговима... 
Очекујем да у утакмицу уђемо рас-
терећено, јер једноставно, не же-
лим никога да потценим ни да пре-
ценим, јер једноставно мислим да 
смо екипа која може да игра про-
тив сваког и не треба да имамо грч... 
као што желим и другим екипама. 
Поента је да се игра, да утакмица 

буде занимљива за нас, а посебно 
за публику због које се и такмичи-
мо. Зато очекујем да доста људи 
дође да нас гледа, мада имамо со-
лидну посету, бар у односу на дру-
ге екипе у претходном, а можда и 
у овом рангу. Овом приликом по-
зивам их да нам дођу у што већем 
броју, а ми ћемо им се одужити до-
бром утакмицом.                       

Током лета „Златибор“ се појачао 
доласцима Александре Спасенић, 
Јоване Радановић, Kсеније Перић и 
Анице Нинчић. Екипа је уигравана 
на пријатељским мечевима, али и 
оним такмичарским у Kупу Србије. 
Другу годину заредом одбојкаш-
ки клуб је почео сезону освајањем 
трофеја, а екипа Станка Брашан-
ца је поново најбоља у региону у 
првостепеном Купу Србије. Еки-
па „Јединства“ савладана је са 3:1 
, по сетовима (25:23; 25:18; 24:26; 
и 25:20), уз одличну атмосферу у 
Спортској дворани у Чајетини. У 
главном жребу са 16 екипа, „Злати-
бор“ је у осмини финала изгубио од 
екипе ТЕНТ у Обреновцу, али меч са 
клубом из Суперлиге је лепа прили-
ка за одмеравање сопствених снага 
и стицање новог искуства.  

Oдбојкашице изврсне 
и у вишем рангу

На одржаном првенству Ка-
рате савеза уже Србије за 

кадете и јуниоре, каратисткиња 
Вања Мићић је освојила сребр-
ну медаљу. На такмичењу које је 
одржано 2. октобра наступила су 
44 клуба, а за карате клуб „Рујно“ 
учешће је имало пет кадеткиња. 
Петра Божић и Теодора Милић 
су наступиле у катама, а Мирјана 
Станић, Јована Аћимовић и Вања 
Мићић су радиле борбе.

Након тога, следећи викенд 8. 
октобра на интернационалном 
турниру „Београдски победник“ 
каратисткиње клуба су наступи-
ле у три категорије, освојивши 
три медаље.

У изузетно јакој конкуренцији 
– а на турниру је учествовало 
1.200 такмичара 120 клубова из 
12 држава – Мања Радибратовић 
је у категорији кате појединачно 
освојила друго место. Уна Стакић 
је наступила чак у две категорије: 
кате, и кумите. Са катама је завр-
шила на трећем месту,  као и у ка-
тегорији борби где је такође била 
трећепласирана.

Одмах након тога 16. октобра, 
на Првенству Србије за кадете и 
јуниоре, учествовале су две так-
мичарке Клуба „Рујно“, које су 
пласман избориле на Првенству 

региона КСУС, а обе су наступиле 
у категорији кумите. Вања Мићић 
- кадеткиње - 47 је освојила брон-
зану медаљу, а  кадеткиња Мирја-
на Станић није успела да се домо-
гне одличја.

У суботу, 29. октобра, у Мла-
деновцу је одржан карате тур-
нир „Ноћ шампиона“. На њему 
је наступило 710 учесника из 
52 клуба, а КК „Рујно“ су пред-
стављала 23 такмичара. Ватрено 
крштење на првом наступу има-
ло је 13 такмичара, и то Вален-
тина Дуловић, Ленка Смиљанић, 
Тања Костадиновић, Маша Јевто-
вић, Хелена Дуловић, Маријана 
Смиљанић, Софија Меловић, 
Марта Кузељевић, Емилија Бра-
шанац, Анђелија Аћимовић, Ни-

кола Вуковић, Ђорђе Брашанац 
и Јанко Лакетић. Неки од њих су 
прошли прве мечеве, неки нису 
успели да прођу, али то је изу-
зетно искуство и вежба за даља 
такмичења и мечеве који им тек 
предстоје. 

У категорији кате екипно за 
кадеткиње и јуниорке, треће 
место освојиле су Аница Ради-
братовић, Јована Аћимовић и 
Николина Тодоровић, док су 
пионирке у саставу Ања Мило-
сављевић, Мања Радибратовић 
и Неда Шкодрић такође освојиле 
бронзане медаље. Појединачне 
наступе у катама имале су Неда 
Шкодрић, Мања Радибратовић, 
Никола Брашанац и Аница Ради-
братовић, овог пута без освојених 

медаља. У категорији борби тим 
кадеткиња Радибратовић, Аћимо-
вић и Тодоровић пласирао се на 
треће место и окитио се бронза-
ном медаљом. Истим трагом по-
шле су у категорији кумите по-
летарке Стакић, Милосављевић, 
Шкодрић и Радибратовић које 
су освојиле треће место. Борбе 
појединачно радиле су Ања Ми-
лосављевић, Уна Стакић, Јована 
Аћимовић и Николина Тодоро-
вић. Након неколико мечева које 
су добиле и пласирале се у сле-
дећи круг ниједна није успела се 
домогне медаље.

Ово је био контролни турнир 
за предстојећи Куп региона, који 
ће се одржати почетком новем-
бра.

Успешни наступи каратиста „Рујна“
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Без промене на дну табеле

Фудбалери „Златибо-
ра“ су на последњем 
месту табеле Моцарт 

Прве лиге Србије после 15 
кола. Пред чајетинским ти-
мом је борба за опстанак у 
којој ће сваки бод бити зна-
чајан У 15. Колу Моцарт Прве 
лиге Србије су одиграли не-
решено 0:0 против ИМТ-а на 
домаћем терену. Чајетински 
тим је освојио 12. бод у сезо-
ни против лидера такмичења 
успевши да издржи нападач-
ке притиске и сачува мрежу. 
Гости из Београда су имали 
већи посед лопте, често били 
на противничкој половини, 
али нису успели да постиг-
ну жељени гол. С друге стра-
не, „Златибор“ се ослонио на 
контранападе, такође је ство-
рио пар прилика, али су мре-
же остале нетакнуте.               

Била је ово осма узастопна 
утакмица без победе у првен-
ству за „Златибор“ који је на 

последњем месту табеле са 
два бода мање од „Лознице“ 
и „Радничког“ из Новог Бео-
града.                          

У међувремену је тим 
Предрага Ристановића испао 
из Купа Србије поразом од 
„Чукаричког“ са 2:0 у шеснае-
стини финала. Чајетински тим 
је против тима из Суперлиге 

имао периоде добре игре и 
неколико шанси, углавном 
после прекида, али се виде-
ла разлика у квалитету. Голо-
ве за београдски тим постигли 
су Никола Вујадиновић у 44. 
минуту и Марко Доцић у 65. 
минуту из пенала. Занимљи-
во да су се „Златибор“ и „Чу-
карички“ срели у истој рунди 

Куп такмичења и 2017. годи-
не, са истим исходом.                

У наредном колу популар-
ни „Златиборац“ игра против 
„Железничара“, а потом га 
очекују мечеви против „Вр-
шца“, „Новог Сада“ и „Траја-
ла“ код куће чиме се заврша-
ва први део такмичења пред 
почетак Светског првенства.  
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Пред чајетинским тимом је борба за опстанак у којој ће сваки бод бити значајан

ФУДБАЛЕРИ „ЗЛАТИБОРА“ ПОСЛЕ 15. КОЛА У ЗОНИ ИСПАДАЊА

Чајетински тим је на домаћем терену оди-
грао сјајан меч са великим бројем голова 

и тако прекинуо низ од два пораза са госто-
вања у претходна два кола. До изражаја је 
поново дошао велики број играча у екипи 
Златибора, јер их је 13 наступило наспрам 
шесторице у тиму из Петровца на Млави.             

Троструки стрелац у победи био је Нико-
ла Бјеличић, два пута се уписао Алексан-
дар Драговић, а по један гол дали су Павле 
Томић, Лука Деспић, Немања Кутлешић и 
Жељко Костадиновић.                

– Показали смо да смо се тргли после два 
пораза у гостима јер дуга су путовања и мно-
ге екипе иду ослабљене на гостовања тако да 
свима домаћи паркет одговара – рекао је тре-
нер Ратко Несторовић. – Полако се одвајају 
екипе, ко је горе, ко доле. Ми смо се попели 
на девет бодова што је добар успех, али иде-
мо даље и надамо се новим победама.          

После пет кола Златибор је на трећем ме-
сту са девет освојених бодова, четири мање 
од водећег Крагујевца. У наредном колу 
Чајетици гостују екипи РБ у Ваљеву.   

Киша голова

Футсалери Златибора победили су резултатом 9:1 екипу  
Еуро-Лидер у петом колу Треће футсал лиге Запад

Нерешено против лидра: „Златибор” – ИМТ 0:0
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ШАМПИОНСКИ СТАРТ КОШАРКАША „ЗЛАТИБОРА ГОЛД ГОНДОЛЕ” 

Максималан учинак

Кошаркаши „Златибора Голд 
гондоле“ са две убедљиве 
победе одиграли су први тур-

нир НЛБ АБА2 лиге чији су били 
домаћини и тако са максималним 
учинком почели одбрану трофеја 
у другом рангу регионалног так-
мичења.              

Чајетински кошаркаши су до-
маћој публици показали две ефи-
касне утакмице у којима се побед-
ник није доводио у питање. Екипа 
је после четири везана тријумфа 
у домаћем првенству славила и 
против „Слоге“ 87:67 у српском 
дербију регионалног такмичења 
убедљивом игром против осла-
бљеног ривала. Простор за игру 
добили су и Чорбић, Богдан Тејић 
и Милошевић па је екипа имала 
прилику да у лакшем ритму завр-
ши меч и буде одморна за наред-
но коло. Најефикаснији у победи 
био је Тадија Тадић са 15 поена 
уз осам скокова и седам асистен-
ција, а 15 поена је постигао и Бра-
но Ђукановић.             

Против црногорског представ-
ника („Златибор“ – „Будућност” 
91:72) наш тим је упао у шутерску 
серију коју је са четири тројке у пр-
вој четвртини повео Филип Ђуран. 
Тиме је рано створена двоцифре-
на разлика која је скинула прити-
сак са домаћих играча и пребаци-
ла га на екипу Небојше Богавца 
некадашњег репрезентативца Ср-

бије и Црне Горе. „Златибор“ је у 
свим статистичким категоријама 
на овом мечу предњачио, а поно-
во су минутажу добили сви игра-
чи. Најефикаснији је био Брано 
Ђукановић са 25 поена, док је 
распуцани Ђуран постигао 21 уз 
пет од осам за три поена. Центар 

Марко Тејић је уписао 15 поена уз 
седам скокова док је Тадија Тадић 
поделио 10 асистенција.           

– Наша транзициона брза игра 
с доста шутева, са лаганим реша-
вањем меча и споља и унутра, мис-
лим да се полако екипа уклапа  са 
доласком новог играча Тејића где 

смо све опаснији по дубини, а са 
спољном линијом мислим да ће то 
из дана у дан, из утакмице у утак-
мицу функционисати све боље и 
боље – рекао је тренер „Златибора“ 
Страјин Недовић после друге утак-
мице. – Нама не преостаје ништа, 
кренули смо брзим корацима ка 
одбрани титуле као што нас овде 
сви најављују као фаворите, али 
ми од тога нећемо бежати. Ништа 
друго нам не преостаје него да по-
кушамо да одбранимо ову титулу 
и да поново освојимо АБА2 лигу и 
да се надамо да ће се након тога 
можда нека правила и променити.                

Сем Чајетинаца, непоражени 
после прва два кола су и „Крка“, 
„Борац“ „Бања Лука“, „Сутјеска“, 
„Хелис“ и „Пелистер“. На првом 
турниру сезоне АБА2 лиге оди-
грано је 14 утакмица у двора-
ни ТРК „Златибор“, док су екипе 
спроводиле тренинге у Спортској 
дворани у Чајетини. Сви учес-
ници, било нови било они који 
имају искуства са овим системом 
такмичења су похвално говорили 
о организацији и условима које 
су обезбедили КК „Златибор“ и 
општина Чајетина. С обзиром да 
је ово трећа сезона са организо-
ваним турнирима, на Златибору 
је већ развијен уходан систем, па 
је најављено да ће овде бити оди-
гран још један турнир у лигашком 
делу.

После четири везана тријумфа у домаћем првенству наша екипа славила је  
и у НЛБ АБА2 лиги против „Слоге” и „Будућности”

Марко Тејић  
у незадрживом 

 продору


