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ГОДИНА ЗА НАМА: МИЛАН СТАМАТОВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ЧАЈЕТИНЕ             

Част је бити на челу 
овакве заједнице

З
а нама је једна од најус-
пешнијих година, када 
говоримо о инвести-
цијама и резултатима 
општине Чајетина. Пре 

свега због почетка рада  „Голд 
гондоле“, која је највећи подух-
ват ове локалне самоуправе и 
круна наших постигнућа у раз-
воју туризма, али и низа других 
значајних остварених пројека-
та. Све то донело је вишеструке 
користи становницима наше 
општине: повећање туристич-
ке посећености и у неповољној 
години, нове километре путева 
и улица, уређеније и модерније 
просторе, радове на новом во-

досистему, помаке у пољоприв-
реди и предузетништву, нове 
станове за избегла лица, ис-
кораке у сарадњи с Русијом, 
садржајне културне програме 
и најбоље концерте, успехе на-
ших спортских клубова... Код 
нас се ради и зарађује, здра-
во живи, деца рађају, а у сели-
ма остаје, општина Чајетина је 
најбољи пример здраве Србије.   
  

Од планова  
до стварности

Овако за новогодишњи број 
„Златиборских вести“ протеклу 
годину на нашем подручју 
оцењује Милан Стаматовић, 
председник општине Чајетина, 
па подсећа да је највећа инвес-
тиција, „Голд гондола“, свечано 
отворена 14. јануара, како би 
ваздушном трасом дугом де-
вет километара повезала цен-
тар Златибора са врхом Тор-
ником. Приликом отварања, у 
присуству председника Алек-
сандра Вучића и других висо-
ких званица, захвалио је сви-
ма који су помогли у изградњи 
гондоле, једног од највећих ула-
гања у туризму Србије, додајући 
да је било много чиновничких 
процедура које су ометале, па 
дакле и успоравале ту инвес-
тицију која је од државног ин-
тереса.             

Сада, након годину дана рада 
најдуже панорамске жичаре, 
председник општине о том по-
духвату каже да се показао ап-
солутно оправданим: 

– Модерним превозом пове-
зали смо центар планине с нај-
вишим врхом Торником. До тог 
историјског подвига финан-
сираног средствима општи-
не Чајетина за народно добро, 
прескочили смо захтевне пре-
преке и одолели многим теш-
коћама. Одустајали нисмо јер 
смо веровали у успех, а пано-
рамска жичара заувек остаје, 
превазићи ће нас, надживети и 

Поштовани суграђани, за нама је још једна успешна година. Упркос пандемији корона 
вируса, успели смо да реализујемо наше велике пројекте и оправдамо инвестиције, као и да ре-
ализујемо планирани буџет. Свим становницима општине Чајетина али и гостима и прија-
тељима Златибора, желим од Бога свако добро, изнад свега добро здравље, срећан и благосло-
вен Божић и Нову годину, уз жељу да у наредној години имамо више прилика за заједничка 
дружења и да у здрављу развијамо Чајетину, Златибор, Златиборски округ и целу Србију. 
Грађанима желимо Здраву Србију

Код нас се ради  
и зарађује, здраво 
живи, деца рађају, 
а у селима остаје, 
општина Чајетина 
је најбољи пример 
здраве Србије
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обележити једно време. О вред-
ности „Голд гондоле“ сада гово-
ри изузетно интересовање по-
сетилаца Златибора за вожње у 
њеним кабинама, чиме се ула-
гања у тај пројекат већ увелико 
отплаћују.                        

Током године за нама на Зла-
тибору је прорадило Постројење 
за пречишћавање отпадних 
вода које има огроман еколош-
ки значај не само за општину 
Чајетина и Златибор већ и за 
целу Србију, јер ће решити про-
блем загађења Црног Рзава и 
његове притоке Обудовице, али 
и комплетног слива реке Дрине. 
То је један у низу пројеката који 
доприноси да Чајетина поста-
не прва еколошка општина у 
Србији. Вредност комплетног 
пројекта изградње постројења 
износила је 4,6 милиона евра, од 
чега је из општинског буџета из-
двојено 3,1 милиона, док је Ре-
публика Словенија посредством 
Центра за међународну сарадњу 
и развој финансијски помогла 
са 1,5 милиона евра.

Будућност је  
у туризму

– У духу модернизације и 
развоја инфраструктуре акту-
елне последњих година на Зла-
тибору, на омиљеној туристич-
кој дестинацији чија годишња 
посећеност премашује 300.000 
туриста, општина Чајетина 
предузима низ послова због на-
мере да постане прва еколош-
ка општина у Србији. Реалности 
тог плана у прилог иде чињени-
ца да на територији општине, 
што је  реткост у Србији, више 
нема дивљих депонија, а чита-
ва територија, укључујући урба-
не и руралне месне заједнице, 
комунално је опремљена – на-
помиње председник. – У 2021. 
години завршена је обнова ту-
ристичког центра Златибора. 
Током тог великог посла рекон-
струисан је Краљев трг, језеро 
сија новим сјајем, а дуж шета-
лишта је никла нова Трговачка 
улица с низом продавница и ло-
кала. Посећени простор Краље-
вог трга постао је још модернији 
и лепши, језеро (обновљено по 
некадашњим замислима акаде-
мика Миладина Пећинара) сада 
је уређено и напуњено чистом 
пијаћом водом, модернизовано 
и осветљено. Трговачка улица не 

само да је допринела уреднијем 
изгледу центра, већ је донела 
погодности нашим предузет-
ницима у исплативијем посло-
вању на прометном шеталишту.           

Још један начин да се помог-
не предузетништву био је от-
варање Иновационог бизнис 
центра Златибор током лета, у 
присуству Милана Стаматовића 
и министра за иновације и тех-
нолошки развој Ненада По-
повића. Центар даје подршку 
правним и физичким лицима 
са територије општине Чајети-
на за конкурисање на развојне 
конкурсе. 

– Ако желите да будете кон-
курентни на тржишту морате да 
пратите технолошки напредак 
општина најразвијенијих зе-

маља – нагласио је том прили-
ком Стаматовић. – Схватили смо 
да општина Чајетина може да 
учини нешто на том пољу и кре-
нули са изградњом овог Инова-
ционог бизнис центра који ће 
помоћи корисницима услуга 
да буду у тренду и остану на за-
хтевном туристичком тржишту. 
Овде се то показало одрживим, 
а најважније је да у оваквим 
пројектима сваки уложени но-
вац буде враћен.                 

Посебно се радило на даљем 
јачању веза с Руском Федера-
цијом. Већ почетком октобра с 
првим човеком Чајетине сусрео 
се заменик председника Владе 
Руске Федерације Јуриј Борисов 
на разговору о могућностима 
сарадње привредника Злати-
борског округа са руским коле-

гама, као и о потенцијалним ин-
вестицијама из Русије у овај део 
западне Србије. 

– На прави начин смо иско-
ристили 19. седницу Међув-
ладиног комитета за сарадњу 
Србије и Русије одржану на Зла-
тибору да представимо своје по-
тенцијале и позовемо руске ин-
веститоре да овде улажу. Једина 
смо локална самоуправа у Ср-
бији која има Канцеларију за 
сарадњу са Русијом, коју смо 
основали још 2015. године, која 
је за сада, у туристичком смис-
лу, испунила свој пун значај. 
На економском плану има још 
више потенцијала да путем ове 
канцеларије  представимо тра-
диционалне производе Злати-
бора   руском тржишту –   изја-

вио је о томе Милан Стаматовић, 
који је у својству домаћина при-
суствовао овом међудржавном 
скупу.

 
Браћа, пријатељи  

и партнери

Потом је почетком децембра, 
заједно са Арсеном Ђурићем, 
боравио у Москви где су имали 
неколико састанака са званич-
ницима Руске Федерације на 
којима је још једном потврђе-
на снага заједништва руског и 
српског народа, уз жељу да се 
та сарадња продуби и у области 
економије, туризма, културе и 
спорта.               

Од важних остварених проје-
ката председник општине Чаје-
тина издваја велика улагања ло-
калне самоуправе у путеве, јер 

за неколико претходних година 
урађено је више од 400 киломе-
тара асфалтне мреже к селима 
на целој територији општине. 
Приводи се крају реконструк-
ција пута кроз Трипкову који је 
веза с аеродромом Поникве, што 
финансира Влада Републике Ср-
бије, и обилазницу око Златибо-
ра преко Ока према Шљивовици 
и Бранешцима.           

– То ће подићи квалитет жи-
вота становника ових села и 
истовремено омогућити да по-
расту вредности земљишта и 
некретнина. Још један започе-
ти пројекат је изградња великог 
спортског комплекса отворених 
терена дуж трасе гондоле према 
Рибничком језеру, за који је Вла-
да Србије обезбедила осам ми-
лиона евра. Ми смо радили на 
припреми земљишта и инстала-
ција, не стојимо и не чекамо но-
вац од министарства. Код овог 
и сличних пројеката општина 
учествује са 30 до 50 одсто по-
требних средстава, тако да се уд-
ружено може много више ура-
дити – истиче Стаматовић.               

Као дугорочно важан по-
миње започети пројекат из-
градње водосистема „Сушичко 
врело“ којим цела општина Чаје-
тина добија нови сигуран извор 
водоснабдевања. Тиме се пости-
же да Рибничко језеро буде пре-
ведено у комерцијалне сврхе, те 
да послужи даљем развоју тури-
зма. Код Рибничког настаће ком-
плекс спортских терена, хотела 
високе категорије и здравстве-
них садржаја на више од 200 хек-
тара, а то је и погодна локација 
за производњу електричне енер-
гије соларним панелима.              

Подсећа председник да су у 
години за нама, у оквиру под-
пројекта Регионалног стамбеног 
програма којим у Србији руко-
води Комесаријат за избеглице 
и миграције, уручени кључе-
ви 12 станова за избеглице из 
БиХ и Хрватске које имају пре-
бивалиште на територији наше 
општине. Истичићу да је вели-
ка част и задовољство бити на 
челу једне мале заједнице у 
којој се овако решавају важна 
питања обичних људи, Стама-
товић је рекао да је захваљући 
изградњи додатних 12 станова 
решено стамбено питање свих 
избеглих лица на њеној терито-
рији.    

Почетком октобра с првим 
човеком Чајетине сусрео се 
заменик председника Владе 
Руске Федерације Јуриј Борисов
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ГОДИНА ЗА НАМА: АРСЕН ЂУРИЋ, ПРЕДСЕДНИК СО ЧАЈЕТИНА 

Шездесет километара 
нових путева и улица

П
редседник Скупшти-
не општине Чајети-
на, задовољан је ми-
нулом годином и 
постигнућима ло-

калне самоуправе. Суми-
рајући резултате на крају ка-
лендарске године, истиче да 
је у 2021. планирани буџет 
општине Чајетина реализован 
са више од 110 одсто, а оства-
рен је и велики број инвести-
ција. Општем повољном утис-
ку допринео је и ефикасан рад 
локалног парламанта који је 
усвојио велики број одлука од 
кључне важности за реализа-
цију планова.       

Саобраћајнице...
– У законском року усвоје-

на је Одлука о буџету општи-
не Чајетина за наредну годи-
ну, који је утврђен у износ од 3 
милијарде и 335 милиона ди-
нара грађана – рекао је Арсен 
Ђурић за „Златиборске вести“. 

– Ефикасност рада Скупшти-
не општине Чајетина пот-
крепљује и усвајање програма 
рада са финансијским плано-
вима јавних предузећа и ус-
танова, што ће већ са првим 
данима наступајуће 2022. го-
дине омогућити њихов несме-
тан рад и редовно функциони-
сање у интересу грађана.                             

Изузетна улагања у путну 
инфраструктуру, по којима је 
ова локална самоуправа пре-
познатљива,  обележила су и 
годину за нама. На територији 
општине Чајетина асфалтира-
но је 2021. Више од 60 кило-
метара нових путева и улица, 
од чега је половина у сеоским 

срединама. За ту намену из 
буџета је издвојено готово 500 
милиона динара.                 

– У самом центру Златибо-
ра урађена је нова саобраћај-
ница ширине седам метара са 
два кружна тока, од туристич-
ког комплекса „Калман“, до хо-
тела „Торник“ и у наставку пре-
ма магистралном путу, затим 
од „Калмана“ ка постројењу за 
пречишћавање отпадних вода 
– каже наш саговорник. – Уз са-
обраћајнице изграђено је и око 
200 нових паркинг места, а на-
прављене су и пешачке и бици-
клистичке стазе.                    

Поред изградње нових сао-
браћајница, 60 милиона дина-

ра уложено је у реконструкцију 
постојећих путева и улица. 
Међу обновљеним нашао се и 
пут од железничке станице ка 
центру Семегњева, улица кроз 
центар села Мачкат и улице до 
школе, затим путни правац од 
Ћировића ка Весовићима на 
путу ка Голову, и други.                    

Веома важан је планирани 
„путни прстен“ око центра Зла-
тибора.

– Уз инвестиције финанси-
ране из буџета општине Чаје-
тина, „Путеви Србије“ фи-
нансираће обилазницу око 
Златибора – наводи председ-
ник СО Чајетина. – Она води 
од магистралног пута крај 
постројења за пречишћа-
вање отпадних вода, преко 
насеља Обудовица, што чини 
прву фазу пројекта која је 
већ започета. Друга фаза те 
саобраћајнице подразумева 
уређење трасе од Семегњевс-
ког пута преко насеља Око до 

Свим грађанима општине 
Чајетина желим срећне 
божићне и новогодишње 
празнике, уз наду да ће 
имати пуно здравља, 
успеха и среће, да им се у 
наредној години остваре 
сви планови, да се смири 
епидемиолошка ситуација 
и да заједно наставимо са 
нормалним животом.

Арсен Ђурић,  
председник СО Чајетина

Изузетна улагања у путну 
инфраструктуру, по којима 
је ова локална самоуправа 
препознатљива, обележила су  
и годину за нама
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Бранешког Поља и железнич-
ке станице, односно до будуће 
петље ауто-пута према Котро-
ману и Босни и Херцеговини. 
У плану је да друга фаза буде 
готова до краја наредне го-
дине, чиме ће се у значајној 
мери растеретити саобраћај 
у самом центру Златибора. 
Урађен је и први слој асфалта 
на делу проширене саобраћај-
нице што води од Крнда до Ро-
сића кроз Трипкову               

У наредној години, како је 
додао, планирана су средства 
од готово 300 (а тачно 295) 
милиона динара за изградњу 
нових путева и улица, те до-
датних 70 милиона за рекон-
струкцију постојећих, али и 
40 милиона за изградњу јавне 
расвете. 

– Биће завршени путеви 
које нисмо стигли да урадимо 
у 2021. години. Чим временске 
прилике дозволе настављамо 

започете радове, али крећемо 
и са новим који су планирани.        

...и насушне потребе
Кад је реч о значајним по-

духватима у водоснабдевању, 
он подсећа да су почели ра-
дови на изградњи водовода 
„Сушичко врело“, као и заме-
на магистралног цевовода од 
Рибнице до Златибора.                    

– У години за нама замење-
на је половина цевовода у ду-

жини од 2,5 километра, с тим 
што тај посао настављамо са 
првим лепим данима 2022. 
године – напомиње на крају 
Арсен Ђурић. – У буџету је за 
„Сушичко врело“ и замену це-
вовода планирано 300 мили-
она динара, а тиме ћемо, уз 
изградњу   резервоара у Врање-
вини капацитета 2.000 кубних 
метара која је при крају, имати 
поуздано водоснабдевање Зла-
тибора и Чајетине.   
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Ј
ош једна радна година приводи се 
крају, и као што увек бива прави се 
осврт на све оно што ју је обележило. 
Није лако побројати активности које 
итекако заслужују да буду поменуте, 

али са сигурношћу се може рећи да је иза 
КЈП „Златибор“ Чајетина изузетно успешна 
пословна година. У прилог томе стоји податак да 
је у 2021. години Предузеће приходовало око пола 
милијарде динара. Ова цифра неким комуналним 
предузећима можда звучи незамисливо, али је за 
наше комунално предузеће итекако била очекива-
на. Јер, током целе године сва расположива меха-
низација и људство били су максимално упослени. 
Много је реализованих послова, вредан и пожртво-
ван рад запослених, који су често радили и преко-
времено, викендом и празником, а све на добробит 
Општине Чајетина, суграђана и туриста.                               

– Обим посла из године у годину све је већи, и 
то у свим сегментима пословања, што тражи пот-
пуну мобилност сваког појединца – каже директор 
КЈП „Златибор“ Чајетина Срђан Пантовић. – Олак-
шавајућа околност је добра техничка опремљеност, 
што значајно увећава нашу спремност за ис-
пуњење свих радних задатака. Иначе, у 
прошлој, 2021. години, у набавку оп-
реме и механизације уложено је 164 
милиона динара.

Планирано – урађено

Како додаје, један од најва-
жнијих и највећих послова били су 
радови на изградњи магистралног це-
вовода на потезу од Златибора према Риб-
ничком језеру. Акценат је стављен на изградњу 
и поправку макадамских путева у свим месним 
заједницама на територији општине Чајетина. Из-
грађено је и реконструисано стотину километара 
макадамских путева, а рађена је санација удар-
них рупа и прекопа, и интервентна санација при 
одрону или оштећењу коловоза. Летњим и зим-
ским одржавањем обухваћено је око три стотине 
километара локалне путне мреже, а обим посла 
из године у годину све је већи јер се отварају нови 
путни правци који улазе у план одржавања. На-
длежност комуналног предузећа је одржавање 
паркова и рекреативних површина, те су тако на 
неколико локација постављене мултифункцио-
налне подлоге, као што је урађено на кошаркаш-
ком терену у Чајетини.                   

– Свакодневно се ради на прикупљању и од-
вожењу комуналног отпада – истиче Пантовић. 
–  Имамо више од петнаест хиљада корисника, а 

у нашој надлежности је и одржавање јавне рас-
вете, управљање паркинзима, пијацом, гробљем. 
Служба одржавања јавних зелених површина је 
протекле године формирала хектар и по нових 
травнатих површина, засађено је више од две 
хиљаде нових стабала и око петнаест хиљада сад-
ница цвећа, а одржавано две стотине жардиње-
ра. Ови подаци довољно говоре о томе колики се 
напори улажу да место у коме живимо буде што 
пријатније за боравак и суграђана, и туриста који 

га посећују. Ми смо огледало нашег места, јер људи 
који долазе први утисак стичу управо на основу 
нашег рада, па ту одговорност, сматрам, носимо 
веома успешно.            

Протеклу годину обележиле су бројне актив-
ности везане за остварење Пројекта  примарне 
селекције отпада. Изузетно је значајна подршка 
домаћих и страних консултаната посебно у наред-
ним корацима који се тичу стварања неопходних 
услова за успостављање примарне селекције отпа-
да на подручју општине Чајетина. Донација Владе 
Шведске у виду канти, контејнера и ауто смећара 
је драгоцена, док ће остале набавке бити реализо-
ване из сопствених средстава.                     

– Очекује нас доста тога у вези организације 
посла комуналне службе, утврђивање рута, днев-
них операција и осталих неопходних детаља, али 

и посвећеном раду са нашим суграђанима 
које морамо на време припремити, однос-
но информисати и едуковати. А да смо на 
добром путу када је реч о увођењу при-
марне селекције, потврђује велико инте-

ресовање комуналних предузећа из окру-
жења која нас посећују у жељи да упознају 

наше планове и нешто слично примене у својим 
местима. То је за нас велика сатисфакција и под-
стрек за даљи рад –  истиче Пантовић, и додаје 
да је протеклу годину обележила изградња новог 
пословног објекта КЈП која је у поодмаклој фази, а 
његово стављање у функцију омогућиће бољу ор-
ганизацију посла и лакше функционисање овог 
предузећа.

Улагања у будућност

Са инвестицијама ће се наставити и у наред-
ној години. Управо је у току поступак за добијање 
грађевинске дозволе за градњу гробља и реци-
клажног дворишта на Златибору, а оба ова пројек-
та финансираће Општина Чајетина. Планови за 
следећу годину, како кажу у предузећу, веома су 

амбициозни. Од идуће године у широку ле-
пезу послова биће уврштено и асфал-

тирање путева и улица, за које су на-
бављене све неопходне машине, као 
и израда пешачких и бициклистич-
ких стаза. Настављају се радови на 
магистралном цевоводу Златибор 

– Рибница, а врше се припреме и за 
одређене  радове на изградњи новог 

водосистема Сушичка врела. У сарадњи 
са Комуналном милицијом, у наредној годи-

ни уводи се систем електронске контроле парки-
рања помоћу „Ока соколовог“, којим ће се контро-
лисати непрописно паркирање возила.                    

Као друштвено одговорно предузеће КЈП „Зла-
тибор“ Чајетина одувек учествује у хуманитарним 
акцијама, спремно да благовремено одреагује у 
различитим ванредним ситуацијама као што су 
пожари, поплаве, евакуација туриста у екстрем-
ним зимским условима и слично, што на најбољи 
начин оправдава набавку опреме и механизације 
која је у оваквим случајевима неопходна.                 

У нову пословну годину улазе самоуверено, а за 
крај Пантовић има само једну поруку:                  

– Свим запосленим у КЈП „Златибор“ захваљујем 
на  одговорности и квалитету посла који обављају. 
Користим прилику да првенствено њима, као и 
свим суграђанима, корисницима наших услуга, 
пожелим срећне божићне и новогодишње праз-
нике!   

КЈП „ЗЛАТИБОР“: 
РЕЗУЛТАТИ КОЈИ ОХРАБРУЈУ

Године 
пролазе, ми 

остајемо
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КЈП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР

Постројење за пречишћавање 
отпадних вода, ширење водоводне 

и канализационе мреже

Н
ајвећи остварени проје-
кат у години за нама је 
изградња постројења 
за пречишћавање от-
падних вода „Златибор“, 

које је почело са пробним радом. 
Приликом градње тог постројења 
имало се у виду да се пројектује и 
гради за туристичко насеље Зла-
тибор које је изложено сезонским 
променама, па се у току једне се-
зоне могу очекивати осцилације 
оптерећења те врсте, како оне хи-
драуличке, тако и органске. Зато је 
ово постројење пројeктовно тако 
да буде „флексибилно“, па у реку 
Обудојевицу, а касније и у Црни 
Рзав и Дрину, иду пречишћене 
отпадне воде.

Европски стандард

Други изузетно значајан а ост-
варен пројекат је замане више од 
50 одсто магистралног цевово-
да, а опредмећен је у сарадњи са 
КЈП Златибор, у којем су партне-
ри обављали ископ и припрему 
терена, а ми постављање и мон-
тажу цеви. Реч је о квалитетним 
дуктилним цевима пречника 500 
центиметра које испуњавају висо-
ке европске стандарде у вези трај-
ности мреже и квалитета воде.

Упоредо са изградњом новог ре-
зервоара „Врањевина“ са капаци-
теом од 2.000 кубних метара, ра-
дили смо нови магистрални крак 
у Тић пољу да бисмо наредну се-
зону дочекали спремни.

У пролеће и лето завршена је 
водоводна мрежа у Горњој Шљи-
вовици, а уз њу и резервоар ка-
пацитета 30 кубних метара, па је 
шездесет домаћинстава прикљу-
чено на водоводни систем.

Наставили смо са ширењем 
мреже у МЗ Даутова на коју се 
прикључују нови корисници.

У МЗ Трипкова урађено је нова 
мрежа дужине четири километра, 

која ће бити повезана на систем 
Сушичких врела, а уз њу и секун-
дарна мрежа у засеоцима Ради-
шићи, Јовановићи и Савићи.

Знатно је проширена водоводна 
мрежа у засеоцима Рајевци, Вујо-
вина и Вишовина у Кривој Реци.

У селу Голово, због пробле-
ма водоснабдевања у засеоцима 
Жиловићи, Шундерићи и Буљу-
гићи, Водовод Златибора израдио 
је пројектно-техничку документа-
цију: Радови су у току: урађено је 
око километар мреже, а наставак 
радова се очекује након побољ-
шања временских услова. Пред-
мет пројекта је изградња резер-
воара капацитета 10 кубика, а уз 
њега и секундарна водоводна мре-
жа до ових заселака.

И отпад је важан

У Сирогојну је урађена основна 
канализациона мрежа од центра 
села, до места где је предвиђена 
изградња постројења за пре-
чишћавање отпадних вода. Уку-

пна дужина постављене мреже је 
1.000 метара. Уз ово, урађена је и 
замена дотрајалих водоводних ли-
нија у центру насеља, као и нови 
водоводни крак до Стопића пећи-
не који ће додатно побољшати ту-
ристички потенцијал тог локали-
тета.

На Кобиљој Глави је урађена 
нова водоводна мрежа у дужини 
од два километра.

Насеље Зова на Златибору до-
било је канализациону мрежу 
која је старе септичке јаме угаше-
не превела у историју јер су сви 
корисници већ повезани.

Међу важнијим пословима је 
постављање тодничког цевовода,  
од врха до подножја, који би уско-
ро морао да се прикључи систему 
водоснабдевања..

Почели смо неопходне посло-
ве реконструкције и доградњи по-
стројења за прераду воде у Рибни-
ци, чија је процењена вредност 50 
милиона динара.

За наредну годину планирамо 
наставак радова на замени ма-
гистралног вода и проширење во-
доводне мреже у МЗ Даутовац. Уз 
то, очекујемо почетак радова на 
првој фази изградње система во-
доснабдевања Сушичких врела, а 
за то су већ набављене дуктилне 
цеви и фитинзи.

На све то, планира се и израда 
нових бушотина у руралном под-
ручју да би се побољшало водос-
набдевање.  
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Г
одина за нама је била пуна 
изазова за туризам, а у њој је 
најпосећенија планина Ср-
бије оправдала то лидерско 
звање показавши како је мо-

гуће стићи до успеха и у неповољ-
ним условима. Али, начињени су 
огромни искораци на Златној пла-
нини, од почетка рада „Голд гондо-
ле“, реконструкције Краљевог трга 
и језера, отварања Трговачке улице, 
нових хотела, до осталих улагања 
која су значајно употпунила пону-
ду. То је допринело да се оствари из-
узетна посећеност, већа од очеки-
ване. Допринос успеху Златибора 
је унапређење промотивних актив-
ности да се гостима приближи све 
што овако посећено место нуди, а то 
је добрим делом дала Туристичка ор-
ганизација Златибор. Њен директор 
Владимир Живановић истиче да су 
у протеклом периоду, обележеном 
епидемијом корона вируса, домаћи 
и гости из региона показали верност 
Златној планини. Током пандемије, 
они су били главни посетиоци Зла-
тибора.                            

– Управо из тог разлога пре-
ма њима смо ове године усмерили 
наше маркетиншке активности. По-
ред учешћа на „Good food wine“ фес-
тивалу и изложби „Бирам Србију“, 
ТО Златибор се одазвала позиву На-
ционалне туристичке организације 
и представила своју понуду на сај-
мовима туризма у Нишу и Крагује-
вцу. Активно смо учествовали и на 
11. Туристичком форуму Србије и 

Руско-српском културном форуму – 
подсећа Живановић, додајући да је 
Златибор минулог лета спровео јед-
ну од највећих промотивних кам-
пања на домаћем тржишту, кад су 
под слоганом „Златибор – откријте 
где почиње ваша прича“ запослени 
у Туристичкој организацији обишли 
петнаест већих градова Србије, где 
су одржали запажене промоције. 

Неуморни
– Ни ове године нисмо изостави-

ли наше драге госте из региона који 
су годинама најбројнији на Злати-
бору, па смо поред организованих 
промоција у градовима Црне Горе 
учествовали на сајму туризма у 
Бањалуци, били смо и део студијске 
посете туристичким дестинација-

ма Истре коју је организовала ТО 
регије Западна Србија – похвалио 
се директор ТОЗ и напоменуо да је 
ова организација током 2021. велика 
средства уложила и у дигиталну про-
моцију, у којој је поставила високе 
стандарде. – С тим у вези спроведене 
су запажене кампање као што је „Твој 
Златибор те чека“ са новим спотови-
ма златиборске зиме и активности 
на снегу, летњи серијал видео епи-
зода с пејзажима Златне планине и 
мање познатим одредиштима, те низ 
промотивних спотова „Голд гондоле“, 
новог изгледа Краљевог трга, пешач-
ких стаза, гастрономских ђаконија 
и одмора на селу који су преведени 
на енглески, руски и кинески језик, 
а јавности доступни на званичном 
јутјуб каналу ТО Златибор. 

Хронолошки посматрано, најва-
жније златиборско дешавање у 2021. 
Догодило се на почетку године. Ве-
ликом свечаношћу 14. јануара озна-
чен је почетак рада „Златне гондо-
ле“, која је потом из месеца у месец 
превозила десетине хиљада путника 
(до сада више од 220.000), па је по-
стала не само водећа атракција него 
и ослонац туризма овог краја. Гон-
дола је, уз друге садржаје, доприне-
ла успешној зимској сезони, која је 
и у неповољно доба показала да је 
зима на „златној планини“ посебан 
доживљај за велики број туриста. 
Љубитеље скијања и зимских спор-
това спремно су дочекали Ски-цен-
тар „Торник“, стазе на Обудовици, 
забавни Дино парк и Авантура парк 
који су садржаје прилагодили зим-
ским активностима. Подаци ТОЗ го-
воре да је већ у првом месецу 2021. 
дошло до повећања броја гостију за 
три одсто у односу на исти период 
прошле године.                     

Моћ дестинације да прими већи 
број гостију порасла је отварањем 
нових угоститељских објеката, а ту-
ристичко место заблистало је про-
меном изгледа центра. Улагањи-
ма општине Чајетина изведени су 
обимни радови на реконструкцији 
Краљевог трга, уређењу језера у цен-

Најпосећенија планина Србије оправдала лидерско 
звање показавши како је могуће стићи до успеха  
и у неповољним условима

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗЛАТИБОР: ГОДИНА ЗА НАМА           

Време магије и 
сличних чуда
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тру Златибора, али и изградњом Тр-
говачке улице са већим бројем са-
времено опремљених локала. За то 
време, уза све остале послове, Ту-
ристичка организација је радила да 
обезбеди сигурно окружење за своје 
госте и запослене смањењем ризи-
ка од ширења корона вируса у овом 
планинском центру. Једна од значај-
них помоћи у пандемијским услови-
ма било је подела дезинфекционих 
средстава и опреме приватним из-
даваоцима смештаја и ресторанима 
на територији општине. Ову акцију 
су финансирале ЕУ и Влада СР Не-
мачке, а спровела  је организација за 
међународну сарадњу ГИЗ из Немач-
ке, уз помоћ свог домаћег партнера – 
Министарства туризма Србије.                

За сва годишња доба
Након наступа на изложби ТОС-а 

„Бирам Србију“, а поводом почет-
ка летње сезоне, уследила је серија 
промоција понуде Златибора на тр-
говима 15 градова Србије. Затим су 
на савској променади Београда на 
води и фестивалу „Good food wine“ 
представљени наши најлепши укуси. 
Потом је златиборско лето најавље-
но у неколико градова Црне Горе, а 
у јулу покренут туристичко-еколош-

ки пројекат „Покрени зелену туру“.                
Летња туристичка сезона на Злати-
бору била је изузетно успешна. Гос-
ти су уживали у богатом програму 
„Златиборског културног лета“ које 
је било организовано на три лока-
ције. Камп „Златибор“ је успешно 
радио бележећи пораст броја посе-
тилаца, као и Стопића пећина. О ус-
пеху сезоне сведочи и статистика: 
током јула и августа број остварених 
ноћења на планини већи је чак 50 
одсто у односу на исти период 2020. 
али и 17 одсто већи у односу на про-
мет у јулу и августу (мирне) 2019. го-
дине. Добра посећеност и повећање 
туристичког промета најбољи су 
показатељи да се квалитетном ус-
лугом и садржајном понудом Зла-

тибор на прави начин изборио са 
кризом коју је у светском туризму 
изазвала пандемија корона вируса. 

Да видимо и да нас виде
Уследили су наши наступи на сај-

мовима у Нишу и Крагујевцу, а у сеп-
тембру на 11. Туристичком форуму 
Србије и Руско-српском културном 
форуму, када је директор ТОЗ Влади-
мир Живановић одржао презента-
цију којом су представљени овдашњи 
туристички потенцијали. У новем-
бру ТО Златибор учествује на сајму 
у Бањалуци, а затим на 12. Међуна-
родном сајму туризма и сеоског тури-
зма  у Kрагујевцу. На измаку године 
планове развоја најпосећеније српске 
планине и позиционирање као во-
дећег регионалног туристичког цен-
тра међу планинским дестинацијама 
директор Живановић је представио 
на туристичкој конференцији ТО ре-
гије Западна Србија у Чачку.                  

Треба додати да је током 2021. ос-
вежен и ажуриран изглед интернет 
представљања и сајта ТО Златибор, 
који је преведен на четири стра-
на језика. Пун погодак представља 
нови медијски подухват организа-
ције – покретање дигиталних нови-
на! Од почетка године појављују се 

једном месечно и низом занимљи-
вих рубрика представљају злати-
борска дешавања, хотеле, ресторане, 
личности, приче из овог краја... Зла-
тиборска туристичка организација 
прва је увела овакав вид промоције 
и за квалитетне електронске нови-
не стижу јој похвале са свих страна.                       

Вреди поменути почетак пројекта 
„Приступачан Златибор за све“ чији 
је циљ лакша доступност смештајних 
и угоститељских објеката за особе са 
инвалидитетом. А значајан напре-
дак у раду и програмским садржаји-
ма је забележио Културни центар 
Златибор, организацијом импреси-
вног броја манифестација, предста-
ва, изложби и других занимљивих 
програма.      Т. О. З.

У тренутку писања овог текста до доче-
ка Нове године остало је седам дана. 

Припреме су у току и у кафанама, ресторани-
ма и хотелима, али и приватном смештају. Док 
неки желе да прослављају искључиво у кру-
гу породице, има и оних који ће некуд да от-
путују и најлуђу ноћ дочекају на другом месту

За најбољи провод у новогодишњој ноћи 
побринули су се хотелијери и угоститељи са 
Златибора који су у својим објектима припре-
мили разноврстан програм за дочек Нове го-
дине. Уз поштовање свих епидемиолошких 
мера и уз обавезан PCR тест, 2022. година у 
многим хотелима дочекаће се уз богат му-
зички програм.               

– Наш капацитет је такав да никад нисмо 
имали довољно простора да доводимо неке 
звезде у том смислу – каже Миодраг Илић из 
хотел „Олимп“. – Госте ће забављати оркес-
тар „Ере“ из Ужица који већ традиционално 
код нас музицира за Нову годину.      

– За сам дочек наступа Вики Миљковић уз 
свој пратећи бенд – хвали се Драгица Јечме-
ница уз хотела „Гранд Торник“. – Свечана ве-
чера ће потрајати до 3 сата после поноћи, а 
у поноћ госте очекује прави спектакл. Што 
се тиче 1. јануара реч је о Саши Матићу, који 
ће разгаљивати госте такође до 3 сата после 
поноћи.        

– У петак, 31. децембра, гости су Драгана 
Мирковић и Дејан Петровић са Биг бендом, 
а цене ће се кретати од 100 евра ушта је ура-
чуната улазница и комплет вечера а 1. јану-
ара наступају Андреана Чекић и Слоба Ра-
дановић – каже Александар Илић из Пјевић 
ивнт центра.             

– Имамо срећу што се налазимо поред са-
мог трга где су Туристичка организација Зла-
тибор и општина Чајетина направили доста 
добар програм, а ми ћемо наше госте да оп-
устимо уз изврсну вечеру и тамбурашки ор-
кестар –  признаје Марко Словић из хотела 
„Букет“.         

– Ми смо припремили новогодишњи пакет 
и збиља се радујем што га најављујем, јер про-
шле године и нисмо били у могућности да ор-
ганизујемо дочек – каже Катарина Цицварић из 
хотела „Палисад“. – Током новогодишње вечери 
госте ће забављати Славко Бањац након чега 
следи традиционални „Палисадов“ Божићни 
пакет са уношењем бадњака и ломљењем чес-
нице, да све докитимо прављењем Снешка Бе-
лића испред хотела. Баш се радујемо...   

Према свецу и тропар
Поред преудобних апартмана и рестора-

на националне кухиње, свим посетиоцима 
на располагању су и затворени базени, спа и 
велнес центри, играонице за децу, теретане, 
фризерски салони, бутици. Цене празничних 
пакета су на нивоу претходних година и крећу 
се од 300 до 1.700 евра.                 

– Дочек је 60 евра за госте који нису у хо-
телу а новогодишњи пакет је око 300 евра – 
објашњава Миодраг Илић из хотела „Олимп“.                    

– Тродневни аранжман у двокреветној 
соби је 34.500 динара, док је у апартману шест 
хиљада скупљи. Три дана гости плаћају по но-
вогодишњим ценама а осталих дана распуста 
наше званичне цене су у двокреветној соби са 
полупансионом 15.400 динара – објаснио је 
Марко Словић из хотела „Букет“.          

„Цене се крећу од 37.000 динара у стан-
дардној двокреветној соби, па до 80.000 или 
90.000 динара у „лукс“ соби по особи за три 
дана, са урачунатим дочеком и репризом – 
додала је Катарина Цицварић из „Палисад“.              

Сигурно је да ће многима након двого-
дишње паузе дочек Нове 2022. године бити 
спектакуларан. За то су се постарали домаћи 
доводећи на сцену пробране извођаче.

С песмом у 2022.
На пример, хотел „Гранд Торник“ је за своје 

госте припремио богат музички програм, па 
ће у петак 31.12. наступити Вики Миљковић, а 
сутрадан ће је одменити Саша Матић          

У хотелу „Мона“ за дочек наступа Ивана 
Селаков.          

У „Палисаду“ се Нова година може дочека-
ти уз Славка Бањца и с њим постати део ново-
годишње атмосфере... што важи и за оне копи 
нису гости хотела.               

„Олимп“ и „Букет“ обезбедили су за до-
чек интимнију атмосферу уз оркестар „Ере“ 
и тамбураше.            

Дочек Нове 2022. године у Пјевић евент 
центру одвијаће се „етапно“: 31.12. насти-
пају Драгана Мирковић, Дејан Петровић и 
Биг бенд, а сутрадан            Андреана Чекић и 
Слободан Радановић           

На Краљевом тргу је и ове године при-
премљен богат музички програм, у којем 
ће последњег дана старе године наступи-
ти Весна Змијанац и Ален Исламовић, у су-
боту Сенидах, а у недељу, 02. Јануара.2022. 
– Бајага.  

ЗЛАТИБОРСКИ ХОТЕЛИ У НАЈЛУЂОЈ НОЋИ

Лепше и веселије него код куће
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З
латиборска гондола навршава пуних годи-
ну дана рада. То је време обележено зна-
чајним успесима, огромном медијском 
пажњом, обарањем рекорда, пожељним 
наградама и осталим признањима која 

су нас учинила поноснима. Понос Златибора је за 
јако кратко време постао највећа атракција и за-
мајац туризма читавог региона.

Година која је пролетела вапи за „свођењем ра-
чуна“, рекапитулацијом значајнијих догађаја кроз 
које смо пролазили у протеклом периоду. Хладно 
зимско јутро тог 11. јануара нас подсећа на огромне 
редове путника који су нестрпљиво ишчекивали 
прве кабине с међустанице у жељи да за себе угра-
бе парче златиборског неба и историје. Тај исти дан 
је био и одлична увертира за свечано отварање 
које је било планирано неколико дана кас-
није уз бројне госте – од Председника др-
жаве, до извођача и партнера из Фран-
цуске, као и колега из региона.

Велики број новинара и телеви-
зијских екипа се утркивало да напра-
ве репортажу о најдужој панорамској 
гондоли. Постала је ударна вест тих дана, 
и остала једна од главних тема и дан-данас. 

Храбро смо кренули у најзахтевнији део го-
дине, кроз зимску сезону, и корак по корак, стица-
ли рутину и добијали сигурност, што нам је зна-
чајно помогло да пребродимо чак и неке озбиљне 
изазове у раду, попут ригидних епидемиолошких 
мера, јаких ветрова, грмљавине и сличних непо-
года које би евентуално могле утицати на несме-
тан рад највеће  инсталације овог типа на свету.

Радно време – 365 дана
Једна од ретких кабинских гондола која ради то-

ком целе године захтевала да се уложи прилично 
времена и труда у редовно и правовремено одржа-
вање. Редовни технички прегледи рађени су сваког 
месеца, што нам је омогућавало да наша гондо-
ла ради беспрекорно, са што мање прекида, а број 
путника говори директно томе у прилог. Превести 

готово 250.000 путника у условима ограниченог 
капацитета због важећих епидемиолошких мера 
заиста сматрамо огромним успехом на који смо 
искрено поносни. 

Оно што посебно радује је велики број стра-
них туриста који су нас посетили, посебно оних са 
удаљених дестинација којих је на Златибору, из го-
дине у годину, све више, а који нису пропуштали 
прилику да се провозају овом великом атракцијом. 
Бројне групе туриста из Индије, Пакистана, Кине и 
других далеких земаља у свој итинерер су укључи-
ле вожњу гондолом. Поред њих, имали смо част и 
да угостимо потпредседника Владе Русије, амба-

садоре Чешке и Египта, а посебан куриозитет била 
је и посета двоје активних руских космонаута који 
су,  упркос веомо атрактивног позива, били импре-
сионирани „летом“ гондолом и лепотама које Зла-
тибор има да понуди.

Певачица Ивана Селаков изабрала је управо 
Голд гондолу за снимање свог новог спота, а вожња 
преко прелепих предела наше планине је у више 
наврата инспирисала путнике и дала диван повод 
за неколико просидби које су се догодиле у том ро-
мантичном амбијенту.

Поред свега, током целе године нисмо забора-
вили на хуманитарни и друштвено-одговорни ка-

рактер који, као јавно предузеће имамо, па смо 
зато редовно давали допринос кроз поклон вожњу 
деци са посебним потребама и осталим малиша-
нима, подржали спортске игре младих, као и њи-
хов фестивал „Лицидерско срце“... и били покро-
витељи многих манифестација.

Галерија признања  
као подстрек

Признање за наш труд и свеукупне заслуге за 
туризам уопште, дошло је пре само неколико дана 
–  Голд гондола је поносни добитник овогодишње 
награде „Туристичк ицвет“, коју додељује Туристич-
ка организација Србије за допринос унапређењу ту-
ризма и подизању квалитета туристичких услуга. 

Та награда се у континуитету додељује дуже од 
по деценије, а ми смо то заиста престиж-

но признање освојила већ у првој годи-
ни рада, што нам је и велики подстрек, 
и обавеза. Током децембра завршили 
смо велики годишњи сервис и технич-
ки преглед, а већ се врше припреме за 

предстојећу зимску сезону где, у најмању 
руку, очекујемо исто интересовање као и 

претходне. За следећу годину су планиране 
и нове инвестиције, пре свега набавка двадесет 

кабина, што ће свакако скратити време чекања у 
ударним терминима кад су и највеће гужве. Пла-
нирана је градња објеката на врху Торника, као и 
наставак радова на управној згради на полазном 
полигону гондоле. А већ напролеће, очекује нас 
постављање наткривке на крајњој станици, што ће 
свакако олакшати рад инсталације првенствено у 
зимским условима.

Овако успешна година која ево, остаје иза нас, 
поставила је јако високе стандарде за сваку сле-
дећу, а на нама је да те стандарде не само испуња-
вамо, већ и померамо даље. У нову годину крећемо 
са циљем постављања нових рекорда и освајања 
нових признања, а на првом месту нам је било и 
остало пружање врхунске услуге, на задовољство 
наших корисника. 

Редован сервис

ГОЛД ГОНДОЛА: ГОДИНА ОКОВАНА ЗЛАТОМ
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ЗА ПД „ЗЛАТИБОРСКИ ЕКО АГРАР“ ПРОТЕКЛА ГОДИНА ЈЕ БИЛА УСПЕШНА

Механизација на услузи 
пољопривредницима

П
рограм мера подрш-
ке пољопривреди који 
спроводи ПД „Злати-
борски еко аграр“ ре-
ализован је успешно 

током 2021. године. Директни 
подстицаји за пољопривреду, од 
намењених 40 милиона, оства-
рен је више од деведесет одсто. 
Поучени добром праксом у прет-
ходној, буџет за наредну годину 
биће конципиран на сличан на-
чин. Тачније – биће и повећан!             

Жиг квалитета „Добро са Зла-
тибора“ установљен је у 2021. го-
дини, а време ће показати његов 
значај. Процес је био дуготрајан, 
али надамо се да ће његови ре-
зултати бити видљиви у време-
нима пред нама. У сваком слу-

чају, велики напор свих оних 
који су се тиме бавили, солидан 
одзив произвођача који тек треба 
да препознају пун ефекат посе-
довања жига, а ми ћемо нашим 
ангажовањем учинити да они 
буду свесни шта и колико чине и 
себи и нама прихватањем стан-
дарда и подизањем нивоа квали-
тета производње. 

Органска производња
У години за нама, као локал-

на самоуправа и предузеће за 
развој пољопривреде, начини-
ли смо пионирске кораке у ус-
тановљавању органске произ-
водње. Дошли смо до тога да 
имамо око 115 хектара површи-
на, како пашњака, тако и ливада 
који су у процесу такозване кон-
верзије, где су у фокусу произ-
вођачи млека и меса, али и један 
произвођач хељде. Органска про-
изводња свакако је нешто чиме 
ћемо се интензивније бавити у 
наредном периоду. Онај ко нема 
капацитета за конвенционалну 
производњу треба да препозна 
себе у органској производњи што 
се намеће и као стандард.            

„Златиборски еко аграр“ је у 
години за нама усвојио Програм 
одрживог развоја села на терито-

рији општине Чајетина. Реч је о 
нечему што би требало да траје 
до 2027. године, а база је Страте-
гије руралног развоја чија се из-
рада очекује ускоро. Тај Програм 
подразумева сарадњу са еми-
нентним установама и стручња-
цима, али и рад на терену, из-
вођењем огледа и побољшањем 
нивоа рада, сетвене производње 

и свих биљних култура у нас. 
Конципиран је тако да почне 
локално, а све предиспозиције 
има да профункционише реги-
онално, па можда и на држав-
ном нивоу.  

Понос Чајетине
Као подршка свему помену-

том, а у контексту планирања и 
развоја Агробизнис центра, по-
ред млекаре „Наша Златка“ у овој 
години је формиран Агротехнич-
ки центар, што треба да служи на 
понос општини Чајетина. Ово је 
јединствен пример у Србији, где 
су уложена значајна средства за 
набавку адекватне механизације 
за реализацију свих операција 
на терену.                   

То у пракси значи да је основа-
но предузеће које је сада огранак 
ПД „Златиборски еко аграр“. Аг-
ротехнички центар чија је база 
у Кривој Реци, за који имамо го-
тову документацију за изградњу 
хале за поменути центар, већ 
има запослене. 

Поседује комплетну механиза-
цију за обраду пољопривредног 
земљишта која је на располагању 
свим пољопривредницима на те-
риторији општине Чајетина, а све 
по приступачним условима. Наш 
императив није зарада и профит, 
већ помоћ селу и пољопривреди, 
како практично, тако и едукатив-
но. Чајетина је прва у Србији са 
овим моделом подршке развоју 
пољопривреде, те нам је самим 

тим теже, и имамо већу одго-
ворност да што боље поставимо 
принцип функционисања. 

Постоји неколико примера 
добре праксе у Словенији, неко-
лико и у Заподној Европи, али се 
најчешће ради о моделима који 
нису код нас примењиви нај-
чешће због разлике у стандарду. 
Ослушкујући мишљење будућих 
корисника, стиче се утисак да су 
људи охрабрени, иницијатива 
им делује добро, али као и у све-
му што је ново и другачије, по-
стоји мала доза неверице. Ми на 
то кажемо да ће већ с првим про-
лећним данима механизација 
бити стављена у погон и деман-
товати и најмању сумњу у добре 
намере и у могућност реализа-
ције ове замисли.                     

Живот на селу може се двоја-
ко тумачити. Само они који живе 
на селу од свог рада знају колико 
им је данас тешко, с друге стра-
не, и све пројекције људи који се 
не баве производњом хране већ 
другим делатностима, морају да 
докуче да је будућност управо ту. 
Вода, храна и ваздух оно су чега 
неће бити, онај ко то буде имао 
биће апсолутно богат. До нас који 
то имамо, свакако је, да га сачу-
вамо и унапредимо.   
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ПРВА ГОДИНА РАДА ИНОВАЦИОНОГ БИЗНИС ЦЕНТРА ЗЛАТИБОР

Загледани у будућност

Дарко Ђуровић

Најмлађе предузеће основано од стране Oпштине Чајетина спроводи развoјне 
активности у области иновација, предузетништва, туризма и пољопривреде

О
пштина Чајетина је из-
двојила значајна средства 
за предузетништво,  тако 
да је први резултат рада 
центра девет нових пре-

дузетника који су уз ту финансијску 
и организациону подршку започе-
ли сопствени посао. Од њих само је-
дан користи „Старт ап“ центар па има 
обезбеђену канцеларију, брзи интер-
нет, штампач, рачунар и осталу опре-
му. Обезбеђена је и подршка менто-
ра за развој пословања, књиговође и 
правника, тако да се максимално оси-
гура да почетници у бизнису имају ве-
лику вероватноћу успеха. 

Кабинет министра за иновације и 
технолошки развој подржао је рад на 
овом пројекту како би се афирмисале 
функције Центра у области научног и 
стручног рада. У оквиру истог пројек-
та одржана је и едукација из области 
дигиталних технологија намењена 

представницима привреде и локалне 
самоуправе. Подизање капацитета ло-
калне заједнице из области дигитал-
них технологија је предуслов развоја 
па су полазници имали прилике да 
науче много о савременим програми-
ма, софтверима и другим дигиталним 
алатима неопходним за свакодневно 
пословање. Одржане су и конферен-
ције на тему иновација у пољоприв-
реди и туризму.  Овом приликом 

представљене су нове примењене 
технологије у циљу аутоматизације 
у пољопривреди, док је на конферен-
цији за туризам говорено о јавно-при-
ватном партнерству, креирању нових 
туристичких производа као и употре-
би обновљивих извора енергије у ту-
ризму и хотелијерству. 

Иновацини бизнис центар Злати-
бор је организовао такмичење-хака-
тон за ученике и студенте средњих и 

високих школа за туризам да би под-
стакао такмичарски и креативни дух 
код најмлађе популације под називом 
„Hack the Tornik“. Проблем који су сту-
денти решавали на такмичењу био је 
везан за велики број посета врху Тор-
нику након пуштања у рад панорам-
ске жичаре са кабинама, популар-
не Голд гондоле. У Центру се налази 
заједнички простори за рад, такозва-
ни „coworking space“, а намењен је ту-
ристима који бораве на Златибору или 
пословним номадима који путују по 
свету и користе овакве центре за рад. 

Поред подршке предузетништву и 
образовању, припремљена је пројект-
на документација везана за развој се-
оских месних заједница, која ће бити 
искоришћена за будуће конкурсе на-
длежних министарстава и великог 
броја донатора, па ће се на тај начин 
подржати равномерни развој терито-
рије читаве општине.  

Хакатон такмичење је програмерско надме-
тање у којем тимови имају задатак да за 24 

часа креирају софтверско решење на задату тему, 
а циљ је да подстакне ученике да се баве програ-
мирањем, да се са њим сусретну на другачији на-
чин него у школи           

– Што се тиче решења она су разнолика – рекао 
је Дарко Ђуровић, директор Иновационог бизнис 
центра Златибор. 

– У неким сегментима се подударају, али било 
је и неколико иновативна решења у складу са 
новим трендовима везаним за дигитализацију. 
Било је и успешних примера како може да се ис-
комбинује више различитих туристичких услуга 
и да се од њих направи „јединствени производ“. 

Мислим да многа од ових решења имају реалну 
могућност да се спроведу у пракси.          

На такмичењу је учествовало осам екипа од 
којих су по оцени жирија награде добила прва 
три идејна решења. Учесници су током такми-
чарског дана посетили и врх Торник у циљу уви-
да стања на терену и проналажења иновативних 
предлога.

– Наша главна идеја је био Скајвок – рекла је 
Наталија Цветковић из победничког тима „Футу-

ристи“. – То би била једна стазица где би људи 
могли да се сликају, а ту је такође и тај Скајсити 
где би могли да се осећају као да су међу облаци-
ма, и ледена соба у којој би се осећали безбриж-
но. За узор смо имали познате светске и европске 
дестинације, и све оно што би њиховим размаже-
ним гостима раскравило срце и разгалило душу.

Мишљење члана комисије је да се идеје из-
нете током такмичења могу и комбиновати у је-
дан целовит пројекат, јер су додатни садржаји на 
Торнику већ неопходни. С обзиром да је Западна 
Србија туристички регион изузетно раскошних 
садржаја, Мирослав Рађен директор  ТО Запад-
не Србије каже да увек има простора за добре 
иновативне идеје.         

Златиборски 
хакери
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У 
оквиру пројекта ЛАКШЕ  ДО БОЉЕГ ВИДА - „Еликсир“  
долази код вас, Општина Чајетина обезбедила је за 
своје становнике бесплатне очне прегледе који ће се 
организовати у сарадњи са Специјалном офталмо-
лошком болницом „Еликсир“ из Новог Сада и Очном 

клиником „Фјодоров“, Калуга -Русија. 
Позивом на број 060 370 28 00 можете заказати бесплатан 

очни преглед сваког радног дана од 9 до 15 часова. 
Прегледе на Златибору у просторијама  Културног центра Зла-
тибор (1. спрат Конференцијска сала), Улица Миладина Пећи-
нара број 2, 17. и 18. јануара обавиће Др Сергеј Јаковљевич Ро-
мањенко, главни хирург МТК „Микрохирургија ока“ из Калуге.
  Најсавременија мобилна офталмолошка опрема
  Стручни медицински тимови Болнице „Еликсир“ и офта-

лмолога из Русије
  Прегледи намењени деци и одраслима
  Могућност лечења у Болници „Еликсир“ у Новом Саду и на 

Очној клиници „Фјодоров у Калуги
  Могућност одређивања диоптрије и  израда наочара у 

Оптици „Еликсир“.

Еликсир и Фјодоров
Специјална офталмолошка болница „Ели-

ксир“ у Новом Саду, чији је оснивач Срп-
ско-руско друштво „Еликсир-Калуга“ д.о.о. 
Нови Сад, заправо је наставила рад Специја-
листичке офталмолошке ординације „Ели-
ксир“, али и   сарадњу са Очном клиником 
„Фјодоров“, Федералном државном установом 
истоименог Међусекторског научно-техничког ком-
плекса Микрохирургија ока Министарства здравља Руске 
Федерације - (започету још  1989. године) у оквиру Програма 
„У Калугу по бољи вид”.  Благодарећи дугогодишњој стручној 
и пословној сарадњи са чувеном руском Очном клиником, 
Болница „Еликсир“ располаже најсавременијом опремом за 
дијагностику, операције и лечење ока деце и одраслих. Она 
је ексклузивни представник Очне клинике „Фјодоров“ у нашој 
земљи, и целом  региону.

Специјална офталмолошка болница „Еликсир“ из Новог 
Сада ушла је у јединствени пројекат под називом Лакше до 
бољег вида –„Еликсир“ долази код вас, у сарадњи са локал-
ним самоуправама градова и општина Републике Србије и До-
мовима здравља, а уз подршку Фонда за развој АП Војводи-
не. У оквиру тог Пројекта, током 2021. Обављени су бесплатни 
прегледи очију код више од 4.000 пацијената. Офталмолш-
ки прегледи деце и одраслих обављени  су на најновијој оф-
талмолошкој опреми водећих светских произвођача која је 

прилагођена за теренски рад, коју је Болница „Еликсир“ наба-
вила специјално за ту намену. Поред медицинског тима ове 
болнице у пројекту учествују неки гостујући лекари са руске 
Очне клинике „Фјодоров“ из Калуге, Федералне државне уста-
нове Министарства здравља Руске Федерације, са којо Болни-
ца „Еликсир“ има сарадњу дуже од три деценије. Захваљујући 
тој сарадњи, Специјална офталмолошка болница „Еликсир“ уз 
помоћ офталмохирурга из Русије који стално гостују у свом се-
дишту у Новом Саду у могућности је да пружи квалитетну офта-
лмолошку услугу, најсложенију дијагностику, лечење и опера-
ције ока.

Треба истаћи, да је Болница „Еликсир“ медицинска установа 
која је акредитована за период од седам година 2020. (акре-
дитација А-232-09/2020) што ваљда најбоље говори о њеним 
могућностим и дометима у подизању и унапређењу здравс-
твене заштите становништва. 

Искуство, знање и брига
Специјална офталмолошка болница „Еликсир“ смештена 

је у два здања на 1.000 квадрата надомак центра Новог Сада, 
у Мародићевој улици бр.12/10. Има модерну дијагностичку 
опрему, добро опремљен хируршки блок (са две операцио-
не сале) и Одељење дневне болнице. Медицинске услуге се 
одвијају у веома добро опремљеним специјалистичким ка-

бинетима за дијагностику, за специјалистичке офталмолошке 
прегледе, за контактна сочива, аргон и YAG ласер, видно поље, 
глауком, ултразвучну дијагностику, OCT, рехабилитацију вида, 
акупунктуру и биорезонантну терапију и VLOK.

У овој болници  стално гостују најпознатији руски офталмо-
хирурзи са Очне клинике „Фјодоров“ из Калуге који као консул-
танти наших стручњака офталмолога обављају различите спе-
цијалистичке прегледе пацијента, прате постоперативни ток 
њиховог лечења после интервенције у Русији, помажу пацијен-
тима из Србије и региона операцијама ока и интервенцијама 
ласером. Осим тога, пружају снажну подршку медицинском 
тиму Болнице у освајању нових технологија у офталмологији. 

Захваљујући дугогодишњој сарадњи са том чувеном ру-
ском Очном клиником, Болница „Еликсир“ располаже најса-
временијом опремом за дијагностику, операције и лечење ока 
деце и одраслих. Она је ексклузивни представник Очне клини-
ке „Фјодоров“ у нашој земљи и региону. 

Све је то резултат дугогодишњег високо професионалног 
рада чланова медицинског и немедицинског тима, одговор-

ног односа запослених према пацијентима и настојања 
да се унапреди лечење и освоје нове технологије 

у збрињавању очних обољења код деце и од-
раслих. 

Такво признање представља не само по-
тврду квалитета рада Болнице, него је и под-
стрек за њен даљи развој.

Основни задатак Болнице „Еликсир“ је да 
што већем броју пацијената пружи медицин-

ске услуге у Новом Саду, и то на истом нивоу као 
и на Очној клиници „Фјодоров“ у Калуги, а то значи на 

нивоу престижних европских и светских офталмолошких 
клиника. Пацијентима су, у сваком тренутку, на услузи стручни 
преводиоци Болнице „Еликсир“, и високо професионални тим 
пратеће администрације чији је задатак добра комуникација 
пацијената са руским лекарима. 

Треба истаћи и сарадњу Болнице „Еликсир“ с Министар-
ством здравља Републике Србије и Републичког фонда за 
здравствено осигурање  (РФЗО) због које су многи пацијенти, са 
дуге листе чекања за операцију катаракте, оперисани у Болни-
ци „Еликсир“ о трошку Фонда поново прогледали. Руски офта-
лмохирурзи су заиста заслужни и за то, јер су прихватили да 
поред свог обимног хируршког програма у овдашњој болници 
оперишу и пацијенте из програма Министарства здравља. Они 
су подржали настојање наше болнице да оперишу и пацијен-
те из програма Министарства здравља, као и настојање да се 
свим пацијентима те операције ураде стручно и одговорно, на 
исто тако високом нивоу као да су рађене у Русији.

БЕСПЛАТНИ ОФТАЛМОЛОШКИ 
ПРЕГЛЕДИ НА ЗЛАТИБОРУ

„ЕЛИКСИР“ – ВАШ ПУТА КА СВЕТЛОСТИ 
ВИШЕ ОД 30 ГОДИНА САРАДЊЕ СA ОЧНОМ 

КЛИНИКОМ „ФЈОДОРОВ“ ИЗ КАЛУГЕ
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ЗИМСКА ШКОЛА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ СРБИЈЕ

Од вас има шта да се научи
Општина Чајетина улаже велика сред-

ства у активности особа са инвали-
дитетом, а и инвеститоре на Златибо-

ру саветујемо да граде објекте прилагођене 
вашим потребама – рекао је Милан Стама-
товић, председник општине Чајетина по-
лазницима Зимске школе Националне орга-
низације за особе са инвалидитетом Србије 
која је одржана од 9. до 12. децембра на Зла-
тибору. – Као локална самоуправа настојимо 
да и сви наши објекти буду без баријера, јер 
туристичко место какво је Златибор са окол-
ним насељима и природним лепотама при-
пада свима. И морал, и етика, обавезују нас 
да вам будемо на услузи и уверавам вас да 
ћете код нас увек имати отворена врата за 

било коју врсту активности. Градимо нови 
спортски комплекс на Златибору и један од 
главни задатак пројектаната спортских те-
рена и пратећих објеката је да их прилаго-
де коришћењу и за особе са инвалидитетом. 
Позивам вас да и сами дате предлоге које 
ћемо пренети пројектантима како бисте се 
овде лепо осећали.                       

Министарка Дарија Кисић Тепавчевић је 
испред Министарства за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања, које је подр-
жало Зимску школу, рекла је да је енергија 
особа с инвалидитетом увек била њен лич-
ни подстрек. 

– Начин на који се борите са својим изазо-
вима и како превазилазите све препреке је 

нешто из чега свако од нас може доста тога 
да научи – закључила је министарка. – И ја 
желим да учим од вас. Знам да је потребно 
да будете макар двоструко бољи да би вам се 
дала прилика. А ви и јесте толико бољи. Хва-
ла вам на жељи и вољи да заједно градимо 
Србију без баријера.                  

Награда на конкурсу „Ј=еднаки“ у катего-
рији „Ј=еднаки у спречавању дискримина-
ције“ за 2021. годину припала је Јелена Ма-
рић из Ужица која је, захваљујући се, изјавила 
да је то круна њеног једанаестогодишњег рада 
и да верује да ће, у сарадњи с ресорним Ми-
нистарством, у наредном периоду бити додат-
но унапређени услови за живот и рад особа 
са инвалидитетом.  

Поводом хуманог пројекта „Злати-
бор без баријера – јер и особе са 
инвалидитетом су туристи“ који 

финансијски подржава Министарство 
за рад, запошљавање, борачка и со-
цијална питања, у КЦ Златибор је још 
почетком децембра је изложена збирка 
фотографија о којој Александар Ради-
шић, наш параолимпијац и председник 
Удружење грађана „Инклузија особа са 
инвалидитетом Златибор“, каже:                              

– Овде представљамо галерију слика 
којом смо приказали проблеме с који-
ма се сусрећу особе са инвалидитетом. 
Приказали смо на примерима и присту-
пачност, како у туризму, тако и у спор-
ту, и урадили најједноставнија решења 
универзалним дизајном за све. Такође, 
у оквиру овог пројекта урађен је кра-
так видео спот који је снимљен на Зла-
тибору, где је приказан корисник инва-
лидских колица на неким атрактивним 
дестинацијама. Одржаћемо уз то и три-
бину на којој ће бити речи о процени и 

важности приступачности особа са ин-
валидитетом у туризму и спорту.                        

Поред овог пројекта, Удружење ре-
ализује још један, под опомињућим 
називом „Приступачност Златибора 
за све“, који је део великог пројекта за 

активно грађанско друштво који фи-
нансира влада Швајцарске, а спрово-
ди швајцарска Агенција за развој и са-
радњу „Хелветас“ с нашим Удружењем 
грађанских иницијатива. То, како је 
објаснио наш саговорник, подразуме-

ва да ће волонтери Удружења према 
одређеној методологији процењивати 
оне туристичке објекте који се реклами-
рају посредством ТО Златибор, или на 
дестинацијском систему ТО Златибор, 
које се декларишу као приступачне. Ме-
тодологију је урадила група стручњака 
Савеза за приступачност Србије, а на 
пројекту учествују општина Чајетина и 
ТО Златибор.                       

– Приступачност није иста за све 
особе са инвалидитетом – нагласио је 
Радишић. – Оно што је мени присту-
пачно, није неком другом. Због тога 
ће и волонтери одрадити ту процену 
приступачности, која се састоји од три 
дела: хотелског смештаја, кафића и рес-
торана, као и туристичких агенција. Све 
те информације наћи ће се на сајту ТО 
Златибор са линком „За приступачност 
Савез Србије“, па ће могући туристи са 
одређеним степеном инвалидитета сами 
моћи да сагледају да ли могу да бораве 
у таквом смештају, или не.  

ЗЛАТИБОР БЕЗ БАРИЈЕРА 

И особе са инвалидитетом  
су туристи
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Н
азив радионице је 
„Моћ промене – моћ 
превенције“, наго-
вештава да је усмере-
на јачању самопоуз-

дања код девојака и девојчица. 
Данашња активност је наставак 
предходних осам сличних које 
су с  успехом спроведене про-
шле године у оквиру пројекта 
„Моћ промене“. У њему учест-
вују координаторке Удружења 
грађана „Златиборски круг“ 
Ивана Милојевић и Јагода Је-
ремић, представници Ученич-
ког парламента и ученици 7. и 
8. разреда.                

– Ова активност је наставак 
пројекта који радимо од прошле 
године, а спроводи „Златибор-
ски круг“ заједно са удружењем 
„Феномена“ из Краљева – каже 
Ивана Милојевић, координа-
торка пројекта. – Назив је „Моћ 
промене – моћ превенције“, а 

усмерен је на јачање самопо-
уздања. Циљ самог пројекта и 
глобални назив јесте превен-
ција роднозаснованог насиља, 
а данас смо ту јер се период од 
25. новембра до 10. децембра 
односи на 16 дана активизма, 
што заправо представља важне 
датуме за права човека, права 
жена, и превенцију насиља. 25. 
Новембар, Међународни дан 
борбе против насиља над же-
нама, установљен због суровог 
убиства три девојке у Домини-
канској Републици давне 1960. 
године, које су биле активист-
киње бораца за п људских пра-
ва. А посебно значајан други 
датум је 10. децембар, када је 
донета Међународна конвен-
ција УН о људским правима,           

Гост радионице била је 
вршњачка координаторка Ка-
тарина Кнежевић, ученица 
средње Угоститељско-туристич-
ке школе у Чајетини:          

– Била сам у кампу Врњач-
ке Бање који је крајем августа 
организовало удружење „Фено-
мена“ и едуковала се о насиљу, 
а данас сам ту да пренесем 
сазнања о превенцији насиља 
ученицима нижих разреда ос-
новне школе.            

„16 дана активизма против 
насиља над женама“ је гло-
бална, светска кампања која 
почиње 25. новембра Међуна-
родним даном борбе против 
насиља над женама а заврша-
ва се 10. децембра Међународ-
ним даном људских права.  

РАДИОНИЦА ПРОЈЕКТА „МОЋ ПРОМЕНЕ“

Превенцијом до 
људских права

У ОШ „Димитрије Туцовић“ у Чајетини 
одржана је радионица у оквиру пројекта „Моћ 
промене“ коју реализује УГ „Златиборски круг“  
у сарадњи с удружењем „Феномена“ из Краљева  
у оквиру кампање 16. дана активизма
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А
генција за пружање 
услуга социјалне 
заштите „Нивеустим“ 
из Горњег Миланов-
ца основана је 2016. 

године и тренутно има више 
од 350 запослених који брину о 
1.500 корисника на територији 
Републике Србије. Закљученим 
уговором са општинском уп-
равом речена агенција је пру-
жалац услуга и на територији 
општине Чајетина од фебруара 
текуће године.                 

– Агенција је у циљу адекват-
них посета и обилазака корис-
ника обезбедила четири возила 
која нам помажу да правовре-
мено и адекватно пружимо ус-
лугу – каже Невена Јоксић, руко-
водилац службе „Помоћ у кући“. 
– И током зимског периода та-
кође геронтодомаћице право-
времено стижу код корисника 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА ОД 2014. ГОДИНЕ 
ОМОГУЋЕНО ЈЕ ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ  
ЗАШТИТЕ „ПОМОЋ У КУЋИ ЗА СТАРЕ“

Испуњен живот 
за безбрижно 
треће доба

Ни временски условии нису 
препрека да геронтодомаћице 
и медицинско особље стигну 
до најудаљенијих засеока, а 
често су и једине особе које 
улазе у домове корисника  

ове службе

Неговатељице свакодневно обилазе многа старачка 
домаћинства у златиборским селима пружајући им 
неопходну помоћ при обављању кућних послова
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и успевају да посете обаве по 
плану.                

Служба „Помоћ у кући за ста-
ре“ има 11 запослених од чега је 
десет геронтодомаћица и један 
координатор, а ту је и стручни 
сарадник који се бави редовним 
праћењем рада и стручним по-
ступцима.            

– Тренутно имамо 87 корис-
ника од чега је њих 13 у урбаном 
делу општине Чајетинa – рекла 
је  Катарина Танасијевић, струч-
ни радник службе. – Након што 
се одради почетна процена оба-
ви се и сачињавање плана према 
потребама корисника и на крају 
креће реализација услуге. Мој 
посао је да пратим како се услуге 
спроводе тако што сам у сталном 
контакту са свим корисницима.            

Доласком геронтодомаћица у 
домове корисника повећава се 
и њихова психо-социјална сна-

га као и мотивисаност за побољ-
шање квалитета живота. 

Од марта ове године Нада 
Јојић, мештанин села Семегње-
во, одлучила је да се прикљу-
чи многобројним корисници-
ма „Помоћи у кући“ за које има 
само речи хвале.         

– Све ми уреде, све ми донесу, 
насмеју ме и зато сам их узела. 

Донесу ми лекове, намернице, 
унесу дрва и ураде по кући оно 
што ми је потребно.           

Корисници ове услуге већ две 
године су и брачни пар Костић.        

– Одлучила сам се јер смо 
сами, деце немамо, а овде у 
селу нема ни продавнице, нема 
ништа – каже Гордана Костић. – 
Дошле су ми ове девојке, толико 

су ми добре, толико ме слушају 
да сам презадовољна.             

Често су геронтодомаћице је-
дине особе које улазе у домове 
корисника ове службе, а поје-
динцима је и то сасвим довољно.          

– Првенствено им пружамо 
помоћ у одржавању личне хи-
гијене, и хигијене простора у 
којем живе, грејању, у посредо-
вању са институцијама из ло-
калне заједнице, набавци хране, 
лекова и кућних потрепштина, 
и обављање било каквих других 
сервисних услуга – рекла је Ми-
лена Марић, координатор служ-
бе помоћ у кући                 

Сви који желе да постану ко-
рисници ове услуге могу се об-
ратити Центру за социјални рад 
у Чајетини, који ће након излас-
ка на терен одлучити да ли под-
носиоци захтева испуњавају не-
опходне критеријуме.   

Невена Јоксић

Милена Марић

Катарина Танасијевић

Брачни пар Костић већ две године корисници су ове услуге
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З
ахваљујући залагању 
свештеника чајетин-
ског Храма и много-
бројним добротво-
рима, 130 година од 

подизања цркве Светог Ар-
хангела Гаврила дошло је до 
њене потпуне обнове. За само 
годину дана урађена је ком-
плетна реконструкција хра-
ма и свештеничке куће а дос-
та тога је урађено и на новом 
парохијском дому, као што су 
електроинсталације канали-
зација, водовод и унутрашње 
малтерисање.        

– С обзиром на све радње 
које су морале бити обавље-
не пре самог осликавања 
храма, говорио сам људима 
како се надам да ће се живо-
писање завршити за пет го-
дина, а ако буде за три, бићу 
пресрећан – рекао је Петар 
Лазић, старешина храма Све-
тог Архангела Гаврила у Чаје-
тини. – Међутим, десило се 
нешто потпуно неочекивано. 
Комплетна електроинстала-
ција је постављена, урађен је 
нови мермерни под са под-
ним грејањем, замењена је 
столарија, постављен је ико-
ностас и, наравно, храм је ос-
ликан. Део ситног инвентара 

је обновљен, а преостали део 
је у изради.            

У рекордном року одрађена 
је и ревитализација старог па-
рохијског дома.             

– Ми смо се иселили 1. јуна 
када се и почело са скидањем 

крова, рушењем и поправкама. 
Доњи стан је у потпуности об-
новљен док је други направљен 
нов. Кућа је уз подршку нашег 
грађевинског инжењера Зора-
на Павловића стабилизована, 
сређена и учвршћена.         

Овом приликом старешина 
Храма одао је велику захвал-
ност свим дародавцима међу 
којима је и фирма „Максима“ 
из Лучана која је обезбедила 
целокупан материјал за фаса-
ду свештеничке куће.               

– На првом месту хвала Богу 
што је удостојио и благословио 
покољења, почев од генерације 
мојих дедова, очева и моје, до 
наших потомака да баш ми бу-
демо ти који ће понети и изне-
ти овај пројекат. Хвала нашем 
епископу који је препознао да 
смо способни и у могућности, 
што је имао поверење у нас 
иако су ово изузетно тешка и 
времена. Онда наравно хвала 
народу, хвала сваком поједин-
цу – неке нећу да поменем јер 
то они не желе, а друге јер ако 
некога случајно заборавим да 
се не наљуте. Хвала свим при-
ватним и јавним предузећима 
а пре свих општини која је за-
иста била један озбиљан носи-
лац свега овога.           

Општина Чајетина обезбе-
дила је највећи део финан-
сија 14.5 милиона динара. За 
наредни период је планирано 
уређење црквене порте и по-
стављање преко потребне огра-
де око црквеног комплекса.  

Након што је 18. августа 2020. постављен нов иконостас у чајетинској цркви уследила 
је велика прекретница. Код великог броја житеља наше општине разбудила се жеља да се 
настави обнова Храма, па се са крупним радовима  завршило много пре очекиваног рока

Историјска 
година  

за Храм

Петар Лазић, старешина храма

Парохијски дом
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А
генција за безбедност сао-
браћаја Републике Србије 
посебну пажњу поклања 
најмлађој популацији као 
најрањивијим учесници-

ма тог каламбура. Поред много-
бројних акција, 2. децембра су 
почели с реализацијом још једне 
активности малишана узраста од 
11 до 14 година назване „Научи се 
човече – Саобраћајни зна(л)ци“, а 
заправо такмичење у области по-
знавања прописа и правила из без-
бедности саобраћаја. Пројекат се 
реализује у Вршцу, Панчеву, Сме-
дереву, Тополи, Врачару, Чајетини, 
Трстенику и Старој Пазови скупа са 
локалним саветима за безбедност.    

Игром до знања
Први квиз „Научи се човече 

– Саобраћајни зна(л)ци“ реали-
зован је 2. децембра у Вршцу, а 
већ седмицу касније одржан је и 
у Шљивовици где су се у просто-
ријама Основне школе „Миливоје 
Боровић“ такмичили ученици од 
петог до осмог разреда школа из 
Сирогојна, Чајетине, Златибора и 
Мачката. Циљ овог забавно-еду-
кативног квиза је да деца кроз 
надметање у области познавања 
прописа и правила из области 
безбедности саобраћаја буду још 
спремнија и одговорнија.              

– Овај квиз организује Аген-
ција за безбедност саобраћаја у 
сарадњи са Продукцијом ЕТМ из 
Панчева – рекао је за Златибор-
ске вести Горан Секулић из СЗБС 
Чајетина. – Нас су познали као 
локалну самоуправу која у по-
следње време доста ради на еду-
кацији деце о безбедном учешћу у 
саобраћају, па смо сврстани у јед-
ну од осам општина у којима ће се 
одржати такмичења. Циљ је да се 
на  забаван и интерактиван начин 
деца још једном подсете на прави-

ла безбедног учешћа у саобраћају, 
да се та знања утврде и можда на-
ново усвоје.             

По истраживањима Агенције 
за безбедност саобраћаја, најуг-
роженија су деца до 14 година, а 
у оквиру њих се посебно издвоји-
ла категорија младих од петог до 
осмог разреда. У последњих пет 
година животе је изгубило чак 
двадесет двоје малишана, учес-
ника у саобраћају, што је надлеж-
не у Агенцији навело да потраже 
бољи начин за подизање њиховог 
знања и јачање пажње.               

– Ако узмемо савремено доба у 
којем су деца веома усмерена на 
нове технологије, а схватамо да 

тешко прихватају садржаје који 
су едукативног карактера, онда је 
јасно зашто је осмишљен овај квиз 
– наглашава Светлана Миљуш, по-
моћница директора Агенције за 
безбедност саобраћаја. – Наравно 
да су укључене и нове технологије, 
мултимедијални, интерактивни 
приступ, узета је и специфичност 
њиховог усвајања знања кроз игру, 
кроз такмичење, квизове, реша-
вање загонетки...  

Пут до победничког трона
Квиз је замишљен попут игре 

„Не љути се човече“ у којој се так-
миче четири екипе са по четири 
играча. Сваки тим је састављен 

од ученика петог, шестог, седмог и 
осмог разреда. Сва питања су ка-
тегорисана од лакших ка тежим, 
а које ће запасти играчима зави-
си од броја који покаже коцкица. 
На квизу у познавању саобраћаја 
најбољи су били ученици ОШ „Ди-
митрије Туцовић“ из Чајетине, 
други су њихови вршњаци из ОШ 
„Саво Јовановић Сирогојно“ из Си-
рогојна, трећи екипа ОШ „Мили-
воје Боровић“ из Мачката, а четвр-
ти деца из издвојеног одељења ОШ 
„Димитрије Туцовић“ са Златибо-
ра. Завршно такмичење одржано 
је 18. децембра у Београду, када је 
екипа  ОШ „Димитрије Туцовић“  
освојила 1. место!  

НАУЧИ СЕ ЧОВЕЧЕ

Ми смо шампиони

Са жељом да се млади сачувају и буду што без-
беднији у окружењу, Савет за безбедност са-

обраћаја општине Чајетина је са Агенцијом за 
безбедност организовао трибину у сусрет ново-
годишњим празницима, а са жељом да се број 
саобраћајних незгода у општини смањи. Догађај 
је приређен у Угоститељско-туристичкој школи.

– Особеност младих возача је мањак ис-
куства, протест изражен неношењем заштит-
них система, вишак адреналина који изража-
вају притиском на папучицу гаса и вожња под 
дејством алкохола – каже Срђан Радовић из 
Савета за безбедност саобраћаја општине Чаје-

тина. – Ништа од тога не може да се промени, 
али желимо да им пробудимо бар осећај од-
говорности причом о могућим последицама. 

Гост предавач био је Милан Митић, који је 
(своју) саобраћајну несрећу доживео у 22 годи-
ни возећи мотоцикл пијан, и без кациге. Након 
40 дана у коми и осмомесечних психофизичких 
вежби наставио је живот – али са 60 одсто инва-
лидитета. Са жељом да обиђе све школе у Ср-
бији, основао је Удружење „Милан Митић – један 
у 10 милиона“ за едукацију и промоцију безбед-
ности у саобраћају, као и помоћ повређенима.

– Циљ ове трибине је превенција, а ја ћу ис-

причати моју причу како млади то не би по-
новили – рекао је Милан. – Видео сам бурне 
реакције, а било је ситуација да се након тога 
неко и онесвести, али се надам да је то знак да 
су схватили поруку, и да никада неће понови-
ти ништа слично.

Сурова статистика о стању у безбедности са-
обраћаја општине Чајетина у периоду од 2016. 
до 2020. године вели да је највише настрада-
лих возача, путника и бициклиста било међу 
лицима старости од 15 до 30 година. Укупан 
број саобраћајних незгода био је 483, број по-
гинулих је 23 а повређених је било 326.  

Екипа Основне школе „Димитрије Туцовић“ освојила прво 
место необичног надметања у познавању саобраћаја

БЕЗБЕ3ДНОСТ У САОБРАЋАЈУ

Негде се мора почети
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К
ад смо планирали да за 
сталну рубрику „Велики 
људи мале Србије“ напи-
шемо причу о професору 
др Вујици Јевђевићу, ве-

ликану хидрологије у светским 
размерама, одустали смо јер је 
рођен у селу Касидолу код При-
боја па није „у нашем атару“, 
мада се он свагда и свима пред-
стављао као Србин и Златибо-
рац. Али, недавни догађаји који 
су узбуркали српску научну јав-
ност упућују да прича о њему за-
служује да буде објављена и код 
нас, наш је. Шта се догодило?

Чисте воде Србије ваља зашти-
ти од интереса разних инвести-
тора који имају „више циљеве“. 
Зато ваља спречити покушаје 
приватника да под своју контро-
лу ставе научну институцију која 
би требало да да делује искључи-
во у општем и јавном интересу, 
а не у интересу капитала. Ових 
дана неколицина директора Ин-
ститута „Јарослав Черни“ поку-
шавају да га продају из личних 
интереса. Погрешно: тај Инсти-
тут би само требало трансформи-

сати тако да му се врати статус 
научне установе, што приличи 
не само његовом значају већ и 
нашим заједничким потребама. 
За нас је посебно занимљиво то 
што је оснивач тог Института био 
управо – професор Јевђевић.

Време сумњичења
Слути се да је професор др 

Вујуца Јевђевић, тада један од 
највећих светских хидролога, 
скрајнут с јавне сцене и избри-
сан из сећања јер је крајем пе-
десетих година отишао из Југо-
славије да настави с радом у 
Америци. То су неки сматрали 
за издају, за неопростив непа-
триотски грех, док се за друге, 
напротив, управо тиме исказао 
као велики патриота... а то је без 
сумње и био, што се могло закљу-
чити по томе што је, кад је после 
готово пола века поново крочио 

ЗАБОРАВЉЕНИ ПРОФЕСОР ВУЈИЦА ЈЕВЂЕВИЋ

Водени човек
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на тле Србије, тај лични празник 
– залио сузама. 

Како год да је, та неправда је 
донекле исправљена тек те, 2004. 
године, када му је у свечаној 
сали Ректората Београдског уни-
верзитета, у Капетан-Мишином 
здању, поводом његовог деведе-
сетог рођендана, професорка др 
Марија Богдановић, тадашња 
ректорка, уручила Повељу о ти-
тули почасног доктора!

Али, када је тим поводом 
професор др Александар Цвета-
новић, декан Грађевинског фа-
култета, присутним колегама 
понудио више биографских по-
датака славног научника, с гор-
чином и стидом су дознали да му 
академске титуле и звања ника-
да нису недостајали, да смо се по 
нашем старом обичају опет кас-
но сетили...

У том тренутку стари профе-
сор Јевђевић је за собом имао 68 
година инжењерског и више од 
пола столећа педагошког рада, 
а његово дело је било присутно 
на свим континентима, у шез-
десет земаља широм земаљског 

шара, што га је представљало 
као грађанина света – у правом 
смислу речи.

Његове колеге знају, али вре-
ме је да и обичан свет коначно 
дозна чиме је професор Јевђевић 
задужио отечество и заслужио да 
се смести у причама о знамени-
тим људима златиборског краја 
и васцеле Србије?

„Хидрологика“
Непосредно после Другог свет-

ског рата Вујица је имао кључну 
улогу у формирању водоприв-
редног и хидроенергетског сис-
тема Југославије: окупио је на-
учно-инжењерски кадар да би 
пројектовао и градио прве хи-
дроцентрале, а затим је при ми-
нистарству водопривреде ос-
новао „Хидробиро“, из којег је 
касније настао „Енергопројект“, 
а био је његов први директор, и 
Институт за водопривреду „Ја-
рослав Черни“ (који ће ускоро за 
ситне паре пасти као још једна 
жртва транзиције са приватиза-
цијом иако су вода и сви њени 
ресурси неотуђива својина наро-

да), испод Авале је основао и го-
динама водио нашу прву хидро-
лошку лабораторију...

Уосталом, термини „водоприв-
реда“ и „водопривредна основа“ 
су први пут уведени у овдашњу 
праксу тако што су преузети из 
његове књиге коју је под насло-
вом „Водопривредна основа - 
привредно техничка студија“ 
објавио 1946. године. 

Од тада, па до 1958. годи-
не, професор Јевђевић је био 
пројектант или консултант у ост-
варењу свих значајних хидрое-
нергетских објеката, као што су 
хидроцентрале „Власина“, „Мав-
рово“, „Јабланица“... За те заслу-
ге је био одликован (сваког ко је 
имао срећу да крочи у подземље 
Власине, у мрачни сплет цево-
вода што повезују проточне хи-
дроцентрале система “Врла“ и 
дан-данас копкају питања – ко је 
то смислио и како је то могуће?).

Предавао је на Грађевинском 
факултету у Београду од 1946. до 
1957. године два предмета: хи-
дрологију, и коришћење водних 
снага. Кад је објавио уџбеник 

„Хидрологија“, произвели су га у 
родоначелника хидролошке нау-
ке не само код нас, већ и у свету.

Када је 1958. године отишао у 
САД, његова каријера је махом 
била везана за Грађевински фа-
култет државе Колорадо и град 
Форт Колинс, у ком је 1960. годи-
не, као остварен светски научник, 
одмах постављен за редовног 
професора, као и руководиоца 
истраживачког и постдипломског 
програма у области хидрологије 
и водопривреде. Факултет је упра-
во захваљујући њему, професору 
Јевђевићу био један од најпрес-
тижнијих истраживачких цента-
ра у области вода у свету!

Траг на води
Када му је додељивана прва, 

тек установљена награда Аме-
ричког друштва грађевинских 
инжењера, наглашено је да су 
многобројни ђаци професора 
Јевђевића постали изванредни 
стручњаци, а да су они његов 
„највреднији живи споменик“, 
али и да је својим радовима 
допринео да америчка наука о 
водама преузме водећу улогу у 
свету! Прогласили су га највећим 
визионаром у светској науци о 
водама.

Мање је познато да су сви ње-
гови докторанди из Србије поста-
ли и остали врхунски стручњаци, 
где год да су радили.

Од 1999. године стари профе-
сор је све своје снаге, ауторитет 
и знање уложио у побољшање 
слике о Србији у САД и свету, ох-
рабрујући тамошње инвестито-
ре да улажу у хидроенергетске 
потенцијале Србије и Републи-
ке Српске. 

Грађевинском факултету 
поклонио је своју стручну библи-
отеку и поверио на чување ори-
гинале својих међународних на-
града...

Имао је две домовине. Једна 
од њих, Америка, доделила му 
је сва највећа научна признања. 
Родна Србија му је, у том погле-
ду, ипак остала дужна. Можда је 
та неправда могла да се исправи 
кад се и овде 2013. године обе-
лежавао век од рођења профе-
сора др Вујице Јевђевића (1913 
– 2006), али смо, наравно, и ту 
прилику пропустили? Ова крат-
ка прича је само скроман прилог 
исправљању те грешке и других 
неправди.  M. Симић
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Екуменски разлаз
Или, зашто дочекујемо две нове године у тринаест дана

З
анимљиво је да је по-
следња преступна го-
дина у којој су сви 
покретни и непокрет-
ни црквени празни-
ци пали у исти датум 
била 2008, а поновиће 

се тек кроз 528 година! Али 
то није вероватноћа, већ ма-
тематика. У космичким раз-
мерама, то је само трептај, 
тренутак који нас подсећа да 
нисмо чак ни кап у океану, да 
смо мали и безначајни са смо 
мада створени по божијем 
обличју, несавршени. Толико 
о протоку времена.

Људска несавршеност ос-
тавила нам је једну уочљиву 
последицу. Реч је о два кален-
дара, о старом „јулијанском“ 
и новом „грегоријанском“.

Небеска механика
Свако се бар једном упи-

тао откуд разлика у календа-
ру која хришћанске вернике 
раздваја и помера у времену, 
па православни неке празнике 
славе два пута, као што ће ову 
2022. Нову годину, на пример, 
дочекивати и у четвртак, 13. 
јануара. Одговор би се могао 
потражити на Природномате-
матичком или Географском 
факултету, у Астрономском 
друштву „Руђер Бошковић“, или 
у сабраним делима блажено-
почившег патријарха Павла у 
којима је представио и своје 
велико знање из ове области, 
а то вреди препричати.

Астроном Сосиген, који 
је живео и радио у Алек-
сандрији, израдио је за Гаја 
Јулијуса модел календара 
који је био незнатно краћи 
од астрономског, а време је 
рачунао од оснивања Рима, 
753. године пре Христа. Упр-
кос очитних слабости, кален-
дар је прошао благодарећи 
јуну, јулу и августу, месецима 
што су славили имена вели-
ких римских императора.

Ова грешка је износила 
таман толико да је због ње, 
много доцније, за столовања 
папе Григорија Тринаестог, 
по наговору немачког ма-
тематичара Клавијуса а по 
идеји напуљског астронома и 
физичара Алојзијуса Лилију-
са, извршена реформа ка-
лендара. Папа Гргур издао 
је булу којом је прескочено 
десет дана: за 4. октобром 
1582. године, уместо 5, усле-
дио је 15. октобар (та раз-
лика данас износи тринаест 
дана, јер се увећава за један 
дан сваких 128 година, па ће 
2095. године порасти чак на 
четрнаест), што указује на то 
да, заправо, ниједан кален-
дар није савршен.

Проблем је наизглед једнос-
таван. Наиме, тропска, или 

астрономска година, траје 
365 дана, 5 сати, 48 минута и 
48 секунди, што се не уклапа у 
логичан редослед Или. једнос-
тавније, обртање Земље око 
своје осе није „синхронизо-
вано“ с њеним обртањем око 
Сунца. Да то установе, старим 
Египћанима било је потребно 
1.460 година!

Академске варнице
И овде, у Србији, крајем 

претпрошлог столећа по-
стављено је питање тачности 
календара, па су се неки на-
учници с нескривеним жаром 
посветили проналажењу пра-
вог, или бар бољег решења. 
Међу више понуђених пред-
лога реформе календара из-
двојио се онај професора др 
Максима Трпковића.

Његов календар објављен 
је на средокраћи деветнаес-
тог и двадесетог века; печа-
тан је у „Гласу Цркве“ и од-
мах привукао велику пажњу 
наших и светских научника.

И не знајући за ово, Ва-
сељенски патријарх Јоаким 
Трећи је 1902. године затра-
жио да све православне цркве 
доставе предлоге за рефор-
му календара, којом би се 
поништиле разлике у покрет-
ним празницима две највеће 
хришћанске деноминације, а 
СПЦ је већ догодине одлучи-
ла да њен предлог буде упра-
во решење новог календара 
професора Трпковића.

Нашу цркву на Васељенс-
ком сабору, који је одржан 
1923. године, представља-
ла су двојица великих људи: 
митрополит црногорско-при-
морски Гаврило Дожић и 
професор Милутин Милан-
ковић. Али, у Цариграду се 
тада догодило нешто збиља 
незамисливо! Наиме, прво 
је Сабор променио име у – 
Свеправосалавни конгрес, а 
онда је, мимо свих препорука 
Цркве и научника, Конгрес 
дозволио Миланковићу да из-
ложи измењену верзију Трпко-
вићевог правила за усаглаша-
вање календара тврдећи да је 
прецизнија! Његов предлог је 
прошао, али га нису прихва-
тиле све православне цркве.

По повратку наше делега-
ције у Београд избио је скан-
дал и настала велика гужва. 
Званично, највеће незадо-
вољство изказали су верни-
ци јер су сматрали да назив 
„конгрес“ не приличи нашој 
православној традицији, да 
му нису присуствовале де-
легације свих цркава, а неке 
нису биле комплетне.

Ипак, мада незванично, 
највише жучи је изливено 
због Миланковићеве само-
иницијативне измене предло-
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га, који је тада многима ми-
рисао на покушај унијаћења. 
Али, ни научни кругови нису 
били одушевљени, па је, на 
пример, директор Опсерва-
торије Војислав Мишковић 
сматрао је да ниједан од два 
предлога није савршен, али 
да је Трпковићев, ипак, дале-
ко прецизнији.

Ствар је ипак некако из-
глађена, али од реформе се 
одустало иако су оба пред-
лога била много сврсисход-
нија од до тада, али и сада 
важећих календара.

Занимљиво је да су цркве 
које су прихватиле  Миланко-
вићев предлог, прихватиле и 
грегоријански календар, док 
су старом, јулијанском кален-
дару, остали верни Јеруса-
лимска патријаршија, руска 
и наша црква, и светогорски 
монаси и манастири.

Када је Исус васкрсао
Увидом у астрономске 

таблице, највећи „покретни“ 
празник Васкрс би најраније 
могао да се слави 4. апри-
ла, а најкасније 8. маја. Али, 
када тачно?

Уз благослов епископа 
Лаврентија, протосинђел 
Љубомир Ранковић је 1996. 
године написао и објавио 
згодан приручник под нази-
вом “Вековник” (или вечити 
православни календар). Та 
књижица је распродата од-
мах, још с мирисом штам-
парске боје, јер и вернику и 
радозналцу омогућује да се 
снађе међу такозваним по-
кретним празницима.

Међутим, у њему је објашње-
но како, али не и зашто!

У потрази за стручним саго-
ворником о овој теми дознаје 
се да је одговоре већ дао по-
чивши патријарх Павле (први 
том дела – “Да нам буду јас-
нија нека питања наше вере” 
– 1998.), показујући тако и 
своје завидно познавање ас-
трономије. Муку с календа-
ром почео је тврдњом – “Не 
може се Нова година дочеки-
вати триста шездесет шестог 
дана, у шест сати ујутру!”, 
а објаснио га управо опи-
сујући нека понуђена научна 
решења.

Занимљивије је његово ту-
мачење прославе Васкрса! 
Мало је познато да је не-
деља (dies domenica), која је 
у животima свих хришћанa не-
радни дан (као за муслима-
не петак, а Јеврејима субо-
та), само седмична прослава 
Васкрса. Недеља је канонизо-
вана као празник, али сам 
Васкрс…

Око седмичног празно-
вања Васкрса сви хришћани 
су били јединствени, али о го-
дишњем слављењу јединства 
никад није било. Хришћани 
из колевке вере, из Јудеје и 
Мале Азије, празновала су 
Пасху истовремено када и 
Јевреји овај свој староза-
ветни празник: око пролећне 
равнодневнице, четрнаестог 

дана јудејског месеца ниса-
на, без обзира о ком седмич-
ном дану је реч. Зато су проз-
вани “четрнаестодневници” 
(quadrodecimani) и забрање-
ни седмим апостолским кано-
ном: прешли су у “илегалу” и 
образовали секту евионита.

На Никејском сабору рас-
прављало се о томе кад сла-
вити, јер је ваљало да се све 
молитве “горе” упућују исто-
времено. Била је то племени-
та замисао, али до заједнич-
ког решења није се дошло.

Источна црква је задржала 
решење што је Матија Влас-
тар изнео у Алфавитној Син-
тагми “Четири су одредбе на 
које треба неопходно пази-
ти у погледу наше Пасхе: да 
треба држати Пасху после 
пролетње равнодневнице; 
не истог дана кад и јудејски 
празник; не одмах после рав-
нодневнице већ после првог 
пуног месеца иза равноднев-
нице; и коначно, после тог пу-
ног месеца не иначе него у 
први дан седмице (дакле, у 
недељу)”. Ове одредбе оста-
ле су на снази у православној 
цркви до данас.

Зашто је ствар толико ис-
компликована? Зато, објаснио 
је патријарх Павле, што се у 
тим догађајима нигде не спо-
миње календар, већ одређена 
збивања у космосу створеном 
Богом и не зависе од календа-
ра, већ обрнуто – календар за-
виси од њих. А како година ни 
по једном календару не одго-
вара потпуно стварној дужини 
тропске године и ниједан ка-
лендар не може бити потпуно, 
него само приближно тачан, 
то Свети Оци, просветљени Ду-
хом Светим, нису Цркву везали 
ни за шта људско и релатив-
но, него за одређено, божан-
ско. Већ сама околност да је 
Црква одредила да се празник 
васкрсења Христовог празнује 
не у које било доба него после 
пролећне равнодневнице, по-
сле пуног месеца и у недељни 
дан, она је очигледно имала у 
виду да се васкрсење слави у 
време у које се и десило.

Ето како је православнима 
„упала секира у мед“ па до-
чекују две Нове године.

М. Симић

Милутин Миланковић

Мајански календар
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Х
уманитарна представа у 
организацији Дино Клу-
ба Златибор „Као Сека 
Мразица и Бата Мраз“ 
премијерно је изведена 

на позорници овдашњег Култур-
ног центра. Представа је комедија 
које води публику кроз авантуре 
и анегдоте Сека Мразице, Бата 
Мраза и њихове дружине са Се-
верног пола, сада прилагођена не 
само најмлађима, већ и породи-
ци, а за текст и сценографију по-
бринула се Славица Марић. 

– Од оснивања, Дино парк се 
бавио хуманитарним радом и 
током пет година организова-
но више од сто наменских ак-
ција, а на све, то сваке године 
организује низ манифестација у 
парку – изјавила је Славица Ма-
рић, ауторка. – А круна тих ма-
нифестација је и ова позориш-
на представа. Иначе, чланови 
Дино Клуба су деца узраста од 6. 
до 12. година која вредно раде са 
нама, па је и назив представе – 
„Као Сека Мразица и Бата Мраз“ 
– њихово злодело.              

У представи је  учествовало 16 
ученика школе „Димитрије Ту-
цовић“ са Златибора и из Чајети-
не који су и чланови Дино Клу-
ба, а публици су се преставили 
кроз велику и малу групу али 
и   улоге, добре виле, омиљеног 
ирваса, гласа разума Бата Мра-
за и Сека Мразице, стилисткиње, 
најбоље другарице   Сека Мра-
зице, али и мајке, сестре и ком-

шинице Бата Мраза. На питање 
које су њихове улоге и задаци у 
представи, малишани одгова-
рају, “ Моја улога у престави је 
комшиница Бата Мраза, а ја сам 
другарица Сека Мразице. Моја 
улога је добра вила и мој зада-
так је да помажем Сека Мрази-
ци и да је усмеравам шта и како 
треба да ради”.                     

Сва новчана средства која 

буду прикупљена овом предста-
вом намењена су за набавку но-
вогодишњих пакетића дечијим 
болницама у Србији , деци која 
бију своју најтежу животну бит-
ку - “За јунаке нашег доба”. Сле-
деће место које ће посетити чла-
нови Дино Клуба Златибор са 
представом “Као Сека Мразица 
и Бата Мраз” је Врњачка Бања.            

Сања Глишовић  

ПРЕМИЈЕРА ПРЕДСТАВЕ „КАО СЕКА МРАЗИЦА И БАТА МРАЗ“

Дечји празник за одрасле 

У сали Културног центра Златибор премијерно је изведена дечија представа  
иза које се скрива племенита порука. Реприза се очекује – догодине                    
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ДЕДА МРАЗ У „ЗРАЧКУ“

Овај, и још 364 дана

К
орисницима Услуге Дневног боравка 
за децу са сметњама у развоју „Зра-
чак“ у Чајетини традиционално су 
уручени новогодишњи пакетићи. 
Ове године поклони су били слатки-

ша, одеће и обуће, а корисницима је уручен 
и ваучер за спортску радњу у вредности од 
50.000 динара. Након занимљивог програма 
уследило је дружење са Деда Мразом и по-
дела пакетића.                

Поводом наступајућих новогодишњих 
празника у Дневном боравку за децу са 
сметњама у развоју подељено је двадесет 
пакетића. Поред свакодневних забавних и 
едукативних активности, кориснике „Зрач-
ка“ посебно су обрадовали поклони и праз-
нично весеље које је за њих организовано.            

– Новогодишње приредбе у „Зрачку“ је део 
традиције, а на њима наши корисници по-
кажу оно што су научили у току године, ис-
користимо прилику да се захвалимо и да се 
дружимо са свим људима добре воље који 
су нам помогли током ове године – рекла је 
Марина Кутлешић, координатор Дневног бо-
равка „Зрачак“.   

Поклони од срца
Празнични поклони су одабрани пажљи-

во и од срца, а обезбеђени су захваљујући 
донацијама „Црвеног крста“, све у сарадњи 
са општином Чајетина, Удружења „Вијогор“ 
и Дино парком. Захвалност из Дневног бо-
равка упућена је и бившем ђаку ОШ „Дими-
тријеТуцовић“, који је на жиро рачун ове ус-
танове уплатио 100.000 динара... уз жељу да 
остане анониман.                

– „Црвени крст“ је нам донирао нового-
дишње пакетиће али послала бих једну по-
руку свима – да не буде само Нова година 
период када ћемо се сетити деце и када ћемо 
доћи овде да са њима поделимо лепе тре-
нутке, већ да постоје још 364 дана у години 
кад можемо да дођемо и с њима проведемо 
бар пола сата у дружењу без икаквих покло-
на, јер њима наша пажња у сваком моменту 
пуно значи – рекла је Сања Милосављевић 
из „Црвеног крста“ Чајетине.       

– Радујемо се што смо и ове године при-

купили значајна средства и што можемо да 
обиђемо низ оваквих установа или дечјих 
болница – додаје Славица Марић, ПР „Дино 
парка“ Златибор. – У „Зрачку“ је увек пози-
тивна енергија што нам бар наредних неко-
лико дана даје додатну мотивацију.  

Млади за младе
– Омладинско удружење „Вијогор“ уз по-

моћ општине, а у сарадњи са координатори-
ма Дневног боравка обезбедило је новчана 
средства или ваучере за куповину неопход-
них реквизита, обуће и одеће која је потреб-
на корисницима за предстојећу зиму –  каже 
Момчило Михајловић, председник ОУ „Вијо-
гор“.             

Ово омладинскоудружење мислило је и на 
децу која нису корисници услуга „Зрачка“, 
и део средстава уплатили породици Чубрак 
којој је помоћ преко потребна.              

– Наше удружење је део новца  ове годи-
не издвојило као помоћ породици Чубрак из 
Љубиша. То је породица која нема примања, 
има петоро деце од којих најмлађе болује од 
леукемије и налази се на лечењу у Униве-
ритетској клиници у Тиршовој, у Београду. 
Овим путем апелујем да сви који могу учи-
не исто.             

Свечаност су употпунили родитељи ко-
рисника услуга „Зрачка“, дечји хор ОШ „Ди-
митријеТуцовић“, млади литерарци и мно-
ги други. Након успешно изведене приредбе 
уследило је дељење пакетића деци и млади-
ма са сметњама у развоју и обавезно фото-
графисање са Деда Мразом, а гости су доби-
ли поклоне у виду слаткиша.  

Марина Кутлешић

Сања Милосављевић 
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Дино парк једини не само у Србији него и 
у региону, традиционално и ове године 
организује новогодишње дружење и дочек 
Нове године са најмлађим посетиоцима  
31. децембра тачно у подне

У акцији 
„Посади свој 

хлад“ подељене 
саднице белог 

јасена

Јесења акција „Посади свој хлад“ која се организује 
на нивоу Србије, спроведена је у општини Чајетина 
уз подршку КЈП „Златибор“ Чајетина које је у оквиру 

акције добило сто садница белог јасена које су одмах 
подељене суграђанима. А уз њих, правила и информа-
ције како да засаде ову биљку и како да се убудуће брину 
о њој. Одређени број садница ће бити прослеђен шко-
лама и вртићима на територији општине како би се и 
најмлађи суграђани едуковали о важности пошумља-
вања.                

– Бели јасен је дрво које расте до 40 метара у виси-
ну, а има богату крошњу пречника од 10 до 15 метара 
– рекла је Драгана Росић, ПР менаџер КЈП „Златибор“. 
– Реч је о биљци која збиља прави леп хлад. Може се 
садити у дрворедима, и појединачно, у парковима, 
или на неким другим локацијама. Многи се вероват-

но питају да ли је ово право време за садњу, с обзиром 
да је код нас увелико снег, али како су колеге из Зеле-
нила поменуле ово је право време. Упркос снегу, тем-
пературе нису ниске и земља није смрзла. Потребно је 
само уклонити снег и ископати довољно велику рупу 
да корен биљке лепо налегне, затрпа, утаба се земља 
око саме биљке и то би био читав поступак. Оно што 
је још важно јесте да се поставе један до два „анкера“ 
да би биљка била причвршћена и заштићена од ве-
тра и снега. Оно што бих напоменула је да је ово јед-
на у низу акција у коју је комунално јавно предузеће 
укључено, а које у делокругу свог рада води рачуна 
и о садњи и одржавању биљака на простору читавог 
подручја општине. Користим прилику да кажем да је 
ово заиста лепа акција и да захвалим организатори-
ма, Зеленом развојном центру као и свим друштвено 
одговорним компанијама које су показале леп гест и 
донирале све ове младице.               

Саднице су дар компанија које следе примере 
друштвене одговорности и које на овако желе да по-
могну стварању бољих животних услова грађана. Прет-
ходна акција у општини Чајетина спроведена је у про-
лећном периоду.  

НОВОГОДИШЊИ И БОЖИЋНИ ПРОГРАМ У ДИНО ПАРКУ

Диносауруси  
не спавају      

Дино парк поред многобројних радионица, представа и хуманитарних ак-
ција које активно спроводи током целе године, организује и неизоставан 
дочек Нове године за најмлађе. Новогодишњи програм почиње тачно у по-

дне у ресторану, а осмишљен је и прилагођен тако да деци пажња буде умерена 
на сва организована дешавања, почев од аниматора, дружења с Деда Мразом, 
баба Мразицом и доделом пакетића, а традиционално ће сви „угасити“ 2021. 
годину и помислити жељу за целу планету.             

– За сада је пријављен велики број деце, јер на Златибору ће бити како до-
маћих туриста, тако и гостију из иностранства – рекла је Славица Марић, ПР 
„Дино Парка“. – Имамо резервације из Босне и Херцеговине, Црне Горе, Македо-
није, из Беча и Швајцарске... Биће то лепа дружина деце која ће се код нас окупи-
ти, наравно уз све мере предострожности због пандемисјке претње и ситуације.                    

У парку је припремљено мноштво зимских догађаја како би деци било ин-
тересантније: од првог до седмог јануара одржаваће се самосталне дечије ра-
дионице од два до три сата уз потписану сагласност родитеља, а за Божић биће 
припремљена права божићна трпеза под назвом „Породично јутро“ које је већ 
сада привукло велику пажњу, и код гостију, и код мештана Златибора.              Сла-
вица се надовезала и детаљно објаснила програм у току празника:             

– Што се тиче активности од 1. до 7, имаћемо дечије радионице, а родитељи 
ће моћи први пут да оставе своје дете у Дино парку, наравно уз потписану са-
гласности. Радионице ће трајати од два до три сата, направљена је лепа ком-
бинација: сат напољу на активностима, а онда рад у радионицама, заправо то 
ће бити маштовите радионице на разне теме. А најавила бих и за  Божић, када 
ћемо организовати Породично јутро, а деца се већ пријављују јер  ће им и Бо-
жић Бата донети пакетиће. Биће то једна права свечана трпеза како наша вера 
и традиција изискују.           

За време празника Дино парк ће радити свакодвено од 10. до 16. часова, а за 
све љубитеље, парк је припремио и попусте на породичне посете, док ће купо-
вином две породичне улазнице трећа бити – поклон свих запослених у овом 
забавишту за децу и одрасле.  
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П
о свему несвакидашњи 
„јеловник“ на златибор-
ској трпези објаснила је 
Ангелина Јевтовић, јед-
на од оснивача овог уд-

ружења:
– Желели смо да пред Нову 

годину обрадујемо суграђане и 
да заједно са Туристичком орга-
низацијом поклонимо друкчији 
програм и ову представу у којој 
су заправо представљене актив-
ности нашег удружења. Кроз 

„Женске разговоре“, које је при-
премио Театар „Инат“ у драм-
ском делу програма, и уз Поп 
хор „Глас“ задужен за музички 
део, хтели смо да изведемо ко-
лаж који ће изазвати радост и 
смех публике... али и код нас који 
смо део тога.                 

Девет глумаца и четрдесетак 
чланова хора загрејали су злати-
борско зимско вече одабраним 
деловима „Женских разговора“ 
маестра писане речи Душка Ра-

довића, уз популарне песме стра-
них и наших аутора.                 

– Ми смо ове године новитет 
при Удружењу – рекла је Марија 
Лазић, диригент Хора. – Велико 
ми је задовољство што сам поз-
вана од оснивача „Пркоса“ да бу-
дем део тима. Ми постојимо све-
га два месеца, али се надам да 
се то неће чути у вечерашњем 
наступу. Ови људи су аматери и 
почели смо да се дружимо пре 
два месеца, али они су толи-

ко мотивисани да смо за крат-
ко време успели много тога да 
спремимо.                   

Из хора „Глас“ позвали су о ис-
том трошку све заинтересоване 
да им се придруже. Аудиција је, 
кажу, још отворена, а детаљи о 
томе могу се сазнати на Фејсбук 
и Инстаграм профилу Хора.                

А што се тиче премијерне ве-
чери, било је изузетно забавно, са 
честим и бурним аплаузима за-
довољне публике.     

10. МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА

Празник традиције и пријатељства
Отварајући десети фестивал, председник Општине, Милан Стама-

товић је рекао:           
– Ви сте људи који бришу границе, који бришу баријере и неизмерно 

смо вам за то захвални. Ширите оно што је најважније, а то је добар 
дух, и ја бих вас замолио да тај дух који носите и дружење које доно-
сите пренесете на млађе генерације.               

Многа културноумет-
ничка друштва су више 
пута учествовала на 
овом фестивалу који ор-
ганизује наше Удружења 
за неговање народне 
традиције не кријући 
задовољство због гос-
топримства домаћина и 
пред лепотама планине 
Златибор.                      

– Збиља је тако – по-
тврдио је  Жељко Ћујић 
из требињског КУД „Алат“ – Задовољство је учествовати на фестива-
лима које организује наше братско друштво са Златибора. Ово нам је 
тек трећи пут да учествујемо на њиховој смотри ветерана, а сваки пут 
се све више радујемо доласку. Одушевљени смо како то раде и свим 
програмима које организују. Наше друштво броји око 350 чланова 
тренутно, а најчешће представљамо игре из Херцеговине јер су наше, 
изворне. Златибор, иначе, обилазимо и мимо овог дешавања, али кад 

дођемо на фестивал искористимо прилику и да мало уживамо у иди-
ли коју нам приреди снег.                      

Мирко Борјановић из КУД „Коловит“ из Градишке похвалио се да 
су они учесници на фестивалу од његовог оснивања.                    

– Овај пут представљамо се кореографијом игара с Косова и Мето-
хије, из Гњилана, а реч је о новој обради која је урађена за ветеране. 

Драго нам је што поново 
имамо прилику да посе-
тимо Златибор и уживамо 
у свим чарима које пру-
жа, а посебно што нас је 
и ове године дочекао снег.                       

Ивана Цветковић, 
члан Удружења грађана 
„Ера“ из Ужица каже да 
они већ годинама учест-
вује на овом „дешавању“ 
и да им је то безмерно 
уживање.                        

– Овога пута смо приметили да организатори, наши дивни прија-
тељи, из године у годину дају све од себе да организацију подигну, 
али и сачувају на највишем нивоу, а оно што посебно радује је њихова 
добра енергија коју искусни фолклорци деле међусобно, и на самом 
наступу, и током дружења после тога.                   

Домаћини нису скривали задовољство одзивом учесника, а публи-
ци су се овог пута представили Играма из оклине Београда.     

ПРЕДПРАЗНИЧНИ КОЛАЖ У КЦ ЗЛАТИБОР                   

Необичан новогодишњи поклон
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БИБЛИОТЕКА „ЉУБИША Р. ЂЕНИЋ“, ТРАДИЦИЈA ДУЖA ОД СТО ГОДИНА 

Најстарија културна установа 
Златне планине

В
еродостојни подаци о ос-
нивању прве златибор-
ске књижнице и чита-
онице појавили су се у 
листу „Вечерње новости“ 

1904. године, када су објављена и 
њена правила. У члану 1. прави-
ла прописано је да то читалиште 
носи име Златиборска читаони-
ца, са седиштем у Чајетини. Циљ 
читаонице је да набавком књи-
га, новина и других политичких, 
економских и књижевних списа 
унесе шира знања међу Злати-
борце (члан 2. речених правила). 
Чланови читаонице  могли су 
постати српски грађани који су 
имали грађанска права, и стран-
ци „који се као такви сматрају“. 
Правилима Златиборске читао-
нице била су предвиђена и сред-
ства за набавку књига, новина и 
других списа као што су улози ре-
довних и помажућих чланова, и 
прилози добротвора, као и – „при-
ређивање забава и сјела у корист 
читаоничке касе“.                 

Мисија Библиотеке данас је да 
у овом времену тренутних вред-
ности, пролазних осећаја, медијс-
ког кича и неукуса промовише 
писменост и негује културу чи-
тања и доживотног учења, поди-
жући свест не само о локалном, 
већ и националном културном 
наслеђу. На тај начин Библиоте-
ка је постала културни идентитет 
вароши, својеврсни центар где се 
не прави разлика међу облицима 
културног испољавања.  

Обележја године за нама
Протекла година за Библи-

отеку „Љубиша Р. Ђенић“  била 
је садржајна и успешна.  Ради-
ли смо по усвојеном Програму 
и остварили готово све што је 
предвиђено. За успешно оства-
рење планова заслужни су најпре 
Скупштина Општине Чајетина 

као оснивач и финансијер, добра 
организација и тимски рад свих 
запослених у Библиотеци.           

Када је реч о основној делат-
ности – дакле о прикупљању, чу-
вању и дистрибуцији књиге, Биб-
лиотека је током  2021. године 
била успешнија него претходне. 
Књиге су набављане средстви-
ма из буџета, откупом минис-
тарства за културу као и покло-

нима. Ове године почаствовани 
смо једним изузетним гестом на-
шег драгог пријатеља и сарадни-
ка Александра Стаматовића, пр-
вака опере Народног позоришта 
у Београду, изузетног уметника 
раскошног гласа, кога смо могли 
да чујемо и да видимо у операма 
„Тоска“, „Аида“, „Боеми“ „Евгеније 
Оњегин“, „Кавалерија Рустикана“, 
„Кармен“, „Риголето“ и многим 
другим. Он је нашој Библиотеци 
пуна срца поклонио комплет-
ну породичну библиотеку која 
је бројала 2.000 књига. Тај легат 
носиће име његове мајке Љиља-
не Стаматовић. За нас је овај дар 
од изузетног значаја због култур-
не, научне и историјске вредно-
сти, али и угледа породице која 
је библиотеку формирала и по-
седовала. Ова заоставштина на-
мењена библиотеци, надасве ће 

бити и брижни чувар потисну-
тих или заборављених вредно-
сти и обичаја.            

Важан део рада наше установе 
су програмске делатности, а ми 
смо се потрудили да обезбедимо 
богат, разноврстан и квалитетан 
културни живот у нашој варо-
ши и да негујемо тај префињени 
грађански укус који поседује сва 
наша публика. У лањском Кален-

дару културних дешавања биле 
су бројне манифестације које су 
изазвале велику пажњу наших 
читалаца:      Пројекат „Facebook 
book“,  Радионица поводом Дана 
жена (у сарадњи са ПУ „Радост“), 
изложба „Књига, јесен и ја на 
Златибору“ у Галерији културног 
центра Златибор,  изложба „Еро-
тика у сивом и белом“ Иштвана 
Фуска (у сарадњи са Туристич-
ком организацијом Златибор и 
асоцијацијом Српски Арт центар 
Нови Сад), која је такође приређе-
на у Галерији културног центра, 
изложба „Са Божом од београд-
ског видиковца до Златибора“ (са 
ТО и Удружењем Ужичана у Бе-
ограду),      сећање на Димитрија 
Туцовића које је представљено 
документарним филмом Снежа-
не Ђенић,  Тринаести конкурс за 
афористичара године, Четврти 

фестивал пољског цвећа, семи-
нар мреже „Библиотеке нашег 
окружења“  под називом „Обли-
ци и методи дигиталних кому-
никација (2) – друштвене мре-
же и Гуглу чионица“, изложба 
„Пејзажи Србије“ Ђорђа Станића 
поводом Дана Библиотеке,    из-
ложба „Армијски ђенерал Кр-
ста Смиљанић“ Снежане Ђенић у 
Културном центру Мионица, про-
моција књиге „Опленачка берба“ 
Игора Петровића (у сарадњи са 
ТО) у библиотеци, затим мани-
фестација „Летњи улични ерски 
кабаре“ (програм на отвореном у 
сарадњи с ТО) у Чајетини и Зла-
тибору, изложба „Прота Радосав 
Симић, српски духовник, неимар 
и добротвор“ аутора Снежане Ђе-
нић и Босе Росић (у сарадњи с 
Храмом Преображења Господњег) 
у Галерији Културног центра, про-
моција књига „Што ми слику не 
остави ђедо“ и „Сећања дуга при-
че кратке“ аутора Милосава Ради-
братовића у Рожанству, предста-
вљање књиге „Сломљена крила 
Златибора“ аутора Дејана Ђерића 
(са Историјским архивом Ужице) 
у Порти цркве Светих апостола 
Петра и Павла у Сирогојну, триби-
на „Национална идеја Срба Војво-
дине и присаједињење Краљеви-
ни Србији 1918. године“ аутора и 
предавача Саше Марковића, про-
моција књиге „Пут у светлост“ 
Душана Старчевића у Градској 
галерији Ужице, песничко вече 
„Сећање на Ћупа“, сусрет учени-
ка из Кнића и Чајетине и пред-
стављање фестивала „Добричи-
но праскозорје“ који се одржава у 
Коњуши код Кнића, програм по-
водом учлањења првака у Библи-
отеку, Радионица „Илустрација 
омиљене књиге или књиже-
вног лика“ такође у библиотеци 
на Златибору, промоција књи-
ге „Мењај свет“, ауторке Ленке 

Култура је један од кључних темеља сваког озбиљног друштва, а може се дефинисати као укупно 
људско стваралаштво, материјално и духовно, чији је основни смисао одржавање, продужење  
и напредак друштва. У том смислу посебну улогу у нашој заједници има Библиотека „Љубиша  
Р. Ђенић“, прва установа културе и центар креирања културног живота златиборског краја



29ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ 

УМЕСТО ЧЕСТИТКЕ ПРЕДШКОЛСКЕ  
УСТАНОВЕ „РАДОСТ“   

Снови који се 
остварују

П
У „Радост“ је у протеклој 
години радила интен-
зивно на увођењу нових 
предшколских програ-
ма, као и реализацији 

нових инвестиционих пројека-
та. Поред промене васпитно-об-
разовне праксе, подразумевало 
се константно улагање у проме-
ну простора и средине за учење, 
па је било неопходно много фи-
нансијских улагања које смо, 
захваљујући подршци оснива-
ча, успешно реализовали. Поред 
тога, важно је нагласити да смо 
у сарадњи са Фондацијом Новак 
Ђоковић успели да реализуjемо 
пројекат отварања нових капа-
цитета у Љубишу, где је у мају 
отворен нови вртић „Љубивоје 
Ршумовић“, а свечарску атмос-
феру употпунили Новак и Јеле-
на Ђоковић, Маја Кремић са са-
радницима Фондације, Љубивоје 
Ршумовић и  председник општи-
не Милан Стаматовић и његови 

сарадници. Племенити фонд је у 
адаптацију и опремање просто-
ра уложила 10 милиона динара, 
а општина Чајетина обезбедила 
додатна 3,5 милиона. У вртићу 
борави 20 малишана предшкол-
ског узраста, а то је био и остао 
велики подухват.         

За предстојећу годину важно 
је нагласити велику инвестицију 
за реконструкцију и доградњу 
објекта ПУ „Нарцис“ на Златибо-
ру. Анализом потреба родитеља, 
предшколских установа и ло-
калне заједнице утврђено је да 
је неопходно инвестирати у нове 
капацитете, на основу чега смо 
добили сагласност оснивача, па 
ће у 2022. години за ту намену 
општина уложити 102 милиона 
динара. С овим капацитети-
ма добићемо репрезентативан 
објекат који ће пружити боље 
услове за боравак деце и реали-
зацију предвиђених предшкол-
ских програма.   

Смиљанић, сусрет дечијег писца 
Тода Николетића с ученицима 
ОШ „Димитрије Туцовић“ и ОШ 
„Сава Јовановић Сирогојно“, ради-
оница „Новембарски експонати“ 
у Иновативном центру на Злати-
бору, изложба дечијих радова са 
радионица „Илустрација књиге“ и 
„Новембарски експонати“ у гале-
рији Културног центра, радиони-
ца „С децом око света“, почетна 
станица Италија, па с истом том 
радионицом у Шпанији, Францу-
ској Кини, Русији... Изложба „Чу-
десни Андрић“ поводом 60 годи-
на од добијања Нобелове награде, 
затим семинар „Садржаји културе 
и нематеријална културна добра 
у функцији културног туризма“...  

Библиотека има богату и оз-
биљну издавачку делатност па је 
издала и низ монографских пуб-
ликација одобрених од Савета за 
издавачку делатност Библиотеке 
а дају значајан допринос укуп-

ној издавачкој делатности Запад-
не Србије.  У издању Библиотеке, 
током 2021. године објављено 
је чак седам књига:   “Трнава 
на Златибору“ Милосава Обра-
довића и Данила Станојевића, 
„  Емпатијска егзалтација – по-
етска и прозна: о поетском делу 
Мирјане Ранковић Луковић“ Ми-
лована Гочманца,   “Године стра-
дања и бола“ аутора Милисава 
Ђенића,      “Пут у светлост“ Ду-
шана Старчевића,  “Сећања дуга 
приче кратке“ Милосава Ради-
братовића,     “Мењај свет“ Ленке 
Смиљанић, „Снежана Ковачевић 
– тихи мајстор великог умећа“ 
коју је приредио Зоран Јеремић. 

Отети од заборава
У плану је и издавање капи-

талног дела које се односи на 
Балканске и Први светски рат. У 
седмогодишњим ратовима за ос-

лобођење и уједињење од 1912-
1918. године, ослобађајући своју 
покорену браћу и бранећи отаџ-
бину 2.500 златиборских јунака 
изгубило је животе код   Кума-
нова, Бакарног гувна, Битоља, 
Брегалнице, Рожња, Мачковог 
камена, Врачег брда и Кајмакча-
лана, остали су у мрзлом албан-
ском беспућу, потонули у пла-
вим гробницама или издахнули 
на ужареном тлу Африке и број-
ним заробљеничким логорима. 
Из архивских списа, са спомен 
чесми, крајпуташа и надгроб-
ника, као и из прича њихових 
потомака и ратних другова са-
купљано је име по име и дошло 
се до броја од 2.500 ратника чији 
су земни остаци расути по Евро-
пи и Африци.

Библиотека „Љубиша Р. Ђе-
нић“ започела је пројекат ис-
траживања српских војничких 
гробаља на територији Северне 

Македоније и Грчке, пописивања 
палих ратника Златиборског сре-
за и евидентирања локација на 
којима су сахрањени. Прва фаза 
подразумева истраживање че-
тири српска гробља у Грчкој, а 
то су Зејтинлик, Вертекоп, Видо 
и Агиос Матеос, и Кајмакчалан 
у Северној Македонији. У ту свр-
ху образован је тим сарадника 
на пројекту, стручних лица која 
се баве овом тематиком и који 
могу да помогну да се на најбољи 
могући начин дође до комплет-
них спискова како би се и тако 
одала пошта овим херојима који 
положише животе за слободу 
отаџбине и за понос и част свог 
народа. Сматрамо да ће резулта-
ти овог пројекта и објављивање 
речених спискова представљати 
ваљан прилог проучавању локал-
не и опште историје.     

Снежана Ђенић  

У сарадњи са Фондацијом Новак Ђоковић реализoвали  
смо пројекат отварања нових капацитета у Љубишу
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Изложба слика Иване Кнежевић
Ликовна уметница и дизајнер Ивана Кне-

жевић је у Галерији Културног центра 
Златибор први пут представила своје радо-
ве у понедељак 6. децембра. Међу изложе-
ним сликама представљене су две колекције 
– „Кроз прелом“, и друга под на-
зивом „Милси“. Представљене 
су слике мањег формата, а уз 
две минијатуре осликане на 
обрађеном стаклу. Намећу ути-
сак радости, оне дечје, искрене, 
која је приказана кроз раско-
шан колорит и текстуру. Пејзаж 
је њено основно полазиште, по-
кушај разумевања природе у 
себи својстеном стилу, а ова ко-
лекција у мотивима има и ап-
страктних прича, симболичких 
приказа.               

– Ја сам наставница ликовне културе, а 
последњих година у мом раду превагнуо је 
тај дечји нешто блажи, интересантнији и ве-
селији колорит – рекла је уметница. – Сли-
ке у тамнијим рамовима су старије, док су 

новије у белим, и представљају ток разраде 
сличне теме. Веома ми је битан фидбек пуб-
лике, јер она, гледајући моје слике, прво за-
пази позитивну енергију, а то ми је и жеља, 
јер слике су мој лични одраз. Ова изложба 

је, надам се, набој позитивне енергије и дру-
жељубивости.             

Своје уметничке способности изражава 
кроз посебне технике зидног сликарства, ос-
ликавањем стакала или текстила, а све то 

уз помоћ различитих материјала које по-
том преставља кроз мањи или већи формат.              

– Слике које су овде изложене рађене су 
углавном на платну и дрвету, понеке и на 
папиру, а најинтересантније је што комби-

нујем метал и клирит и тако из 
дводимензионалне перспективе 
улазим у тродимензионалну, и 
тако из равни прелазим пут до 
мале скулптуре – каже уметни-
ца Ивана Кнежевић. – Две ми-
нијатуре које су ми остале из 
предходне серије први пут изла-
жем на Златибору јер сам хтела 
да прикажем цео опус свог рада.               

Ивана Кнежевић је оснивач 
удружења „Креативна јазбина“, 
а једана је и од оснивача Удру-
жења неговатеља научног и кре-

ативног стваралачког мишљења „Кликера-
ши“. Поставка на Златибору јој је петнаеста 
самостална изложба, последња у овој сезо-
ни, уз више од четрдесет групних изложби 
у земљи и иностранству.  

Ивана Кнежевић

АНДРИЋ НА ЗЛАТИБОРУ

Шест деценија 
Нобеловог 
признања

И
зложба   „Чудесни 
Андрић“ отворена је 
у просторијама биб-
лиотеке „Љубиша Р. 
Ђенић“, a аутори  те 

поставке су библиотекари из 
Ужица Анђа Бјелић, Драгана 
Ристановић   и Илија Смиља-
нић. Ова изложба је први пут 
приказана 2017. године у Народ-
ној библиотеци Ужице, а била 
је посвећена 125. годишњици 
рођења нашег нобеловца.  По-
ставка у библиотеци трајала 
је до краја децембра, а на из-
ложеним паноима је Андрић 
био представљен и као књижев-
ник, и као дипломата, његово 
стваралаштво,  с панорамама 
градова у којима је боравио... уз 
слике и податке из приватног 
живота.              

– Изложба на леп начин де-
таљно приказује живот и рад 

Иве Андрића, његово целокуп-
но књижевно дело са освртом 
на његов рад у дипломатији 
Краљевине Југославије – рекла 
је Љиљана Ракић, библиоте-
карка и коаутор, и обећала: – И 
зложба ће бити отворена током 
децембра, а посетиоци ће имати 
прилику да је виде и да пропра-
те цео животни пут нобеловца 
сваког радног дана у сали биб-
лиотеке „Љубиша Р. Ђенић“.                  

Први гости изложбе били су 
ученици виших разреда ОШ 
„Димитрије Туцовић“, и упозна-
ли се с биографијом, делом и 
најпознатијим приповеткама и 
романима Иве Андрића.              

– Данас, на самом отварању 
изложбе, доћи ће ученици ос-
новне школе у Чајетини који већ 
увелико раде и упознају се са де-
лима Иве Андрића, а овом при-
ликом ће моћи да сазнају и неке 

детаља из бурног живота нобе-
ловца које им нису биле познате 
– рекла је Љиљана Ракић, коау-
тор. – Неке од његових најпозна-
тијих приповедака које се си-
гурно помиње у школи су „Мост 
на Жепи“, „Пут Алије Ђерзеле-
за“, „Аникина времена“, „Жеђ“... 
као и романи „Проклета авлија“, 
„Травничка хроника“, „Госпођи-
ца“, „Омер паша Латас” и, нарав-
но, роман „На Дрини ћуприја“ за 
који је и добио Нобелову награ-
ду за књижевност.               

Идеја за реализацију ове из-
ложбе потекла је од Задужби-
не „Иво Андрић“ из Београда са 
намером да се на данашљи дан 
у свим културним установама 
широм Србије, библиотекама, 
школама, задужбинама, обеле-
жи шест деценија од када је Иво 
Андрић постао лауреат Нобело-
ве награде за књижевност.  



31ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ

издавач
Агенција за издавачку  
делатност и маркетинг  

„Мали Ћира”

Главни и одговорни уредник
Милић Симић

Редакција
Мирјана Ранковић Луковић

Мирослав Весовић
Данка Миловановић

Мирослав Јевремовић 

Штампа
Графос Ужице

Тираж
1.500 примерака

Контакт
064/117-15-99

e-mail: simicmilic@mts.rs

ISSN-2406-2405

Портал „Златиборпрес“ је добио нови изглед. – Под покровитељством Општине одржан је 
концерт Џенана Лончаревића. –  Терени на Златибору били су рекордно попуњени...

У
станова Културни центар 
Чајетина је у 2021. годи-
ну ушла са доста планова 
које је успела да оствари. 
Један од њих био је и пре-

уређење зграде Дома културе која 
је подразумевала дигитализацију 
сале, подизање нивоа седишта и 
реконструкцију система за грејање, 
што је и завршено. Испуњени су сви 
противпожарни услови предвиђе-
ни пројектом, урађена је нова рас-
вета, а  постављен је и нови систем 
озвучења, и 217 нових седишта, а 
преостало је да се ових дана наба-
ви пројектор како би се комплетира-
ла дигитализација. Вредност радова 
износи око 13 милиона динара, од 

чега је Филмски центар Србије по-
могао реализацију радова и израду 
пројектне документације у износу 
од 1,6 милиона динара, док је оста-
так средстава финансиран из буџета 
општине Чајетина.           

Иначе, пре почетка реконструк-
ције у Дому културе је и ове године 
одржано низ манифестација, пред-
става и изложби.    

И наше, и светско
– Фестивал „Деца међу нарциси-

ма“, 29. по реду, са традицијом дос-
тојном дивљења, ове године је до-
чекао писце Горана Новакова, Тода 
Николетића и Мирјану Ранковић Лу-
ковић, а гост изненађења је био по-
знати глумац Драган Јовановић, док 
су Леонтина Вукомановић и Тијана 
Дапчевић биле задужене за музички 
део програма – каже Никола Смиља-

нић, директор Установе. – Фестивал 
је био међународног карактера, јер 
стигло је око 900 радова из разних 
крајева Србије, Македоније, Црне 
Горе, Републике Српске, Немачке... 
У Дому културе гостовале су ове го-
дине, између осталих, и Тања Бош-
ковић и Рада Ђуричин, а одржана је 
изложба слика са прошлогодишње 
Ликовне колоније „Трнава – Влади-
мир Митровић“. Овогодишњи сусрет 
сликара у Трнави био је мањеег оби-
ма због епидемиолошке ситуације. 
Дела с ове колоније публика ће има-
ти прилику да види већ почетком 
2022. године.               

И у години за нама Културни цен-
тар Чајетина је био важна подршка 

манифестацијама које су одржа-
не током лета у нашој општини, а 
заједно са МЗ Чајетина под покро-
витељством Општине током лета је 
у овдашњем парку одржан концерт 
Џенана Лончаревића што је био ис-
корак у дешавањима насељеног 
места Чајетина, што су препознале 
и поздравиле све генерације суг-
рађана.

Ове године је и портал „Злати-
борпрес“ добио нови изглед. Са око 
17.000 текстова и видео записа, што 
чини импозантну архиву забеле-
жених дешавања у општини Чаје-
тина у свим  сферама у последњих 
десет година, овај портал постао је 
извор информација за историчаре, 
писце, заљубљенике у спорт, културу 
или природу. Овим потезом, и отва-
рањем инстаграм налога поред по-
стојећег фејсбук профила, станов-

ници Чајетине и гости Златибора 
су добили бољи увид у дешавања 
на подручју ове општине као и ви-
дљивост на јутубу.

Спорт је део опште културе
– Што се тиче спорта, у спортској 

дворани у Чајетини постављени су 
нови семафор и клупе за резервне 
играче, а извршена је и замена пар-
кета – напомиње Смиљанић. – У овој 
дворани, у самом срцу Чајетине, одр-
жан је Кошаркашки камп „Алексан-
дар Николић Златибор-баскет“ у 47. 
издању. Кроз посебне кошаркашке 
тренинге је прошло око 200 учесни-
ка из целог света. Такође су одржани 
и турнир јуниорске АБА лиге, као и 

тренинзи учесника АБА 2 лиге. Овде 
се одиграва и Лига будућих шампи-
она почев од октобра 2021, а трајаће 
до марта 2022. године. У Спортској 
дворани одржано је Окружна такми-
чења у одбојци, тренинзи и утакми-
це у кошарци, одбојци, малом фуд-
балу...                 

Терени на Златибору били су ре-
кордно попуњени током летњих при-
према. Након Лиге будућих шампи-
она са више од 800 учесника, и Купа 
пријатељства који је преношен у це-
лом региону, уследила је рекордна 
летња сезона по коришћењу терена 
Културног центра Чајетина, махом 
за припреме фудбалских екипа. На 
теренима Швајцарије тренирало је 
тридесетак клубова и школа фудба-
ла из Србије, али и Црне Горе, Босне 
и Херцеговине, Албаније и Румуније, 
као и млађе селекције. Појачано ко-

ришћење терена захтевало је и јачи 
третман на одржавању. Уз помоћ 
општине Чајетина купљена је ко-
сачица и користила се на теренима 
Лиге 1 у Француској која је омогућила 
потребан квалитет. Ту су такмичарс-
ку сезону играли и фудбалски клубо-
ви „Златибор“ и „Чајетина“. У наредној 
години план је да се на теренима ура-
ди репарација подлоге. Такође, при-
води се крају изградња новог објекта 
са свлачионицама на терену „Швај-
царија“, чиме ће се обезбедити још 
бољи услови спортистима који ко-
ристе ове терене за припреме и оди-
гравање утакмица.

– У наредној години ова установа 
културе и спорта ставиће акценат на 
опремање игралишта у сеоским мес-
ним заједницама општине Чајетина, 
како би се омогућили што бољи усло-
ви за спорт и рекреацију млађој по-
пулацији у овим местима – истакао 
је Никола Смиљанић.   

Поред уобичајених активности на теренима Швајцарије тренирало је 
тридесетак клубова и школа фудбала из земље и иностранства

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧАЈЕТИНА: ГОДИНА ЗА НАМА

Преуређење Дома културе, 
организација манифестација...
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Киша голова и врх Балкана

ФК „Златибор“ играо Суперлигу
Такмичити се против „Партизана“ и „Црвене звез-
де“ је највећи успех српских клубова, а управо то 
је остварио ФК „Златибор“. Наступ у елитном рангу 
„Златиборац“ је завршио са 29 бодова из 38 утак-
мица, што није било довољно за опстанак. Клуб 
је испао из лиге, али неколико играча је добило 
ангажман у Суперлиги (Стефан Вукића и Милан 
Јездимировић).

Златибор домаћин АБА2 балона
Пласман у регионално такмичење кошаркаша 
„Златибора“ прошле сезоне било је и резултатски 
успех, и нови изазов. Клуб и општина Чајетина су и 
у 2021. години препознати као добри партнери и 
организатори, па је и текућа АБА2 сезона отворе-
на турниром у дворани ТРК Златибор.

Ања Илић се пласирала на ЗОИ
Други пут у историји Чајетина ће имати представни-
ка на зимским Олимпијским играма. После Бранке 
Кузељевић и Торина 2006. године, Ања Илић је ост-
варила олимпијску норму на меморијалу „Влади-
мир Шипчић“ који је одржан на Златибору.

КК „Златибор“ поставио рекорд  
са 24 тројке у КЛСу

Након слабијег почетка сезоне, КК „Златибор“ је 
направио неколико добрих промена у играчком 
саставу. Колико је нападачка игра напредовала 
видело се на утакмици против „Металца“ када је 
постављен рекорд лиге Србије са чак 24 убаче-
не тројке.

Одбојкашице изгубиле само једну  
утакмицу на домаћем терену
Одбојкашице „Златибора“ су у 2021. години оди-
грале 11 утакмица на домаћем терену у Првој Б 
лиги, од чега су победиле у 10. 

ФК „Чајетина“ последња примила гол  
у првих пет рангова
У првих пет рангова српског фудбала последњи 
тим који је примио гол од почетка сезоне је ФК 
„Чајетина“. 

На Златибору током лета одиграно  
више од 150 припремних утакмица
Терени Спортског центра Чајетина и хотела „Пали-
сад“ и минулог лета су по традицији били база за 
многе фудбалске клубове, а 2021. година је била 
рекордна по броју утакмица и екипа које су на Зла-
тибору спровеле летње припреме. Преко 150 при-
премних мечева је летос одиграно на Златибору.

Жељко Обрадовић са „Партизаном“
Повратак Жељка Обрадовића на клупу кошарка-
ша „Партизана“ привукао је велику пажњу спорт-
ске јавности. Најтрофејнији европски тренер је цр-
но-бели тим довео на припреме на Златибор, а 
прву тест утакмицу имао је у Чајетини против еки-
пе „Златибора“.

КМФ „Златибор“ угостио  
„Лозницу“ у Купу

Клуб малог фудбала „Златибор“ је у тренутно 
најуспешнијој сезони од оснивања, а добра јесен 
је крунисана футсал спектаклом у Чајетини. У Купу 
Западне Србије „Златибор“ је одмерио снаге са 
„Лозницом“. Иако је поражен са 6:3, оставио је 
веома добар утисак.

АСУ „Златибор“ први пут  
домаћин брдске трке
Аутомобилско спортско удружење „Златибор“ не-
колико сезона гради своју репутацију учешћем и 
организацијом такмичњења, а летос је први пут био 
домаћин брдске трке која је најзахтевније ауто-мо-
то надметања.

КК „Златибор“ лидер првенства,  
пласман на КРК
Пласман у четвртфинале АБА2 лиге највећи је ус-
пех за КК „Златибор“ у историји. Екипаје четврти 
пут узастопно играла Суперлигу, и угостила шам-
пиона „Црвену звезду“. Тим је годину завршио на 
првом месту КЛС-а и изборио одлазак на Куп Ра-
дивоја Кораћа.

СК „Звезда“ најбољи у Србији
Смучарски клуб „Звезда“ поново је освојио при-
знање најбољег клуба у Србији и потврдио доми-
нацију из претходних сезона. 

Златибор и Чајетина домаћини Купа 
пријатељства и АБА јуниорског турнира
Терени Спортског центра Чајетина угостили су 
највеће таленте из земаља региона у фудбалу 
и кошарци. Најпре на Купу пријатељства који су 
освојили омладинци „Црвене звезде“, а потом и на 
финалном турниру јуниорске АБА лиге који је при-
пао кошаркашима „Меге“.

ЛБШ на Златибору и у Чајетини
Лига будућих шампиона, фудбалско такмичење за 
најмлађе, завршницу је одржала на Швајцарији. 

Са Златибора на кров Европе
Женска кошаркашка репрезентација Србије поно-
во је имала сјајно лето, са освојеном титулом пр-
вака Европе и полуфиналом Олимпијских игара, 
а на успешан поход кренула је из ТРК Златибор.

Јоксимовић у репрезентацији
Центар „Златибора“ Лазар Јоксимовић летос је 
био члан јуниорске репрезентације Србије на свет-
ском првенству у Летонији.

Финале СИМ на Златибору
Спортске игре младих се неколико година одржа-
вају и на Златибору, а летос је први пут овде одр-
жано цело државно финале за земље региона.

ПК „Торник“ на крову Балкана
Планинарски клуб Торник је и ове године имао 
неколико успешних подухвата, међу којима је ос-
вајање Мусала, највишег врха Балкана (2.925м). 

Међународни трофеј  
за КМФ „Златибор“
Успешну полусезону КМФ „Златибор“ је најавио 
освајањем јаког међународног турнира у Угљеви-
ку. Елан је преточен у другу позицију на табели 
регионалне лиге Запад, а појачан надом за ула-
зак у виши ранг. 

Четири гола Луке Чумића
 Повратак у Прву лигу је за ФК „Златибор“ био 
отрежњење и довео је до промена у играчком ка-
дру. Једно од летошњих појачања био је и млади 
нападач Лука Чумић. Наговештавао је потенцијал 
током јесени, а бљеснуо у последњој утакмици 
када је дао четири гола екипи „Кабела“ у побе-
ди од 7:0.

Одбојкашице иду ка вишем рангу
Сезона је отворена победама у другостепеном купу 
које су донеле пласман у главни жреб и меч против 
суперлигаша. То је додатни мотив да „Златибор“ 
одигра полусезону са само два пораза, па је еки-
па пред вратима  Прве лиге. 
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