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‘’Иза нас је успешна година за општину 
Чајетина, са посебно добрим резултатима 
оствареним у туризму. На све посећенијем 
Златибору пратимо нове трендове и захте-
ве савремених туриста, младих и парова са 
малом децом који су нам најбројнији гости 
(са 70 одсто учешћа у посети), и то је ула-
гање у будућност. Ово што радимо свакако 
има перспективу, јер се данас млади људи 
путем интернета и друштвених мрежа лако 
информишу како се живи у другим деловима 
света, не можете их лагати. Они сами могу 
да спознају да ли у неком делу Србије има 
перспективе и будућности. Зна се да је у др-
жави изражен тренд да многи одлазе у веће 
градове и становништво се концентрише ка 
Београду зато што тамо имају изграђену 
комплетну инфраструкуру. Ако им то пону-
дите негде у унутрашњости, услове као што 
имају у Београду или европским метропола-
ма, можете очекивати да ће и такво подручје 
бити интересантно за улагања, за живот и 
боравак младих. То смо ми успели, инвести-
торе привукли и младе задржали, јер увек 
улажемо у будућност.

Ово су потврдили управо објављени прели-
минарни резултати недавно одржаног пописа, 

где се јасно види да општина Чајетина иде до-
брим путем и не греши у својим активностима. 
Чињеница да се код нас повећава број станов-
ника и број новорођене деце говори да смо на 
правом путу. То и треба да буде задатак сва-
ког председника општине и градоначелника, 
да се бави популационом политиком и ствара 
повољан амбијент за повећање наталитета››.

Овим речима Милан Стаматовић, пред-
седник општине Чајетина, у новогодишњем 
интервјуу за ‹›Златиборске вести›› указује на 
најважније искораке направљене у нашој ло-
калној самоуправи и вредна постигнућа која 
је издвајају у односу на друге општине овог 
дела Србије. С њим смо разговарали о кључ-
ним инвестицијама и инфраструктурним ра-
довима, градњи на Златибору , најважнијим 
пројектима у години пред нама, јубилеју зла-
тиборског туризма …

Шта је код нас по вашем мишљењу обе-
лежило 2022. годину? Које су то инвестиције 
које нас очекују у наредној години, будући 
да је недавно усвојен буџет општине Чаје-
тина који ће и у 2023. бити инвестициони? 

– По важности издвајам капиталне ин-
вестиције, повољан амбијент за инвестито-
ре и улагања у будућност, пројекте значајне 

како за све становнике општине Чајетина 
тако и за бројне госте који долазе, нарав-
но и за Републику Србију. Мишљења сам да 
нема ни среће ни профита за онога ко се 
затвори у локалне оквире, а бави се тури-
змом, услугама. Само ако се те делатности 
посматрају на глобалном нивоу, уз тежњу за 
позиционирање на националној туристич-
кој мапи, могуће је очекивати да се место 
развија, расте и успешно послује. Такво оп-
редељење донело је просперитет Златибо-
ру, где хотелијери који улажу сигурно могу 
очекивати високу попуњеност током године, 
а приватни издаваоци апартмана значајну 
зараду од рентирања.

Велики број ифраструктурних радова ре-
ализован је на Златибору, због чега га људи 
препознају као једно велико градилиште. 
Дошао је тренутак да се инфраструктура 
у потпуности прилагоди новим трендовима 
живљења и повећању капацитета. 

– Прогрес, развој и напредак подразуме-
вају да имате јасну визију, добре стратегије 
развоја, а да бисте то остварили потребан 
је и новац. Наше стратешке планове засни-
вамо на новим пратећим садржајима који 
дају додатну вредност и праве профит. Ако 
тога нема, ако очекујемо да нам неко други 
то уради или треба да се накачимо на репу-
блички буџет, ту нема будућности. На време 
смо схватили да је све на нама: ми смо ти 
који креирамо политику, стварамо нашу бу-
дућност или правимо грешке. Ако знамо да 
управљамо, бринемо о ризицима, ако умемо 
добро да газдујемо финансијама и улажемо у 
оне послове који су интересантни, тражени 
и праве профит, могуће је направити једну 
озбиљну и успешну, да тако кажем, локал-
ну компанију. Управо тако ми овде гледамо 
на наш посао, као на једну компанију која 
мора да послује позитивно. Сва наша јавна 
предузећа послују позитивно и немамо гу-
биташа, све што радимо дало је позитивне 
резултате. А они су такви првенствено због 
улагања у инфраструктуру. То су пројекти 
који захтевају велика одрицања, траже дужи 
временски период реализације, као и дужи 
период повраћаја уложених средстава. Про-
нашли смо, срећом, начин како да уложена 
средства што пре вратимо, да их ставимо 
у функцију и зато улажемо у инфраструк-
туру. Сваку претходну годину обележила 
су наша улагања у замену, реконструкцију, 
унапређење и изградњу нове инфраструкту-
ре, што је видљиво. Понекад су мање при-
метни послови у вези са подземним радо-
вима или радовима у партеру, а у њих се 

Житељима општине Чајетина, свим посетиоцима Златибора и свим грађанима 
Србије желим све најбоље: мир, стабилност, срећу и задовољство уз остварење жеља 
на свим пољима. И да их у свему томе, наравно, служи добро здравље.

НОВОГОДИШЊИ ИНТЕРВЈУ СА МИЛАНОМ СТАМАТОВИЋЕМ, 
ПРЕДСЕДНИКОМ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 

Способни смо  
да најважније 
инвестиције сами 
реализујемо    
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улажу значајна средства. Оно што се налази 
испод земље је као један град и те подзем-
не инсталације представљају једну озбиљну 
инвестицију. Зато на исти начин гледамо на 
подземна и она видљива улагања на повр-
шини. То је битно не само за Златибор, него 
и за целу територију општине Чајетина. Ула-
жемо равномерно, развијамо комплетну те-
риторију општине, у сваком засеоку и свакој 
месној заједници. То је наш основни задатак, 
грађани ово препознају. 

Неретко се дешава да људи који можда и 
нису били на Златибору у јавности негативно 
коментаришу ту изградњу, те објекте. Некад 
с пренаглашеном одбојношћу, периодично 
и препознатљиво. Како бисте то прокомена-
рисали, иако немате потребу да им се пра-
вдате, што и не чините.

 – То је једноставно. Златибора има ко-
лико хоћете, читавих 647 квадратних кило-
метара територије општине Чајетина. Доне-
давно је 1,5 одсто територије општине било 
прекривено грађевинским објектима, а сада 
је то можда и два одсто, што значи да је 
огромна територија практично ненасељена. 
Посао сваког носиоца јавне функције јесте 
да прави добар амбијент, да створи могућ-
ност и шансу да се људи пријатно осећају 
у својој локалној средини. Локалпатриота 
сам по убеђењу и знам да наши мештани 
сада знатно боље живе него пре 20 година 
када смо дошли на власт, када сам ушао у 
ову општину. А инвеститори најбоље знају 
знају где ће да уложе свој новац. Наравно, 
дежурних критичара ће увек бити, а ако им 
смета овај центар Златибора могу да иза-
беру оних 98 одсто ненасељене територије 
ове планине. Нудимо им да се и тамо насе-
ле, али примећујем да се сви концентришу у 
том најнасељенијем делу. Преосталу огромну 
територију заштитили смо концентрисаном 
градњом на малом простору. Захваљујући 
тим улагањима можемо да унапређујемо ин-
фраструктуру, штитимо животну средину, 
улажемо у развој туристичких дестинација 
на целој територији општине, а да притом, 
што је најбитније, нисмо на терету републич-
ком буџету. Ваљда је интерес и обавеза да 
свако заради за себе. Сами функционише-
мо, сами можемо да реализујемо наше нај-
важније инвестиције и то је нешто што нас 
већ годинама издваја од осталих локалних 
самоуправа. 

Шта је оно чему ћемо сведочити у на-
редној години, шта ће се физички видети на 
терену? Завршена је пешачка зона у самом 
центру, а да ли ћемо имати прилику да у на-
редном периоду уживамо у пешачкој зони 
од пијаце до хотела ‘’Торник’’?     

 – Сигурно ће у наредном периоду бити 
видљиве бројне изграђене и реконструиса-
не улице, обилазница око Златибора, спорт-
ски терени који су већ започети. Врло брзо 
ће и наши грађани видети јасне контуре тих 

спортских терена на потезу иза хотела ‘’Тор-
ник’’ све до Рибничког језера. Изградићемо 
нове пешачке и бициклистичке стазе, као 
и одморишта на једној тренутно неуређе-
ној траси цевовода који смо у овој години 
комплетно заменили у дужини од око чети-
ри километра. То су биле старе и дотрајале 
цеви на којима смо имали огромне губитке, 
а заменили смо их квалитетним увозним це-
вима. Све што радимо, радимо по највишим 
стандардима и правилима посла. Тако да ће 
ова пешачка стаза угледати светлост дана на 
пролеће, та променада од хотела ‘’Дунав’’ 
(тј. од пијаце) до хотела ‘’Торник’’, а касније 
се све то наставља према поменутим спорт-
ским теренима ка Рибници. Тај део Златибо-

ра је плански предвиђен за развој спортских 
садржаја и за њега се ради пројекат још јед-
ног језера које ће бити у комерцијалне сврхе, 
на потезу од Постројења за пречишћавање 
отпадних вода према Крсту. Радимо пројект-
ну документацију и за два нова језера, на 
Доброселичкој реци и на реци Катушници, 
то су пројекти који ћемо радити у наред-
ној години. 

Упућени у општинске планове помињу 
и предстојећу градњу голф терена, једног 
мод ерног затвореног стадиона, можда и 
аутодрома...

Тачно је. Крећемо ускоро са пројектом 
голф терена, који је већ у почетној фази ре-
ализације, радићемо га упоредо са пројек-
том комплекса нових спортских игралишта. 
Чим временске прилике дозволе крећемо 
са фазном изградњом отворених и затворе-
них терена. Круна свега биће затворен ста-
дион са 8.000 седишта на потезу стадиона 
‘’Швајцарија’’ где се сада налазе три тере-
на, који ће задовољавати услове одигра-
вања утакмица по европским и стандарди-
ма светске фудбалске организације ФИФА. 
У оквиру комплекса ће се налазити велики 

број комерцијалних простора, а цео проје-
кат ће локална самоуправа сама финанси-
рати. Предвидећемо и моделе јавно-приват-
ног парнерства, јер се показало да улагања 
у спорт на тај начин дају најбоље резулта-
те. Недавно смо били у Белгији и на лицу 
места видели како такви модели позитивно 
функционишу, што ћемо свакако применити 
и код нас. У наредних две до три године 
можемо очекивати долазак бројних европ-
ских екипа на припреме на Златибор. То је 
надоградња и нова позиција Златибора на 
светској спортско-туристичкој мапи. Радимо 
и на пројекту аутомотодрома, који ће се на-
лазити на простору према Оку и Семегњеву. 
Управо се прави идејно решење и припре-

ма локација. Скупе припремне послове на 
терену можемо да урадимо механизацијом 
наших јавних комуналних предузећа и у на-
редној години то брзо и лако да завршимо. 
Свим тим пословима не само да се доприно-
си развоју спорта и спортског туризма, већ 
за развој отварају и туристима приближавају 
до сада мање посећене локације (Добросе-
лица, Семегњево, Рудине). У томе је и један 
од значаја индустријске зоне која је већ за-
живела на потезу од Беле Земље до Шљи-
вовице, чему ће се прикључити села Мачкат 
и Крива Река изградњом новог Агробизнис 
центра који у наредној години креће са ин-
тензивнијим радом.

У јавности сте познати ка човек са ви-
зијом. Некима је раније било чудно када сте 
храбро предвиђали да ће заживети скуп и 
захтеван пројекат златиборске гондоле, а 
ево она је више него оправдала очекивања, 
можда чак и Ваша. Шта нас очекује у бу-
дућности?               

- Пројекти које сам набројао Златибор ће 
уврстити у сам светски врх спортских и ту-
ристичких дестинација, тако да с правом мо-
жемо да очекујемо милион посетилаца наше 

планине на годишњем нивоу. То аутоматски 
подразумева 10 милиона ноћења што је наш 
неки наредни циљ. Златибор касније може 
да очекује и ону платежно богатију клијен-
телу, што ће довести до озбиљнијих при-
хода, а последично и до бољег квалитета 
и стандарда живота наших грађана. Инвес-
титори ће на тај начин осигурати своје ин-
вестиције, своје некретнине и улагања. Не-
коме ће можда бити чудно, али на руку нам 
иде и ова светска економска криза, јер се 
надамо да ће држава врло брзо обезбеди-
ти држављанства руским грађанима који су 
у Србију дошли услед збивања у Украјини 
и већ исказали интересовање да улажу на 
Златибору. Инвеститорима су постављана 
питања зашто граде код нас у тако вели-
ком обиму, али сада се показује да су били 
у праву и да ће имати довољно заинтере-
сованих грађана за куповину и коришћење 
изграђених смештајних капацитета. Нови 
инвеститори и нови становници Златибора 
ће донети нешто ново и ми се управо при-
премамо за то наступајуће време. Отварање 
деонице ауто-пута до Пожеге и дела крака 
ка Вишеграду, као и пуштање аеродрома По-
никве у функцију донеће нам још већи при-
лив туриста којима ће, као и онима из Евро-
пе, долазак знатно бити олакшан.

Наредна година је посебна за општи-
ну Чајетина и Златибор, јубиларна у којој 
се обележава 130 година организованог 
бављења туризмом на територији општине, 
оне коју од рођења никада нисте напуштали 
на дуже време. Какав је Ваш осећај када упо-
редите некадашњи и садашњи Златибор? 

– Рођен сам на овом простору и добро се 
сећам колико се некад тешко живело, како су 
наши људи одлазили одавде тражећи у гра-
довима животне шансе. Али било је нас који 
смо веровали да се то може променити, пра-
вили озбиљне планове да овај крај учинимо 
бољим местом за живот. Требало нам је неких 
15 година да зауставимо те негативне трендо-
ве и кренемо да растемо. То што смо постигли 
говори да је овде сада повољан амбијент, да 
је Златибор пријатно место за живот и бора-
вак, за улагања. За то су се, једним делом, по-
бринули Бог и природа, а другим делом наши 
претходници који су нам поставили темеље и 
усмерили нас. За претходних 130 година оз-
биљног бављења туризмом на Златибору сва-
ко је ставио по једну коцкицу, неко мању, неко 
већу, а тако и ја наравно. Не смемо да занема-
римо раније урађено, могу да похвалим неке 
грандиозне пројекте из претходног периода 
као што су изградња језера у центру Златибо-
ра или језера у Рибници, чију су градњу изнели 
ентузијасти тог времена. Пратећи такве трен-
дове и гледајући у будућност наставили смо 
тим путем и вредне резултате већ остварили. 
Свакако да ме то испуњава посебним осећајем 
задовољства.                                                                                       

 М. Ј.

Добри резултати  
 у туризму
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АРСЕН ЂУРИЋ ЗА „ЗЛАТИБОРСКЕ ВЕСТИ”

Како снови  
постају стварност
Разговор са председником Скупштине општине Чајетина о испуњеним 
очекивањима у претходној, и визијама за наредну годину

Б
уџет општине Чајетина за наред-
ну годину је планиран у износу 
од 3.670.000.000 динара и раз-
војног је карактера, јер је 65 од-
сто предвиђено за инвестицијe, 

а само седам за личне дохотке. Поред 
ових средстава, велики број радова фи-
нансира се средствима инвеститора, па  
ће с тим општински буџет износити око 
пет милијарди динара, колики је отпри-
лике био и ове године.                                

Усвојеним буџетом је планирано 500 
милиона динара за изградњу нових пу-
тева и улица, као и додатних 100 ми-
лиона за њихову реконструкцију и 
одржавање. Планирана су средства за 
наставак изградње водовода Сушичко 
врело и реконструкцију магистралног 
цевовода од Рибнице ка Златибору, као 
и за изградњу секундарних мрежа на 
Златибору, у самој Чајетини и у сеоским 
месним заједницама.    

Оствариви планови
Планирано је и 90 милиона динара 

за улагање у млекару и Агробизнис цен-
тар у Кривој Реци, 35 милиона за из-
градњу рециклажног дворишта на Зла-
тибору у оквиру локалног комуналног 
јавног предузећа, као и за остале инфра-
структурне пројекте, од изградње нових 
спортских терена, до дечијих паркова, 
пешачких стаза и уградње и одржавања 
јавне расвете.                    

 Шта је по Вама, у инвестиционом смислу, 
обележило текућу годину?                        
– Година за нама је била веома успеш-

на када је у питању био прилив средста-
ва и реализација самог буџета, али и када 
је реч о реализацији инвестиција. Ово је 
рекордна година и за путну инфраструк-
туру. Урађено је више од 80 километа-

ра асфалтних путева, и неколико зна-
чајних саобраћајница у самом 

месту Златибор, улица Спортова, Алексе 
Поповића, Проте Симића, Ерска, Нарци-
са, затим путни правци од насеља Кал-
ман ка хотелу „Торник“ и ка Постројењу 
за пречишћавање отпадних вода, део 
обилазнице око Златибора. Ове године 
су завршена четири кружна тока, а управо 
се завршава и онај код хотела „Олимп“, 

који ће значајно растеретити гужве које 
су биле на тој раскрсници. Урађено је и 
око 1.000 нових паркинг места на Злати-
бору, код хотела „Олимп“ и код спортске 
хале, поред хотела „Палисад“, дуж сао-
браћајнице од „Калмана“ према хотелу 
„Торник“, код почетне станице Гондоле, а 
завршава се и паркинг простор код ком-

плекса  „Калман“.              
Ове године је започета реализација и 

завршена прва фаза изградње Сушичких 
врела, постављено је 4.200 метара цеви 
тог новог цевовода, од изворишта до Жи-
гарског виса, а извршена је и набавка 12 
километара цеви и опреме за наставак тог 
водовода до самог Златибора. Завршен је 
и резервоар од 2.000 кубних метара на 
Златибору, замењен је највећи део  магис-
тралног цевовода од Рибнице ка Златибо-
ру, и наредне године очекујемо комплетан 
завршетак радова.          

Поред тога, завршили смо и солар-
ну електрану на крову спортске хале 
Туристичко рекреативног комплекса 
Златибор, а уз комплетно реновирање 
једног спрата тог објекта, уз рекон-
струкцију саме спортске хале, рестора-
на и вешераја. Обављани су радови на 
изградњи управне зграде Голд гондоле 
коју финансира општина и надстрешни-
ци на почетној станици гондоле. Заврше-
на је трим стаза на Караули, игралиште 

Буџет општине Чајетина за наредну годину је 
планиран у износу од 3.670.000.000 динара и 
развојног је карактера, јер је 65 одсто предвиђено за 
инвестицијe, а само седам за личне дохотке

Свим грађанима 
општине Чајетина 
желим да 
честитам Божић 
и Новогодишње 
празнике,да пожелим 
пуно среће, здравља 
и успеха у 2023. 
години, и да буде још 
успешнија и боља од 
претходне
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НОВОГОДИШЊА ПОРУКА  
ЈКП „ВОДОВОД ЗЛАТИБОР“

Велики успеси 
И ове године као и претходних, можемо се похвалити великим ус-

песима. Захваљујући доброј организацији и ажурности наших за-
послених урађене су бројне реконструкције, а у плану је још дос-

та њих. Један од већих пројеката ове године био је успостављање 
новог система водоснабдевања Златибора, Чајетине и околних села, 
сa циљем достављања квалитетније и здравије воде потрошачима. У 
склопу овог пројекта завршена је прва фаза радова на потезу Сушич-
ка врела – Жигалски вис. Због специфичности тла, рад био је знатно 
отежан, али и прилично успешан.

Реконструисан је већи део магистралног вода од Рибнице до ре-
зервоара Караула. Део тог цевовода већ је пуштен у рад, а уштеде су 
видљиве. Пробна експлоатација резервоара Врањевина је у току и ус-
коро очекујемо његово пуштање у рад, након тога можемо наставити 
са ширењем водоводне мреже ка насељима испод резервоара. У току 
је ширење водоводне мреже у сеоским месним заједницама Шљивови-
ца, Даутовац, Мачкат и Крива река. Такође је постављена и нова водо-
водна и канализациона мрежа у Крфској и Ерској улици, док су Улица 
Нарциса и Улица спортова потпуно реконструисане.

Наше екипе су свакодневно на терену и благовремено и брзо реша-
вају непланиране и изненадне тешкоће.

У предстојећи период улазимо спремни за зимско одржавање путе-
ва. Лепо време и мањак падавина, нетипично за ово доба године, не 
остављају простора ни за кратак предах нашим екипама на терену, па 
се свакодневно радови обављају пуним капацитетом.

Свим запосленима, пословним партнерима, пријатељима и мештани-
ма општине Чајетина, желимо срећне предстојеће празнике.

Ваш ЈКП Водовод Златибор

у Улици Николе Алтомановића, затим је 
обновљен  парк у Чајетини, у Шипови-
ку, реконструисан је део Великог парка 
у Чајетини, започета је изградња игра-
лишта у насељу Обудојевица а радови 
ће бити настављени у наредној години.          

Реална очекивања
 Које су то инвестиције чија нас реализа-
ција очекује у 2023. години?       
Настављамо са изградњом обилаз-

нице око Златибора, путних праваца ка 
сеоским месним заједницама, биће завр-
шен пут за Потоке, у плану је проширење 
пута од Мачката до Криве Реке и то у 
пуном профилу. У буџету имамо 500 ми-
лона динара за путну инфраструктуру, а 
део ће финансирати инвеститори. Имамо 
неколико уговорених путних праваца и 
улица који нису завршени у овој години 
а завршаваће се у наредној. Очекујем да 

ће улагање и реализација у путну струк-
туру у 2023. бити на нивоу ове године.                

Наставља се изградња Сушичких 
врела, замена преосталог дела ма-
гистралног водовода од Рибнице ка 
Златибору. Ове године је завршена 
пројектна документација за израду 
комплекса нових фудбалских терена, 
а 2023. ће почети њихова изградња, 
чиме ћемо значајно употпунити нашу 
понуду и могућност да угостимо већи 
број фудбалских екипа. Планирали 
смо 100 милиона динара за израду 
пројектне документације, па наредне 
године очекујем почетак израде до-
кументације за голф терене и аутомо-
тодром.

 На известан начин, 2023. ће бити посеб-
на за општину Чајетина јер се обележа-
ва 130 година организованог туризма на 
Златибору. Какав је осећај поводом тог 
јубилеја?                  
– Кроз улагања општине и уопште 

јавног сектора, трудимо се, и мислим да 
смо у томе успели, да се направи заиста 
позитиван амбијент за привлачења инвес-
титора и можемо се похвалити великим 
бројем оних који своја средства улажу у 
нашу планину. Наравно, општина све то 
прати проширењем капацитета инфра-
структуре, када су у питању водоводна и 
канализациона мрежа, као и путеви. Тај 
процес пратимо и уређењем самог на-
сеља, изградњом паркова, пешачких, би-
циклистичких и излетничких стаза, тако 
да сваке године имамо нешто ново.                

Урађен пројекат пешачке стазе у 
дужини од неких 4,5 километара, од 

почетне до међустанице гондоле, чију 
изградњу почињемо наредне године, 
са укљученим одмориштима и дру-
гим пратећим садржајима. Тако ће по-
сетиоци Златибора моћи да уживају у 
том предивном крајолику и нетакнутој 
природи.

Златибор је успешно задржао своју 
лидерску позицију на туристичкој 
мапи Србије, а наше жеље и амбиције 
су да он постане значајан европски и 
светски туристички центар. Сигуран 
сам да ћемо кроз ове инвестиције – 
од којих смо  неке већ реализовали а 
неке су у плану – успети да се пози-
ционирамо на све захтевнијем турис-
тичком тржишту.  

Планирано је 500 милиона динара за изградњу нових 
путева и улица, као и додатних 100 милиона  
за њихову реконструкцију и одржавање
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У 
2023. години имаћемо 
двоструко више пољоприв-
редних машина на пољима 
и бити још ангажованији, 
јер је интересовање велико. 

У питању су повољне, субвенциони-
сане цене коришћења пољоприв-
редне механизације  Агротехничког 
центра – каже Марко Марић, дирек-
тор Привредног друштва за развој 
пољопривреде општине Чајетина 
“Златиборски еко аграр”. 

Он додаје да се услужно ко-
ришћење механизације показало 
правим одговором реалним потре-
бама пољопривредника општине 
Чајетина. “Наша Златка” напролеће 
поставља млекомат са органским 
пастеризованим млеком у центру 
Златибора, а у Кривој Реци почиње 
градња нове млекаре капацитета 
20.000 литара.

Преносимо цео разговор са Мар-
ком Матићем. 

 Како је протекла ова пословна година  
„Златиборског Еко аграра“ и да ли је 
планирано и остварено?
– „Златиборски Еко аграр“ је сер-

вис пољопривредних произвођача 
на територији општине Чајетина. 
Било да се ради о нашим јавним 
позивима или конкурсима које рас-
писује држава ми произвођачима 
чинимо логистичку подршку.

Агротехнички центар са 
пољопривредном механизацијом 
у Кривој Реци показао се одли-
чим пословним потезом и пре све-
га   као добар одговор на реалне 
потребе пољопривредника наших 
села, али и региона. Оно што је ре-
довна пракса и везано за подстицаје  
и програм мера је реализовано на 

адекватан начин . Нашли смо се 
на услузи произвођачима 

и када је Агенција за безбедност са-
обраћаја расписала конкурс за до-
делу заштитних рамова за тракторе, 
реаговали брзо на позив државе за 
поделу кукуруза из робних резерви. 
Имамо решење и за дистрибуцију ку-
куруза из нама најближих магацина 
у Шапцу и Убу.   

 Сходно доступним подацима  
како је реализован општински  
аграрни буџет?
– Спровели смо успешно три јавна 

позива, један пролећни, други поло-
вином лета, а трећи је недавно за-
вршен, тачније  9. децембра. Има-
ли смо добро реализацију аграрног 
буџета који износи 40 милиона дина-
ра. Опредељен новац је реализован 
како треба и извршење је изнад 90 
одсто, што ћемо прецизно знати по-
сле обраде података трећег позива.  

 Какве сте подстицајне мере предви-
дели последњим позивом?
– Реч је о четири мере: инвес-

тиције у физичку имовину,  ши-
рење стада из сопственог запата, 

органска производња  и инвести-
ције у прераду на газдинствима. У 
кратком периоду имали смо 170 
захтева и сви ће бити исплаћени у 
овој календарској години. Од наве-
деног броја 90 захтева се односило 
на физичку имовину, 40 одсто били 
су захтеви за инвестиције у прера-
ди, а остало на ширење стада из 
сопственог запата и органску про-
изводњу.  Позив смо могли реализо-
вати 15 дана раније, али смо чека-
ли одобрење служби Министарства 
пољопривреде које је уследило по-
сле формирања Владе. 

 Општина Чајетина има велика очеки-
вања од развоја Агробизнис центра у 
Кривој Реци, шта је урађено у млека-
ри „Наша Златка“?
Млекара „Наша Златка“ је рено-

вирана и у њој је урађена адапта-
ција. Сада производимо 2000 литара 
млека дневно. Задржана је постојећа 
технологија, а иновација је линија за 
органско млеко  и тренутна прерада 
500 литара на дан.  Захвалио бих се 
произвођачима на разумевању што су 

препознали да поступак производње 
органског млека  захтева сертифика-
цију, мада њихов процес рада и пре-
раде није тражио велике промене. 
Произвођачи млека били су помог-
нути у поступку уласка у конверзију 
земљишта и сертификације од стране 
“Еко аграра. У продаји је тренутно јед-
на мања количина органског млека, а 
на пролеће планирамо постављање 
млекомата у центру Златибора на 
коме ће моћи да се купи органско 
пастеризовано млеко, сертификова-
но и оверено жигом квалитета. Овако 
стерилисано млеко не изискује додат-
но кување и биће одмах доступно за 
конзумацију бројним туристима, али 
и мештанима Златибора.

Могућност услужног коришћења 
пољопривредне механизације  при-
жељкују пољопривредници и у другим 
местима и завиде вам  на Агротехнич-
ком центру са новим тракторима, ба-
лиркама, косачицама...

Морам да кажем да је и за њега 
било неопходно да имате локалну са-
моуправу која има опредељење, ви-

ЗЛАТИБОРСКИ ЕКО АГРАР

Остварене резултате  
и наука цитира
Разговор са Марком Матићем, првим човеком једног  
од најуспешнијих предузећа на територији Општине Чајетина 

Марко Марић
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зију и средства да подржи пројекат. 
„Оперативац“ који зна где шта треба 
да буде урађено у нашем случају био 
је „Златиборски Еко аграр“, а треће 
битна компонента била је струка и 
наука, Све што се ради, ради се у са-
гласности и са добром проценом, а 
за набавку механизације имали смо 
валидне консултанте. У нашем ценов-
нику су тренутно наведене 32 услуге 
пољопривредне механизације, јер то-
лико операција може да изврши. На-
жалост, нисмо имали ни довољно ма-
шина ни довољно људства да бисмо 
могли да одговоримо броју захтева 
које смо примали током године. Ко-
лико жалимо што свима нисмо мог-
ли да изађемо у сусрет, то нам је и 
добра смерница за наредну годину 
и наше набавке. 

 Како ћете одговорити на повећан 
број захтева у години која предстоји?
– У 2023. години имаћемо бар 

двоструко више машина на пољи-
ма и бити ангажованији, јер је инте-
ресовање велико. Ту су и повољне, 
субвенционисане цене коришћења 
пољопривредне механизације, На-
жалост она по нашим селима није 
способна да обави оно што може 
механизација Агротехничког цен-
тра, било да је реч о кошењу, ба-
лирању, орању, сетви са сејалицама 
најновије генерације, што су важећи 
стандарди у западној Европи. Зими, 
када нема пољопривредних актив-
ности, наших шест трактора ангажо-
вано је на чишћењу сеоских путева и 
на општинском тендеру добили смо 
поједине локације, па се надам да 
ће и ове зиме мештани и са овом ус-
лугом бити задовољни.  Суштина је 
да људи раде и да машине не стоје. 

Ово је добар модел који би могао 
бити пренет на било коју локалну 
самоуправу, а било би добро и када 
би га држава препознала.

 Какву сарадњу је „Еко аграр“ ост-
варио са новосадским Институтом 
за семе?
– Сарадња је почела пре годину 

дана, кад смо једни у другима пре-
познали партнере. Институт је ре-
номирана научна установа не само 
у земљи са безброј створених сорти 
и семењем. „Еко аграр“ ће на повр-
шинама које је закупио и у сарадњи 
са произвођачима кренути у произ-
водњу семена детелинско-травних 
смеша, посебно семена црвене де-
телине. Усудио бих се да кажем да 
ће то бити револуција у нашем крају 
с којом бисмо за шест-седам година 
могли да дођемо до планинских сор-
ти семена којих сада нема у Србији.

Где ће се налазити огледна поља?
– Већ смо их поставили ове јесе-

ни и припремили површине у Руди-
нама и Кривој Реци. Урадили смо 
предсетвене радове и предстоји за-
вршна обрада како би напролеће 
почела сетва црвене детелине. Ми-
слим да ће ова поља бити мотив 
више да се и произвођачи укључе 
у производњу семена, мислимо на 
остварење бенефита и зараде.

 Кажете да година пред нама доно-
си усвајање техничко-технолошких 
пројеката везаних за прерадне капа-
цитете Агробизнис центра. Шта то 
конкретно значи? 
– Поред постојећих капацитета 

млекаре „Наша Златка“ напролеће 
ће почети изградња веће млекаре, 
капацитета 20.000 литара за кон-
венционално (обично) млеко. Ус-
коро очекујемо грађевинску дозво-

лу. Реч је о озбиљној инвестицији 
општине Чајетина у оквиру Агробиз-
нис центра, а огледно ће послужи-
ти ценом, али и откупном праксом, 
односно на шта све произвођачи 
могу рачунати било да је реч о бу-
дућој хладњачи, сушари за сурутку, 
сушари за воће и поврће, или оној 
за лековито биље, и друге прерад-
не капацитете. Циљ нам је да наше 
пољопривреднике мотивишемо да 
раде и производе, па више и за-
рађују. Иначе, сваке године повећа-
ваћемо инвестициони део аграрног 
буџета.

 Закључак је да свега тога не би било 
без науке и струке?
– Резултати рада „Златиборског 

еко аграра“ на развоју пољопривре-
де општине Чајетина послужили су 
као тема неколико научних радова 
Академије инжењерских наука Ср-
бије. Развој пољопривреде општи-
не Чајетина показао се као пример 
добре праксе о којима се у научним 
радовима говори конкретно, о томе 
шта је остварено, а не шта су биле 
жеље.

А млекомат? 
– Напролеће планирамо његово 

постављање у центру Златибора на 
коме ће се куповати органско пасте-
ризовано млеко „Наше Златке“ сер-
тификовано и оверено жигом квали-
тета. „Наша Златка“ је реновирана, 
урађена је адаптација и сада про-
изводи 2.000 литара млека дневно. 
Задржана је постојећа технологија, 
а иновација је линија за органско 
млеко  с тренутном прерадом од 
500 литара на дан.
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КЈП „ЗЛАТИБОР“: УМЕСТО РЕЗИМЕА

Нова година – нови планови

О
во је рекордна година, и 
по обиму посла и по ост-
варењу прихода који ове 
године износи преко 600 
милиона динара – наводи 

директор КЈП „Златибор“ Срђан 
Пантовић. – Остварени резултат је 
очекиван с обзиром да се посао у 
односу на претходне године вишес-
труко увећао. То нам је дало мо-
гућност да новац који се „слио“ на 
наш рачун искористимо за набавку 
камиона, радних машина и друге 
комуналне опреме, ради подизања 
нивоа техничке опремљености, па 
самим тим и побољшања квалите-
та услуга. Комунално јавно преду-
зеће „Златибор“ се поред основних 
делатности на сакупљању комунал-
ног отпада, одржавању комуналне 
хигијене и уређењу јавних зелених 
површина, бави и одржавањем пу-
тева и улица, јавне расвете, упра-
вљањем гробљем, јавним паркира-
лиштима и пијацом. 

Додаје да разлога за задо-
вољство итекако има, посебно што 
предузеће у наредној години посло-
вање наставља на новој локацији, 
у новом пословном објекту на Зла-
тибору, чија је изградња обележила 
годину за нама. Модерно и функцио-
нално опремљена управна зграда, 
радионице, магацински простор и 

гараже за возни парк сконцентри-
сани су на једном месту, ст-

варајући идеалне услове рада за око 
180 запослених. То ће знатно олак-
шати организовање и ефикаснију ре-
ализацију поверених послова, јер је 
предузеће ранијих година било „раз-
бацано“ на три локације. Општина је 
препознала неопходност постојања 
оваквог пословног објекта, те је за 
његову изградњу и опремање из 
буџета издвојила око 250 милиона 
динара. Уложени новац вишеструко 
ће се исплатити, а за наредну годи-
ну је у плану постављање соларних 
панела јер ће кроз коришћење об-
новљивих извора енергије трошкови 
грејања бити знатно умањени.

Важни послови
Међу значајније пословне подухва-

те из минуле године убрајају се грађе-
вински радови на постављању цевово-
да од Златибора до Рибнице, пројекта 
који се реализује у сарадњи са ЈКП 
„Водовод Златибор“, који ће омо-
гућити сигурније водоснабдевање и 
смањење губитака на водоводној мре-
жи. Овај посао резултирао је са пет ки-
лометара ископаног канала и исто то-
лико постављених водоводних цеви. 
На овај начин се показало да се и вели-
ки пословни подухвати могу обављати 
успешно. Осим споменутог, изградња, 

реконструкција и одржавање путне ин-
фраструктуре у сеоским месним зајед-
ницама такође спада у ред активности 
од великог значаја. У то се сврстава и 
рад Зимске службе у чијој надлежнос-
ти је све више локалних путева који се 
одржавају и током зимске сезоне, омо-
гућавајући несметано функционисање 
читаве локалне заједнице. С обзиром 
да План зимског одржавања поред до-
садашњих, обухвата и нове  путне пра-
вце, ове сезоне подршку ће дати ЈКП 
„Водовод Златибор“ и „Златиборски 
Еко Аграр“.   

Пaнтовић подсећа да је Комунал-
но јавно предузеће „Златибор“ од 

По завршетку пословне године, КЈП „Златибор“ Чајетина је резимирао рад у 2022,  
исказујући задовољство оствареним резултатима и иницијативу ка још бољим у 2023.  

Предузеће је и ову пословну годину завршило успешно, уз повећан обим пословних  
активности, што прати и позитиван финансијски резултат 

Срђан Пантовић
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ове године почело са асфалтирањем 
путева и улица, веома важно за бу-
дући рад предузећа и за читаву ло-
калну заједницу. За овај посао локал-
но комунално предузеће на челу са 
оснивачем – Општином Чајетина – у 
претходним годинама се дуго припре-
мало активно радећи на набавци ме-
ханизације и на кадровској политици. 
Али, то није једина новина. Почетком 
јуна почела је примена савременог 
система за електронску контролу 
паркирања. Уведено је „Око соколо-
во“ намењеног сузбијању непропис-
ног паркирања и других комуналних 
прекршаја,  што је дало очекиване ре-
зултате у обезбеђивању комуналног 
реда на Златибору. 

А тек екологија
Тежећи да постанемо прва 

Еко-општина, КЈП „Златибор“ Чаје-
тина, уз подршку локалне самоупра-
ве предузело је низ корака, а међу 
њима је и примарна селекција от-
пада. Реч је о новом систему упра-
вљања отпадом који подразумева 
селекцију на месту настанка, како 

би се омогућила рециклажа и тако 
смањиле количине које завршавају 
на депонијама. Подршка домаћих и 
страних консултаната била је од из-
узетног значаја, посебно у стварању 
неопходних услова за успостављање 
примарне селекције отпада на под-
ручју општине Чајетина. Донација 
Владе Шведске у виду канти, контеј-
нера и ауто смећара била је драго-
цена, а остале набавке реализоване 
су из сопствених средстава. Од по-
четка реализације пројекта примар-

не селекције са територије општине 
Чајетина у Центар за селекцију ЈКП 
„Дубоко“ Ужице предате су значај-
не количине сувог, рециклабилног 
отпада. Добар резултат постигнут 
је захваљујући суграђанима који су 
такву селекцију схватили крајње оз-
биљно и свакодневно је примењују. 
Оно што КЈП „Златибор“ Чајетина, 
као главног носиоца пројекта у на-
редном периоду очекује је појачан 
рад на терену. То подразумева на-
ставак едукације суграђана, посеб-

но у деловима насеља где селекција 
функционише отежано. То се углав-
ном односи на колективни вид ста-
новања, док је селекција отпада у 
домаћинствима на задовољавајућем 
нивоу. Увођење примарне селекције 
у насељеном месту Златибор плани-
рано је за пролеће.

Са амбициозним пословањем 
Предузеће ће наставити и у наред-
ној години спроводећи зацртане 
планове, а све у циљу квалитетнијег 
пружања услуга.

– У плану је отварање рециклаж-
ног дворишта, почетак изградње 
централне компостане, као и от-
варање новог гробља на Златибо-
ру. Такође, планирана је и набавка 
асфалтне базе како би се олакшао 
рад службе за асфалтирање. Без 
посвећеног рада нема ни постизања 
очекиваних циљева, а до сада ост-
варени резултати у свим сегменти-
ма пословања доказ су добре орга-
низације и изузетног залагања свих 
запослених – закључак је директо-
ра КЈП „Златибор“ Чајетина Срђана 
Пантовића.

Нови пословни објекат
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оносно смо ушли у 2022. годину. Били 
су то обећавајући почеци, што се кас-
није и потврдило. На Златибору је тада 
Нову годину дочекало више од 50.000 
људи, како нама увек верних породич-

них гостију, тако и младих. Три бесплатна ново-
годишња концерта на Краљевом тргу, која су 
организовали општина Чајетина и Туристичка 
организација Златибор, била су изузетно по-
сећена. Хотели, ресторани и забавни паркови 
били су испуњени гостима, уз богат програм 
у пријатном амбијенту. Али то није био само 
краткотрајни узлет Златне планине! Одлична 
посећеност се наставила током целе године, 
Златибор је постао дестинација која нема ка-
рактер сезонског пословања. 

Посебан допринос успеху златиборског 
туризма даје „Голд гондола“, највеће улагање 
општине Чајетина, која је за око две године 
рада потврдила да је с њом начињен кључ-
ни искорак. Изузетну пажњу туриста привла-
чила је и мултимедијална фонтана на језеру 
пуштена у рад приликом обележавања Дана 
општине Чајетина. Са савременим звучним, 
светлосним и ласерским ефектима какви се 
могу видети у већим светским метрополама, 
представља атракцију за понос најпосеће-
није планине.

Свака сезона, празници и распусти сада 
доносе нове рекорде у броју туриста. Зла-
тибор тиме потврђује свој висок туристички 
реноме и лидерско место међу планинским 
дестинацијама у Србији, па је током прво-
мајских празника са свим својим туристич-
ким атракцијама, локалитетима и сјајном 
понудом угоститеља дочекао многобројне 
туристе који су одлучили да одмор проведу 
на чистом ваздуху, у природи, уз мноштво 
разноврсних садржаја. На дневном нивоу 
нашу дестинацију је посећивало око 40.000 
туриста који су током првомајских празни-
ка имали на располагању погодности које 
Златна планина нуди.

А да је ова дестинација веома посећена 
казују и подаци на узорку Туристичке органи-
зације Златибор, према којима је у првих 10 
месеци 2022. забележен пораст броја ноћења 
од 10 одсто у односу на исти период прошле, 
2021. године. Знатан пораст је евидентиран у 
месецу октобру од чак 54 одсто.

Манифестациони туризам у процвату
Година за нама је почела новом мани-

фестацијом, а то је „Златофест“, догађај за 
децу којој је током пет дана кроз песму и 
игру пружио занимљива знања и сјајан про-
вод. Потом је, крајем априла, у организа-
цији општине Чајетина, Туристичко-рекре-
ативног комплекса „Златибор“, Туристичке 
организације Златибор, Спортског центра 
и Спортског савеза Чајетина, одржан први 
међународни фудбалски турнир „Златибор 
куп“ који је окупио више од 90 екипа са 
око 1.000 учесника из Србије, Црне Горе, 
Македоније, Аустрије и БиХ. Док је већ у 
мају Златибор био домаћин „Спортских иг-
ара младих“, највеће манифестације аматер-
ског спорта за децу и омладину на овим 
просторима са циљем промоције здравог 
начина живота и утврђивања пријатељст-
ва. Истог месеца је организована прва трка 
Светског шампионата у мотоциклизму (први 
пут у Србији), а део је најјачег Светског так-
мичења за хард ендуро мотоцикле. Током 
јуна Златибор је био домаћин и фудбалског 

„Купа пријатељства“, а у октобру је одржан 
кошаркашки турнир регионалне АБА2 лиге.

Сусрети у туризму на најпосећенијој пла-
нини Србије нису реткост, а Златибор је био 
домаћин туристичким организацијама Краље-
ва, Вишеграда, Будве и Херцег Новог, које су 
на најпосећенијој планини Србије представили 
своје летње понуде. Тада је с неким туристич-
ким организацијама озваничена сарадња. Не-
давно је, са циљем формализације досадашње 
и интензивније будуће сарадње, свечано пот-
писан Протокол о сарадњи између Туристичке 
организације Златибор и Туристичке организа-
ције града Требиња.

И у промотивним активностима постави-
ли смо себи високе стандарде, приближујући 
гостима понуду нашег туристичког места. 
Учествовали смо на сајмовима, форумима и 
фестивалима, спроводили упечатљиве про-
мотивне кампање у градовима Србије и реги-
она, а код нас смо дочекивали светске орга-
низаторе путовања, представнике домаћих и 
иностраних туристичких агенција, стране ам-
басадоре (међу којима је и Кун Адам, амбаса-
дор Белгије у Србији), новинаре, инфлуенсере, 
рониоце који су истраживали најпосећенији 
спелеолошки објекат Стопића пећину. Да Злат-

на планина постаје и место незаборавних ус-
помена сведоче садржаји неких дигиталних 
комуникација многобројних инфлуенсера и 
блогера, домаћих и иностраних, који посећују 
Златибор и уживају у његовим благодетима. 
Посебна средства, али и напоре уложили смо 
у дигиталну промоцију и посвећено радили и 
на електронским новинама какве нема ниједна 
туристичка организација.

Промоција летње понуде  
у 20 већих градова

Пребогата понуда Златибора представље-
на је крајем марта 2022. на 43. Међународ-
ном сајму туризма у Београду, најзначајнијој 
манифестацији те врсте југоисточне Европе. 
Потом је 13. маја почела промоција Златибо-
ра по градовима Србије. Најава летње сезоне 
био је циљ ових представљања, која су орга-
низована у двадесетак већих градова Србије. 
Тиме је, под слоганом „Златибор твој прави 
избор“, наша Туристичка организација наја-
вила летње садржаје на главним градским 
трговима и многе заинтересоване посетио-
це упознала са понудом најпосећенијег пла-
нинског центра Србије. Током маја одржана 
је успешна промоција Златибора у Требињу, 

где су представници ТОЗ наше будуће госте 
упознали са бројним садржајима, атракција-
ма и активностима, као и понудом смештаја. У 
том периоду „Златиборска зелена тура“ пред-
стављена је и на Сајму коришћених возила у 
Београду, као и на Сајму аутомобила у Нишу.

Активна промотивна кампања Туристич-
ке организације Златибор наставила се и 
ван граница Србије, па је 8. и 9. јула пону-
да Златибора промовисана у неколико гра-
дова Црне Горе, и уједно најављена летња 
туристичка сезона и програм „Златиборс-
ког културног лета“. У августу је Туристич-
ка организација Златибор била учесник сај-
ма у Угљевику (БиХ). Током следећег месеца 
представили смо и нашу кулинарску понуду 
на манифестацији „Гастро караван“ одржа-
ној у Зајечару, као и на „Фестивалу српске 
трпезе“ у престоници, а затим су на „Данима 
туризма“ одржаним у Нишу присутнима при-
казани главни садржаји Златне планине. Ту-
ристичка организација Златибор придружи-
ла се манифестацији обележавања Светског 
дана туризма који је ове године обележен на 
Ади Циганлији 27. септембра.

Током октобра учествовали смо на Бео-
градском туристичком и МИЦЕ форуму који је 

ТО „ЗЛАТИБОР“

 
  

у туризму
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окупио најзначајнија имена у области туризма 
нашег региона. Запажен наступ Златибора уп-
риличе је на 53. Међународном сајму туризма 
у Новом Саду, где је „Голд гондола“ награђена 
Великом златном медаљом. Туристичка орга-
низација Златибор учествовала је и на Шес-
тој конференцији ТО регије „Западна Србија.

Сви догађаји „Златиборског  
културног лета“

Туристичка организација Златибор и 
општина Чајетина и ове године су у јулу и 
августу организовали традиционалну мани-
фестацију „Златиборско културно лето“ са 
најразноврснијим садржајем. Ови програми 
значајно су допринели успеху минуле турис-
тичке сезоне.

Као и сваке године „Културно лето“ су 
обележили концерти познатих естрадних 
уметника из земље и региона, културно-умет-
ничких друштава, хорова, класичне музике, 
трубачких оркестара, као и позоришне пред-
ставе на отвореном, представе за најмлађе, 
или разне анимације за децу и одрасле. Бо-
гатим и садржајним програмом са више од 50 
организованих догађаја у оквиру ове летње 
манифестације, Туристичка организација 

Златибор још једном је оправдала поверење 
више од 100.000 посетилаца „Златиборског 
културног лета 2022.“.

Културни центар Златибор  
и развој културе

Током ове године у галерији Култур-
ног центра одржано је 14 изложби. Изла-
гани су дела класичног сликарства, и мо-
дерне и апстрактне уметности. У галерији 
је постављена и стална изложба Милића 
Станковића, или Милића од Мачве, ње-
гових шест дела у оригиналним рамови-
ма. У овој оази уметности уприличено је 
и отварање 6. Међународног симпозију-
ма „Сликарске душе Истока“ на којем је 
учествовало 19 уметника Србије, Црне 
Горе и Немачке.

Културни центар је постао место редо-
вног одржавања „Међународног фестива-
ла спортског филма“, „Песничких ватри 
златиборских“, „Фестивала фолклора ве-
терана”, „Видовданских културних све-
чаности“, као и осталих златиборских 
догађања са вишегодишњом традицијом. 
Овде је велики број посетилаца уживао 
и у биоскопским пројекцијама. Резултати 

посвећеног рада Културног центра Злати-
бор су примећени, о чему сведочи важно 
признање „Капетан Миша Анастасијевић“ 
добијено зарад представљања културне и 
туристичке понуде, а поводом изузетно ус-
пешног рада током 2021. године.

Уређење најпосећеније пећине
Стопића пећина, природни бисер нашег 

краја и најпосећенији спелеолошки локали-
тет у Србији, сваке године добије понеку нову 
атракцију која употпуњује понуду овог изу-
зетног туристичког раја. Због те атрактивне 
понуде и природних вредности посећује је 
све више туриста (а 2022. године више о 
100.000. Реч је о уређењу Речног канала, 60 
метара тока који води у дубину са врха во-
допада „Извор живота“. За тај, као и дру-
ге раније послове у пећини заслужна је Ту-
ристичка организација Златибор која њоме 
и управља. 

У области промотивног рада важно је ис-
таћи да су током 2022. године урађени нови 
видео спотови који сликом и звуком најбоље 
дочаравају лепоту Златибора, а потенцијал-
ним туристима приближавају бројне актив-
ности које су им на располагању. То су спо-

тови „Златибор за спортисте и рекреативце“, 
„Златибор за кућне љубимце“, „Златибор за 
младе“ и „Гастрономска понуда Златибора”, 
а издваја се промо видео „Изабери своју бај-
ку – Златибор зима 2022.” који је на 15. из-
ложби сувенира и туристичких публикација 
Лесковац 2022. награђен признањем у кате-
горији видео публикација.

Кампери Европе верни Златибору
Камп „Златибор“ се може похвалити од-

личним резултатима. Смештен у пријатном 
окружењу, недалеко од туристичког цен-
тра планине а довољно издвојен од вреве, 
пружио је многобројним камперима несва-
кидашње добру прилику за уживање у пла-
нинским пејзажима и одмор у хладу злати-
борских борова. Након изазовне ситуације 
за туризам изазване пандемијом корона виру-
са, златиборски камп је забележио повећање 
броја туриста од 65 одсто у односу на прет-
ходну годину.

Ове сезоне запажен је и већи број инди-
видуалних посета, док су камп посетиле и 
организоване групе. По традицији, највише 
организованих група у Камп стигло је из Хо-
ландије, а посетили су га и гости из Чешке, 
Пољске, Словеније и Велике Британије. На 
немачком тржишту такође бележимо раст, 
и код доласка нових посетилаца кампа, и 
повратка старих гостију.

На најпосећенијој планини Србије по-
следњи месеци 2022. у знаку су пројекта који 
се односи на означавање туристичке дести-
нације Златибор и одредишта на територији 
општине Чајетина. Туристичка сигнализација 
је постављена и на државним путевима, и у 
самом центру Златибора на више фреквент-
них локација. Дају се на тај начин информације 
од општег јавног значаја потребне највећем 
броју посетилаца с циљем обавештавања и 
упућивања до културних, историјских, вер-
ских, природних и свих осталих туристичких 
одредишта.

Стално унапређење туристичке понуде за-
датак је који Туристичка организација Злати-
бор сваке године ставља на листу приоритета 
и редовно га испуњава. То посвећено дело-
вање настављамо и у овој години: уз стални 
циљ континуираног побољшања квалитета 
услуге на Златибору, верујемо да ћемо у на-
редном периоду остварити још боље резул-
тате и померити границе када је реч о злати-
борском туризму, који ће у 2023. обележити 
130. годишњицу постојања. 

Туристичка организација Златибор

Кад се у сусрет Новој 2023. вратимо на годину која пролази, можемо бити 
веома задовољни постигнућима златиборског туризма. Не само по изузетној 

посећености и повећаном броју ноћења, него и по најновијим атрактивним 
садржајима, унапређеној понуди и лидерском месту Златне планине међу 

туристичким центрима

Владимир Живановић
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БОЈАНА БОЖАНИЋ, ДИРЕКТОРКА ЈП „ГОЛД ГОНДОЛА ЗЛАТИБОР“

Постављени нови стандарди 
планинског туризма
Од почетка рада, 11. јануара 2021. па до краја 2022. године златиборска гондола је  
превезла око 470 000 путника. Планирају се нови садржаји попут катамарана на  
Рибничком језеру и електричних бицикала, занимљиви активни и едукативни садржаји  
на станицама, прелазак на соларну енергију и завршетак управне зграде

О
борени рекорди посеће-
ности, отплаћен кредит, 
бројне награде, нове ка-
бине, изградња надстреш-
нице на почетној стани-

ци, разнолике рекреативне актив-
ности, друштвено одговорне акције 
обележили су другу годину посло-
вања, светске атракције и правог 
чуда градитељства – златиборске 
Голд гондоле. Досадашњи рад обе-
лежен је и великим интересовањем 
јавности, медијском пажњом и оба-
рањем многих рекорда. Рекордне 
бројке пратила је добра послов-
на сарадња са хотелима и јавним 
институцијама која карактерише 
пословање Голд гондоле од почет-
ка рада, а ове године додатно је 
унапређена бројним заједничким 
акцијама. О томе смо разговарали 
са Бојаном Божанић, директорком 
ЈП „Голд Гондола Златибор“.

 Колико је путника гондола  
превезла до сада?
Од почетка рада, 11. јануара 

2021. до краја 2022. године зла-
тиборска гондола је превезла око 
470.000 путника. Како су безбед-
ност, комфор и уживање путника 
Голд гондоле увек апсолутни при-
оритет, наметнула се и потреба за 
набавком додатних 18 кабина, чиме 
је капацитет са 54 повећан на 72 ка-
бине, чиме су се значајно смањили 
редови и скратило време чекања.

 Осим у набавку нових кабина,  
да ли сте имали још нека улагања?
Само у овој години уложено је 

више од 180.000.000 динара у на-
бавку нових кабина, изградњу нове 
станице на Торнику и надстрешни-

це на полазној станици гондола, 
уз више од 200.000.000 ди-

нара за управну зграду. Средства су 
обезбеђена из буџета општине и ЈП 
„Голд гондола Златибор“.

Најесен је почела изградња над-
стрешнице висине 11,5 и дужине 
32 метра код почетне станице, па 
ће путници на једном месту моћи 
да купе карте и укрцају се у кабине 
заштићени од снега, кише или јаког 
сунца. Сваки детаљ, свака идеја и по-
треба се пажљиво прати, анализира 
и реализује.

 Шта још, осим вожње до врха  
Торника, гондола нуди  
посетиоцима Златибора?
Ми се трудимо да сваким даном 

и сваком активношћу, гондола до-
бије неку додатну вредност кроз 
друштвено одговорне активности, 
бесплатне или комерцијалне садр-

жаје. Важно је да динамика промо-
ције производа постоји, а с тим и 
интересовање за гондолу не опада. 
Љубитељима забаве и рекреације на 
отвореном, како би им боравак на 
гондоли био још садржајнији и за-
бавнији, минулог лета у понуди су 
биле разноврсне активности попут 
параглајдинга, стреличарства, кре-
ативних радионица старих заната, 
савета за здравију исхрану, вежби 
са Чиготом и тјубинга.

Трасу гондоле обогатиле су и ин-
стаграмичне тачке попут белих кри-
ла на Торнику и два златна рама 
који су брзо постали популарни и 
нашли се на бројним фотографијама 
корисника друштвених мрежа. По-
нуда златне гондоле представље-
на је на бројним манифестацијама 
у земљи и региону међу којима су 

Међународни сајмови туризма у Бе-
ограду, Новом Саду и Нишу, Моунта-
ин Планет у Греноблу, као и на првом 
Скијашком сајму Place2go у Загребу 
и пословној конференцији Spark.me. 
О важној улози Голд гондоле у ту-
ристичкој понуди Србије говорило 
се и на Међународном форуму о ту-
ризму у Требињу и Међународном 
самиту младих „Отворени свет“ на 
Златибору.

 Објасните нам концепт „гондола је 
доступна за све“ и на који начин се 
укључујете у друштвено одговорне 
акције.
Од почетка изградње, предвиђе-

но је да кабине буду доступне осо-
бама са инвалидитетом како би све 
категорије путника могле да дожи-
ве несвакидашњи поглед са висине. 
У наредном периоду планирано је 
уређење простора на међустаници 
и на последњој станици који ће им 
пружити могућност целодневног бо-
равка на гондоли. Водећи се концеп-
том да је „гондола доступна за све”, 
од ове године путници могу зајед-
но са својим кућним љубимцима да 
уживају у вожњи најдужом панорам-
ском гондолом на свету. Са жељом 
да се подрже жене које се боре са 
раком дојке, под слоганом „Жена је 
синоним за храброст“, на гондоли је 
обележен месец борбе против ове 
опаке болести.

Такође, економско оснаживање 
жена, као једна од актуелних тема 
локалне заједнице, била је мотив да 
гондола подржи Конференцију о жен-
ском предузетништву. Препознајући 
и подржавајући важност спорта ово 
јавно предузеће пружило је подршку 
КК „Златибор“, који ће се у току так-
мичарске сезоне звати КК „Златибор 
Голд гондола” у циљу промовисања 
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здравог живота, боравка у приро-
ди и физичке активности. Друштве-
но одговорне акције су саставни део 
пословања Голд гондоле као модер-
ног предузећа које тежи да доприне-
се подизању свести о важним темама 
каква је заштита животне средине, па 
је  под слоганом „Удружено за чис-
тије планине“ обележен Светски дан 
чистих планина као и Дечија недеље 
током које су ђаци из основних шко-
ла имали прилику да се, без накнаде, 
возе најдужом гондолом на свету. Гла-
мурозне забаве нису могле проћи без 
јединственог златног бренда који се 
појавио на првом Фестивалу вина, ра-
кије и хране Виноманија и Фестивалу 
вина, жестоких пића и Пиво Фиеста.

Нису изостала ни признања?
Тако је. Из успешног рада 

Голд гондоле, добре услуге  и по-
стављања нових стандарда у тури-
зму, произашле су  награде и то нај-
више признање Скупштине општине 
Чајетина „Златиборска повеља“ и 
Велика златна медаља Новосад-
ског сајма. Међу потврдама квали-
тета златиборске гондоле нашло се 
и признање „Капетан Миша Анаста-
сијевић“ за унапређење туристичке 
понуде.

За сваку туристичку дестинацију 
је важно да се стално развија, уна-
пређује и иновира и да садржајима 
подиже атрактивност. Награда све нас 
у гондоли инспирише, али и обавезује 

да постојећи квалитет услуге подиг-
немо на још виши ниво. Признања су 
потврда квалитета, али су и обавеза 
да се тај квалитет одржи и унапреди.

Како оцењујете сарадњу с медијима?
Медији су од почетка помно пра-

тили и подржали овај историјски 
пројекат за Општину Чајетина. У знак 
захвалности регионалним и нацио-

налним медијима, ЈП „Голд гондола 
Златибор“ организовало је Матине 
на гондоли – дружење са новинари-
ма на међустаници код Рибничког 
језера, а на врху Торник приказана 
је ретроспективна изложба фотогра-
фија „Од лакомице до Голд гондоле“. 
Значај златиборске Голд гондоле за 
туризам препознали су и страни ме-
дији представљајући је као право 

грађевинско чудо у емисији „Евро-
па одозго“ на каналу Националне 
географије.

Какви су планови за 2023. годину?
У склопу унапређења понуде Голд 

гондола ће у овом правцу наставити 
и следеће године. Планирају се нови 
садржаји попут катамарана на Риб-
ничком језеру и електричних бици-
кала, разнолики садржаји на стани-
цама, прелазак на соларну енергију 
и завршетак управне зграде. У но-
вом објекту на почетној станици на-
лазиће се пословне просторије, рес-
торан, играоница за децу и остали 
садржаји који ће употпунити понуду 
најдуже гондоле на свету. Кажу да 
Златибор није више исти после Голд 
гондоле, а путнике тек очекују изне-
нађења и незаборавни доживљај на 
златној траси.

 Коначно, шта гондола представља 
за Златибор?
Ми море ни реке немамо да им 

обале спајамо. Али имамо наша 
брда и наше врхове. То су наше 
обале, а између њих море зелених 
пашњака и прелепих села, засеока и 
неописивих пејзажа. Наша гондола 
је наш мост. Мост који спаја људе из 
свих делова света. Гондола је мост 
са кога можете да видите сву лепоту 
Златибора. Овај необични мост, нај-
дужи на свету, постао је светски 
позната атракција.
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У 
жељи да број задовољних 
посетилаца златиборске 
гондоле буде што већи, 
запослени овог предузећа 
су активно радили на по-

бољшању понудe, садржаја и ква-
литета услуга. 2022. Годину обеле-
жили су бројни радови на гондоли, 
почев од унапређења функциони-
сања комплетног система гондоле, 
побољшања комуникације између 
станица, као и адаптација на сиг-
налном каблу. Пре летње сезоне 
набављено је 18 нових кабина како 
би се смањиле гужве и редови че-
кања, док је на последњој станици, 
на Торнику, стављена надстрешница 
тако да је она комплетно затворена 
и адаптирана као заштита комплет-
не инсталације за несметани рад у 
зимским условима.              

– У току ове године уложили смо 
доста енергије, рада и средстава у 
привлачење већих група људи и ту-
ристичких агенција, а сарадња с хо-
телима је подигнута на виши ниво у 
односу на прошлу, што се види и по 
начину на који функционишемо, и 
по броју путника и броју продатих 
карата – рекла је Бојана Божанић, 
директорка ЈП „Голд гондола Зла-

тибор“. – Месец октобар и новем-
бар су искоришћени да се 

заврши надстрешница на почетној 
станици, ради се и управна зграда 
која је до сада укровљена, а већ су 
завршени груби радови на њој, док 
коначан завршетак радова очекује-
мо следеће године.               

Да би спремно дочекали зим-
ску сезону и новогодишње праз-
нике рад гондоле је у новембру и 
децембру био у повременим пре-
кидима како би запослени преду-
зећа „Пома“ одрадили комплетан 
преглед система и линије рада, а 
од 17. децембра наставило се са 
редовним, свакодневним радом. 
За посетиоце свих узраста су орга-

низоване разне наградне игре, ак-
тивности на снегу, вожња тјубингом, 
као и послужење на међустаници 
Голд гондоле.                 

– Почећемо годину једним ла-
ганим бранчом у ваздуху, послу-
жењем у гондоли искључиво тра-
диционалним производима, а након 
тога покушаћемо да скијашима и 
свима који воле природу пружимо 
могућност да купе неке занимљиве 
и специјално за гондолу направље-
не козметичке производе. А за децу 
и за младе, наравно, на гондоли ће 
увек бити интересантних ствари и 
на томе са задовољством радимо.                 

Предузеће има дугорочне плано-
ве који подразумевају реализацију 
свих предвиђених активности, а ак-
ценат је на новим пројектима.                  

– У наредном периоду планира-
мо, а већ смо за то дефинисали и 
буџет. изградњу соларне електране 
како би могли да пређемо на алтер-
нативни извор снабдевања елек-
тричном енергијом. Такође, кренуће-
мо са са припремама и пројектним 
активностима за изградњу нову 
гондолу, која ће путнике возити од 
међустанице до врха Чиготе. На том 
плану смо већ извели неке припрем-
не активности, а сада би требало да 
пређемо на пројектовање, да се ба-
зирамо на избор извођача у складу 
са законским прописима.               

Голд гондола је током године 
активно учествовала у многоброј-
ним друштвено одговорним актив-
ностима, иновативним атракцијама, 
на бројним семинарима и сајмови-
ма. Следећа година већ је осмиш-
љена с пуно зацртаних циљева, а 
у припреми је мноштво иноватив-
них садржаја прилагођених свакој 
сезони, јер само тако ће златибор-
ска златна гондола задржати инте-
ресовање путника, наводећи их да 
се поново враћају, и наставити да 
привлачи нове.  

ЗЛАТНА СЕЗОНА „ГОЛД ГОНДОЛЕ“

Како смо 
надмашили 
себе

Иза ЈП „Голд гондола  
Златибор“ је још једна  

успешна година којом je 
додатно поставила високе 

стандарде пословања. Од 
почетка рада до сада, најдужа 

панорамска гондола на свету 
превезла је око 470.000 људи и 

тако превазишла сва очекивања

Бојана Божанић
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ИБЦ: ДИНАМИЧНА ГОДИНА

Будућност је већ почела
Иновациони бизнис центар Златибор спровео je низ пројеката, активности и догађаја  
из области подршке запошљавања, образовања и предузетништва 

 И
нтерактивност и комуника-
ција са корисницима је ре-
зиме којим се завршава ова, 
2022. година. Реч је о са-
радњи са државним, прив-

редним и образовним институцијама, са 
угледним појединцима и представници-
ма научних кругова као што су Српскa 
академија наука и уметности, Факултет 
организациoних наука, Висока пословна 
школа, Средња угоститељско-туристичка 
школа и многе друге. 

Један од примарних циљева 
пословне политике ИБЦ – иницирање 
окружења на примену савремених тех-
нологија и научних метода и достигнућа 
– наилази на стално одобравање од 
стране свих корисника услуга по чему 
ће ова година бити посебно запамћена. 
Нови трендови као што су регистрација 
виртуелног предузећа, хакатон, едука-
ције за апликације најмлађих малишана, 
или едукација о дигиталном маркетингу 
само су део активности са којима се ИБЦ 
сврстава на листу лидера међу организа-
цијама овог типа.

Охрабривање младих
Упорност у напорима да млади људи 

са идејом добију прилику да се упусте 
у предузетништво резултирала је реа-
лизацијом шест старт-апова који су до-
били до 600.000 динара бесповратних 
средстава за почетак пословања.  Нових 
6 предузентика на мапи Златиборског 
краја колико је ИБЦ кроз стартaп кон-
курсе подржао протекле године може 
послужити и као пример, али и као 
охрабрење за све чија идеја још нема 
адекватну подршку у окружењу. Осим 
спровођења конкурса, тим ИБЦ је мла-
дим стартаповима био на располагању 
за сву могућу саветодавну подршку то-
ком спровођења процедуре за добијање 
средстава за почетак пословања. 

Да залагања не иду само у правцу 
подршке индивидуалним успесима на 
пољу предузетништва говори и чиње-
ница да је током ове године Златибор 
постао безбеднији као место за живот 
реализацијом иновације Горска стража 
оријентисане на заштиту од шумских 
пожара. У сарадњи са Научним парком 
Чачак, Горској стражи је за хардвер-

ско-софтверски систем заштите од по-
жара стављено на располагање 25.000 
швајцарских франака подршке реали-
зацији пројекта.

Поред охрабрења младих преду-
зетника, ИБЦ кроз менторинг програм 
почињања сопственог и развој већ по-
стојећег бизниса студиозно припрема 
шесторо полазника који ће почетком 
2023. године моћи да сумирају и нова 
искуства и сазнања, али и резултате 
праксе коју је пратио пројект-менаџер 
и пословни консултант међународног 
калибра. 

Нови трендови
Оцењена највишом оценом у рангу 

модернизације пољопривреде реализо-
вана је друга по реду конференција о 
иновацијама у пољопривреди. Уз учешће 
еминентних стручњака, научних институ-
ција и привредника, ова конференција 
мултипликује ефекте свог одржавања у 
научном и практичном смислу – како на 
локалном, тако и ширем, друштвеном 
нивоу.

Могућношћу оснивања виртуелног 
предузећа коришћењем капацитета ИБЦ, 
у Златиборском округу су имплементира-
ни најновији трендови пословања. Диги-
тализација као обележје модерног доба 
у свим сферама живота један је од им-
ператива на коме ИБЦ инсистира, па је 
у том смислу отворио врата свог зајед-
ничког простора за рад за све заинтере-
соване. А, да је интересовање сагласно 
очекивањима најбоље говори податак да 
је преко 40 дигиталних номада користи-
ло ову услугу. Нова форма пословања и 
начина живота у свету представљена је 
кроз упознавање са Лиз Дуонг, једном 
из глобалне породице дигиталних нома-
да која је током ове године боравила на 
Златибору. Овим сусретом представљен 
је и потенцијал Златибора као места на 
мапи на коме ови глобтротери могу да 
очекују потпуно самоостварење.

Припрема најмлађих за свет који је, 
дефинитивно њихова будућност, ИБЦ 
је схватио као један од примарних за-
датака, па је тако реализован програм 
едукације у области дигиталних тех-

нологија за децу узраста од 13 до 16 
година. Под руководством професора 
информатике, најмлађи су имали мо-
гућност да савладају многе вештине 
у области програмирања апликација 
мобилних телефона. Млади Златибо-
ра имали су прилике и да науче нешто 
више о роботима угостивши Робокара-
ван, а практичан рад са Лего роботом 
донео је овом узрасту колико узбуђења 
новим, толико и нових искустава у овој 
области.

Дигитални маркетинг
За нешто старије, за крај године, ИБЦ 

је припремио програм обуке у дигитал-
ном маркетингу, на коме ће сви заинте-
ресовани проћи бесплатне едукативне 
радионице за најекономичнији начин 
маркетиншког оглашавања данашњи-
це, вођење друштвених мрежа. Тиагом 
Фереира и Лена Стефановић, двоје по-
знатих инфлуенсера својим искуствима 
приближиће заинтересованим концепт 
инфлуенсмаркетинга.

Улагање у сопствене капацитете са 
циљем стицања потенцијала за пружање 
квалитетнијих услуга део је програма са-
моусавршавања тима ИБЦ. У том смислу, 
поред прикупљања искустава и нових 
сазнања током свих реализованих актив-
ности запослени у ИБЦ заједно са сту-
дентима посетили су Научнотехнолошки 
парк Ниш и Пирот.

Сумирана као успешна, 2022. је по-
ставила и циљеве за наредну, 2023. го-
дину на неупоредиво вишем нивоу. По-
ред програма за едукације у области 
информационих технологија за децу и 
омладину као императивне константе 
у активностима, ИБЦ ће своје капаци-
тете усмерити и ка развијању и јачању 
иновативне заједнице у Општини Чајети-
на. Планови развоја индустријске зоне 
у Бранешком пољу улазе у нову фазу и 
очекивања су да ће током 2023. Године 
резултати бити итекако мерљиви. Као 
једна од најактрактивнијих туристичких 
дестинација овог дела Балкана, Злати-
бор има пун потенцијал да буде сте-
циште дигиталних номада кроз чије ак-
тивности се јача и промоција овог краја, 
па ИБЦ своје активности усмерава и у 
овом правцу.
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М
инистар туризма и омладине Хусеин 
Мемић, председник Општине Чајети-
на Милан Стаматовић, председник 
Скупштине општине Чајетина Арсен 
Ђурић и директор Туристичке ор-

ганизације Златибор Владимир Живановић 
сложили су се да би отварање Канцеларије 
за младе био прави потез наставка свих ак-
тивности које ове три институције спроводе 
ослушкујући потребе младих данашњице и 
стварања услова да они у својим локалним 
срединама и у држави Србији виде сопствену, 
и будућност својих породица.              

Домаћини су министру Мемићу представи-
ли планове развоја туризма на најпосећенијој 
планини у Србији, међу којима су најзначај-
нији пројекат изградње новог крака злати-
борске „Голд гондоле“ од међустанице по-
стојеће трасе код Рибничког језера до врха 
Чигота, и пројекат изградње 20 спортских 
терена у близини центра насељеног места 
Златибор, чиме ће се ова планина сврста-
ти у сам врх понуде у припремама најзна-
чајнијих спортских екипа из Србије, Европе 
и читавог света.                  

Министру је представљен и пројекат из-
градње најмодернијих голф терена, као и 
савремени аутодром какав поседује само 
неколико највећих европских туристичких 
центара. Уз то, у плану је и изградња вели-
ког броја пешачких и бициклистичких стаза 
како би Златибор у потпуности задовољио 
потребе свих својих посетилаца.            

Током заједничке вожње златиборском 
гондолом, најдужом ове врсте на свету, 
министар Мемић је изразио спремност да 
заједнички са локалном самоуправом и ту-
ристичком организацијом ради на развоју 
свих пројеката који ће додатно утицати на 
побољшање туристичке понуде Србије, како 
у региону, тако и према све захтевнијим ту-
ристима широм света.  

ПОСЕТА МИНИСТРА ТУРИЗМА И ОМЛАДИНЕ ЧАЈЕТИНИ

Канцеларија за 
младе и нова  
траса гондоле 
– прави потез
У суботу, 17. децембра, на Златибору је боравио  
Хусеин Мемић, члан Владе Републике Србије,  
а домаћини су га током дружења упознали са значајнијим 
пројектима планираним за наредну годину
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ДЕЛЕГАЦИЈА ЛАКТАША У ЧАЈЕТИНИ

Дружење уз размену 
позитивних искустава

С
а Лакташима из Републике 
Српске годинама имамо брат-
ске, више него пријатељске 
односе, и сада, након побољ-
шања здравствене ситуације 

у региону, поново успостављамо све 
видове сарадње, све што њима мо-
же бити занимљиво код нас, и нама 
у Лакташима и Бањалуци. На Зла-
тибору имамо велики број туриста 
и инвеститора, и то првенствено 
из Бањалуке, Лакташа и Бијељине, 
што је један од добрих разлога збoг 
којих би требало да сарађујемо и 
тај процес додатно проширујемо. 
Користимо ову прилику да још ви-
ше учврстимо везе са Србима који 
живе ван граница Србије, на економ-
ском, културном, спортском и сва-
ком другом плану и размењујемо  ис-
куства – рекао је председник Општи-
не Чајетина Милан Стаматовић на-
кон првих разговора представника 
општине Чајетина са бројном поли-
тичко-привредном делегацијом из 
Лакташа. –  Њима је нарочито за-

нимљиво постројење за прераду от-
падних вода које смо изградили на 
Златибору, а које они тек планирају 
да раде код њих. Наравно да и ми 
од њих можемо много да научимо, 
а споменуо бих начин   функциони-
сања њихове локалне самоуправе и 
како се они боре за децентрализа-
цију на много вишем нивоу него што 

је то данас у Србији, где је све везано 
за Београд. Да научимо како да се 
изборимо за другачији начин финан-
сирања локалних самоуправа, дру-
гачије начине повраћаја ПДВ-а, за 
увођење  платних разреда за јавне 
функционере па да за исту тежину и 

исти ниво послова буду исто плаће-
ни јавни радници у Београду, и у 
Чајетини, на пример. 

Градоначелник Лакташа Мирослав 
Бојић, који је на Златибор дошао са 
председником Скупштине града, 
градским одборницима, општинским  
начелницима и директорима општин-
ских јавних предузећа, нагласио је да 

су у Чајетину дошли да виде шта од 
Златибораца, као једне веома успеш-
не општине у Србији, могли да „пре-
пишу“, бар када је реч о пољоприв-
реди и туризму.

– Причали смо и о пројектима 
заштите животне средине које је Зла-

тибор већ остварио, а ми тек у фази 
пројектовања. ваљда најзначајнији 
пројекат који смо запазили је сва-
како пројекат регулисања отпадних 
вода са пречистачима. Уз све турис-
тичке потенцијале и једну озбиљну 
градњу која се одвија на Златибору 
и у Чајетини – рекао је градоначел-
ник Бојић. – Други пројекат који нам 
је запао за око је Агро бизнис цен-
тар  који се, како су нам домаћини 
рекли, реализује са пољопривред-
ним произвођачима који су уједно 
и акционари у том пројекту, на шта 
бисмо и ми могли да ставимо акце-
нат, не само у Лакташима, већ и у 
целој Републици Српској.

Посета делегације из Лакта-
ша Чајетини и Златибору је траја-
ла таман да руководства ове две 
братске општине размене искуства 
добре праксе, а гости из Лакта-
ша да се на лицу места осведоче 
зашто је општина Чајетина лидер 
развоја туризма у Србији, као и 
у региону.

Користимо ову прилику да још више учврстимо 
везе са Србима који живе ван граница Србије, на 
економском, културном, спортском и сваком другом 
плану и размењујемо  искуства – рекао је председник  
Општине Чајетина Милан Стаматовић

Посета делегације из Лакташа Чајетини и Златибору је трајала до недеље,  
9. децембра, па су руководства ове две братске општине могла да размене искуства 
добре праксе, а гости из Лакташа да на лицу места виде оно што је општину 
Чајетина сврстало међу лидере развоја туризма у Србији, као и у региону
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ЕКГ АПАРАТ НА ДАР АМБУЛАНТИ У СИРОГОЈНУ                

Од срца срцу: лекарима 
лакше, пацијентима боље
Амбуланти у Сирогојну 7. децембра је свечано уручена донација – ЕКГ апарат,  
од стране МЗ Сирогојно и Пословног клуба Западне Србије.  
Ова амбуланта недавно је добила и боље услове за рад, просторије  
су окречене а реновиран је и систем за грејање, што мештанима у овом селу  
чајетинске општине чини живот сигурнијим и бољим

 П
ословни клуб Западне Ср-
бије је, на молбу МЗ Сиро-
гојно, донирао овај апарат 
који је уручен директор-
ки Дома здравља Чајети-

на. Том приликом, председник 
МЗ Сирогојно Раде Љубојевић 
истакао је важност здравствених 
служби у сеоским подручјима као 
један од одлучујућих фактора за 
опстанак села.                      

– Месна заједница је, поред до-
нације апарата, радила на ренови-
рању дела здравствене станице; 
направили смо грејање, уредили 
простор који је заиста диван – ре-
као је Љубојевић. – Наша станица 
у Сирогојну постоји већ четрдесет 
година, уз велику подршку Дома 
здравља и уз наше ангажовање, а 
у жељи да помогнемо да у месту 
имамо добру здравствену заштиту. 
Уз врло коректан одзив Пословног 
клуба нашој молби да донирају је-
дан ЕКГ апарат, данас, ево, имамо 
прилику и да га уручимо. Грађани-

ма Сирогојна, Дому здравља и 
особљу овде у амбуланти, 

желим да га користе, а он да увек 
даје добре резултате.                  

У име здравствених радника 
Дома здравља Чајетина, а посебно 
у име запослених у амбуланти у Си-
рогојну, на донацији се захвалила 
директорка Дома здравља.                 

–  Господин Љубојевић је све лепо 
рекао, а мени остаје још само да се 
захвалим донаторима, пре свих са-

мом Раду Љубојевићу на ангажо-
вању и МЗ Сирогојно на чијем је челу. 
Драгоцени поклон, као и све што је 
урађено у амбуланти, пре свега ће да 
служи грађанима ове месне заједни-
це, а нашим запосленима ће свакако 
да олакша и улепша рад – истакла је 
др Мирјана Ђуровић.                 

Том лепом тренутку присуство-
вали су и пацијенти који су се за-

текли у амбуланти. Колико њима 
значи постојање овакве амбуланте 
и о томе какви су услови за пријем 
и лечење, мештани су имали само 
речи хвале. Највише су истакли да 
је најважније што због прегледа не 
морају да путују до Чајетине, посеб-
но у отежаним временским услови-
ма који на планини знају бити врло 
сурови.  
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АКТИВНОСТИ ПУ „РАДОСТ“            

Нове програмске концепције 
– „Године узлета” у вртићу

 О
пштина Чајетина већ дуги 
низ година води активну 
стратешку политику у об-
ласти предшколског васпи-
тања и образовања, радећи 

на инфраструктури, подстицању оп-
станка младих људи на овим просто-
рима, али и улагањем у предшкол-
ске објекте о чему сведоче и недавно 
реновиране просторије старог дела 
вртића у Чајетини као и прошлого-
дишња обнова вртића у Љубишу уз 
помоћ Фондације Новак Ђоковић, 
а за предстојећу годину у плану је 
велика реконструкција и доградња 
објекта ПУ „Нарцис“ на Златибору.          

Ову радну годину дечји вртић „Ра-
дост“ почео је са 700 уписане деце 
у свим својим објектима, од чега је 
141 предшколац у девет група у 
Чајетини, Златибору, Кривој Реци, 
Мачкату, Сирогојну, Љубишу и Шљи-
вовици. У вртићима ће се и ове годи-
не одвијати програми уз неизоставну 
сарадњу са логопедом који ће с де-
цом радити сваког радног дана у 
преподневној смени.                 

– У току је имплементација нових 
Основа предшколског програма под 
називом „Године узлета“, због чега 
смо били у студијској посети Чачку и 
Шапцу, где смо видели како све то из-
гледа – каже Милан Туцовић, педагог 
ПУ „Радост“ из Чајетине. – Обавезни 
смо да радимо по том програму, што 
подразумева развијање тема и проје-
ката са децом, уређивање простора 
на прописан начин где ће доминира-
ти природни материјали и оно што је 
руком израђено. Нема нових готових 
играчака и трудимо се да тога буде 
све мање како би деца развијала кре-
ативне потенцијале и машту и стицала 
искуство за будућа учења.            

Имајући у виду да вртић више 
није само место за чување деце, већ 
и образовна установа у којој се сис-
тематски и плански приступа обра-
зовању деце, Милан Туцовић каже 

да се са најмлађима свакодневно 
учи на различите начине и обрађују 
теме из животно практичних ситуа-
ција за које су сами исказали инте-
ресовање.              

– Што се тиче учења бројева и 
слова у току предшколског програ-
ма то није обавезно и према препо-
рукама новог програма то треба из-
бегавати. Код нас одраније постоји 
навика да наручујемо радне листове, 
јер сви издавачи имају делове који 

се односе на почетне математичке 
појмове и слова, али се у последње 
време трудимо да избегавамо рад 
у том смислу. Мислим да за све по-
стоји време и да ће малишани бити 
у прилици да раде на описмењавању 
када крену у први разред.                    

Захтева за пријем све је више, 
нарочито када је реч о јасленом 
узрасту. Стални раст броја ново-
примљене деце присутан је и у се-
оским срединама. С обзиром да на 

Златибору расте и број досељених 
међу децом има и малишана из 
иностранства и из мешовитих бра-
кова. Могућност уписа омогућена је 
током целе године, а у последње две 
и електронским путем.                       

– Психолози и логопеди тврде да 
је период за учење страних језика 
до пете године тако да код млађе 
деце то и није толики проблем, они 
временом успеју да савладају језик. 
Уколико један од родитеља говори 
матерњи језик, доста је важно да се 
у кући и овде прича са дететом на 
нашем језику, тако да се брзо усваја. 
Након што прође пета година живо-
та имамо мали проблем са комуни-
кацијом са васпитачима, са прила-
гођавањем. Уз помоћ логопедских 
третмана покушавамо ове баријере 
да превазиђемо.              

Проблем мањка простора јавља 
се и ове године у вртићу на Зла-
тибору с обзиром на све већи број 
предшколаца. Добра вест у овом 
тренутку је да су радови на до-
градњи објекта „Нарцис“ у току. Ра-
дови су обимни па самим тим изис-
кују доста материјалних средстава 
и времена, али завршетак се оче-
кује наредне године.

Вртић више није само место за чување деце, већ и образовна установа  
у којој се систематски и плански приступа образовању деце

Милан Туцовић каже да се са најмлађима  
свакодневно учи на различите начине и обрађују  
теме из животно практичних ситуација за  
које су сами исказали интересовање
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З
ахваљујући бризи локалне са-
моуправе, парохијана и много-
бројних радних организација, 
нови парохијски дом у порти 
храма Светог Архангела Гаври-

ла у Чајетини, добио је потпуно нови 
изглед. Постављањем фасаде са ка-
меном облогом, спољашњи радови су 
завршени, па су на ред дошли и они 
унутрашњи.                      

– Искоришћена је лепа јесен, у пот-
пуности је урађено подно грејање и 
изравњавајући слојеви, а тренутно 
имамо мајсторе керамичаре који под 
овим условима могу да раде унутра и 
подну површину обложе керамиком, 
као и молери, који долазе у зависнос-
ти од својих обавеза – рекао је Петар 

Лазић, старешина Храма у Чајетини. 
– До сада је око четвртина молер-
ских радова завршена, па ће после 
134 године црквена општина Чајети-
на до Никољдана добити своју канце-
ларију. Такође, трудићемо се да још 
неки простори буду припремљени и 
да Божић први пут, по светој литур-
гији обележимо трпезом љубави као 
хришћанска заједница, у простору 
предвиђеном за то.                

Дочекасмо крај
Вишенаменски објекат у пор-

ти цркве замишљен је као место где 
ће бити смештене две свештеничке 
канцеларије и станови, мања и већа 
сала са кухињом за обележавање 
црквене славе, и магацин, котларни-

ца, подрум и јавни тоалет.  
– Посебна ми је радост, а 

то ћу сваки пут да нагласим, што је 
Храм у потпуности завршен. Нисмо 
имали намеру да журимо, али јед-
ноставно смо имали срећу да се чак 
и ситан инвентар набави далеко брже 
него што смо очекивали. Заиста с по-
носом и радошћу причам о овоме, јер 
ако нам је Храм несређен и ако није у 
стању каквом би требало да буде, све 
ово около би било бесмислено – до-
дао је старешина храма              

Наредни озбиљнији подухват су 
радови на ограђивању дворишта који 
ће почети налето 2023. године и бити 
круна свих досадашњих.   

Радови су крунисани великим до-
гађајем: Његово Преосвештенство Епис-
коп жички господин Јустин  посетио је 
ову чајетинску светињу, да би у канон-
ској посети одржао служење Свете Ар-
хијерејске литургије. Повод за то вели-

ко литургијско сабрање био је и чин 
малог освећења обновљеног Храма.                        

Посета Епископа жичког била је 
велика почаст за Чајетину и све њене 
грађане, који су га са радошћу доче-
кали у великом броју. Након служења 
литургије и причешћа које је уприли-
чено у току Божићног поста, владика 
је беседио како би поучио окупљени 
народ. 

Реч Божја
– Сабрали смо се овде у светом 

Храму да чујемо реч Божју. Данашња 
реч односи се на све нас, на све људе 
на земљи. Нама је Господ Бог рекао 
„иштите најпре царства Божијега, 
правде његове и све остало, даће вам 
се”. Неко је то примио свим срцем и 
чини тако, неко мало мање, а има оних 
који нису чули ту реч већ живе по сво-

ме. Све што се не обожи и не добије 
силу Божју остаје овде на земљи про-
падљиво. Само оно што премашује, и 
што побеђује смрт, то је вечно. А вечна 
је реч Божја, вечан је Господ Бог у кога 
верујемо, који нама даје свакога дана 
и свакога часа – каже Епископ жички 
господин Јустин.                      

У току литургије Епископ Јустин је 
доделио архијерејске грамате општи-
ни Чајетина и градским предузећима 
због несебичне помоћи у обнови хра-
ма. Том приликом епископу су саслужи-
вали свештеници из околних парохија.               

– Велики дан, велики празник за 
наш Храм, за нас свештенике и народ, 
јер кад Eпископ посећује неки храм и 
црквену општину, то је доказ и при-

мер доброг односа, сарадње и литур-
гијског континуитета, јер без Епископа 
цркве нема, а без народа нема Епис-
копа – рекао је Петар Лазић, стареши-
на Храма у Чајетини. Велики дан који 
смо искористили да се нашој локалној 
самоуправи заједно са јавним преду-
зећима одужимо, надам се примерен 
начин, и да се захвалимо на помоћи 
коју су нам пружали и пружају, а надам 
се да ће тако бити и у будућности. Реч 
је о епископским граматама којима су 
уврштени у добротворе цркве Христо-
ве које ће, ако Бог да и остали добити 
у наредном периоду.     

На радост свештеника и парохија-
на Чајетина, након литургије је била 
уприличена трпеза љубави. Том при-
ликом се отац Петар Лазић захвалио 
Преосвећеном на доласку и благосло-
ву који је донео.

Ново рухо Парохијског дома
Великим трудом свештенства, подршком локалне самоуправе и парохијана, из месеца у месец мењао се изглед порте храма 
Светог Архангела Гаврила.  Кад је урађен прилазни плато и постављен тротоар око Храма и парохијског дома, завршени су и 
радови на фасади дома. До окончања преосталих радова потребно је још око 10 милиона динара да објекат буде коначно готов

ЦРКВЕНА ОПШТИНА  
ЧАЈЕТИНА
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БАДЊИ ДАН И БОЖИЋ
Сачувани обичаји прославе најрадоснијег хришћанског празника

С
вака прича о Божићу по-
чиње на Бадњи дан. Јер, та 
два празника су неодвоји-
ва. У нашој традицији по-
стоји и израз – „Као Бадњи 
дан и Божић“ – за искрене и 
нераздвојне пријатеље који 

подсећа на то. Данас се тај велики праз-
ник другачије слави на селу, а друкчије 
у граду, што је изнуђено новим, измење-
ним условима живота, мада је радост сву-
да иста. Постоје разлике у обичајима од 
краја до краја, чак и у зависности да ли 
се прославља у земљи или у расејању, али 
оне су најчешће незнатне.

Бадњи дан је последњи дан Божићног 
поста који траје шест седмица и други је 
по дужини у православном календару, а 
обредни ритуали почињу у рану зору, када 
домаћин одлази у шуму да одсече бадњак, 
који неће унети у кућу до вечери! А, када 
га коначно унесе, укућани га дочекују за-
сипајући га житом.

Бадњак је обично младо и здраво хра-
стово, церово или јаворово дрво које до-
маћин куће одсече на Бадњи дан. Кад нађе 
оно које одговара, окреће се ка истоку, 
три пута се прекрсти, спомене Бога, кр-
сну славу и сутрашњи празник, баци на 
дрво шаку жита, узме секиру у руке и с 
три ударца мора да га одсече. А сече се 
укосо и с источне стране. Што секира из 
три ударца не одсече, то се довршава ки-
дањем или увртањем гране. Ово ваља спо-
менути због оних који верују да бадњаци 
ничу крај Каленић пијаце... мада живот у 
граду и то намеће.

Приликом сечења бадњака требало би 
водити рачуна да дрво падне на земљу, а 
не да се задржи на гранама неког сусед-
ног! Највећи иверак бадњака узима се и 
односи у млекару, где се ставља под кар-
лицу како би „кајмак био дебео као ивер“.

Иначе, на Бадњи дан, за ручак, свејед-
но да ли су укућани постили цео Божић-
ни пост или не, припремају се посна јела, 
најчешће справљена од рибе, само што је 
трпеза богатија и свечанија.

Некада се вечера служила на слами 
распростртој по поду, а јело се само пр-
стима. Припремало се више ђаконија, али 
све су морале бити посне. Након вечере, 
домаћин би натицао печеницу на ражањ, 
трудећи се да се испече до поноћи, кад 
би изашао из куће и пуцњем из пушке или 
праштањем прангије објављивао да је у ње-
говом дому божићна печеница зготовљена.

Православни Срби, иначе, воле да 
празнују, а од свих празника Божић им је 
најрадоснији: пуцају пушке, праште пран-
гије, грувају топови... а све у славу рођења 
једног дечкића у далекој Палестини. Код 
нас се Божић слави 7. јануара, а поред 

Срба, старог или јулијанског календара 
придржавају се још једино Руси, Румуни, 
хиландарско братство и Цариградска (или 
Васељенска) патријаршија, док је већина 
западних хришћанских цркава одавно пре-
шла на грегоријански календар и празник 
Рођења Исуса Христа славе 25. децембра. 
Али, то не значи да постоје два Божића, већ 
два упоредна календара – стари и нови.

Божићни дан домаћини у селима по-
чињу у зору, када одлазе на бунар или 
извор да захвате такозвану неначету воду 
којом ће они, лично, и својим рукама за-

месити чесницу. У међувремену, укућани су 
већ устали и одевени у свечану одећу, с по-
неком ситницом први пут одевеном јер се 
ваља за Божић нечим поновити, чекају до-
маћина да мирбожају једни другима. Мир-
божање се обавља овако: домаћин узима 
чашу с ракијом или вином, прекрсти се и 
каже „Мир божији“, а укућани му, такође 
држећи чаше с пићем, одговарају „Да Бог 
благослови“. Онда се отпије гутљај, па се 
ритуал понавља, с тим што домаћин и даље 
изговара „Мир божији“, док му укућани од-
говарају следећим следом: „Да здрави бу-
демо“, „Да жито роди“, „Да се благо умно-
жи“, „Да нас срећа прати“, „Да нас болест 
заобиђе“, „Да рата не буде“... и остало, 
редом, што им је важно, или што ишчекују.

После мирбожања поставља се све-
чана божићна трпеза, а то је време када 

у кућу долази и положајник. На трпези су 
обавезно печеница, и друге ђаконије које 
је домаћица припремила.

У нашој традицији Божић је породич-
ни празник и на тај дан се ником не иде 
у посете.

Печеница је, иначе, врста жртве која 
се приноси Богу и има дубоке корене у 
предхришћанским веровањима, а спомиње 
се већ у старозаветним рукописима. Иако 
је пореклом из доба многобоштва, црква 
је прихватила тај обичај и благословила 
га с тумачењем да након шестонедељног 

Божићног поста јака и мрсна храна добро 
дође сваком подвижнику.

Слама се у кућу уноси скупа с бадња-
ком, распростире се по главној просто-
рији и не износи се током три дана Божић-
них празника због тога што симболизује 
шталу у којој је рођен Исус Христос. Сма-
тра се да се уношењем сламе у кућу уноси 
и божји благослов.

Чесница је бела бесквасна погача уме-
шена од пшеничног брашна. Негде је меси 
домаћин, негде домаћица, а меси се нена-
четом водом, првом која се у тај дан зах-
вата с бунара или извора. У чесницу се 
ставља и златан или сребрни новчић, а 
она се за ручком искључиво ломи. Онај 
од укућана ко у свом парчету затекне нов-
чић, имаће свакојаког берићета у наредној 
години. Чесница спада у хлебне, бескрвне 

жртве као и славски колач, а њене корене, 
као и за печеницу, требало би потражити 
у старозаветним причама о Каину и Авељу, 
синовима Адамовим.

Положајник је прва особа која ступа 
у кућу на сам Божић. Најчешће се уочи 
празника домаћин договори с неким ко 
је сретне руке да дође код њега у кућу. 
Када пристигне, положајник поздрави дом 
и укућане речима „Христос се роди“, а они 
му одговарају „Ваистину се роди“. Онда 
приђе огњишту, узме гранчицу од бадњака 
и њом џара по ватри изговарајући:

Колико варница толико здравља
 Колико варница толико  
среће и весеља
Колико варница толико парица...
Набраја тако све чега се сети, а што 

би се у домаћиновој кући могло умножи-
ти. То набрајање завршава речима „Амин. 
Боже дај.“

Божићни обичаји у граду су силом при-
лика донекле измењени, али суштина је 
остала иста.

Туциндан
И Туциндан, 5. јануара, спада у дане 

божићних празника. У тај дан се по сели-
ма коље и реди печеница.

Некада се печеница „тукла“, ритуал-
но убијала – на главу прасета или брава 
унапред одређеног за печеницу стављала 
би се крупица соли, а онда би се ушицама 
секире снажно ударало по њој.

Тог дана нипошто не би требало тући 
децу... као и иначе! Наводно, ако би ко ди-
гао руку на дете за Туциндан, оно би до-
цније, преко године, могло да има чиреве.

На Туциндан се из куће склања сав 
есцајг: ножеви, виљушке, кашике... али 
порекло тог обичаја се не зна.

Други дан Божића
То је прилика за међусобне посе-

те пријатеља, све уз обавезан поздрав 
„Христос се роди“, и одпоздрав „Ваисти-
ну се роди“! Тај начин поздрављања ко-
ристи се све до Богојављања 19. јануара, 
дана када је Христос крштен.

Како је јануар зимски месец с најви-
ше снега, у овај дан је по српским селима 
био обичај да се коњи прежу у саонице.

Трећи дан Божића
То је последњи дан у обичајном божић-

ном циклусу. Тада се из куће износе слама 
и остаци бадњака. Слама се обично носи 
у воћњак и везује за младо дрво, а један 
део се запали у плодној њиви и пусти да 
изгори. Угарци бадњака се сакупе и чувају 
јер се верује да су лековити, а користе се 
током године за лечење оболеле стоке.

М. Симић

ТРАДИЦИЈА
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 П
оследњих година приметни 
је све више кућних љубима-
ца који се гаје у кућама. Све 
је више људи спремних да 
своју самоћу или породични 

живот поделе са мачкама, псима, зе-
чевима, папагајима... Да ли је то љу-
бав, или је помало и помодарство? 
Mишљења су подељена.      

– Има и једног и другог али људи 
најпре узимају кућне љубимце јер воле 
животиње, или их воле деца, па тек 
касније схвате да је љубимац велика 
одговорност и обавеза, па настају про-
блеми – каже Марко Ристовић, доктор 
ветеринарске медицине. – Љубимце 
остављају на улици, што повећања 
број луталица на терену. Евидентно је 
да је повећан број кућних љубимаца и 
да се прате трендови великих градова, 
самим тим љубимци морају да буду у 
кући јер се најчешће бирају расе које 
не могу да бораве напољу.                                  

Пре него што постану власници 
кућних љубимаца, требало би да 
се распитају која раса им највише 
одговара и шта је све потребно да 
знају о њој, о исхрани, прописима, 
здрављу...                  

– Већина њих бира расу на ос-
нову изгледа животиње, и то нај-
чешће буде грешка, јер љубимца 

треба бирати у складу с могућнос-
тима власника и сходно по-

требама животиња. Од избора пса 
зависи и даљи суживот, па пре све-
га треба водити рачуна где се узима 
пас и да ли потиче из средине. Затим 
им треба обезбедити одговарајућу 
исхрану, редовне ревакцинације, 
прегледе, као и третмане против 

спољњих и унутрашњих паразита и, 
наравно, шетње, како пас не би стал-
но боравио у затвореном простору.            

А како убедити родитеље да вам 
допусте држање љубимца?              

– Није било тешко – каже Еми-
лија Ојданић, власница пса – Били 

су мало скептични с обзиром да је 
то пас, да има своје потребе и на-
вике. Можда су се плашили да ће 
бити хиперактиван па даће можда 
оштетити намештај. У суштини све је 
прошло добро и убрзо су заволели 
ово биће. Коментара има разних, је 
за већину животиња је за двориште, 
ланац, тако да често наилазим на 
такве коментаре.        

За боравак у кућним условима 
препоручују се мали пси, и они који 
се мање лињају. На основу истражи-
вања закључено је да живот са пси-
ма доводи до смањења стреса, а да 
су деца која живе у кући са псима 
здравија на више начина – имају 
мање респираторних проблема, от-
порнија су на инфекције и развијају 
емпатију, одговорност за друга жива 
бића.                

– Животиња је биће које опле-
мењује живот. То је неисцрпан извор 
позитивне енергије и љубави. Живо-
тиња је неко ко пружа безусловну 
љубав и не треба да је узима нико 
ко није сто посто сигуран да може да 
јој пружи све што јој је потребно. Ко 
год да се двоуми, а има могућности, 
мислим да себи треба да пружи то 
задовољство јер животиња буди у 
људима најлепша осећања, па ће их 
можда заволети и они који им нису 
били наклоњени.   

СВЕ ВИШЕ ЛАЈАВИХ ЉУБИМАЦА

Љубав или 
помодарство? 

Емилија Ојданић

Марко Ристовић

Потреба за кућним љубимцем данас je код многих постала емотивна  
допуна за отуђен живот. Све је више људи, нарочито у градовима,  
који се одлучују за куповину паса малих раса које се гаје искључиво у кући



децембар 2022. године 23

И 
овога пута на сцени 
Културног центра Зла-
тибор показано је пра-
во умеће у кореогра-
фији и игри, као и на-
дахнуто пријатељство 

које сваке године окупља све већи 
број учесника овог фестивала.                

Иако су претходне године вете-
рани из Удружење „Златибор“ ми-
слили да је број учесника на смо-
три фолклора пре тога надмашио 
сва пређашња окупљања не само 
у чајетинској општини већ уопште 
када је реч о оваквим догађајима, 
тај, 11. по реду Фестивал их је де-
мантовао.               

– Изгледа да смо много високо 
поставили лествицу и да више ни 
сами нећемо моћи да је дижемо 
и да овај број премашимо – каже 
Лука Весовић, председник Удру-
жења, коментаришући броју учес-
ника који се попео на чак 1.400. 

Вечито млади

– Ове године нам је дошло 55 
ансамбала из Словеније, Аустрије, 
Хрватске, Црне Горе, Србије, БиХ, 
Републике Српске... – набраја 

Лука. – Читаво окружење је било 
ту. Још желим да напоменем да 
смо ове године спремили и Моно-
графију о десет година нашег по-
стојања. Кренули смо стидљиво, са 
двадесет чланова, а сада нас, Богу 
хвала, има 250.                    

Многа културно-уметничка 
друштва овде су била по трећи, 
четврти, па и девети пут. Једно од 
њих је и Градско културно-уметнич-
ко друштво „Алат“ из Требиња са 
дугом традицијом, с којима се пре 
три године Удружење за неговање 

традиције побратимило. Какви су 
Златиборци били као домаћини 
најбоље говори чињеница да су 
се Требињци одазвали позивима 
домаћина на девет фестивала.                                

– Могу рећи да су домаћини дос-
та слични нама Херцеговцима, па 
зато и јесмо потписали тај прото-
кол о братимљењу – насмејала се 

Тамара Шиш из требињског КУД-а. 
– Заиста се лијепо осећамо код вас, 
на Златибору. Имамо од 350 до 
400 чланова. Пре неколико дана 
смо имали годишњи концерт где је 
наступило 255 играча. Друштво има 
заиста широк репертоар кореогра-
фија, а овде ћемо се представити с 
играма из Црноречја.        

Вредно побратимство

Присутни на Фестивалу били су 
и представници ТО Требиње који 
су претходног дана са ТО Златибор 

потписали Протокол о сарадњи 
који је омогућио узајамно учешће 
на туристичким и културним ма-
нифестацијама, које обе посећене 
туристичке дестинације буду убу-
дуће организовале.                

– Верујемо да ће ово дешавање 
допринети већем броју посјетила-
ца једне дестинације другој, и да 

ћемо у наредном периоду реали-
зовати и заједничке пројекте који 
ће бити у интересу обје локалне 
заједнице – нагласила је том при-
годом Мирјана Путица, директорка 
ТО Требиње.                

Из Новог Београда стигли су ве-
терани из КУД „Опанак“. Ни њима 
није ово било прво учешће на зла-
тиборском фестивалу друштава ве-
терана.                  

– На сцени ће бити 20 наших 
играча, а играју се Игре са Косо-
ва  у кореографији Војина Јова-

новића. То је лепа, весела игра 
и надамо се да ћемо се уклопи-
ти у све ово што моје колеге при-
казују публици ових година, као и 
вечерас. Јер, фолклор и јесте на-
родна игра! Ту се стекне другар-
ство од малих ногу, и сваке годи-
не се то пријатељство шири. Зато 
је овде толики број људи. Ко то 

може да организује, да скупи нас 
1.400 фолклораша ветерана?! За 
то, могу рећи амо капа доле – за-
вршио је своју причу Жељко Шпе-
хер из КУД „Опанак“ из Новог Бе-
ограда.                

Дуго се тог 3. децембра играло 
на сцени Културног центра Злати-
бор, а и након фестивала до касно 
у ноћ. Ветерани су показали толи-
ку позитивну енергију и виталност 
на којима би им многи позавиде-
ли. Обећали су да ће тако и на-
ставити. 

УЗНТ „ВЕТЕРАНИ“ ЗЛАТИБОР: СЛАТКА СЕЋАЊА

Високо постављена 
лествица

Једанаести Међународни фестивал фолклора  
„Опет се Златибором цура шеће“у организацији  

Удружење за неговање традиције „Ветерани“  
Златибор одржан је 3. децембра, а учествовало  
је 56 културно-уметничких друштава из Србије,  

Босне и Херцеговине, Црне Горе, Хрватске, Словеније и Аустрије 
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БИБЛИОТЕКА „ЉУБИША Р. ЂЕНИЋ“

Највећа златиборска ризница
Библиотеке су одувек јединствени храмове знања и својеврсни центри културе, образовања и учења. 
Колики је значај писане речи још од античког света говори дело Диодора Сицилијанца, античко грчког 
историчара који је описујући библиотеку у Теби навео да је изнад врата стајао натпис „Место за 
исцељење душе“. Овакву мисију веома успешно подржава и наша библиотека у Чајетини.

Г
одина која је за нама је за Библиотеку 
„Љубиша Р. Ђенић“ била веома садр-
жајна и успешна. Што се тиче основне 
делатности на прикупљању, чувању и 
дистрибуцији књига, Библиотека је 

током 2022. била успешнија него прет-
ходне године. Књиге су набављане сред-
ствима из буџета Општине, откупом Минис-
тарства за културу, и поклонима великог 
броја суграђана и пријатеља Библиотеке. 
У току 2022. године књижни фонд је обо-
гаћен са око 1.740 нових књига.               

Важан део рада наше установе су про-
грамске делатности и ми се већ традицио-
нално трудимо да обезбедимо богат и раз-
новрстан културни живот у нашој средини, 
па смо током прошле године организовали 
69 културних манифестација.    

Пут око света
Велики број ових културних и едука-

тивних догађаја био је намењен деци, за 
коју је организовано 35 радионица. Најпо-
сећеније су биле радионице „С децом око 
света“, које смо започели претходне го-
дине, и затим наставили виртуалним пу-
товањима Србијом, Јапаном, Грчком, Мек-
сиком, Великом Британијом, Египатом 
Индијом, Канадом, Бразилом, Холандијом, 
Тајландом, Аустралијом и Аустријом, које 
су биле одлично прихваћене. Такође су ве-
ома значајне биле и радионице креативног 
писања за ученике виших разреда.          

Од традиционалних манифестација 
које је Библиотека и у протеклој години 
организовала, на првом месту бисмо ис-
такли Дан Библиотеке, када је уприличе-

на изложба „Добростиви и часни путеви 
господњи, Златиборци по до-

бру упамћени“, аутора Снежане Ђенић и 
Радомира Верговића. Затим, ту је Летњи 
улични ерски кабаре, који се организује у 
сарадњи са ТО Златибор, програм на отво-
реном у Чајетини и на Златибору, Сећање 
на Ћупа, Пети фестивал пољског цвећа, 

као и учлањење првака са територије целе 
Општине Чајетина у Библиотеку.                    

У години за нама, Библиотека је  успеш-
но расписала три конкурса. Међународно 
познат и признат, четрнаести по реду Кон-
курс за афористичара успешно је реализо-
ван у склопу Кабареа. Такође, велики број 
учесника је имао и Конкурс за најбољу фо-
тографију „Цвеће мога краја“, као и лите-
рарни конкурс „Трагом Душка Радовића“, 
расписан поводом 100 година од рођења 
овог песника и афористичара.              

У Библиотеци су у 2022. години про-
мовисане књиге: „Шумљаци“ и „Истина 
нема рок трајања“ Миомира Милинко-
вића, „Шљивовица, хроника села, људи и 
времена“ Светислава Тијанића и Љиљане 
Костић, „Јурећи љубав“ Бранислава Грко-
вића, „Критике“ Радоша Љушића и „Пре 

него ђаво дође по своје“ Вељка М. Мијуш-
ковића. Представљене су и књиге завичај-
них писаца – „Завичај ми приче казује“ 
Милосава Г. Радибратовића, „Гвоздено 
наслеђе, за будућност породице Стојано-
вић“ Сима Жиловића, и неуобичајена про-

моција аудио и електронске књиге „Веро-
вање свицу“ Мирјане Ранковић Луковић. 
Издања Библиотеке промовисана су и на 
65. Међународном сајму књига у Београду.   

Културни излог
Поред изложбе за Дан Библиотеке, у 

претходној години су отворене изложбе 
слика Душана Старчевића и Драгољуба 
Каплановића Каплана у Галерији Културног 
центра, у сарадњи са Културним центром 
Златибор и Туристичком организацијом 
Златибор, а у Чајетини „Италија какву још 
нисте упознали“ Немање Богдановића, „Ка-
раван за климу“ Француског културног цен-
тра и „Дрвеће“ Катарине Мијатовић.           

У организацији Библиотеке изведене су 
представе „Нас две“, „Милош Велики-књаз 
српски“ и „Ово није била моја идеја“.               

Са задовољством можемо рећи да смо 
имали велики број посетилаца на свим на-
шим дешавањима.                   

Значајно место у раду представља из-
давачка делатност, а Библиотека је у прет-
ходној години била веома успешна и на 
овом пољу. Објављено је шест књига које 
садржајем дају значајан допринос укупној 
издавачкој делатности Западне Србије. У 
издању Библиотеке изашле су дела „Глув 
је дан без људи“ Владимира Лојанице, „Ро-
жанство – записи о времену ратова 1912-
1918“ Добривоја Борчића, „Времена више 
нема – разговори са Радом Јовановићем“ 
Зорана Јеремића, „Добростиви и часни 
путеви господњи – Златиборци по добру 
упамћени“ Снежане Ђенић, „Завичај ми 
приче казује“ Милосава Г. Радибратовића 
и „Критике“, Радоша Љушића.                             

План Библиотеке за наредни период је 
да се настави са културно-просветним ра-
дом, уз наставак веома успешне сарадње са 
школама и предшколским установама. Биб-
лиотека ће и у 2023. години наставити са ин-
тензивним радом на популаризацији књиге 
и читања кроз организовање књижевних су-
срета, промоција, отворених разговора, пре-
давања и трибина, кроз организовање те-
матских изложби и позоришних представа.                                  

Наставићемо са прикупљањем и чу-
вањем националног блага и указивањем 
на потребу за очувањем традиционалних 
вредности завичаја. Све се то на најбољи 
начин може успешно реализовати пратећи 
савремене токове у библиотекарству – а 
уз помоћ дигитализације која се увелико 
примењује у библиотекама широм света.       

Љиљана Ракић,  
заменица директора Библиотеке  
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М
еђународни књижевни конкурс који 
је Дино парк расписао у октобру те-
куће године, на тему „Чуј, свете, об-
раћа ти се једно дете“, на адресу 

Парка стигло је 1130 радова из целог реги-
она од којих је 10 најбољих награђено. Тим 
поводом, Дино парк је организовао  3. Међу-
народно дечије књижевно веће, и том при-
ликом је угостио и доделио дипломе деци 
из Црне Горе, БиХ, Северне Македоније и Ср-
бије. Деца су представила своје награђене 
радове, као и град и државу из које долазе.              

– Деца су се обраћала свету, њихове 
жеље су донекле мале, а заправо велике, 
и сви смо се пронашли у тој њиховој жељи 
– рекла је Славица Марић из Дино парка 
Златибор. – Неко од њих је писао прозу, 
неко поезију, а сви су ставили акценат на 
то да нам недостаје да будемо добри људи.                 

Учесници су  надмашили сва очекивања 
својим одговором на задату тему конкурса 
показавши маштовитост и даровитост у пи-
сању. У категорији млађих разреда награде 
су освојили Јован Антић, из Ниша; Златко 
Келеман из Доброте (ЦГ); Дејан Вујовић из 
Билеће (Република Српска); Марија Ђого 
из Фоче (Република Српска), а у катего-
рији старијих разреда Валентина Прелић 
из Прњавора (Република Српска); Срна Јо-
ветић са Цетиња (ЦГ); Сара Димовска из 
Чашка, (Северна Македонија); Вук Недић 
из Ужица и Дора Обрадовић из Крагујев-
ца. Специјалне награде добили су Николи-
на Пејић из Источног Сарајева (Република 
Српска); Анђа Митровић из Никшића (ЦГ), 
и њени земљаци Невена Андрић из Погдо-
рице и Петар Перишић са Цетиња.                    

– Моја инспирација је била да ствари 
које нажалост више не можемо да исправи-
мо, бар покушамо да на овај начин прика-
жемо лепшим – изјавила је Николина Пејић 
из Источног Сарајева.                

– Ово је прилика да се деци да више 
простора за оно што желе да кажу свету, 
идеална прилика да ја кажем оно што же-
лим и што мислим да је важно – рекла је 
Валентина Прелић из Прњавора.                                

– Када смо слали песме за овај конкурс 
моја главна инспирација су били Црна Гора 

и Цетиње – похвалио се Цетињанин Петар 
Перишић.                 

Након доделе награда, чланови Дино 
клуба премијерно су извели представу 
„Опанак и штикла“, за чији је текст и сце-
нографију била задужена Славица Марић.                 

– Оно што желим да најавим је из-
вођење ове представе и у Чајетини –
обећала је ауторка и обећање испунила 
13. децембра у 19 часова, након тога у бе-
оградском Тржном центру Галерија, затим 
и изненађење на Краљевом тргу на Злати-

бору, а на самом крају децембра представа 
је изведена и у хотелу „Златибор“.             

– Поука целе приче јесте да ништа не 
можемо да решимо свађом, и да је битно 
да будемо сталожени у неким ситуацијама, а 
да из свега извучемо најбоље – рекла је Мо-
ника Васић, члан „Дино клуба“ Златибор. 
– Најбитније је да се људи воле и поштују.                

Представа је хуманитарног карактера и 
сва прикупљена средства су усмерена деци 
без родитељског старања и оној која бију 
најтеже животне битке.  

ДЕЧЈА РАДОСТ

За гледање  
и слушање
После представе „Три мускетара“, Чича Мићино по-

зориште обрадовало је децу Чајетине извођењем 
представе „Кли и Клак“. Та поучна еколошка аван-

тура дешава се у Бубограду који почиње да се руши 
јер људи долазе да крче шуму. Јунаци приче, пчела 
новинар Кли и мрав војник Клак, на посебан начин 
пролазе кроз различите авантуре тражећи начин да 
се обрате великим бићима који им руше дом, објашња-
вајући им да је свака шума, река и читава планета наша 
заједничка кућа.               

– Ово је представа за старију децу јер има много 
речи, много текста и много филозофских момената који 
нису довољно конкретни и једноставни за најмађе, и 
због тога смо увели костиме који су магични – објаснио 
је глумац Иван Михаиловић – Кроз представу покуша-
вамо да побољшамо екологију не само у нашој земљи, 

већ генерално у целом свету, и као што кажемо на крају 
представе „ако много малих бића, на много малих места, 
учини много малих ствари, они могу спасити и побољша-
ти свет“. Моја улога у представи је буба која нема облик, 
нема лице, израз...              

Порука коју игроказ носи важна је и освешћујућа за 
децу да науче да учествују у стварању чистије и здравије 
будућности. Малишани су је помно пратили, а како им се 
свидела и да ли радо долазе и на неке друге представе, 
рекле су нам Андреа, Милица и Анастасија.           

– Научила сам да су бубе ипак прелепи део света и 
да не би требало да их убијамо, већ да их пустимо да 
живе и да иду својим путем.                

– Било је  баш занимљиво гледати ову поучну пред-
ставу, као што је и свака која је организована у Кул-
турном центру.            

– Све је било дивно, па зато увек има пуно наших 
вршњака који долазе да уживају у позоришној игри.                  

Ова представа била је предновогодишњи поклон свој 
деци Чајетине, а Општина и Туристичка организација Зла-
тибор приредили су најмлађима још једно изненађење. 
Реч је о бесплатној подели пакетића која је организована 
на Краљевом тргу 28. децембра за децу предшколских и 
школских установа (а закључно са четвртим разредом) 
основних матичних школа као и издвојених одељења у 
свим околним златиборским селима.  

ДИНО ПАРК ЗЛАТИБОР

Чуј, свете, обраћа ти се једно дете

У Културном центру Златибор одржано је Међународно дечије књижевно вече и 
премијера представе „Опанак и штикла“ у организацији Дино парка Златибор           
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ДЕЧЈИ КЛАСИЦИ

Д`Артањан у 
посети Културном 
центру
У Културном центру Златибор београдско 
„Чича Мићино позориште“ извело је дечју 
представу „Три мускетара“            

Б
еоградско „Чича Мићино позориште“, пред пуном салом  
Културног центра Златибор одиграло је дечју представу 
„Три мускетара“. То је прича о младом и храбром али твр-
доглавом племићу Д`Артањану који креће на пут у Париз 

да постане мускетар. Aли, то је прича и о тројици храбрих али 
бучних хвалисаваца, Атосу, Портосу и Арамису, који се удружују 
како би одбранили и спасили част извесне принцезе.             

– Прича говори о важној епохи Париза, о времену када су пра-
вила понашања и морална начела били другачији – каже Миљана 
Гавриловић, глумица. – Лепо је да деци дочарамо другу земљу и 
другачији дух народа. 

– Ова представа је авантура, а њена порука није стриктна, осим 
оне да ако неко верује у своје снове треба да настави са сањањем, 
па чак и када то делује немогуће – рекао је глумац Матеја Попо-
вић. – А оваква је Д Артањова прича, који жели да постане мус-
кетар а наилази на мноштво препрека, али на крају упева у томе. 

Представе које глимци овог позоришта изводе су аутентична 
ауторска дела, мјузикли, и представе о актуелним проблемима 
које би, како сматрају, деца и млади требало да разумеју што ра-
није, а то су борба против насиља, зависност од модерне техно-
логије, еколошко свест, родна равноправност... Позориште постоји 
од 2015. године, а чине га млади, академски образовани поједин-
ци из свих области позоришног стваралаштва који су неопходни 
за  реализацију представа.                

– Укључујемо и композиторе, људе који се аматерски баве 
овим, као што су наши момци гимнастичари који учествују у ско-
ро свакој представи – наставио је Матеја. – Трудимо се да увек 
освежимо екипу јер смо и настали са идејом да треба наћи посао 
за младе људе и прилику да сви који излазе са академије добију 
шансу да нешто раде, а шанси има јако мало зато што је све цен-
трализовано у престоници.                  

„Три мускетара“ у извођењу „Чича Мићиног позоришта“ до-
битник је награде за најбољу представу на Дечијем позоришном 
фестивалу у Бијељини 2020. године.

„ГВОЗДЕНО НАСЛЕЂЕ“ ПРЕД ЧАЈЕТИНЦИМА               

Породично благо
Нова књига Сима Жиловића представљена је 
недавно овдашњој публици. Монографија је прича о 
Стојановићима из Мачката коју је аутор посветио 
женској линији фамилије Стојановић са жељом да се 
за потомке сачува од заборава свест о пореклу               

О
сам месеци настајала је 
књига „Гвоздено наслеђе“ 
Сима Жиловића која је 
својеврсна сага о фами-

лији Стојановић из Мачката. За 
овог виспреног и виталног деве-
десетогодишњака писање овако 
захтевне монографије није био 
тежак, али ни лак подухват јер 
га је водила љубав према мајци и 
жеља да искаже поштовање жен-
ској грани Стојановића.                   

– Моји деда и баба по мајци 
зову се Гвозден и Гвозденија, што 
се и сазнаје на првим страницама 
књиге, па ми се чинило да је на-
слов „Гвоздено наслеђе“ најпри-
кладнији књигу која почиње 
њиховим прецима и потомцима 
– прича Жиловић. – Они су има-
ли десеторо деце, а од њих, моја 
мајка и њене две сестре су једи-
не стасале, удале се и изроди-
ле велики број потомака. Ја сам 
се заложио да све потомке, од  
најмлађих, по мушкој и женској 
линији, сложим у књигу која ће 
остати за сва времена као највеће 
породично благо.               

„У нашем животу се све може 
променити: име, презиме, место 
боравка, пријатељ , комшија... 
све, осим своје порекло које, ако 
се не запише, врло лако тоне у 
заборав. Наша обавеза је према 

потомцима да сачувамо своје по-
рекло од заборава, за бу-

дућа поколења“, написао је аутор 
у уводној речи књиге, а што је на-
писао, то је и остварио.                      

– Имао сам пуно података које 
сам користио из раније објавље-
них књига, али сам све надаље мо-
рао да дознајем преко телефонских 
разговора – прича Симо Жиловић.                   

Представљајући ову књигу, 
Љиљана Ракић, помоћница дирек-
торке Библиотеке, рекла је нешто 
више о значају оваквих дела за 
златиборски крај,  као и за саму 
библиотеку „Љубиша Р. Ђенић“.                 

– Овакве књиге у којима се раз-
јашњавају родбинске везе, родо-
слови, кретање становништва, 
и формирање села и породица, 

представљају право богатство за 
завичајни фонд библиотеке, као 
и велико национално благо за бу-
дуће истраживаче и генерације – 
рекла је окупљеним слушаоцима.                      

Поред ове, Симо Жиловић је ау-
тор и књига „Основна школа у Го-
лову“, „Жиловићи од Златибора“, 
„Коло девет сестара“, „Чоловићи 
око Златибора“ и „Хроника села 
Рудине и Голово“ која је имала и 
проширено издање. Аутор се на 
крају промоције захвалио свима 
који су помагали у писању и из-
давању књиге – историчару про-
фесору Милисаву Ђенићу, и свом 
сину Бориши Жиловићу. 

Симо Жиловић
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ЗЛАТИБОРСКИ ЛАТИНО ПЛЕС

Преко кола – до салсе, баћате и кизомбре
Од 9. до 12. децембра на  Златибору је одржан Други плесни фестивал под називом  
„Zlatibor Latino Dance Experience“ посвећен свим заљубљеницима који се рекреативно баве плесом 

Д
ругу годину за редом фес-
тивал Милкица Милинко-
вић организује „Zlatibor 
Latino Dance Experience“, 

јер се неколико година  рекреа-
тивно и аматерски бави плесом. 
Фестивал је окупио око сто учес-
ника из Србије и БиХ, а у односу 
на прошлу годину број учесника 
је знатно повећан.                         

– Концепт је тако осмишљен 
да имамо три фестивалска дана, 
укупно шест плесних радионица, 
а реч је о популарним плесовима 
салса, баћата и кизомбра. Идеја 
је да фестивал расте из године у 

годину и да окупљамо све већи 
број учесника, да временом пре-
растемо и у интернационални фес-
тивал, што је потребно и нама, и 
Златибору како бисмо га ставили 
на плесну мапу Србије – рекла је 
Милкица Милинковић, организа-
торка фестивала.               

Плесне радионице одржавале 
су се у Културном центру Злати-
бор који је скупа са Туристичком 
организацијом Златибор препо-
знао и подржао ону манифеста-
цију као значајну за све. Радиони-
це салсе су водили инструктори из 
плесне школе Urban core из Сме-

дерева, док су баћату и кизомбу 
водили инструктори школе Baila 
Conmigo из Вршца. У вечерњим 
сатима биле су организоване 
плесне вечери у кафе Актеру, и у 
тим приликама учесници су ужи-
вали у латино ритмовима.                 

– Овде ћемо радити с учесни-
цима два плеса, баћату и кизомбу, 
бавимо се салсом, али је ове годи-
не нећемо радити – рекао је Алек-
сандар Балашевић из плесне шко-
ла BailaConmiga у Вршцу – Ово је 
фестивал који има веома лепу перс-
пективу, а ми ћемо се потрудити да 
будемо подршка свему овоме у на-

редним годинама, верујем да ће 
све да прерасте у прави фестивал 
јер сада већ има добру основу,            

– Јако нам је драго да смо 
позвани да учествујемо на овом 
фестивалу – рекао је Драган Је-
времовић из смедеревске плесне 
школе Urban core. –  Овде пре-
дајемо салсу, тачније салсу кубану 
која је прилично комплекса али 
веома заступљена у Србији.                

Зејан из Какња (БиХ) први пут 
је учесник овог фестивала, а иста-
као је да међу учесницима и ин-
структорима влада пријатна рад-
на атмосфера.           

– Супер је, опуштена атмосфе-
ра, свиђају ми се и радионице, 
и права домаћинска атмосфера 
овде на Златибору.             

Пријатељи фестивала већ дру-
гу годину су кафе „Актер“ и Вила 
„Романтика“, а од ове године и 
Вила „Дабић“ која је угостила све 
учеснике. Циљ фестивала је да из 
године у годину окупља све већи 
број људи, како из земље, тако и 
иностранства, додајући туристич-
ком месту Златибор још једно ат-
рактивно дешавање и још једну 
звездицу у грбу.   

ЛИКОВНА ТЕРАПИЈА

Представљање 
бића природе
У библиотеци „Љубиша Р. Ђенић“ у Чајетини, Катарина Мијатовић 

из Краљева представила је своју серију слика „Дрвеће“. Ова ли-
ковна уметница члан је УЛУС-а и Удружења ликовних уметника 

Краљева од 2000. године. Ово је њена  шеста самостална изложба, 
а учествовала је и на већем броју групних. На отварању изложбе о 
Катаринином уметничком стваралаштву и самом циклусу слика „Др-
веће“ говорила је Андријана Андријашевић, кустос уметничке збир-
ке Библиотеке.                  

– Катаринини радови тематски су базирани на анализи одно-
са спољњег света и интроспекције, односно на врсту утицаја који 
спољашњи фактори врше на човека и начина на који се одржавају у 
њему, а затим рефлектују назад на посматрача. Иако су њене слике 
апстрактних мотива, можемо рећи да у оквиру ове изложбе има не-
колико суптилних златиборских пејзажа, у функцији односа човека 
и природе.               

Монументалност је карактеристика ове уметнице, а поједноставље-
на форма серијала проговара о достојанственом миру представњених 
призора. На Катарининим сликама нема фигурације, већ се публи-
ци обраћа кроз облик и одређену комбинацију колоритних тонова.                    

– И на предходној и на овој изложби бавила сам се природом, али 
сам се сада фокусирала на дрвеће јер сматрам да је човек неодвоји-
ви део природе, као што је и природа неодвојив део човека, пого-
тово дрвеће које има своју симболику и живост – рекла је сликарка 
Катарина Мијатовић.                     

Оно чему ауторка остаје доследна је начин којим се визуелним ме-
дијем може представити биће природе.    

Изложба слика „Дрвеће“ Катарине Мијатовић је 
почетком децембра била отворена за све заинтересоване 
посетиоце у сали чајетинске библиотеке
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Модне 
бравуре 
Тамаре 
Тоскић

У Културном центру Златибор почетком децембра је отворена последња овогодишња  
изложба слика. Реч је о модним илустрацијама Тамаре Тоскић коју је отворио академски  
сликар Драгољуб Каплановић Каплан, а која је побудила посебну пажњу бројне публике

З
а Тамару Тоскић, мла-
ду уметницу са Злати-
бора, може се рећи да 
сигурним корацима ос-
ваја свет. Њен ликовни 
израз, самосвест у ис-

казаном, сигурност у потезу, ори-
гиналност  пре свега, али и жи-
вотна радост која врцаво избија 
из њених радова, то нам казују. 
Са тим се слаже и академски сли-
кар Драгољуб Каплановић Ка-
план који је на Тамарине илус-
трације узвратио асоцијативним 
одломком песме песника Срета-
на Селаковића и тиме отворио 
изложбу.                

Тамара Тоскић је дипломирала 
2022. године на Факултету при-
мењене уметности у Београду, на 
одсеку за модни дизајн - савре-
мено одевање у класи професор-
ке Ингрид Хуљев. Тренутно је на 
мастер студијама, а своје радове 
у међувремену излаже публици са 
жељом да их убрзо реализује и у 
пракси.                   

– Ова колекција је мастер ко-
лекција венчаница и већи део ње 
већ је реализован, а моја жеља је 
да сашијем све што је овде изло-
жено, а у наредној години да до-
бијем прилику да их све поново 
прикажем, па и овде у галерији 
– каже уметница.                   

Поред колекције венчаница, 
многобројна публика имала је 
прилику да види и нешто дру-
гачији опус, илустрације са из-

узетно духовитим садржајем 
које голицају радозна-

лост посматрача, што је и био 
циљ уметнице.                     

– Оно што је мени било при-
марно у свему је да нађем начин 
да целу колекцију учиним још за-
нимљивијом и ближом гледаоцу. Е, 
сад, обично они који виде дизајн 
имају став – „То је то“ – и не за-

државају се превише над илустра-
цијом. А када угледају те моје на-
цртане мале главе на мушкарцима 
које, као што видите, провоцирају 
већину присутних, они се задржа-
вају, трагају за дубљим значењем и 
тек онда се фокусирају и на  крој, 
на дизајн на који сам у почетку хте-

ла да ставим акценат. Мислим да 
сам, ето, успела са идејом да приву-
чем гледаоце. Ја, и цела моја кла-
са, заиста се трудимо да данашњу 
моду представимо као уметност, да 
не буде само приказ обичних крпи-
ца – прича Тамара.         

Изложба која ће затворити ово-
годишње сусрете са уметницима и 
њиховим стваралаштвом показала 
се, судећи према бројној публи-
ци и пажњи којом су пропратили 
модне илустрације Тамаре Тоскић, 
као пун погодак. Она је уједно и 
наговештај да ће Културни цен-
тар Златибор, уз подршку општи-
не Чајетина и ТО Златибор, наста-
вити и даље да нам шири видике 
у различитим областима ликовног 
стваралаштва.         

Мирјана Ранковић Луковић
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О
д почетка године у Дому култу-
ре одиграно је више представа 
са истакнутим глумцима домаће 
сцене, а судећи према  броју по-
сетилаца, позоришни програм је 
био не само занимљив, већ и ве-

ома квалитетан. Нарочито запажене биле су 
представе „Прах“ са Зоран Цвијановићем и 
Наташом Нинковић, „Ноћ богова“ у којој иг-
рају Војин Ћетковић, Дејан Луткић и Небој-
ша Илић, затим „Кабаре“ са Микијем Дамја-
новићем...

Малишани на првом месту
За наше најмлaђе суграђане одиграно 

је више дечјих представа, а први пут је ор-
ганизован Фестивал дечијих позоришта на 
коме су учествовала дечја аматерска позо-
ришта златиборског округа.                      

Овогодишњи јубиларни 30. Међународ-
ни дечји фестивал „Деца међу нарцисима“ 
обрадовао је најмлађу публику и наградио 
најбоље литерарне радове ученика који су 
ове године стизали из Србије, Црне Горе, Б 
и Х, Македоније , а кума Фестивала била је 
песникиња Виолета Јовић .               

Дечји драмски студио „Бистричак“ на-
ставља рад и тренутно броји више од четр-
десет чланова, а за младе уметнике лико-
вног стваралаштва ради и школа сликања 
и цртања.            

– Културни центар Чајетина је у 2022. 
години набавио дигитални пројектор што 
је допринело бољој понуди биоскопског 
програма у Дому културе – изјавио је Ни-
кола Смиљанић, директор ове културне ус-
танове. –  Савремена опрема са одличним 
квалитетом звука и слике омогућила је да 
пројекције буду много боље посећене, чему 
доприноси и чињеница да се сви филмови 
који се премијерно приказују у београдским 
биоскопима, исто вече нађу и пред чајетин-
ском публиком, а ново платно је омогућило 
приказивање свих великих филмских хитова 
у стандардном, и 3Д формату за све узрас-
те, сваког понедељка и четвртка у месецу.                  

У току године за нама у биоскопу Дома 
културе у Чајетини приказана је 31 пројек-
ција, а од тога 12 анимираних за децу, 6 до-
маћих и 13 страних.               

– КЦ Чајетина је на достојан начин обеле-
жио 30. Ликовну колонију „Владимир Митро-
вић“ у Трнави, са посебним освртом на њеног 

оснивача – каже Смиљанић.  – Дванаест ис-
такнутих сликара из Србије смештених у до-
маћинству породице Митровић овековечило 
је лепоте овог златиборског села, а њихова 
дела публика је имала прилику да види 21. 
децембра у Дому културе.                      

Након две године паузе изнуђене епиде-
мијском ситуацијом поново се организује но-
вогодишња представа за децу уз дружење 
са Хаос аниматорима уз присуство Мразице, 
џина на штулама, жонглерског перформанса, 
Ватрену виолину, а на крају програма плани-
ран је о ватромет.   

За сваког понешто
У наредној години у плану је отварање 

сувенирнице у склопу Дома културе у којој 
би гости, а и локално становништво, могли 
да купују књиге завичајних писаца, рукотво-
рине овдашњих уметника и слично. Такође 
би отворили фан-шоп за љубитеље спорта у 
којем би се продавала спортска опрема и 
реквизити домаћих тимова.                                          

У области спорта важно је истаћи да је 
и ове године на комплексу „Швајцарија“ 
на Златибору одиграно мноштво утакмица 
и тренирао велики број екипа из Србије, а 

међу њима и фудбалски клубови „Рад“, „Ко-
лубара“, „Мачва“, „Графичар“, „Железни-
чар“, „Инђија“, „Лозница“ и многе друге, а 
од страних екипа гостовале су оне из Кувај-
та, Израела, Саудијске Арабије, Дубаија, Ма-
кедоније, Босне и Херцеговине, Црне Горе... 
Настављен је рад са младима па је на те-
ренима „Швајцарије“ организована Дечја 
олимпијада, СОС лига будућих шампиона, 
Куп пријатељства (дечаци до 18. година из 
клубова бивше Југославије) као и фудбалски 
турнири млађих категорија. Директор Кул-
турног центра искористио је прилику и да 
се захвали свим хотелима у којима су бора-
виле екипе због изузетно коректне сарадње 
и пружања оптималних услуга играчима и 
тимовима током боравка у њима ради при-
према на Златибору.                 

Традиционални кошаркашки турнир 
ветерана одржан је 18. и 19. фебруара у 
Спортској дворани у Чајетини, а учествова-
ло је осам екипа из Србије и окружења. На 
турниру ветерана учествовао је велики број 
бивших играча КК „Златибор“, као и ветера-
на из Црне Горе, Македоније, Босне и Хер-
цеговине...                

– Водећа спортска манифестација је Куп 

Србије „Дејан Димитријевић“ у баскету 3 x 3, 
који је одржан средином августа на Краље-
вом тргу – прича Никола Смиљанић. – Пред 
великим бројем гледалаца учествовало је 
16 тренутно најбољих екипа у Србији, међу 
којима су била и две домаћа тима. Учешће су 
узели освајачи светског и олимпијског зла-
та у репрезентативној и клупској конкурен-
цији. Промотери овог турнира су били Мајс-
торовић и Васић, освајачи бројних трофеја 
у том спорту, па је златиборски Краљев трг 
поново био поприште спортског догађаја за 
памћење играча, учесника и организатора, 
а највише посетилаца којих је и ове године 
било у великом броју.            

Трофеј најбољег, уз награду и пласман 
на „ФИБА челинџер турнир“ у Француској 
освојила је екипа „Данубе Манибол“. Кул-
турни центар Чајетина је организацијом овог 
турнира стекао огроман спортски углед, па 
је у складу с тим више пута награђиван за 
организацију турнира од стране Кошаркаш-
ког савеза Србије.                 

– Сваке године овај турнир окупља све 
већи број квалитетних екипа и појединаца – 
са поносом истиче директор Културног цен-
тра. – План за 2023. годину је да се турнир 
додатно организационо унапреди, са надом 
да ће бити на нивоу највећих мастерс турни-
ра у великим градовима Европе.                      

Сектор спорта сарађује са истакну-
тим спортским организацијама у земљи и 
иностранству, а све у циљу остварења бољих 
резултата у пословању. Запослени у Култур-
ном центру сваке године узимају учешће на 
спортским играма Асоцијације спортских 
центара Србије, које су ове године одржане 
од 25. до 29. маја у Врњачкој Бањи.                     

Смиљанић истиче да ће и у наредној го-
дини сектор спорта ставити акценат на рад 
са младима, па ће у том циљу приступити ре-
новирању новог парка у Чајетини. Намера је 
да се набаве и машине за одржавање спорт-
ских терена, а у том случају КЦ Чајетина би 
се бавио и услужним одржавањем терена не 
само у Златиборском округу, већ и шире.

Без глувих телефона
Сектор информисања је показао да није 

само важан део ове установе, већ и целе 
локалне заједнице, јер правовременим из-
вештавањем о актуелним дешавањима у 
Општини из сфера културе, спорта, привре-
де, пољопривреде и туризма те информације 
не стижу само до грађана општине Чајетина, 
већ и шире. Све више наших медија преузи-
ма вести са Портала „Златибор прес“, или 
трагом њихових информација истражују 
даље. Овај портал је и спона комуникације 
међу другим јавним предузећима и установа-
ма Општине јер радом за билтен „Златибор-
ске вести“ могу да прате рад и достигнућа 
свих, а уједно да размене добре идеје и 
искуства.  

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЧАЈЕТИНА 2022. ГОДИНЕ                 

ВИШЕ ОД СТАНДАРДА
Културни центар општине је у години за нама постизао запажене  
резултате у сва три сектора рада, у култури, спорту и информисању 

Никола Смиљанић и Душко Пантовић

Нови семафор
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ТУРИСТИЧКО-РЕКРЕАТИВНИ КОМПЛЕКС „ЗЛАТИБОР“

СПОРТСКИ У НОВЕ ИЗАЗОВЕ
У ТРК „Златибор“ се као и претходних година вредно радило на остваривању  

задатих циљева па се процењује минула година била веома успешна

О
ве године је завршено више ве-
ликих пројеката уз несебичну 
помоћ и разумевање општине 
Чајетина која је била и главни 
инвеститор. Реновира је ком-
плетан други спрат објекта, 

обављена је санација кровне конструкције, 
постављени соларни панели снаге 500 kW 
на кров, монтирани штедљиви рефлекто-
ри у дворани, као и комплетно опремање 
и пуштање у рад новог вешераја.

ТРК „Златибор“ на другом спрату има 
13 потпуно нових смештајних јединица 
које су спремне да приме и најзахтевније 
госте. Осим реновираних соба и апартмана 
урађена је и нова конференцијска дворана 
са могућношћу преграђивања и капаците-
том до 50 места.

Важне манифестације
Туристичко-рекреативни комплекс се 

доказао као лидер спортског туризма 
Златибора угостивши многе кошаркаш-
ке, фудбалске и одбојкашке екипе, како 
домаће тако и стране. Било је и кампова 
као што су одбојкашки камп „Teen Volley“ 
који воде Тијана Малешевић и Наташа Кр-
смановић, кошаркашки камп са Ислан-

да и кошаркашки камп КК „Партизан“. 
У ТРК „Златибор“ успешно су 

одржана и два балона АБА2 лиге у окто-
бру и децембру чиме је у овој сезони на-
стављена традиција установљена пре две 
године када је систем турнира први пут 
представљен у златиборском комплексу. 
У сезони у којој КК „Златибор“ брани ти-
тулу надмеће се 14 екипа из земаља би-
вше Југославије. 

Од интересантних догађаја треба поме-
нути Kross Hard Enduro Rally, једини мото 
догађај у Србији који се вози као део свет-
ског шампионата и окупља возаче из света 
који су три дана савладавали терене Зла-
тибора, Таре и Мокре Горе.

Ту је и трка Трибалион која се на Зла-
тибору ове године одржала први пут и 
окупила готово 2.000 учесника који су се 
такмичили на две стазе – на краћој од 12 

km, и дужој од 24 km која је укључивала 
и прелазак Рибничког језера. Од осталих 
препрека пред учесницима су били ман-
ки бар, пењање уз конопац, пузање кроз 
блато, бацање копља и друге активности.

Брига за младе

– Посебно смо поносни на организацију 
првог Златибор Купа,  међународног фуд-
балског турнира за млађе категорије који 
је одржан током првомајских празника – 
изјавио нам је Никола Новаковић дирек-
тор ТРК „Златибор“. – Куп је окупио више 
од 1.500 учесника из око 100 клубова из 
Србије, Црне Горе, Македоније, Аустрије и 
Босне и Херцеговине, а за идућу годину су 
нам се најавиле и екипе из Словеније и Ру-
муније које такође желе да учествују. 

Осим спортских манифестација минуле 
године је ТРК „Златибор“ учествовао и у ор-
ганизацији међународног самита за младе 
„Отворен свет“ у организацији фондације 
„Заједно за младе - професор др Даница 
Грујић“ који је окупио око 3.000 учесника 
из 47 земаља света који су се током четири 
дана у вечерњим атима забављали уз кон-
церте у спортској дворани, која је за ову 
прилику преиначена у концертну.

Велико отварање сезоне догађаја у 
2022. години збило се 5. јануара са боксер-
ским спектаклом у којем је капитен репре-
зентације Србије Владан Бабић остварио 
убедљив тријумф. Настављена је сарадња 
ТРК „Златибор“ са Боксерским савезом 
Србије јер је репрезентацја и ове године 
своје припреме спровела на Златибору. У 
склопу новогодшњих празника, за 5. јану-
ар 2023. заказан је још један велики меч у 
којем ће се најбоља српска боксерка Јелена 
Јанићијевић борити за појас европске шам-
пионке у полусредњој категорији.

Следећа година ће такође бити веома ак-
тивна у ТРК-у јер се планира комплетно рено-
вирање трећег спрата, партерно и спољашње 
уређење фасаде, као и изградња велнес и 
спа центра прилагођеног потребама спор-
тиста чиме ће се додатно употпунити понуда 
Туристичко-рекреативног комплекса.
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Наш параатлетичар Ацо Радишић завршио је годину као 
5. на светској ранг листи, што је успех вредан дивљења.
– Ова 2022. година ми је била веома успешна јер сам по-

стао државни првак и освојио бројне медаље на међународним 
атлетским такмичењима, а најбољи резултат постигао сам на 

атлетском митингу у Хрватској, у Пули, са хицем од 31.21 м. 
Следеће године поред државног првенства и међународних 
атлетских митинга очекује ме Светско првенство у Паризу, а 
циљ ми је да оборим свој лични рекорд и да донесем својој 
општини прву медаљу светског ранга!

Чланица СК “Звезда” са Златибора, 24-годишња 
Ања Илић, прва је Српкиња која је дошла до 

бодова у најелитнијем такмичењу у нордијском 
трчању. Она је као репрезентативка Србије у нор-
дијском трчању, заузела 37. Место надмећући се у 
спринту слободним стилом у Давосу и тако освојила 
14 бодова у Светском купу 2022/23. У квалифика-
ционој трци на стази дугој 1.500 метара, Илићева 
је остварила 37. резултат у конкуренцији 39 такми-
чарки, са 35,9 секунди заостатка за Швајцаркињом 
Надин Фендрих, каснијом победницом трке.

Наступе за клуб имало је двадесет регистрованих так-
мичара, међутим од ове сезоне 2022/2023 за клуб ће 
наступати 33 такмичара. У току године учествовали 

смо на преко 20 такмичења, са 220 појединачних наступа. 
Изузетан успех постигле су такмичарке Ања Милосавље-

вић која је у категорији борбе појединачно постала вице-
шампионка на Куп-у Србије за полетарце, пионире и наде, 
док је Вања Мићић трећепласирана на Куп-у Србије у кате-
горији кадеткиња борбе појединачно.                               

Клуб је наступио на свим званичним такмичењима Кара-
те федерације Србије, Првенство и Куп региона и Србије, за 
полетарце, пионире, наде, кадете и јуниоре. Поред обавез-
них такмичења посебно је важно истаћи наступ на Школс-
ком првенству где су Аница Радибратовић друго, а Јована 
Аћимовић треће место, посебно похваљене и награђене од 
наставничког већа ОШ „Димирије Туцовић“, с обзиром на 
остваренерезултате на републичком такмичењу.                        

Клуб је у току године подржао комплет акције на тери-
торији Општине, почев од Светског дана пешачења, Светски 

дан планина, Global Wellness day, до Активније Србије и ос-
талих активности. Клупски камп је одржан и ове године у 
Јагодини, где су на посебним припремама била 23 учесника.                     

Година је крунисана организовањем клупског полагања за 
виша звања. Комисија Карате федерације Србије је оцењивала 
40 чланова клуба који су успешно припремљени положили за 
појасеве. Неда Шкодрић је похваљена од комисије КФС као 
такмичарка која је најбоље одрадила полагање.              

Спортиста године клуба је Мирјана Станић, док су се 
у друге две групе посебно истакли Валентина Дуловић и 
Иван Јеремић.                  

Од септембра у „Рујну“ је активна и четврта почетничка 
група, стога клуб броји преко 70 чланова у четири групе, 
са којима ради лиценцирани тренер КФС Слађана Вуловић.                   

Морам се истаћи да је година за нама посебно значајна 
за каратисте који су, освојивши випе од сто медаља показа-
ли вредност постигнутим вишим звањима. Клуб у наредној 
години очекују још већи изазови, а без паузе настављамо 
са појачањем у нове победе.   

НОРДИЈСКО СКИЈАЊЕ

ПРВИ БОДОВИ У 
СВЕТСКОМ КУПУ

ЈОШ ВЕЋА 
ОЧЕКИВАЊА

КАРАТЕ КЛУБ 
„РУЈНО“

Спортска карате сцена била је ове сезоне изузетно добра, па наш 
карате клуб годину завршава богатији за сто медаља

ВЕРОВАЛИ ИЛИ НЕ

МЕДАЉУ ПОСВЕЋУЈЕ СВОЈОЈ ОПШТИНИ
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Млада Емилија Бућић je чланица СК  „Златибор“ и репрезентативка Србије у 
биатлону. Са задовољством се одазвала молби да резимира годину за собом. 

– Почетак је треће сезоне како се такмичим и већ примећујем напредак. На Бал-
кан купу, који је одржан септембра месеца у Румунији, у месту Челе Градиште, на-
шла сам се на четвртој позицији, што је представљало добар резултат с обзиром 
на бројну али и тежу конкуренцију у односу на прошлу годину.

После припрема које су обављане током октобра у немачком Оберхофу и 
италијанском Мартелу, наступила сам на светском Јуниор купу у истом месту и 
направила изненађујуће добар резултат. Од 115 такмичара – чиме је оборен и 
рекорд по броју ученика – скрасила сам се на 68. месту. Имала сам времена да се 
припремим и у скијању, и у пуцању, а резултати су показали напредак. Након трка 
у Италији, уследиле су истоимене у Обертилијаху, у Аустрији. Добри резултати су 
наставили да се нижу, а тренер Един Хоџић је био презадовољан. Највећу подрш-
ку сам имала од њега, и да није било те његове посвећености и значајног искуства 
које је стекао као бивши такмичар, вероватно би резултат био лошији. Наравно, 
била сам јако упорна и жељна да постанем боља, и та жеља ми се испуњава. 

Тренинге са пуцањем углавном обављам у Сјеници, јер на Златибору немамо 
услова (стрелиште) за тренирање. Иначе, велики подстицај нама, репрезентатив-
цима биатлона, је то што смо добили стипендију од општине Чајетина, због чега 
ћемо јој заувек бити захвални.

Треба поменути тренере Дејана Крсмановића, бившег репрезентативца и Радо-
сава Јелисијевића, од којих добијам велику подршку и дугујем велику захвалност.

Сезона само што је почела, а следеће дестинације где ће се одржавати свет-
ски јуниор купови су Италија, Естонија, Латвија и Казахстан.

НЕДОВИЋ ВОДИ 
РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ ЛИГЕ

Тренер Златибора Голд гондоле Страјин 
Недовић изабран је за селектора репрезента-
ције Адмирал бет Кошаркашке лиге Србије за 
ревијалну утакмицу против Републике Српске.

Шеф струке Чајетинаца је добио прилику да 
предводи екипу КЛС-а као освајач такмичења 
у претходној сезони, а традиционални прија-
тељски меч одиграo се у Градишци у оквиру 
Кошаркашког Сабора. Помоћни тренер на овој 
утакмици биo je Марко Димитријевић из Слоге, 
другопласиране екипе из сезоне 2021/22.

ПОНОС ЗЛАТИБОРА ЕМИЛИЈА БУЋИЋ

К
ошаркаши „Златибора Голд гондоле“ победи-
ли су екипу „Вриједноснице Осијека“ са 97:79 
у шестом колу НЛБ АБА2 лиге у оквиру тур-
нира који се одржава на Златибору. Чајетин-
ски тим је оправдао улогу фаворита против 

екипе са зачеља табеле и дошао до петог тријумфа 
у такмичењу У првом полувремену је хрватски пред-
ставник држао прикључак, имао је и вођство од пет 
поена, али домаћи тим није дозволио изненађење. 
Добром нападачком игром одговорили су Осијеку 
који је имао расположен тандем на месту плејмејке-
ра и центра. Екипа Златибора је имала добар шут за 
три поена са чак 58% успешности, односно 11 пого-
дака из 19 покушаја. 

Најефикаснији у победи био је Брано Ђукановић 
са 25 поена, уз шут из игре 8/14 са седам скокова и 
шест асистенција. Наш крилни центар Алекса Чабри-
ло одиграо је најбољи меч у сезони са 16 поена уз 
4/5 за два и 2/3 за три поена. Статистичке колоне 
добро је попунио и центар Лазар Јоксимовић са 13 
поена, седам скокова и шест асистенција.  

За хрватског друголигаша који игра АБА2 лигу по 
специјалном позиву 25 поена је постигао Гојко Суџум, 
а 23 је убацио Кристијан Бредфрод.  

Бранилац трофеја КК „Златибор Голд гондола“ 
опоравио се од пораза у дербију КЛС-а против „Ме-
талца“ па сада има учинак 5/1 у регионалној лиги. 
Тренутно су на истом скору „Крка“ и „Сутјеска“, а је-

дини непоражен тим је „Хелиос“. Наша екипа била 
је боља и од екипе „Горице“ и победила резултатом 
86:68, у седмом колу НЛБ АБА2 лиге и забележили 
шесту победу на такмичењу које је ове седмице оку-
пило укупно 14 екипа у дворани Туристичког рекре-
ативног комплекса Златибор.

Са шест победа и једним поразом, екипа тренера 
Страјина Недовића, бранилац трофеја АБА 2 лиге, 
КК „Златибор Голд гондола“ заузима и даље друго 
место на табели АБА 2 лиге.

На првом месту трећег овосезонског турнира НЛБ 
АБА2 задржао се и после овог кола „Хелиос сунс“, 
која је савладала екипу „Пелистер-Битола“ резулта-
том 88:70 и тако забележио седму узастопну победу.

УСПЕСИ КОШАРКАША 
НА СВИМ ФРОНТОВИМА

Наш шампион је тренутно на другом месту АБА 2 лиге са шест победа и једним поразом


