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ОДЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ, ИЗВАНРЕДНА ПОСЕЋЕНОСТ НАШЕ ПЛАНИНСКЕ 
ЛЕПОТИЦЕ И ТОКОМ ПРОТЕКЛЕ ЗИМСКЕ СЕЗОНЕ

Златибор и у 2019. 
најпосећенија планина Србије

Према подацима Завода за статистику Србије, Златибор је у 2019. посетило 237.000 
регистрованих туриста који су остварили 777.000 ноћења

Одлични резултати, изван-
редна посећеност током 
протекле зимске турис-

тичке сезоне, још једном су по-
тврдили да је Златибор плани-
на са највише гостију у Србији. 
Туристичка организација Злати-
бора представила је, на недавно 
завршеном Међународном сај-
му туризма у Београду, понуду 
за летњу сезону 2020. године, а 
по речима директора ТОЗ Вла-
димира Живановића, највећу 
пажњу посетилаца сајма иза-
звала је златиборска гондола 
која би прве госте од центра пла-
нине до врха Торника требало да 
превезе већ током пролећа. 

Податке Туристичке органи-
зације Златибора по којима је 
ова планина најпосећенија у Ср-
бији, потврђује и званична ста-
тистика за 2019. годину, према 
којој Златибор заслужено чува 
лидерску позицију кад је реч 
о бањским и планинским мес-
тима у Србији. Према подаци-
ма о туристичком промету које 
је објавио Завод за статисти-
ку Србије, Златибор је и у 2019.  
најпосећенија планина Србије 
са више од 237.000 регистрова-
них туриста и више од 777.000 
ноћења. 

-Кад се на ове податке дода 
и приличан број нерегистрова-
них гостију, долазимо до пода-
така који само потврђују рекорд-
ну посећеност овог туристичког 
центра. При томе, странци чине 
трећину од укупног броја турис-
та - истиче Живановић.

На Торнику 11.000  
скијаша дневно

Већ је број гостију током но-
вогодишњих празника најавио 
да ће ова зима оборити све ре-
корде посећености. У време но-
вогодишњих празичних дана 

у Ски-центру ‘’Торник’’ у зим-
ским спортовима уживало је 
око 11.000 скијаша дневно, што 
је апсолутни рекорд овог веома 
посећеног скијалишта. Увећање 
туристичког промета од шест од-
сто у односу на исти период про-
шле године недвосмислено по-
казује да је Златибор већ дужи 
низ година дестинација број је-
дан када је у питању одмор на 
планини. 

-Уследили су туристички бе-
рићетни јануар и фебруар са од-

личном посећеношћу. Ваља на-
поменути да су нам погодовали  
и различити термини зимског 
распуста за ђаке из Србије, Црне 
Горе и БиХ. Тако је за прва два 
месеца 2020. године забележено 
око 350.000 ноћења, док је сваког 
дана, нарочито током школског 
распуста и празника, на Злати-
бору боравило више од 25.000 
посетилаца - каже Живановић. 

Говорећи о томе колико је Зла-
тибор важан за туризам Србије, 
директор ТОЗ нарочито исти-

че податак да у протеклих два 
месеца Златибор бележи око 
40 одсто укупног броја ноћења 
остварених у свим планинским 
центрима Србије. 

Велику посећеност у време 
распуста и протеклих празни-
ка бележе и туристичке дести-
нације у околини Златибора. 
Тако је Стопића пећину у првих 
два месеца ове године посетило 
више од 6.000 гостију. Пуне руке 
посла имали су златиборски хо-
телијери чији су капацитети то-

Златна планина бележи око 40 одсто укупног броја ноћења  
остварених у свим планинским центрима Србије
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ком празника и распуста били 
попуњени са више од 90 одсто. 
Протеклом зимом на Златибо-
ру задовољни су и издаваоци 
приватног смештаја, власници 
ресторана и бројне ски школе 
у којима је више од 30.000 по-
четника направило своје прве 
скијашке кораке.

ТО Златибор на Сајму 
туризма у Софији

Директор Туристичке орга-
низације задовољан је и како је  
понуда Златибора представљена 
на сајму у Бугарској као и инте-
ресовањем посетилаца.

- Проверену традицију да са 
туристичком понудом Злати-
бора будемо присутни на ва-
жним иностраним и домаћим 
сајмовима, што је последњих 
година несумњиво допринело 
повећању туристичке посете, на-
стављамо и у овој години. Од 13. 
до 15. фебруара у главном граду 
Бугарске одржан је међународ-
ни Сајам туризма „Holiday & Spa 
Expo” на коме се представио и 
Златибор. Обзиром да је ово већ 
пета година заредом да „злат-
на планина“ промовише своје 
туристичке потенцијале на сај-
му у Софији, интересовање за 
златиборске туристичке садр-
жаје било је велико. Бугарски 
туристи упознати су са понудом 
овог дела Србије, а прве асоција-
ције на Златибор гостима из ове 
земље су здрав ваздух и добра 
храна.  За време сајма одржано 

је неколико важних састанака са 
туроператорима из различитих 
делова Бугарске, који су посебно 
били заинтересовани за понуду 
хотела, капацитете за организо-
вање пословних скупова, али и 
за породиче садржаје и адрена-
линске активности. Златибор се 
на овом сајму представио у ок-
виру штанда националне Турис-
тичке организације Србије, а о 
томе колико је бугарска јавност 

заинтересована за путовања по 
нашој земљи најбоље говоре ве-
лико интересовање и чињеница 
да је штанд Србије проглашен за 
најбољи на овогодишњем сајму 
у Софији - каже Живановић.

Иако је распуст завршен и зим-
ска сезона се приводи крају, Зла-
тибор се и даље може похвалити 
завидним бројем гостију. Сис-
теми за вештачко оснежавање 
којим су покривени Ски-центар 

‘’Торник’’ и скијалишта у центру 
Златибора омогућили су да се 
продужи скијашка сезона. Зато 
се с правом очекује да ће и то-
ком марта капацитети на Зла-
тибору бити попуњени, посебно 
када се у виду има чињеница да 
је из годину у годину на плани-
ни све мање видљива разлика из-
међу сезоне и вансезоне. 

-Сви  садржаји ће и током 
марта бити отворени за посетио-
це - истиче Живановић. 

-Културни центар Златибор, 
у коме је читаве зиме било за-
нимљивих програма, представа 
и изложби, што туристима увек 
годи, наставља са таквим садр-
жајима. Током марта на сцени КЦ 
Златибор са више представа гос-
тује ужичко Народно позориште, 
а у галерији Културног центра, 4. 
марта у 19 часова биће отворена 
изложба под називом „Рујански 
старешина Јован Мићић – од хај-
дука до сердара, од сердара до за-
точеника Гургусовачке куле“ ау-
торке Снежане Ђенић - најављују 
из ТО Златибор.

Пошто је од фебруара уређен 
и отворен нови део Стопића 
пећине, интересовање посетила-
ца расте и очекује се да ће у овој 
години број посета који је забе-
лежен у 2019. години ( 89.113 
људи) бити и те како премашен. 
ТО Златибор ће и у овој години 
наставити са улагањима у ову 
пећину како би се њене лепоте 
још више приближиле гостима 
планине.  

На недавно завршеном Међународном сајму туризма у Београду Туристичка организација Златибор  
представила је понуду за летњу сезону 2020. године 

Наш штанд у Београду посетио је и Расим Љајић,  
потпредседник Владе и министар туризма

Представљање туристичке понуде у Софији
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БОЈАНА БОЖАНИЋ, ДИРЕКТОР ЈП «ГОЛД ГОНДОЛА ЗЛАТИБОР»

Убрзани радови на гондоли, 
спрема се документација  

за употребну дозволу
Већ почетком марта по-

чиње монтажа главне 
сајле “Голд гондоле Зла-

тибор” од међустанице до по-
четне станице, док је сајла од 
последње станицу на врху Тор-
ника до међустанице већ завр-
шена. Очекујемо да ћемо гондо-
лу у пробни рад пустити током 
маја месеца, а за главне тестове 
које врши “Пома” са надлежним 
извођачима за технички пријем 
који нам предстоји, неопходно 
је  да буде завршена комплетна 
инсталација.  Комисија за тех-
нички пријем, извођачи радова, 
надзорни орган припремају сву 
документацију и вршиће прове-
ре на појединим деловима сис-
тема као и на целој инсталацији 
како би се објекат пустио у рад. 
Процедура налаже да се са свом 
документацијом затим обрати-
мо надлежном министарству за 
издавање употребне дозволе. У 
наредном периоду интензиви-
раће се сви радови, па се у мају 
може очекивати пуштање гондо-
ле у пробни рад”.

Ово у изјави за «Златиборске 

вести» каже директор ЈП «Голд 
гондола Златибор» Бојана Бо-
жанић, најављујући скори завр-
шетак овог пројекта деценије на 
Златибору. 

Управна зграда  
на почетној станици

-Тренутно се ради на по-
стављању носеће сајле за сиг-
нални, односно телекомуника-
циони кабл од међустанице до 
почетне станице, док ће до краја 
фебруара бити у потпуности за-

вршено постављање телекому-
никационог кабла који је подјед-
нако важан као и главна сајла. 
Паралелно, на међустаници се 
завршавају потребни радови 
како би тај део био у потпуности 
завршен. У току су радови на га-
ражама, као и на свим другим 
елементима објекта машинске 
собе где се монтира редуктор и 
сви пратећи делови опреме, по-
везују се електромотори, кардан 
са ужетњачом - каже наша саго-
ворница.

Тренутно је у току припре-
ма документације за грађевин-
ску дозволу за изградњу управне 
зграде ЈП „Голд гондола Златибор“ 
на Златибору која ће се налази-
ти на почетној станици. Након 
издавања грађевинске дозволе, 
почеће изградња, а план је да у 
року од годину дана од почетка 
радова и овај објекат буде завр-
шен. Зграда ће поред канцеларија 
имати и додатне садржаје као што 
су скијашница, гараже, ресторан... 

Петнаестодневна обука 
за раднике

Како каже директорка овог 
ЈП, када гондола почне са ра-
дом, биће потребно да на те-
рену, на свакој станици,  буду 
најмање по два оператера. -На 
станицама већ су поставље-
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ни објекти, односно контролне 
кућице у којима ће бити опера-
тери са задатком да прате про-
цес функционисања рада жича-
ре. Већ сада неколико техничких 
лица активно раде на терену са 
извођачима, прате радове како 
би што боље, након почетка 
рада обављали техничке задат-
ке - каже директорка Божанић.

Како се управљање гондолом 
сврстава у ваздушни превоз, а 
регулисано је Законом о жича-
рама, у ЈП „Голд гондола Злати-
бор“ кажу да су већ припреми-
ли део докумената у складу са 
законом како би били спремни 
за почетак рада. 

-Према уговору са „Помом“, 
произвођачем опреме, после 

завршетка инвестиције, а пре 
пуштања гондоле у рад, пред-
виђена је петнаестодневна обу-
ка за раднике. Све додатне обуке 
које буду неопходне, биће такође 
спроведене. Поред радника на 
терену, биће ангажована и тех-
нички одговорна лица која ће 
имати одређену одговорност, и 
морају проћи додатне обуке како 
би могли да воде рачуна о тех-
ничкој исправности и безбедно-
сти, како инсталације тако и пут-
ника и радника на гондоли. Све 
поменуте активности су узете у 
обзир, финансијски испланира-
не и обављају се бројне припре-
ме како би се почетак рада од-
вијао на најбољи начин - каже 
Божанић.  

Гондола на Сајму туризма

Ове године ЈП „Голд гондола Златибор“ представило  се 
на Међународном сајму туризма у Београду са виртуелном 
вожњом из кабине гондоле. Посетиоцима је на Сајму најављен 
пробни рад гондоле, као и почетак рада ове туристичке атрак-
ције. Интерактивна презентација гондоле импресионирала  је 
посетиоце Сајма. Поред новинара, агенција и туристичких ор-
ганизација,  интересовање су показивали и  инвеститори  који  
би потенцијално градили гондоле  у својим местима.

Маркетиншки концепт ЈП „ Голд гондоле” показао  је да 
су гости на штанду  информисани и да прате ток изградње 
пројекта, што је додатна подршка  и мотив  да у што краћем  
року  први туристи гондолом крену од центра планине до 
врха Златибора.
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БРОЈНИ ПЛАНОВИ ЈКП „ВОДОВОД ЗЛАТИБОР” ЗА ОВУ ГОДИНУ,  
РЕАЛИЗАЦИЈА УВЕЛИКО ЗАПОЧЕЛА

Приоритет постројење за прераду 
отпадних вода на Златибору

Са првим пролећним данима “Водовод” ће имати пуне руке посла и на ширењу 
водоводне мреже у Бранешцима, појединим деловима Гостиља, Шљивовице и Трипкове

Мајстори ЈКП “Водовод 
Златибор” користе сва-
ки повољан дан за ра-

дове на замени дотрајалих цеви 
водоводне мреже чије пуцање је,  
посебно у зимском периоду, до-
водило до проблема з водоснаб-
девању потрошача. Поцинковане 
цеви биће замењене полиетилен-
ским, чиме ће се смањити губици 
на мрежи, али и побољшати ква-
литет воде. 

-Тренутно су наше машине 
на Златибору у близини Улице 
Мијаила Радовића где ћемо, због 
проблема које грађани имају са 
притиском воде, заменити цеви. 

Такође, ових дана радимо на по-
стављању новог цевовода  у Кри-
вој Реци одакле са машинама 
прелазимо у Даутовац. Наиме, ту 
смо прошлог лета имали пробле-
ма у водоснабдевању јер су ко-
рисници прикључени на сеоски 
водовод старог водосистема из-
воришта Грабовица која је због 
велике суше смањила доток воде, 
па су примењиване рестрикције 
како мештани не би потпуно ос-
тали без воде. Општина Чајетина 
је финансирала, а ЈКП “Водовод 
Златибор” је изградило водоводну 
мрежу пре пет година кроз поме-
нуте месне заједнице али се део 
становништва није тада прикљу-
чио на мрежу. После прошлого-
дишље суше људи су схватили су 

да је то једино дуготрајно решење 
за редовно водоснабдевање мес-
них заједница  Крива Река, Дауто-
вац  и  Бела Земља - каже дирек-
тор ЈКП “Водовод Златибор”, Раде 
Јовановић.

Нови прикључци  
на водоводну мрежу

Са првим пролећним дани-
ма “Водовод” ће имати пуне руке 
посла и на ширењу водоводне 
мреже у Бранешцима, појединим 
деловима Гостиља, Шљивовице 
и Трипкове. Један крак водовода 
са Рудина  биће урађен до самог 
изворишта у  Глизи - Грабовици, 

а успут ће водом бити снабдеве-
ни  корисници тог дела општине 
Чајетина.  ЈКП “Водовод” ће пре-
узети и око 70 корисника из МЗ 
Алин Поток у систем водоснабде-
вања са Змајевца у Сирогојну, на 
који су прикључени  корисници из 
још неколико месних заједница.

-Оно што је у овом периоду 
најбитније јесте да на Златибору 
завршимо  започети пројекат по-
стројења за пречишћавање отпад-
них вода, а остало је још мало тога 
да се уради. Требало би постави-
ти плоче на СБР базен чиме ће 
се омогућити да извођачи радо-
ва поставе и аераторе  како би се 
заокружио технолошки процес 
прераде отпадних вода. Партер-
но уређење се завршава; асфалти-

ран је пут унутар саме локације. 
Општина Чајетина је обезбеди-
ла средства, а у овом тренутку 
се и расписује тендер за повези-
вање центра Златибора са ППОВ 
асфалтним путем, тако да оче-
кујемо да ће у наредном периоду 
тај део Златибора бити доступан 
посетиоцима наше планине   за 
шетњу, вожњу бициклом, а мож-
да и добру пешачку маршруту до 
Рибничког језера - истиче Јова-
новић.

ЈКП “Вододвод” је конкуриса-
ло  код Канцеларије за јавна ула-
гања за средства у износу од два 
милиона евра, која су намењена 

замени цеви деонице магистрал-
ног цевовода од хотела “Торник” 
до постројења за прераду воде у 
Рибници у дужини од око чети-
ри километра, јер су постојеће ар-
миране бетонске  цеви пречника 
600 мм  оштећене, па су и губици 
воде велики.

-Пред нову годину смо на том 
делу цевовода имали хаварију 
коју смо уз велики труд и напор 
решили у току једног дана, али, 
да би предупредили да се то не 
понови, нужна је замена овог 
цевовода. У оквиру тог пројекта 
део средстава ће бити утрошен 
и за изградњу  резервоара капа-
цитета 2.000 кубика  у Тић пољу, 
што је четири пута више од под-
стојећег резервоара на Караули. 

Цевовод 300 мм од Карауле до Тић 
поља којим би се та два резерво-
ара спојила,  урађен је и тиме би 
се заокружио прстен у водоснаб-
девању Златибора - каже дирек-
тор овог ЈП. 

Радови и у Чајетини и на 
Златибору и у селима

У Чајетини су планирани ра-
дови на замени дотрајалих цеви 
у улицама изнад великог парка, 
а завршетак радова очекује се до 
лета.

-Битно је нагласити да се тру-
димо да равномерно распореди-
мо извођење радова како у на-
сељеним местима Чајетина и 
Златибор, тако и у сеоским мес-
ним заједницама јер нам је циљ 
да сви имају квалитетну воду за 
пиће. Код Министарства за еколо-
гију  конкурисали смо за средства 
за два постројења за пречишћа-
вање отпадних вода у месним 
заједницама   Сирогојно и Мач-
кат. Тиме би заштитили подземне 
воде на овим територијама. Циљ 
општине Чајетина и ЈКП “Водо-
вод Златибор” је да се у што ско-
рије време крене са реконструк-
цијом постројења за прераду воде 
за пиће у Рибници и реализацију 
пројекта „Сушичка врела“ . Завр-
шетком  ова два пројекта обезбе-
дићемо сигурније и квалитетније 
водоснабдевање и тиме омогући-
ти даљи развој читаве општине у 
наредним деценијама - каже ди-
ректор Јовановић.

Општина Чајетина је у буџе-
ту за 2020. годину предвидела 
80 милиона динара за извођење 
радова на водоводу и канализа-
цији. Уколико пристигну и сред-
ства државе за која се конкуриса-
ло, биће сасвим довољно новца 
да се планови ЈКП “Водовод Зла-
тибор” Чајетина реализују на за-
довољство свих наших грађана и 
посетилаца.    

Мирјана Ранковић Луковић
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САРАДЊА ЕБРД И КЈП «ЗЛАТИБОР» НА ПРОЈЕКТУ НАБАВКЕ НОВИХ МАШИНА

Два трактора и булдожер за 
ефикаснији рад комуналаца

Европска банка за обно-
ву и развој (ЕБРД) доде-
лила је КЈП «Златибор» 

грант у висини камате и трош-
кова кредита за набавку три 
нове машине за ово комунал-
но предузеће. Биће набављени 
два трактора и булдожер, а по-
водом сарадње на овом пројек-
ту, средином фебруара на Злати-
бору су боравили представници 
ЕБРД са циљем да сниме промо-
тивни филм о КЈП «Златибор».  
Директор КЈП „Златибор“ Чаје-
тина Срђан Пантовић, говорећи 
о томе како је дошло до сарадње 
са ЕБРД, каже да је ово јавно пре-
дузеће крајем прошле године 
ушло у процес набавке два трак-
тора и булдожера преко креди-
та, а Европска банка за обнову 
и развој препознала је наглаше-
ну еколошку компоненту у овом 
пројекту осавремењивања меха-
низације. КЈП набавило је наовај 
начин машине које су потпуно 
еколошки прихватљиве, а уште-
де су вишеструке.

Замена за булдожер  
стар 40 година

-Примера ради, КЈП је до сада 
користило булдожер који је 1981. 
годиште. Нова машина је ефи-
каснија у раду, и врло економич-

на што се тиче потрошње гори-
ва. ЕБРД је предузећу доделила 
грант у висини камате и трошко-
ва кредита, износ кредита је око 
170 хиљада евра, па ће КЈП у на-
редних пет година враћати само 
основицу. Купљене машине на 
овај начин отплатиће се за годи-
ну, две - каже Пантовић. 

По његовим речима, КЈП „Зла-
тибор“ на време је доставило све 
податке како би се испоштовале 
процедуре Европске банке и Ев-
ропске уније, а уколико буде при-
лике, сарадња ће се наставити.

-Већину опреме до сада смо 
набављали из сопствених сред-
става. Мањи део новца повлачен 
је из кредитних линија, али ово је 
опција на коју у будућности, ако 
буде потребе, увек можемо рачу-

нати. Програмом пословања за 
ову годину предвиђено је да се 
предузеће може задужити до 30 
милиона динара. Надамо се да 
неће бити потребе за подизањем 
кредита јер је предузеће ликвид-
но и има сопствена средства. Неке 
набавке у овој години су заврше-
не, а до краја 2020. године плани-
рано је улагање од 100 милиона 
динара у нову опрему - закључује 
Пантовић.  

Догодине још три  
нова трактора

Два нова трактора, осим рада у 
Зимској служби, лети ће бити ко-
ришћени за кошење путног поја-
са. Њихове цене су прилично по-
вољне тако да за следећу сезону 
комунално предузеће планира 

набавку бар још три нова трак-
тора који ће се коришћени у се-
оским месним заједницама.

Европска банка за обнову и 
развој, осим инвестиције у КЈП 
„Златибор“, инвестирала је у још 
254 пројекта у Србији више од 
5,6 милијарди евра, а улагања 
се тичу енергетске ефикаснос-
ти, инфраструктуре, коришћења 
обновљивих извора енергије, ја-
чања приватног сектора и по-
везивања балканских земаља.

-У видеу ћемо истаћи пројекте 
на којима радимо у Србији, са фо-
кусом на ове нове машине које су 
важне јер су еколошки прихватљи-
ве. Оно што је  важно јесте да је 40 
посто наших инвестиција у Ср-
бији повезано са зеленом еконо-
мијом, охрабривањем у инвести-
рање које ће водити ка зеленијој и 
бољој економији. Садржаји које у 
одељењу за комуникације произ-
водимо, односе се на послове које 
радимо широм света, на укупно 38 
тржишта где улажемо средства - 
истиче Џонатан Велс, члан трочла-
ног тима из Одељења за комуни-
кације Европске банке за обнову 
и развој. Снимљени видео, који ће 
осим нових машина промовисати  
и лепоте Златибора, ускоро ће бити 
постављен на интернет страници 
www.ebrd.com.  

Поводом сарадње на овом пројекту, средином фебруара на Златибору су боравили 
представници ЕБРД са циљем да сниме промотивни филм о КЈП «Златибор»

Срђан Пантовић са представницима ЕБРД-а
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ОД 14. ДО 16. ФЕБРУАРА НА МАЧКАТУ ОДРЖАН ТРАДИЦИОНАЛНИ  
САЈАМ СУВОМЕСНАТИХ ПРОИЗВОДА

Од пршуте под Златибором 
живе генерације

У селу Мачкат под Златибо-
ром од 14. до 16. фебруа-
ра одржан је традицио-

нални, већ 20-ти по реду Сајам 
сувомеснатих производа. Током 
тродневне свечаности, произ-
вођачи из села чувеног по пршу-
ти представили су своје тради-
ционалне производе, а од петка 
до недеље, кроз центар Мачката, 
сајамску шатру у цркви Светог 
Илије, прошле су хиљаде и хиља-
де гостију из свих крајева Србије, 
региона.

На Сајму је учествовао 21 про-
извођач пршуте, сланине, коба-
сице и осталог укусног блага из 
овдашњих сушара. По обичају, 
на отварању Сајма проглашени 
су најбољи произвођачи у пет 
категорија, а жири је ценио укус, 
мирис, изглед, компактност про-
извода.

Радомиру Шопаловићу при-
пала је златна медаља за свињс-
ку пршуту и сребрна за сланину. 
Најбољу говеђу пршуту изнео је 
Митар Марић, кобасицу Ружица 
Стојановић, сланину Драгољуб 
Стојановић, овчју стељу Душан 
Стојановић.

-Пршуту је прозводио мој пра-
деда, наследио га деда, њега мој 
отац. Сад радимо мој син и ја. 
Преносиће се, ако Бог да, тај-
на овог заната и даље с колена 
на колено у мојој фамилији. Од 

дана када се стока закоље па док 
месо не доспе до пијаце мора да 
прође најмање два и по месеца. 
Месо, када се обради, мора ме-

сец дана да стоји у соли, па ме-
сец да се дими на тавану, а кад се 
скине са сушаре треба му још 20 
дана да сазри - причао је Радо-

мир Шопаловић, један од побе-
дника "Пршутијаде" у Мачкату.

На сваком од сајамских штан-
дова иста прича - пршутарство је 
занат малих породичних фирми 
који се преноси са генерације на 
генерацију, а рецептура је увек 
иста. Осим меса и соли у произ-
водима нема ничег другог. Ма-
совније окретање занату пре-
дака допринело је да је Мачкат 
једно од ретких српских села у 
коме је више крштења него са-
храна.

-Нисам хтела да одем са села, 
иако имам високошколску ди-
плому одлучила сам да оста-
нем у Мачкату и наставим по-
родични посао од кога може да 
се живи, али који захтева ве-
лика одрицања. Пршутарство 
је делатност која тражи ангаж-
ман свих укућана од јутра до су-
тра, сваког дана, - каже Ружица 
Стојановић, добитница златне 
медаље за домаћу кобасицу.

На 20. "Пршутијади", која је 
по обичају имала и изложбени 
и продајни карактер, учесници 
су снизили цене својих произво-
да за десетак одсто. Тако се кило-
грам најквалитетније говеђе пр-
шуте овде могао купити за 1.800 
- 2.000 динара, свињске, 1.100 
- 1.300, кобасице 900, сланине 
800 - 1.000, стеље 1.200 - 1.500. 
На штановима су се могли наћи 

Сајам је свечано отворио председник  
Општине Чајетина Милан Стаматовић
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и чварци, пихтије, кулени, суви 
врат. У порти цркве на ражњеви-
ма су се вретли јагањци и пра-
сићи, а атмофесферу је подгре-
вао громки звук трубе.

Уз сушено месо посетиоци су 
могли да пробају и млечне укусе 
са Алпа. Kомпанија из Францу-
ске, као и прошле године, пред-
ставила је сир из Гренобла, ор-
гански качкаваљ.

-Прошле године смо прошли 
одлично, све смо продали. Оче-
кујемо да ће тако бити и овај пут 
- каже Оливије Друзни, Француз 
који се са екипом својих сарад-
ника домаћински трудио да гости 
"Пршутијаде" не прођу поред њи-
ховог штанда а да се не послуже.

Kомпанија "Златиборац", која 
одавно више није мала поро-

дична фирма, него велики про-
извођач, ревијалним учешћем 
на "Пршутијади" почела је обе-
лежавање 135 година од када је 
у задружној породици Стојано-
вић почела производња сушеног 
меса. Почело се од најквалитет-
нијих комада козјег  бута.

-Умеће сушења преносило се 
у овој породици Златибораца са 
колена на колено. Данас рецеп-
туре предака негује шеста гене-
рација, на месту где је традиција 
почела, сада у производним ка-
пацитетима компаније "Злати-
борац" основане 1992. Ми смо 
оригиналн пример како је бу-
дућност валоризовала наслеђе 
из прошлости - рекао је дирек-
тор ове фирме Душан Kнежевић.

В. Л.

Заштита географског подручја и бренда
-Желим пре свега да се захвалим произвођачима који проносе славу 

и чувају традицију ових наших производа. Надам се да ћемо уз помоћ 
Општине Чајетина и озбиљних произвођача, после 20 одржаних сај-
мова, дочекати и тај дан да заштитимо географско подручје и да брен-
дирамо ове производе а затим да са њима изађемо у Европу - рекао је 
на отварању Сајма Милан Стаматовић, председник Општине Чајетина.

На отварању Сајма наступили су уз трубаче Мирослава Ђунисије-
вића из Пожеге и посебно драги гости, KУД "Kрива Река" из Kосовске 
Kаменице.

Радомиру Шопаловићу припала је  
златна медаља за свињску пршуту  

сребрна за сланину, најбољу  
говеђу пршуту изнео је Митар Марић, 

кобасицу Ружица Стојановић,  
сланину Драгољуб Стојановић,  

a овчју стељу Душан Стојановић

Радомир ШопаловићМитар Марић
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Подршка локалним само-
управама у успостављању 
“Саветодавне службе за 

грађане” реализује се у оквиру 
програма „Подршка Владе Швај-
царске развоју општина кроз 
унапређење доброг управљања 
и социјалне укључености – Swiss 
PRO“, који подржава Влада Швај-
царске у сарадњи са Владом Ср-
бије, а спроводи Канцеларија 
Уједињених нација за пројекте 
услуге (UNOPS) у партнерству са 
Сталном конференцијом градо-
ва и општина (СКГО). Пројекат 
општине Чајетина је почео у јуну 

2019. године и траје 18 месеци, 
до децембра 2020. године. Сред-
ства добијена од донатора износе 
14.342 евра, док је укупна вред-
ност пројекта 15.338 евра.

Потребе грађана општи-
не Чајетина за функциони-
сањем служби правне помоћи у 
Oпштинској управи постају не-
миновност и неопходност узи-
мајући у обзир чињеницу да се 

грађани веома често нађу у ситу-
ацији када им је потребан прав-
ни савет, писање поднесака или 
попуњавање формулара, а скла-
ду са својим финансијским ста-
тусом нису у могућности да себи 
приуште правну подршку.

Круг ових лица је широк. Међу 
ове грађане спадају лица без 
прихода и имовине, при-
маоци социјалне 
новчане по-
моћи, ста-
новници 
ромских 
нефор-

малних насеља, незапослена 
лица на евиденцији Националне 
службе за запошљавање, прима-
оци минималне зараде, избегла, 
прогнана и расељена лица, при-
падници социјално угрожених и 
маргинализованих друштвених 
група, лица која испуњавају ус-
лове за ослобађање од плаћања 
трошкова поступка и други.

Локална самоуправа Чајетина 

до сада није званично пружала 
грађанима могућност да остваре 
право на правну помоћ од стране 
општинске управе без накнаде 
или уз накнаду мању од оне која 
је прописана адвокатском тари-
фом. Овим пројектом Oпштина 
Чајетина настоји да допринесе 
решавању проблема недовољ-

но транспарентне и од-
говорне политике 

пружања саве-
тодавних ус-

луга кроз 
у с л у г е 
бесплат-

не правне подршке за ста-
новништво на територији општи-
не као корисника тих услуга.

Поред тога, имајући у виду да 
је ово иницијални пројекат који 
у овој области покреће Општина 
Чајетина, пројектом је предвиђе-
на и детаљна разрада механиза-
ма пружања тих видова подршке. 
Реализацијом пројектних актив-
ности тежи се решавању пробле-

ма недовољне доступности прав-
них видова подршке локалним 
маргинализованим друштве-
ним групама и остваривању њи-
хових права.

Најједноставније речено, 
пројекат ће ићи у правцу ре-
шавања кључног проблема у 
области саветодавне подрш-
ке локалне самоуправе њеним 
грађанима огледаног у недовољ-
ној транспарентности, доступ-
ности механизама за побољшан 
приступ правима усклађених са 
националним релевантним за-
конодавним оквиром, чиме ће 

се са друге стране допринети да 
сваки грађанин општине Чаје-
тина има делотворан и једнак 
приступ правди.

За информације о програму 
Swiss PRO посетите vеб сајт www.
swisspro.org.rs. За више информа-
ција о подршци Швајцарске Ср-
бији, посетите веб сајт амбаса-
де www.eda.admin.ch/countries/
serbia/sr/home.html  

ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА У УСПОСТАВЉАЊУ  
САВЕТОДАВНЕ СЛУЖБЕ ЗА ГРАЂАНЕ 

Делотворан и једнак приступ 
правди за све грађане

Локална самоуправа Чајетина до сада није званично пружала грађанима могућност  
да остваре право на правну помоћ од стране општинске управе без накнаде  

или уз накнаду мању од оне која је прописана адвокатском тарифом

Потребе грађана 
општине Чајетина 

за функционисањем 
служби правне помоћи 
у Oпштинској управи 
постају неминовност  

и неопходност
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У ПРАГУ ОДРЖАН ДРУГИ САСТАНАК У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ACHIEVE”

Развијање свести о 
националном и ширем, 
европском идентитету

Општина Чајетина један 
је од учесника пројек-
та за демократско укљу-

чивање и грађанско учешће  
„Achieve”, који спроводи орга-
низација „Алда“, уз подршку Ев-
ропске уније. Циљ је развијање 
свести о националном и ширем 
европском идентитету. После 
Хрватске, други састанак у ок-
виру пројекта одржан је у Пра-
гу, а на састанку су учествовали 
и представници  Чајетине.

-Истраживања која смо ради-
ли за овај састанак тицала су се 
пре свега културног и национал-
ног идентитета, уз укључивање 
деце и представника ста-
рије популације. У две 
групе су били спорти-
сти, млађа попула-
ција, док су трећу 
чиниле чланице 
„Удружења сеос-
ких жена“. У сва-
кој групи било је 
по десет учесника. 
Упитник је садр-
жао питања о нацио-

налном идентитету, симболима 
државе, о праћењу спортских до-
гађаја, мишљењу о другим на-
цијама... Посебно треба истаћи 
ово последње, јер деца имају 
предрасуде о другим нацијама, 
које су вероватно потекле од ста-

ријих. Сви су пратили спортске 
утакмице, национални симбо-
ли су им познати, али, рецимо, 
не препознају неке споменике 
као, на пример, обележја из Пр-
вог светског рата, иако су били у 
прилици да их посете, што зна-
чи да се деца не едукују преви-
ше о томе, не читају о томе. Циљ 
пројекта је да старији едукују 
млађе о свему што је значајно 
за националну историју. Ми смо 
сва наша истраживања објавили 
на локалним медијима и гласи-
лима, што остали нису уради-
ли, иако је један од циљева био 
да се сам пројекат на тај начин 
прошири, по чему се наше ис-
траживање разликовало - каже 
Слађана Вуловић, једна од пред-
ставница Општине Чајетина на 
састанку у Прагу.

На састанку у Прагу учество-
вало је 30 представника из укуп-
но 13 земаља учесница. Следећи 
састанак одржаће се на јесен у 
Пећи, на Косову, а наредног про-
лећа је завршно окупљање у ита-
лијанској Вићенци.  

Слађана Вуловић,  
једна од представница 

Општине Чајетина

Циљ овог  
пројекта је  

да старији едукују 
млађе о свему  

што је значајно  
за националну 

историју
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„ДИНО ВЕСЕЛИ РАСПУСТ“

Мноштво манифестација 
посвећених деци

Дино парк на Златибору 
и ове године  обезбедио 
је богат програм за број-

не посетиоце који су у парк стиг-
ли током зимског ђачког распус-
та. Циљ “Дино веселог распуста” 
и ове године превасходно је да 
развија авантуристички и так-
мичарски дух код деце.

Ова манифестација у Дино 
парку почела је када и зимски 
распуст.  Током свих 17 дана 
дечјег зимског одмора, најмлађе 
су у Дино парку чекали различи-
ти програми и догађаји, од кви-
зова, друштевних игара, разних 
активности у новом објекту пар-
ка до оних напољу. Свакоднев-
но, децу су чекали и различити 
поклони  за оне који су на так-
мичењима били најбољи, најс-
налажљивији...

-Иза нас је седамнаест дана 
активног програма за децу уз-
раста од пет до 16 година. Много 

је деце за ових пар недеља про-
шло кроз парк, и оно што је за 
нас заиста важно јесте да су деца 
показала велико интересовање 
за манифестације које смо при-
премили - каже Славица Марић, 
менаџер Дино парка.

У периоду пред нама обожа-
ваоце Дино парка очекују и нови 

садржаји. Пре свега креће нови 
биоскоп, затим многоштво но-
вих авантуристичких садржаја, 
па ће крај зиме у овом објекту 
бити дочекан са још богатијом 
понудом.

-Ове године деца су јако вели-
ко интерсовање показала за наш 
“мини беби золошки врт”. Деца 

су, поред осталог, у прилици да 
под контролом, заједно са нашим 
колегама, радницима парка, хра-
не животиње, па ту проводе доста 
времена. Уређујемо и нови блок 
око штала, од пролећа ту ће бити 
нова пешачка и шетачка зона са 
мноштвом животиња. Стижу нам 
и бели липицанери и за очекива-
ти је да ће тај део парка и даље 
привлачити велику пажњу деце 
- додаје Славица Марић. 

Активности Парка током ја-
нуара и фебруара, допринеле су 
успешној промоцији па туристи 
и пре него што стигну на Злати-
бор зову и распитују се о програ-
му у наредним данима. Идућег 
месеца биће званично отворен 
нови објекат у коме ће се нала-
зити амфитеатар и дечји Дино 
кафе а све у циљу интересант-
није понуде и привлачења све 
већег броја посетилаца.

Данка Миловановић

Током свих 17 дана дечјег зимског одмора, најмлађе су у Дино парку чекали различити 
програми и догађаји, од квизова, друштевних игара, разних активности

Славица Марић, менаџер Дино парка
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“ЗЛАТИБОРСКИ ЕКО АГРАР“ И У 2020. ГОДИНИ НА РАЗЛИЧИТЕ НАЧИНЕ 
ПОДРЖАЋЕ ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

Помоћ за набавку механизације, 
обнову и увећање стада

ПД “Златиборски еко аграр” 
и у 2020, као и претход-
них година, на различите 

начине подржаће пољопривред-
нике у нашој општини. Програм 
мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и по-
литике руралног развоја општи-
не Чајетина за 2020. годину, није 
битније промењен у односну на 
активности обављане претход-
них година. Субвенције су, тре-
ба рећи, као и претходне године 
условљене изменама и усклађи-
вањем Националног програма за 
пољопривреду. “Златиборски еко 
аграр” и у овој години наставиће 
са спровођењем мера утврђених 
стратегијом руралног развоја за 
период од 2016. до 2021. године. 

„Подршка пољопривредним 
произвођачима пре свега се ог-
леда кроз подршку у финансијс-
ком смислу, кроз регресирање и 
субвенције за улагања у газдин-
ства. Такође и кроз подршку раз-
ним манифестацијама, а у вели-
кој мери и кроз едукацију наших 
пољопривредника.Трудимо се 

да све наше пољопривредне 
произвођаче, поготово оне који 
су заинтересовани, али и оне 
који нису, анимирамо да допу-
не своја знања, да им омогућимо 
одлазак на неке нове дестина-
ције где могу стећи нова знања 
која могу применити у својој 
производњи -  каже Владимир 
Бојовић, директор ПД „Злати-
борски еко аграр“.

Различити подстицаји за 
пољопривреднике кроз конкур-
се наставиће се и у 2020. години 
како би средства била равномер-
но и правилно распоређена.

„Што се нас тиче, програм је 
спреман и почетком марта  оче-
кујемо прве позиве. Свакако ће 
акценат и ове године бити на на-
бавци механизације, на субвен-
ционисаној камати на пољоприв-
редне кредите за увећање стада, 
конкретно за набавку оваца и 
крава - додаје Бојовић.

Из године у годину  све је веће 
интересовање за мере подрш-
ке које општина Чајетина у са-
радњи са ПД „Златиборским еко 
аграром“ пружа становницима 
ове општине.

Данка Миловановић

Подршка пољопривредним произвођачима пре свега се огледа кроз подршку  
у финансијском смислу, кроз регресирање и субвенције за улагања у газдинства

Tрудимо се да све наше  
пољопривредне произвођаче  

анимирамо да допуне своја знања,  
да им омогућимо одлазак на неке нове 

дестинације где могу стећи нова  
знања која могу применити  

у својој производњи, каже  
Владимир Бојовић, директор  
ПД „Златиборски еко аграр“
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УСПЕШАН ЗАВРШЕТАК РАДОВА У СТОПИЋА ПЕЋИНИ

Подземна лепотица у новом 
руху дочекује посетиоце

Радови на пешачкој стази у Стопића 
пећини, која води кроз канал са када-
ма до новог проширеног простора, за-

вршени су. Пећина је проширена са око 80 
метара новог простора у коме су каде дубоке 
и до 7,5 метара.

Радови на уређењу Стопића пећине поче-
ли су 2008. године а само годину дана кас-
није пећина је отворена за посетиоце. У то 
време уређене су биле само стазе и расвета. 
Из године у годину радови су напредовали 
па је тако 2011. године уређена платформа 
испред водопада „Извор живота“.

-Године 2015. године урађена је стаза из-

над бигрених када, по којима је ова пећи-
на препознатљива, а оне су, уједно,  и је-
динствене на Балкану. Тада смо, међутим, 
стигли до када које су дубоке 1,8 метара, сада 
смо ститли до када дубоких и до 7,2 метара. 
Изнад када налази се сталактит који је дуг 
шест етара, а његов део је потопљен у води 
- каже Радојко Јанковић, чувар-водич Сто-
пића пећине.

Вода периодично пуни каде до врха и тада 
се оне  лагано прелевају. Тренутно воде има 
у кадама које су дубоке 1,8 метара, а с обзи-
ром да је ових дана било падавина убрзо ће 
бити пуне и најдубље каде. Новост у пећини 

је подводна расвета, расвета са белим свет-
лом као и лед расвета. На новоуређеном делу 
стазе у дужини од 50 метара налазе се ста-
лактити висине и до 3,4 метра.

-Туристима се највише допада сам улаз у 
пећину који је монументалан и чија је виси-
на 18 а ширина 35 метара. Затим их очарају 
бигрене када и то највише када посетиоци 
имају среће и кад дођу у време када се  вода 
прелева из њих. Ту је и водопад висок 10 ме-
тара, назван „Извор живота“. Прошле године 
пећину је посетило 89.113 људи, и тај пода-

так, само по себи довољно говори колико је 
ова пећина занимљива нашим гостима - до-
даје Јанковић.

Радови на пешачкој стази која води кроз 
канал са кадама, до новог проширеног прос-
тора, трајали су више од два месеца. Извођач 
је била фирма из Сремчице која је све посло-
ве обавила на висини задатка, а из Стопића 
пећине позивају мештане и туристе да дођу 
и виде новоотворени део пећине.

Цена улазница: деца до 7 година бесплат-
но; деца 7-15 година – 150 динара; одрасли 
– 250 динара; рекреативне наставе – 100 ди-
нара. Данка Миловановић

Туристима се највише  
допада сам улаз  
у пећину који је 
монументалан  

и чија је висина 18  
а ширина 35 метара
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УГ „ЗЛАТИБОРСКИ КРУГ“ И ОВЕ ГОДИНЕ ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ ДНЕВНОГ БОРАВКА „ЗРАЧАК“

Захвалност свима који су 
помогли, помажу и брину о деци

Просторије Дневног боравка за 
децу са сметњама у развоју 

„Зрачак“ ових дана богатије су за 
нове ормариће који су годинама 
уназад били неопходни   како би 
корисници ове услуге  имали где 
да оставе ствари  за свакодневну 
употребу. Новац  за ормариће при-
купљен  је на хуманитарном кон-
церту чији су организатори били 
Спортски центар Чајетина и КУД 
Златибор.

После хуманитарног концерта 
који је одржан у чајетинском Дому 
културе у организацији Спортског  
центра Чајетина и КУД-а “Злати-
бор”, сва прикупљена средства ис-
коришћена су за куповину ормара 
преко потребних за ове просто-
рије, а низглед не тако крупан по-
клон учинио је кориснике Дневног 
боравка „Зрачак“ веома срећним.

-У оквиру колектива догово-
рили смо се како ће ормарићи 
изгледати. Радио их је приватни 
предузетник са територије наше 

општине, изашли су нам у сусрет 
и јако брзо су све одрадили, а ујед-
но и испунили све наше захтеве - 

каже Марина Кутлешић, коорди-
наторка Дневног боравка „Зрачак“.

Да је итекако хумано и важно 

помоћи другима, потврдила су 
нам деца која су нам озарених 
лица показала шта су све смести-
ли у простор намењен само њима.

-Ја сам одушевљена ормарићи-
ма, хвала пуно – рекла нам је Зока

-Хвала за ормаре и папуче – 
каже Каја

-Хвала – рекао нам је Бане
-Одушевљени су, радују се што 

ће имати свој кутак у коме ће да 
одлажу своје личне ствари - додаје 
Марина Кутлешић.

Деца, задовољна пажњом 
својих суграђана, као израз зах-
валности увелико припремају ос-
момартовску приредбу која ће се 
одржати у просторијама „Зрачка“ 
9. марта. У име запослених и ко-
рисника, велику захвалност орга-
низаторима и људима који су се 
у великом броју одазвали и пока-
зали своју хуманост, изразила је и 
координаторка боравка, Марина 
Кутлешић.

Данка Миловановић

У Г “Златиборски круг” и ове године је 
после расписаног тендера од стране 
чајетинске Општине изабрано за пру-

жаоца услуге социјалне заштите Дневни бо-
равак за децу са посебним потребама „Зра-
чак“, коју финансира општина Чајетина. По 
закону о социјалној заштити и правилнику 
о пружању услуга социјалне заштите, анга-
жовани пружалац мора бити лиценциран и 
са територије општине на којој се ова услу-
га реализује.

На територији Општине Чајетина, УГ „Зла-
тиборски круг“ једино је које има лиценцу и 
реализује ову услугу већ пуних шест годи-
на. Одобрени број корисника по лиценци је 
14, с тим што број деце може да варира. То-
ком зимског и летњег распуста Дневном бо-
равку се придружују деца из сеоских месних 
заједница која похађају редовни образовни 
програм али им је од великог значаја рад са 
стручњацима запосленим у “Зрачку”.

-У раду са децом ангажовани су социјални 
радник, која је иначе и координаторка услуге 
и одговорна је за израду документације као 
и за све извештаје који се подносе општини, 
министарству и пружаоцима. Међу запос-
ленима је и дефектолог-соматопед, две не-
говатељице од којих је једна са одређеном 

врстом инвалидности као што је и законом 
предвиђено - каже мр Зорица Милосавље-
вић, председница УГ „Златиборски круг“.

Услугом су обухваћена деца из општи-
не Чајетина са лакшим и тежим сметњама 
у развоју, а просторије дневног боравка су 
смештене у Основној школи „Димитрије Ту-
цовић“, што значајно доприноси инклузији. 
Општина Чајетина и ове године обезбедила 
је износ од 5.5 милиона динара на годишњем 
нивоу, а износ је предвиђен за плате запос-

лених и редовно функционисање услуге коју 
„Зрачак“ пружа.

-Наша велика жеља али и потреба јесте да 
се простор који користимо увећа. Уколико 
школа у школском дворишту обезбеди прос-
тор за израду ђачке кухиње, по договореном 
плану је да у приземљу буде простор Дне-
вног боравка. Све остало је у принципу исто. 
Не може се нешто много ни променити, зато 
што је  план и програм рада са децом познат 
и унапред утврђен - каже мр Милосављевић.

У организованим акцијама, или самостал-
но, становници Чајетине често се укључују 
у подршку Дневном боравку и помажу ко-
рисницима. 

„Нама је јако важно да становништво буде 
обавештено да постоје и деца која су овде, 
како њихов живот изгледа, како и на који на-
чин можемо сви као појединци или групно 
да помогнемо и да им унапредимо квалитет 
живота. Ми се заиста трудимо да када год 
можемо деца буду „видљива“ и то из разли-
читих разлога. Јако је важно што су све ин-
ституције, организације и појединци толико 
едуковани и овим путем се захваљујемо сви-
ма који су помогли, помажу и брину о нашој 
деци - наглашава председница УГ „Златибор-
ски круг“. Данка Миловановић

Нови ормарићи  
у дневном боравку 

„Зрачак“

Зорица Милосављевић, председница 
УГ „Златиборски круг“
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МАНАСТИР ДУБРАВА ПОД ЗЛАТИБОРОМ

Светиња обновљена милошћу 
Божјом и подвигом оца Данила
Нема поузданих података од када датира и ко је био ктитор, претпоставља се да га је 

градио неко од тадашњих српских властелина и да је био метох манастира Бања

На јужним падинама Зла-
тибора, на око тридесе-
так километара од турис-

тичког дела планине, налази се 
средњовековни манастир Ду-
брава. 

Нема поузданих података од 
када датира ова светиња и ко је 
био ктитор. Једино што се прет-
поставља јесте да га је градио 
неко од тадашњих српских влас-
телина и да је био метох мана-
стира Бања. Тајна о вековима за-
борављеном манастиру Дубрава 
почела се откривати светогорс-

ком јеромонаху Данилу Пла-
шићу још док је молитвено тихо-
вао у горњој испосници Светога 
Саве при манастиру Студеница. 
У молитвеним стањима позна-
тим само исихастама, какав је 
отац  Данило, у периоду од скоро 
три године, откривале су му се 
под земљом рушевине осликане 
православним фрескама. Ходио 
је у својим молитвеним виђењи-
ма кроз све те просторе да би му 
се у једном од тих виђења, како 
је касније причао, јавио блаже-

нопочивши паријарх Герман и 
благословио га својим немим 
благословом. 

Вођен недокучивим про-
мислом Божијим, током 1990. 
године од свог тадашњег игу-
мана, сада блаженопочившег 
Јулијана Кнежевића, упућен 
је на службу у манастир Увац, 
тада метох манастира Студени-
ца. Тајну о манастиру под руше-
вима никоме није откривао, али 
је дошавши на ове просторе ду-
ховно осетио близину светиње 
из својих сновиђења и сваки 

слободан тренутак од богослу-
жења  и послушања користио је 
трагајући за знацима и остаци-
ма давно заборављене светиње. 
Само златиборска брда знају ко-
лико је отац Данило са штапом 
и ранцем на леђима препеша-
чио километара. И са каквим се 
искушењима, притом, све сусре-
тао док није милошћу Божијом у 
пролеће 2001. године дошао на 
просторе где је више од 300 го-
дина пред турском најездом до 
земље сравњена ова православ-

на светиња, вековима тихујући 
обрасла у траву и растиње међу 
столетним храстовима.  

Ево како нам је своју причу за-
почео архимандрит  Данило игу-
ман манастира Дубрава:

-Кад сам дошао ту, оно што 
сам чуо од покојног Рајка било 
је да се ту налази светиња и онда 
сам се заинтересовао да видим 
где је то и у ком је стању то ме-
сто. Долазим до манастира Увца 
у једну запустелу светињу, обру-
шену и порушену, обраслу др-
већем само се назиру зидине, 

мале, које показују да ту има 
светиња. Мештани који су би-
вали, чували стоку, косили и ра-
дили, око тога су крчили и ба-
цали на то место не знајући да 
се ту налази светиња, па сам 
нашао једну дрвену буцу у којој 
су некад носили воду. Када сам 
се упознао са  Добривојем Кне-
жевићем заинтересовали смо 
се како је то, шта је, да ли може 
да се очисти и повремено смо 
долазили ту и чистили док још 
пут није био пробијен тако да 

смо ишли старим путем, коњс-
ком стазом.

У помоћ су му притекли мешта-
ни и Завод за заштиту споменика 
из Краљева. Указали су се темељи 
старог манастира, изронила је на 
светлост дана сига, камен од кога 
су грађене наше средњовековне 
светиње. На месту где се у право-
славним светињама налази ол-
тар, на дубини од око 80 центи-
метара под земљом, мештанин, 
сада покојни Митар Ђуровић из 
Горње Јабланице, откопо је скри-
вницу од 260 млетачких златника 
из XVI и XVII века. 

Помоћ манастира 
Острог

Треба споменути да је годи-
ну дана пре откривања златни-
ка на чудесан начин Господ бла-
гословио руке овог мештанина. 
Помажући оцу Данилу на самим 
почецима ових активности око 
откривене светиње, приликом 
паљења свећа над олтарским 
делом, овоме мештанину руке 
су изненада попримиле вошта-
ну боју наговештавајући на тај 
начин да ће управо он у перио-
ду који следи открити закопано 
благо. Откопани млетачки злат-
ници указују на време када је от-
прилике ова светиња порушена, 
мада поузданих података о томе 
нема, као ни о томе када је ова 
светиња зидана. Нађена скри-
вница новца сведочи о томе да 
се ова богомоља налазила у гра-
ничној области где је била раз-
вијена трговина са Млецима и 
другим западним земљама и 
упућује на бурне историјске до-
гађаје с краја XVII века и рат из-
међу Свете лиге и Османлијског 
царства. Тада је страдао мана-
стир Прибојска Бања као и мно-
ге цркве метоси међу којима и 
манастир Увац и Дубрава. Прет-
поставља се да се ради о ризници 
манастира Прибојска Бања чији 
је метох тада била ова богомоља. 

Игуман манастира архимандрит Данило
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На месту на коме је био стари ма-
настир археолози из Краљева от-
копали су тада два метра висо-
ке зидове манастирске цркве, а 
педесетак метара даље и остат-
ке манастирског конака. Након 
завршених истраживања и кон-
зервације старе цркве и кона-
ка отпочела је обнова ове старе 
богомоље. Само Господ зна како 
је отац Данило боравећи у ста-
рој напуштеној брвнари поред 
откривене светиње, коју су му 
мештани дали на коришћење ус-
пео да обезбеди средства и кре-
не са обновом. Многи који дођу у 
ову светињу кажу да им се чини 
да су дошли на крај света.  

-Манастир Острог је доста по-
могао у изградњи манастира Ду-
брава. Митрополит Амфилохије 
и тадашњи владика острошки Јо-
ван помагали су повремено ко-
лико су могли јер је већа црква 
посвећена Св. Василију Острош-
ком - каже игуман манастира 
архимандрит Данило. 

Господ кроз Добривоја Кне-
жевића из Доброселице и њего-
ву породицу шаље оцу Данилу 
верне пратиоце и помоћнике у 
годинама које следе након от-
копавања зидина старог мана-
стира. Оснива се Одбор за об-
нову манастира и креће се у 
потрагу за новцем. Отац  Дани-
ло и брат Добривоје не штедећи 

труда обилазе фирме и поједин-
це тражећи помоћ. Отварају се 
бројне дилеме. Коме сада при-
пада земљиште на коме се на-
лази ова стара светиња? Како 
обезбедити воду? Како до ове 
недођије стићи? Како дотерати 
материјали за обнову кад дру-
гих путева сем планинских ста-
за нема? На сва та питања отац 
Данило је имао само један одго-
вор - Бог ће помоћи. И Бог је по-
могао. Породице Ранка, Реље и 
Миодрага Станковића као и Ду-
шана Јовановића, сви из Доњег 
села поклањају манастиру своја 
имања на којима је откривена 
стара Богомоља. 

Након доброчинства 
добили потомство

Пут кроз планинске литице 
реона изнад реке Увца пробијен 
је уз помоћ бројних људи добре 
воље и уз помоћ војне инжење-
рије из Обреновца. Од средстава 
која су добијена за одузете мле-
тачке златнике отпочело се са 
обновом старе богомоље. С обзи-
ром на то да се ради о малој јед-
нобродној цркви са полукруж-
ном олтарском апсидом којој 
је касније придодата припрата 
по благослову тадашњег влади-
ке блаженопочившег Хризосто-
ма, почиње се изградња веће 
цркве. Вест о откривању старе 

богомоље одлази преко медија у 
свет. Захваљујући пре свих нови-
нару Зорану Шапоњићу који је 
ревносно извештавао о свим ак-
тивностима око откривања ис-
копина ове богомоље као и под-
вигу и борби оца Данила и свих 
око њега на њеној обнови. Пре-
ко медија ове издавачке куће 
вест стиже до породице Горана 
и Ане Стојановић из Добоја који 
су тада живели и радили у Аме-
рици. Покренути неким својим 
призивима од Господа одлучују 
се да велики део средстава при-
ложе за изградњу нове цркве. 
Господ за ово доброчинство по-
родици Стојановић узвраћа по-
томством. Више година су њих 
двоје живели у браку без деце да 
би им Господ у врло кратком пе-
риоду након њиховог доброчин-
ства подарио сина и ћерку.

-Читајући “Вечерње новости” 
у Америци чуо сам причу о 
увачком усамљенику и ја сам 
пожелео да дођем овде - прича 
нам Горан Стојановић. 

-Имао сам жељу и Господ ми 
је ту жељу испунио. Упознао сам 
оца Данила, Добривоја Кнеже-
вића и ми смо уз Божју помоћ са-
градили овај Свети храм у част 
светог Василија Острошког, сла-
ва му и милост. Били смо бездет-
ни и кад смо подигли храм до-
били смо двоје деце. Цркву смо 

покрили 2007. године. Те годи-
не сам добио кћерку Ангелину 
а 2008. сина Николаја да би се 
2010. вратио у Србију и засновао 
свој дом и породицу -каже Горан.

Они су се у међувремену вра-
тили у Србију и када год им мо-
гућности дозволе, дођу и заједно 
са оцем Данилом и сестрин-
ством манастира славе Господа.

-Сви који су завађени да се из-
мире и да одлазе у своје цркве. 
Који су некрштни да се крсте, 
који су невенчани да се црквено 
венчају. Да би сви добили благо-
дати светога Духа и да би се сви 
удостојили да дамо одговор на 
страшни Христов суд - поручује 
Горан.

Данас је манастир Дубрава 
женски манастир. Мања црква 
је посвећена светом Пантелеј-
мону. У међувремену се сабра-
ло сестринство и заједно са оцем 
Данилом свакодневно узносе 
своје молитве Господу, Пресве-
тој Богородици и свима свети-
ма благодарећи на великој ми-
лости Божијој и откривању ове 
светиње. Попут вредних пчели-
ца руковођеним мудоршћу свог 
оца Данила, покушавају да орга-
низују свој духовни живот у овој 
недођији без бројних олакшица 
уз које би живот у овој обитељи 
учинили много лакшим.

Мирослав Весовић

Данас је манастир Дубрава 
женски манастир. Мања 

црква је посвећена светом 
Пантелејмону
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МАНИФЕСТАЦИЈА «ДИВА ЗИМСКОГ ТУРИЗМА» У ХОТЕЛУ «ЗЕЛЕНКАДА»

Дејана Дубаић најлепша  
на Златибору

Дејана Дубаић, студент-
киња из Београда, по-
бедница је такмичења 

«Дива зимског туризма» одр-
жаног 13. фебруара у хотелу 
“Зеленкада” на Златибору. За 
прву пратиљу проглашена је 
Невена Чворовић, док је дру-
га пратиља Дајана Урумовић.

На избору за „Диву зим-
ског туризма“ на Златибо-

ру учествовало је 12 девоја-
ка - Милица Илић, Катарина 
Мићевић, Дајана Урумовић, 
Андријана Николић, Мили-
ца Миндеровић, Магдалена 
Кулизић, Невена Чворовић, 
Дејана Дубаић, Јелена Рајчић, 
Анђела Јовановић, Маја Сто-
лић и Милица Весовић. 

Победница Дејана Дубаић 
је из Београда, има 20 годи-
на, студира архитектуру, сви-

ра клавир и игра балет, а бави 
се моделингом са искуством 
учешћа на модним ревијама.

-Дошла сам овде ради за-
баве, да бих упознала нове 
пријатеље, мало прошетала 
Златибором, упознала њего-
ве лепоте, тако да је ово ст-
варно велико изненађење за 
мене и незаборавно искуство. 
У суштини, девојка треба да 

поседује харизму, лепоту, да 
зна да хода, да буде самоуве-
рена и да зна да се представи 
да би победила - каже Дејана.

У првом дефилеу девојке су 
носиле традиционалне џем-
пере из колекције “Сирогојно 
компани”, док су у следећа два 
појављивања „прошетале“ мо-
деле бутика „Студио“ из Ужица. 

-Искрено, пријатно сам из-
ненађена овим успехом. Зах-

ваљујем се стручном жирију 
који је гласао да будем прва 
пратиља. Презадовољна сам. 
Екипа је одлична, уложено је 
много труда и вежбе и труд се 
на крају исплатио - каже прва 
пратиља.

-Ово је некако и круна ус-
пеха моје моделинг каријере 
и много сам срећна због тога. 
Било је предивно, не само ве-

черас, већ свих ових седам 
дана колико смо биле на Зла-
тибору. Памтићу ово искуство. 
Девојке су предивне, заиста 
смо све као један тим, сла-
жемо се и презадовољна сам 
- каже друга пратиља Дајана 
Урумовић. 

Вече избора лепотица на 
Златибору отворено је нуме-
ром „Златиборе, мој зелни 
боре“, а обзиром да је идеја 

„Дива туризма“ да се промо-
више традиционална локал-
на култура, публику су осим 
трубачког оркестра забавља-
ли и млада Андреа Маљевић 
из Прибоја, трио виолина и 
хармонике и Биљана Прокић 
из Ужица. 

Победница и две пратиље 
са избора у “Зеленкади”, јед-
ном од најстаријих златибор-

ских хотела, пласирале су се 
на финално вече избора за 
„Диву туризма“ које ће се одр-
жати у новембру у Врњачкој 
Бањи, а следећа станица ове 
манифестације је Суботица 
28. фебруара. Организацију 
„Дива туризма“ подржали су 
Оппштина Чајетина уз пре-
дузеће “Голд гондола”, као и 
Спортски центар Чајетина уз 
бројне спонзоре.  

Студенткиња из Београда, победница је такмичења, за прву пратиљу 
проглашена је Невена Чворовић, док је друга пратиља Дајана Урумовић
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ВЕЛИКИ БРОЈ ЧАЈЕТИНАЦА ОДАЗВАО СЕ ПОЗИВУ ДА ДАЈУ КРВ

Наших пола сата који могу 
спасити нечији живот

У просторијама Библиоте-
ке у Чајетини, 20. фебру-
ара организована је прва 

овогодишња редована акција до-
бровољног давања крви. Већ по 
обичају, позиву организатора, 
Црвног крста Чајетина и Служ-
бе за трансфузију крви Опште 
Болницу у Ужицу одазвао се ве-
лики број наших суграђана.  

-Акције добровољног давања 
крви у Чајетини увек су успеш-

не и увек се одазове велики број 
људи. Истина, можда је одзив у 
последњих годину дана нештп 
мањи, али, активисти Црвеног 
крста и наша пропагандна служ-
ба чине све како би одзив људи 

био што већи. Желим и да на овај 
начин подсетим грађане да је на-
ших пола сата, колико ћемо од-
војити да дамо крв, врло мало у 
односу на то колико је крв важна 
онима којима је трансфузија по-

требна - каже др Бранкица Те-
шовић.

- До сада сам 65 пута дао крв, 
редован сам давалац и ни једну 
акцију не пропуштам. На сва-
ком кораку причам људима и 
убеђујем их да дођу и дају крв јер 
никад се не зна коме ће и када 
бити потребна -  каже Чајетинац, 
Горан Радибратовић .

- Одлучио сам да дођем и дам 
крв и тако некоме спасим живот. 
Свима који су здрави и способни 
препоручујем да дођу и дају крв - 
додаје Срећко Смиљанић.

Из Службе за трансфузију по-
ручују да свака јединица крви 
може спасити нечији живот, као и 
да људи  крв могу дати сваког рад-
ног дана од 7 до 18 часова у прос-
торијама Службе за трансфузију  
опште болнице у Ужицу.  Тренутно 
стање у ужичком Центру за тран-
сфузију крви, што се тиче резерви 
драгоцене течности, је задовоља-
вајуће. Данка Миловановић

Бранкица Тешовић

Предлог измене Закона о оружју и муни-
цији којим се рок за пререгистрацију оружја 
продужава за две године прихваћен је и наћи 
ће се на дневном реду Скупштине Србије у по-

недељак 2. марта под тач-
ком један.

Тако је у последњи 
час прихваћен пред-

лог Ловачке коморе 
Србије, који је иници-

рао њен председник Ми-
лутин Ђорђевић, а који су 
подржала три посланика 

Скупштине Србије, да се 
овај рок који истиче 5. марта 

ове године продужи на 5. март 2022. године.
– Успели смо да на дневни ред ставимо 

овај Предлог измене закона по хитном по-
ступку и тако спречимо да се готово пола 
милиона људи који овај посао нису успели 
да заврше, а који код себе имају неку вр-
сту наоружања, нађе са оне стране закона 
– изјавио је посланик Маријан Ристичевић, 
председник Одбора за пољопривреду и шу-
марство Скупштине Србије.  ГЗС

Рок за пререгистрацију 
оружја биће  
продужен  
за две  
године
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РАСПИСАН КОНКУРС ЗА НАЈБОЉЕ РАДОВЕ 
ДЕЧЈЕГ ФЕСТИВАЛА „ДЕЦА МЕЂУ НАРЦИСИМА”

За племенити, 
нежни дечји свет

Спорски центар Чајетина орга-
низује 28. фестивал “Деца међу 
нарцисима”  који ће се одржати 

од 21. до 23. маја у Чајетини и на Зла-
тибору. Овај фестивал, уз подршку ре-
номираних писаца, промовише дечје 
стваралаштво, машту и креативност, а 
организатори се сваке године старају 
да у лепом окружењу окупљају и збли-
жавају децу из разних крајева наше 
земље.

Иако није ни мало лако једну мани-
фестацију неговати и одржати више од 
две деценије, Спортски центар у Чаје-
тини то успева пуних 28 година, још 
од почетне идеје песника Михаила 
Ћуповића који је и осмислио фестивал 
“Деца међу нарцисима”. Он је уз помоћ 
бројних дечјих писаца, од Драгана Лу-
кића, Љубивоја Ршумовића, Добрице 
Ерића, па до Радомира Андрића, Душ-
ка Трифуновића, Слободана Станиши-
ћа, многих других, стиховима, уз дру-
жење, оплемењивао нежни дечји свет, 
а Спортски центар до данас није одсту-
пио од  мисије промовисања дечјег ст-
варалаштва.

-Ове године, по 28 пут, одржаће се 
Дечји фестивал “Деца међу нарцисима” 
у оквиру кога је расписан и литерарни 
конкурс. Теме за конкурс бирао је кум 
Фестивала, Тоде Николетић, популарни 
стваралац за децу који је написао око 20 
књига за наше најмлађе - каже Горица 
Станић из СЦ Чајетина.

На литерарном конкурсу могу 
учествовати ученици од 1. до 8. разре-
да са подручја Републике Србије, а теме 
су следеће:

– Да имам крила
- Где станује срећа
- На облаку снова
-  Велики снови  

у малим ципелама
- Како се расте од песме
- Под кишобраном стихова
- Научићу да волим
- Смеховито-лековито и
- Под сунцобраном детињства.

-Ове године новина је да смо форми-
рали Организациони одбор Фестивала 
тако да ћемо са мноштвом нових идеја и 
предлога покушати да Фестивал подиг-
немо на још виши ниво. Фестивал траје 
од 21.-23. маја и сва три дана очекује 
нас богат програм за све узрасте. Ис-
такла бих последњи дан када ће бити 
проглашење најбољих радова овог ли-
терарног конкурса, дружење са дечјим 
песницима, “дружење” са диносауруси-
ма  и коктел у Дино парку на Златибору, 
као и читање најбољих радова. Оно што 
је занимљиво јесте да ће гост на заврш-
ном дану фестивала бити текстописац и 
композитор за децу, Мари Мари - додаје 
Горица Станић.

Ауторе најбољих радова очекују и 
бројне лепе награде као што су викенд 
на Златибору и Врњачкој Бањи, улазни-
це за Дино и Авантура парк на Злати-
бору и друге, а биће додељена и колек-
тивна награда за ученике  школе која 
буде послала највише радова. За на-
грађене учеснике који нису са терито-
рије општине Чајетина, а који буду при-
суствовали додели награде последњег 
дана Фестивала, биће обезбеђен смештај 
на Златибору. 

Адреса на коју се шаљу радови је: 
Спортски центар Чајетина, Краља 
Александра Карађорђевића бр. 3, 31 
310 Чајетина са назнаком “За лите-
рарни конкурс”. Радови се могу сла-
ти и електронским путем на мејл: 
domomladine8@gmail.com, а последњи  
рок за приспеће радова је 24. април те-
куће године.

Мирјана Ранковић 
Луковић

Иако није ни мало лако једну манифестацију неговати  
и одржати више од две деценије, Спортски центар  

у Чајетини то успева пуних 28 година
ПРЕДСТАВА “СТОП НАСИЉУ” 

ПРЕМИЈЕРНО У ДОМУ КУЛТУРЕ  
У ЧАЈЕТИНИ

Добро је бити 
добар, насиље  

није у реду
Едукативна представа „Стоп насиљу“, “Додир” те-

атра из Београда премијерно је изведена у чајетин-
ском Дому културе 25. фебруара, у организацији 
Спортског центра Чајетина. Ђаци Основне школе 
„Димитрије Туцовић“ помно су пропратили пред-
ставу упијајући сваки покрет али и поруку глума-
ца чији је циљ био да покажу све негативне стра-
не насиља.

Представа „Стоп насиљу“ писана је у стиху и на 
веома комичан начин пружа деци урнебесну за-
баву, али, преноси веома озбиљну поруку. Кроз не-
колико примера, глумци су показали колико је 
другарство лепо, колико битно у процесу одрас-
тања. Поред ове представе чија је тема насиље, од-
носно ненасиље, Театар „Додир“ у репоертоару има 
и представе „Зелена планета“ и „Чаробна књига“.

-Не знам шта је узрок, али као последицу види-
мо агресивно понашање и у школама и на улици, 
тако да је ова представа рађена да едукује децу у 
смеру да је то нешто што не ваља. Морам да похва-
лим децу из Чајетине која су са пажњом испратила 
ову представу и учествовала на начин на који нама 
одговара тако да се надамо да им је порука прене-
сена - каже Љубиша Ђорђевић, глумац.

Деца су могла на бини да виде глумце маскира-
не у Морнара Попаја, Мачка у чизмама и смешну 
вештицу као и писца који контролише њихове су-
кобе и успева да у исто време и њима и деци по-
каже како би се правилно требало опходити према 
својим другарима и људима у околини и на који 
би начин требало зауставити насиље. И више него 
дирнута представом, деца су изнела своје утиске 
и закључке:

-Допала ми се поука представе а то је да се деца 
не туку, не краду и не лажу - каже ученица ОШ „Ди-
митрије Туцовић“ из Чајетине.

Извођачи ове едукативне позоришне предста-
ве кажу да је њихова намера да кроз поруке које 
преносе јунаци представе, пруже допринос спре-
чавању вршњачког насиља и да децу подстакну да 
буду боља и хуманија. Данка Миловановић
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ПРЕДСТАВА “ПЛАСТИКА”, ДВЕ ДИВЕ НА СЦЕНИ ЧАЈЕТИНСКОГ ДОМА КУЛТУРЕ

Бесмисао који се увукао међу 
младе људе и цело друштво

Представа “Пластика”, рађе-
на према тексту Стевана 
Копривице, у режији Суза-

не Петричевић, која у представи и 
глуми, изведена је на сцени чаје-
тинског Дома културе 20. фебруа-
ра. Ова представа игра  се већ пету 
сезону  на сценама широм земље и 
иностранства. Поред одличног те-
кста за који сама редитељка каже 
да је драмедија, замешатељство 
два жанра, ову дуо драму дуговеч-
ном чини  и глума две диве. 

Ликови богате, простодушне и 
по мало наивне удовице Милине, 
коју у представи “Пластика” тума-
чи глумица Сузана Петричевић и 
осетљиве, наизглед дрчне нови-
нарке Катарине, коју игра Нела 
Михаиловић, већ после првих пар 
минута освајају публику својим 
препознатљивим и пријемчивим 
карактерима који се, кроз ширење 
приче, све боље разумеју и неизо-
ставно воле.

Комедија и елементи драме
Жанровски и суштински ова 

представа јесте комедија, али на 
тренутке има и елементе дра-
ме, осврт на одређене периоде у 
протекле скоро три деценије на-

ших живота који су били и патња 
и преживљавање. Са изузетним 
осећајем за меру и без патетике, 
две глумице ове искораке вешто 
враћају у колосек комедије где, 
кроз велику дозу хумора, указују и 
на извитоперене појаве у друштву  
овог доба које се из мноштва по-
грешних разлога назива модер-
ним.

-То је та униформисаност, поку-
шај да сви личе једни на друге и да 
мисле да ће им се живот промени-
ти, да ће доћи до среће пластич-
ним операцијама преко великих 
задњица, груди, уста... То је бе-
смисао који се увукао међу младе 
и чини ми се да друштво, не само 
наше него и у свету, а то је оданде 

и дошло, то подржава. И друштве-
не мреже, све то иде у једном па-
кету (што се мене тиче); отуђеност, 
удаљавање људи, уништавање 
породице, уништавање мла-
дог човека који треба да гура на-
пред жељан знања - прича  Нела 
Михаиловић, глумица коју наши  
суграђани годинама уназад имају 
прилику да поздрављају и у својој 
средини.

Редитељска и глумачка 
радост

Сузана Петричевић, режисерка 
и глумица представе, била је после 
наступа на сцени нашег Дома кул-
туре прилично исрпљена.

-Ево, видите какве смо после 

представе... Веома ценим публи-
ку која осећа и разуме тај ниво 
игре. То је онда и редитељска и 
глумачка радост да ту емоцију, 
коју се Нела и ја заиста здушно 
трудимо да дамо, препознају. За-
довољство је огромно, поготову 
пред чајетинском публиком. Ја 
знам ту публику и овом прили-
ком их све поздрављам. Однего-
вана је то публика...Хвала вам - 
каже режисерка.

Представа “Пластика” једна је 
од оних које се срдачно препо-
ручују као преко потребни мелем 
за душу којим ће се, кроз катарзич-
ни смех, свако подмладити и без 
пластичне операције.

 -У Чајетини ме, пре свега, при-
влаче људи. Овде имам најдраже 
пријатеље, породице Весовић, Но-
ваковић, Дидановић, Ћосић...Ужи-
вам у сваком тренутку кад дођем у 
Чајетину, па се свима јављам. Сад 
ме већ сви знају, препознају и то 
је добар осећај. Ја јесам Ваљевка и 
јако се поносим тиме, али ми ни 
мало не смета да неко каже да сам 
овде на свом терену, као да сам из 
Чајетине - каже за „Златиборске 
вести“ Нела Михаиловић.

Мирјана Ранковић Луковић

Jедна је од оних представа које се срдачно препоручују као преко потребни мелем за 
душу којим ће се, кроз катарзични смех, свако подмладити и без пластичне операције

19. МАРТ – ДУГОЊА, ТРБОЊА И ВИДОЊА – 17.00 часова

20. МАРТ – КАКО ОДРЖАВАТИ ФИКУС – 20.00 часова

25. МАРТ – ОПЕТ ПЛАЧЕ, АЛ САД ОД СРЕЋЕ – 20.00 часова

26. МАРТ – ПАЛЧИЦА – 17.00 часова

31. МАРТ – КАКО ЖИВОТ – 20.00 часова

Продаја улазница за појединачне представе је на дан представе на 
билетарници Културног центра од 16.00 часова и од 18.00 часова.

Продаја годишњих улазница је на Инфо центру  
Туристичке организације Златибор.
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У Културном центру на Златибору средином фебруара отворена је 
изложба слика под називом “Уједињене боје Диванхане”. Организа-
тори су Удружење за науку, културу и умјетност Бошњака „Диванха-
на“ и ТО Златибор. Удружење Бошњака „Диванхана“ оснoвано је 2015. 
године због, како оснивачи напомињу, „спасавања културног иденти-
тета, очувања културне баштине, 
без обзира којим различитостима 
припадају.“ Промотери ,,Диванха-
не“ углавном су млади талентова-
ни људи који су пронашли себе у 
својим надареностима. Слике са 
прошлогодишњег сазива поставље-
не су, на радост и уживање, пред до-
маћом публиком и туристима на 
Златибору.

Младим уметницима на овој 
уметничкој колонији отворено је 
поље на којем се могу исказати 
кроз било коју тему, било којом тех-
ником. Део стваралачког опуса Саре Обрадовић из Прибоја љубитељи 
уметности имали су прилику да виде на  ранијој изложби у Дому кул-
туре у Чајетини, када је тема била  акт. Овога пута уметница је изло-
жила нешто сасвим другачије.

-Слике су са петог сазива Колоније на којој је било осам учесница, 
а околина Новог Пазара било је место где је организована. Иначе, ни 
један уметник кроз своје стваралаштво не бави се само једном темом. 
Тако се и ја бавим различитим темема, истражујем, стварам, па онда 

погледам где је моја “конфорна зона”, где се најбоље проналазим. У 
суштини, увек имам те излете у различите тематике - објашњава Сара.

У прошлогодишњем сазиву уметника била је Андријана Андријаше-
вић из Чајетине која је овом приликом говорила о Удружењу „Диван-
хана“ и самој колонији.

-Уметници углавном воле да раде 
индивидуално, да су одвојени од дру-
гих, а на овој колонији некако смо све 
биле у исто време на истом месту. Ту 
не могу да се сакрију наше особине, 
које се испољавају у интересантним 
моментима током рада. Давали смо 
свој максимум, успут се дружили и 
упознавали. То се спонтано развија-
ло тако да сам имала утисак да смо се 
у кратко време упознале више него да 
смо се дружиле много дуже - истиче 
своје утиска Андријашевићева.

Куриозитет ове колоније је и слика 
настала заједничким радом. Свака од уметница - учесница је на нео-
бичној слици остављала свој печат, „дописујући“ је кроз своја виђења 
и емоције, а сви стилови су се уклопили као да је слика настајала по-
тезима  једог киста.

До сада, кроз све сазиве Колоније „Диванхана“, учествовало је око 60 
младих уметника из Македоније, Црне Горе, БиХ, Мађарске и Србије. 
Изложба у Културном центру на Златибору отворена је до 5 . марта.

Мирјана Ранковић Луковић

Београдски глумац Александар Дунић, 
познат по сјајним улогама у домаћим 
серијама и позоришним представама, 

представио се чајетинској публици 25. фебу-
рара у Библиотеци “Љубиша Р. Ђенић” улогом 
војводе Јанка Катића, у монодрами “Мудри и 
јуначни војвода Јанко Катић”. 

Рађена према тексту Милована Витезовића, 
монодрама посвећена војводи Катићу, вели-
ком српском јунаку, играна је више од 900 пута 
и  у земљи и у иностранству, прихваћена сву-
да као подсетник на дични део  историје Срба 
када су част и чест били важни колико и сам 
живот. 

Битна тема за историју народа
-Ово је врло битна тема за историју нашег на-

рода. Требало је, прво, имати огромну енергију, 
снагу, храброст да се трендови, који су били ве-
ковно неповољни по нас, преокрену.  Требало 
је имати много вере у себе, самопоуздања, што 
мислим да је корисно и поучно и за данашње 
и будуће генерације. Затим, у самој монодра-
ми се доста говори о части, о речи, образу, по-
штењу...То су неке базичне вредности нашег на-
рода  које увек морамо да негујемо и не смемо 
никад да их изгубимо - каже Дунић.

Монодрама представља животопис једног 
од најзначајнијих војвода Првог српског ус-
танка. Образован за оно доба, Јанко Катић је 
добро говорио  турски и немачки језик, био је 
званични Карађорђев преводилац и један од 
његових највернијих сарадника и следбеника  
све до преране погибије уочи боја на Мишару, 
1806. године. Александар Дунић на сцени је у 
аутентичном костиму српских војвода који је 
дело врсног  костимографа Бориса Чакширана. 

- Некада се младима чини да су ови људи из 
далеке, далеке прошлости. Млади су и не разу-
меју да је то, у ствари,  блиска прошлост, уназад 
пет-шет генерација,   прича о нашим старима 
чији смо ми биолошки потомци. Потомци баш 
тих јунака, тих хероја. Оно што је још битније 
јесте  да морамо да останемо  њихови духовни 
потомци - каже Дунић.

Речи које живе и расту у човеку
Објашњавајући време у коме се морало 

“стићи и утећи и на страшном месту постоја-
ти”, Дунић каже да се и њему, као и сваком чо-
веку,  дешава да се на тренутке “замагле слике 
и циљеви се обесмисле”, али је јако важно да се 
смисао живота упорно тражи  јер са базичним 
особинама: осећајем колективитета, блискости, 

солидарности, којих се морамо држати, можемо 
да постигнемо много.

-О томе би требало да стално говоримо мла-
дима, јер речи живе и расту у човеку. Ова мо-
нодрама нас подсећа  ко смо и шта смо, а мла-
дима је путоказ којим врлинама би требало да 
теже - каже Дунић.

Познати глумац додаје да је почаствован ре-
акцијама чајетинске публике на ову монодраму.

-У Чајетину сам раније долазио често, када је 
мој син био мали. Тада смо долазили на Злати-
бор, одседали у хотелу “Палисад” и ту се осећали 
као у својој кући. Он је био склон инфекцијама, 
па смо силазили до Чајетине где га је прегледа-
ла докторка Зора коју од срца поздрављам. Дру-
жио сам се са Чајетинцима, Зокијем Богдано-
вићем галеристом који је организовао ликовне 
колоније, долазио сам, дакле, приватно, али не 
и послом. Почаствован сам зато  реакцијом пуб-
лике на моју вечерашњу изведбу, и доћи ћу по-
ново радо када се укаже прилика - рекао је Ду-
нић за Златиборске вести.

Мирјана Ранковић Луковић

ГЛУМАЦ АЛЕКСАНДАР ДУНИЋ У ЧАЈЕТИНИ, У МОНОДРАМИ  
“МУДРИ И ЈУНАЧНИ ВОЈВОДА ЈАНКО КАТИЋ”  

О части и образу,  
о речи и поштењу...

„УЈЕДИЊЕНЕ БОЈЕ ДИВАНХАНЕ“ НА ЗЛАТИБОРУ 

Различитости на сликарском платну
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ДУШАН КУТЛЕШИЋ – ОД ПОДМЛАТКА „ЗЛАТИБОРА” ДО „СТЕАУЕ”

У екипи са Николом Јокићем  
и Василијем Мицићем

Прве кошаркашке кораке Ду-
шан Кутлешић направио је 
са седам година у млађим 

категоријама КК “Златибор”. У 
аналима клуба остаје записано 
да је генерација рођена 1994. го-
дине, којој припада и Кутлешић, 
једна од најуспешнијих селек-
ција у историји клуба. Поред ос-
талих, ту је и податак да је у фина-
лу Првенства региона, “Златибор” 
савладао чачанску “Младост” са 
43:35, а најбољи стрелац заврш-
ног турнира (49 поена) био је – Ду-
шан Кутлешић.

–Кошарку сам, на наговор оца, 
почео да тренирам код Желими-
ра Џамбића, клупске легенде. Се-
лекцију је потом преузео Страјин 
Недовић и с њим смо остварили 
одличне резултате у региону. Тих 
година, у тој конкуренцији Чачак 
је био неприкосновен, за све нас 
остале представљали су скоро па  
НБА стандард. Победили смо их 
и они су тада прекинули праксу 
да у лиги наступају са два саста-
ва, већ су формирали јединствену 
екипу. Потом смо играли Квали-
тетну лигу са тимовима из Шап-
ца, Крагујевца, Крушевца… Тада 
су настала нека пријатељства која 
и данас трају - прича Кутлешић.

Од Чајетине до Ужица

Из Чајетине, кошаркашки пут 
Кутлешића је одвео у град на 
Ђетињи, где је најпре играо у 
млађим селекцијама ОКК “Ужи-
це”, код тренера Драгана Панића, 
а потом је прешао у јуниорски тим 
“Слободе”, који је наступао у Је-
динственој лиги Србије. Уследио 
је и деби у сениорском тиму, који 
се поклопио са најбољим резул-
татима у новијој историји ужич-
ког клуба.

–Прве сениорске минуте забе-
лежио сам код тренера Милоша 
Обреновића, а значајнија мину-
тажа уследила је са Владимиром 
Ђокићем. Тај састав “Слободе”, у 

сезони 2012/2013, играо је Супер-
лигу и Куп Радивоја Кораћа. Била 
је то сјајна екипа, доста домаћих 
играча, пуна дворана… У доса-
дашњој каријери, то је сезона у 
којој сам највише уживао играјући 
кошарку - речи су Кутлешића. 

После краћег боравка у ОКК 
“Београду”, Кутлешић прелази у 
редове ваљевског “Металца”, где 

поново долази до сарадње са Вла-
димиром Ђокићем. Тада је забе-
лежио своје прве минуте у регио-
налном такмичењу.

–Био сам међу најмлађима у 
тиму, али ми је тренер Ђокић и 
поред тога поверио значајну уло-
гу. Били смо шестопласирани тим 
у АБА лиги, а у домаћем првен-
ству смо били трећи, одмах иза 
Партизана и Црвене Звезде - при-
ча Кутлешић.

Покушај да се отисне у свет 
међународне кошарке (у Италију) 
неуспешно се завршио због про-
блема са администрацијом. После 
краћег периода заједничког тре-
нирања са чајетинским клубом, 
који се тада борио за пласман у 
виши ранг, Кутлешић је приступио 
екипи “ФМП Железник”. После за-
довољавајућег почетка, минута-

жа је бивала све мања, тако да је, 
како сам каже, нестрпљиво чекао 
промену средине. То је остваре-
но доласком у Вршац и поновним 
успостављањем сарадње са тре-
нером Ђокићем.

–Ђокића свакако највише це-
ним од свих стручњака са који-
ма сам радио. Моја досадашња 
каријера на неки начин нераски-

диво је везана за њега. Надам се 
да ћу некада у будућности бити у 
прилици да поново сарађујем с 
њим - каже Кутлешић.

Сјајна сезона  
у „Слободи”

Током 2018. године, у Супер-
лиги играо је за чачански “Бо-
рац”. Потом је уследио ангажман 
у екипи “Динамика”, с којом је иг-
рао КЛС и АБА2 лигу, а прошле је-
сени вратио се у град на Ђетињи. 
Један је од предводника младе 
екипе која је изненадила добрим 
резултатима ове сезоне - “Слобо-
да” је у самом врху лигашке табе-
ле, а уз то обезбедила је и плас-
ман у Куп Радивоја Кораћа, први 
пут после седам година..

–У сезону смо ушли „тихо“, 
без превеликих амбиција. Има-

ли смо среће с распоредом утак-
мица, мимо очекивања добили 
смо пар мечева, порасло је са-
мопоуздање, тако да је “Слобода” 
сада на другом месту, можда не-
очекивано, али свакако заслуже-
но. Драго ми је што сам победом 
завршио ову епизоду у “Слобо-
ди”, где остављам тим на доброј 
позицији пред наставак лиге. Од 
почетка сам играо с њима на „от-
ворен уговор“, тако да сам ова-
ко нешто очекивао - рекао нам 
је Кутлешић недавно, када је из 
Ужица прешао у редове румунске 
“Стеауе”, што му је први иностра-
ни ангажман.

Кутлешић је био и члан јед-
не од најквалитетнијих генера-
ција у историји млађих кошар-
кашких репрезентација Србије. 
Под вођством селектора Деја-
на Мијатовића јуниорска селек-
ција (за коју су, између осталих, 
наступали и Никола Јокић, Васи-
лије Мицић, Михајло Андрић, Пе-
тар Аранитовић, Стефан Пот, Ни-
кола Јанковић...) освојила је два 
одличја на међународним такми-
чењима.

–Нисам имао неку значајнију 
улогу у тиму, просто је квалитет 
екипе био такав да је подвиг био 
и сам улазак међу 12 играча. У по-
луфиналу Европског првенства у 
Литванији поражени смо од до-
маћина (69:67) у атмосфери как-
ва је карактеристична за литван-
ску публику. Морали смо да се 
задовољимо бронзом, у дуелу за 
3. место смо победили Русију. Та-
кође, дошли смо до финала Свет-
ског првенства у Прагу, где је било 
немогуће победити Американце. 
О каквој екипи се радило довољ-
но говори чињеница да од тих 12 
играча њих десет сада игра НБА, 
а макар седморица су водећи иг-
рачи у својим екипама - закључује 
Кутлешић, који је наступао и за  
селекцију Србије на Универзија-
ди у Гвангжуу 2015. године.  

Кошарку je, на наговор оца, почео да тренира код Желимира Џамбића, био и члан једне  
од најквалитетнијих генерација у историји млађих кошаркашких репрезентација Србије
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Победници шестог „Сретењс-
ког кошаркашког турнира ве-

терана” који је одржан у дворани 
„Спортског центра Чајетина“ су до-
маћи састав “Златибор Ере” у ка-
тегорији 35+ и екипа “Београда” у 
категорји 45+.

У борби за пехар “Златибор 
Ере” (Горан Радовић, Пеђа Јова-
новић, Срђан Бодић, Мирослав 
Вучинић, Душко Пантовић, Не-
мања Лековић, Александар Се-
лаковић, Саша Самарџић, Пред-
раг Гавриловић, тренер Миодраг 
Димитријевић) одбранили су ти-
тулу освојену прошле године, 
савладавши “Ваљево” резултаом  
50:43, чиме су дошли до укупно 
трећег трофеја. У борби за треће 
место “Требиње” је савладало де-
битанта на турниру, екипу “Тузле” 
са 50:44. У категорији 45+, шам-
пионски пехар по други пут понео 
је тим “Београда”. Они су у фина-
лу савладали домаћи тим 48:33, 

док је треће место у овој катего-
рији припало “Трстенику”, који је 
победио “Нови Београд” са 56:44.

Такмичење је окупило укупно 
десет екипа у две старосне катего-
рије - 35+ (Златибор Ере, Требиње, 
Никшић 1995, Ваљево, Тузла) и 
45+ (Златибор Ере, Никшић 1995, 
Београд, Трстеник, Нови Београд). 
Турнир су организовали „Спорт-
ски центар Чајетина“ и кошар-
кашки ветерани из Чајетине и из 
Ужица (Златибор Ере) на челу са 
Александром Павловићем. 

У досадашњих шест издања 
турнира, победничке пехаре у ка-
тегорији 45+ освајали су тимови 
“Златибор Ере” (2), “Никшића” (2) 
и “Београд”а (2), а у категорији 
35+ са три пехара се издвојио тим 
“Златибор Ере”, а два трофеја има 
“Ваљево”. У два издања турнира за 
жене по један пехар освојиле су 
представнице “Ваљева” и “Подго-
рице”.  

ОДРЖАН ШЕСТИ „СРЕТЕЊСКИ ТУРНИР  
ВЕТЕРАНА” У ЧАЈЕТИНИ

Драгану Пејићу награда УСНС-а  
за монографију „Чајетина под обручима“

„Златибор Ере” 
одбранили титулу

У борби за победнички пехар домаћа  
екипа савладала „Ваљево” 50:43

Ужички новинар и публициста Драган 
Пејић, добитник је награде Удружења 
спортских новинара Србије за допуње-

но издање монографије „Чајетина под об-
ручима“. Књига представља осврт на четири 
деценије постојања КК “Златибор” из Чајети-
не, а издавач је „Спортски центар Чајетина“. 
На свечаности поводом годишњих награда 
УСНС-а Пејићу је припало признање „Изда-
вачки писани подухват“ за 2019. годину.

–Посебно су драге награде које долазе од 
колега, спортских новинара из Србије, оне 
дају мотив више да наставим са досадашњим 
радом. Трудићу се да убрзо још нешто изађе 
из моје „списатељске кухиње“, имам још пар 
књига у припреми. Морам се захвалити ди-
ректору „Спортског центра Чајетина“ Николи 
Смиљанићу и његовим сарадницима, који су 
ме подржали од првог дана. А хвала и свим 
кошаркашима “Златибора”, који су својим ус-
песима иницирали стварање другог издања 
ове књиге - каже Пејић. 

С обзиром да је у претходном периоду 
углавном објављивао монографије, чини се 
да се Пејић специјализовао за овај вид књи-
жевног стваралаштва.

–Открићу вам тајну – још као ученик 1. 
разреда заволео сам кошарку на чувеним 
телевизијским преносима суботом у пет по-
подне, које је увео отац српске и југословен-

ске кошарке Небојша Поповић, тако да сам 
пожелео да се бавим ови спортом. Слушајући 
чувене преносе Драгана Никитовића, Младе-
на Делића, Владанка Стојаковића, који су те 
утакмице преносили, заволео сам и комента-
торски посао. Стицајем околности прва жеља 
није ми се баш испунила, али сам зато постао 
спортски новинар и, према мишљењу колега, 
тај посао радим добро. Почело је са моногра-
фијом о ужичкој кошарци 2007. године, потом 
прва књига о КК “Златибор” поводом 30 годи-
на клуба, потом о Косјерићу, у време када је у 
тој општини кошарка била у експанзији, онда 
прича о Сретену Ђурићу и његовом КК “Плеј 
Оф”, а сада је прича заокружена допуњеном 
монографијом о “Златибору”, клубу који је 
прошао велики пут од „бетон“ лиге до једног 
од најбољих клубова у ширем окружењу. По-
себно ми је драго што разговор водимо у дво-
рани која је једна од најлепших у овом делу 
Европе, у којој кошаркаши “Златибора” имају 
сјајне услове за рад – додаје Пејић, истичући 
да се писањем не бави зарад награда, већ пре 
свега ради тога да неке детаље сачува од за-
борава, јер сматра да „оно што се не запише, 
то се заборави“.

Подсећамо, допуњено издање монографије 
представљено је у медија центру „Спортског 
центра Чајетина“ почетком новембра 2019, у 
оквиру прославе клупског јубилеја.  
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НА ПОЧЕТКУ ДРУГОГ ДЕЛА СЕЗОНЕ, ФУДБАЛЕРИ «ЗЛАТИБОРА» ГОСТУЈУ «МЕТАЛЦУ»

Са Златибора преко Рудника  
до Супер лиге

Утакмица другопласираног 
тима Прве фудбалске лиге 
Србије «Металца» из Горњег 

Милановца и фудбалера «Злати-
бора», прави велики дерби, обеле-
жиће почетак другог дела првен-
ства у коме ће бити одиграно још 
седам првенствених кола. 

Предраг Ристановић, шеф струке 
“Златибора” сумирајући утиске са 
припрема каже да је екипа у паузи 

између првог и другог дела сезоне 
добро радила. 

-Имали смо један период тежак 
за рад, затим смо отишли на црно-
горско приморје  где смо радили  
у веома  добрим условима. Током 
припрема одиграли смо укупно 
једанаест утакмица од којих смо 
шест победили, две изгубили и три 
играли нерешено. У Црној Гори смо 
савладали “Ловћен” и “Језеро”, иг-

рали два пута нерешено са “Пе-
тровцем” и поражени  од “Новог 
Пазара” . Остаје  сећање  на тај тај 
сусрет  у коме смо поражени, али 
је игра била равноправна и ми нис-
мо искористили наше шансе - каже 
Ристановић.

Дерби у Горњем Милановцу, 
каже Ристановић, за његове фуд-
балере је важан и због бодова, још 
више због самопоуздања екипе. 

-Ипак, резултат ове утакмице 
неће одредити коначан пласман на 
табели. Има још доста да се игра. 
Надамо се да можемо до повољ-
ног резултата у суботу и до пуног 
укључења  у борбу за сами врх. И 
нерешен резултат за нас је повољан 
исход  јер играмо на гостујућем те-
рену а и прво  је коло. Наравно да  
би победа била идеална - вели Рис-
тановић.

-Гро ове екипе је од прошле се-
зоне и ти фудбалери су носиоци 
игре. Неколико момака који су до-
шли биће стартери. Видећемо како 
ће бити. Припреме су једно а  борба 
за бодове нешто сасвим друго - за-
кључује Ристановић.

Љубитељи фудбала очекују од-
личан фудбал и неизвесну утакми-
цу. Сигурно је да ће велики број на-
вијача Златибора доћи до Горњег 
Милановца да би пружили подрш-
ку свом тиму који има прилику да 
оствари највећи успех у својој исто-
рији. Д.Милојевић

Екипа је добро радила, током припрема одиграли смо једанаест утакмица од којих смо шест  
победили, две изгубили и три играли нерешено, каже шеф  струке Предраг  Ристановић

Чајетинац Лазар Јоксимовић, који већ трећу го-
дину заредом брани боје КК «Црвена Звез-

да» био је један од учесника  квалификационог 
турнира „Next generation“ за пласман на завршни 
турнир јуниорске Евро лиге у Келну. Иако су уз 
Мега Бемакс важили за једног од главних фаво-
рита турнира, кошаркаши Јоксимовићевог клуба  
у полуфиналу су испустили 11 поена вишка и ос-
тали без пласмана на завршни турнир. 

–Прву утакмицу смо играли са Панатинаико-
сом, исто смо имали добијен меч, па смо изгу-
били са пола коша разлике, као против Парти-
зана. Увече смо играли с Макабијем и потом 
нам је следио меч са Партизаном. Водили смо и 
са 19 разлике, целу утакмицу смо имали висок 
ниво игре, али у последњих 90 секунди смо не-

објашњиво пали. Звучи невероватно испустити 
11 разлике за минут и по, али тако је. Они су по-
годили две тројке, ми смо изгубили две лопте у 
преносу, имали су више концентрације. И тренер 
Клипа нам је рекао да смо играли добар меч то-
ком 38 минута. Можда смо још неискусни. Али, 
шта да се ради - испричао је Јоксимовић после 
ове, за његову екипу јако тешке утакмице. 

Ипак, наде да се њетова екипа нађе у Келну 
нису још изгубљене, с обзиром да постоји могућ-
ност да буду један од тимова који ће добити спе-
цијалну позивницу.

–Надамо се да ћемо добити једну од четири 
позивнице, било би нам велико задовољство да 
покажемо да смо једна од најбољих екипа у Ев-
ропи - речи су Јоксимовића.

Он ове сезоне има и значајнију минутажу, а и 
учинци у утакмицама су запаженији. На осам ме-
чева постигао је двоцифрен број поена (највише 
19 у дуелу са Војводином). Просечно бележи око 
23 минута игре по мечу, а за очекивати је да се и 
овог лета нађе у селекцији Србије – национални 
тим играча до 18 година у јулу ће играти Европ-
ско првенство. Златибор прес

Чајетинац Лазар Јоксимовић игра  
све запаженију улогу у јуниорској 

екипи КК «Црвена Звезда»
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Неизвесна и узбудљива заврш-
ница Кошаркашке лиге Србе 
у овој сезони, доста непозна-

ница и отворених питања иако су 
до краја остала још само три кола. 
КК «Златибор” је и у трећој сезони 
у највишем рангу у самом врху и 
са великим изгледима да направи 
корак даље, односно да се пласира 
у регионалну АБА 2 Лигу.

После одиграна 23. кола, наш 
тим је остварио 14 победа и 9 по-

раза и са екипом “Динамика” дели 
четврто место. Уколико “Борац”, 
првопласирана екипа АБА 2 Лиге, 
и после плеј офа задржи лидерску 
позицију и уђе у АБА 1 Лигу, онда 
би пласман у АБА 2 Лигу требало 
да остваре другопласирана, трећа 
и четврта екипа КЛС-а (Слобода, 
Нови Пазар ,Златибор). Теоретски, 
«Златибор” може и до треће пози-
ције на крају нашег првенства, ово 
под условом да наши кошаркаши 
добију “Вршац” и ОКК “Београд” у 
Чајетини и “Колубару” у Лазаревцу 

а да «Динамик” изгуби једну утак-
мицу до краја првенства ( рецимо 
од комшија у Ужицу у последњем 
колу). 

Иначе, «Златибор” је у фебруару 
играо од сјаја до очаја и због потпу-
но неочекиваних пораза од “Дуна-
ва” и “Младости” екипа је себе до-
вела у ситуацију да до краја зависе 
од резултата других иако несумњи-
во поседује квалитет за регионално 
надметање.

Почетак месеца није био до-
бар и наша екипа је убедљиво 
поражена од “Слободе” у Вели-
ком парку са 88:73. Домаћини су 
били полетнији, са више енергије, 
прецизнији и заслужено су оства-
рили тријумф у међусобном над-
метању, после неколико година 
током којих је екипе из Чајетине 
била боља. 

Још болнији је био пораз у Зе-
муну од “Младости”. Тог седмог 
фебруара нашим момцима готово 
ништа није полазило са руком па је 

“Младост” после великог преокре-
та победила са 75:67.

После два узастопна и болна по-
раза следило је гостовање крај Мо-
раве против најбоље екипе у лиги. 
Чачани су били апсолутни фавори-
ти али је “Златибор” подигао игру 
и одличним наступом, први пут у 
историји победио “Борац” у Чач-
ку. Био је то први пораз Чачана 
на свом трену у овој сезони, рачу-
најући и Кошаркашку лигу Србије 

и АБА 2 Лигу. “Златибор” је овом 
утакмицом доказао да може рав-
ноправно да игра и са најбољима. 
Пре гостовања у Чачку, “Златибор” 
је раскинуо уговор са Светозаром 
Поповићем, а на место организато-
ра игре довео Немању Протића. Ко-
лике су осцилације у игри могуће, 
наша екипа је, на жалост, показа-
ла у сусрету са “Дунавом” из Ста-
рих Бановаца, пред ТВ камерама у 
спортској дворани у Чајетини, 18. 
фебруара. “Дунав” је бодове спаса 
и опстанка у овом рангу пронашао 

у овом дуелу и изненадио и игра-
че и навијаче “Златибора” победи-
вши са 90:80. 

Заболео је посебно овај пораз али 
одмах је стигла права реакција. Ко-
шаркаши “Златибора” везали су две 
победе на незгодним гостовањима 
у Панчеву и Алексинцу и овај турбу-
лентни циклус и играње сваких три 
дана завршиће утакмицом против 
Вршца у недељу вече, првог дана 
марта на домаћем паркету.

У Панчеву су наши кошаркаши 
били сигурни са 88:76, а у Але-
ксинцу је “Златибор” забележио 
вредан брејк и реванширао се у 
потпуности “Напредку” за пораз у 
Чајетини у првом делу првенства. 
Папић и Станојевић водили су гос-
те до победе од 79:72.

Јуниори Златибора победили су 
вршњаке из Црнокосе прошлог ви-
кенда у Косјерићу а други део пр-
венства регионалне лиге за млађе 
пионире почиње последњег дана 
фебруара. Д. Милојевић

УЗБУДЉИВ КРАЈ ПРВЕНСТВА У КОШАРКАШКОЈ ЛИГИ СРБИЈЕ

„Златибор” од сјаја до очаја, АБА 2 
Лига и даље на видику

После 23. кола, наш тим је остварио 14 победа и 9 пораза и са „Динамикoм” дели четврто место
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Добар старт године 
за Димитрија 

Љубичића
Атлетичар Чајетине Димитрије Љубичић, освојио је 

три медаље од почетка 2020. године чиме је наставио 
низ успеха започет претходне јесени, тријумфом на 
Кросу РТС-а у Шапцу. Најпре је дошао до победничког 
одличја на 21. издању “Светосавске трке” у Ваљеву, у 
конкуренцији ученика 5. и 6. разреда, на деоници од 
800 метара (време – 3:0.8).

Уследило је треће место на 53. издању “Белог кро-
са” на Кошутњаку у категорији млађих пионира. На 
овом такмичењу наступиле су још две атлетичарке 
чајетинског клуба - у конкуренцији старијих пионирки 
Тијана Видић је заузела 15. место, док је Тамара Јокић 
код млађих пионирки била 16-та. 

На трци у Рашкој медаље је освојило двоје такмича-
ра Чајетине. Љубичић је био другопласирани у катего-
рији ученика 6. разреда, а у конкуренцији ученица 2. 
разреда Катарина Терзић освојила је треће место. На 
овој трци Јована Сокић заузела је девето место (пети 
разред), Тамара Сокић била је седмопласирана (шести 
разред), Тијана Видић је била шестопласирана (седми 
разред), а Јана Марић је заузела 14. место.
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Рашо Јевремовић 
победио  

на првенству 
Македоније

Скијаш “Чиготе”, Рашо Јевремовић, 
тријумфовао је у трци велеслалома 
на Државном првенству Македоније. 
Чајетински скијаш је на такмичењу 
одржаном у Маврову славио са вре-
меном 1:36.44, испред двојице Буга-
ра, Георгија Ергина и Јоана Тодоро-
ва. Јевремовићу је ово најзапаженији 
резултат у досадашњем делу сезоне, 
после два 4. места у велеслалому, 
освојена на такмичењима у Купресу 
и на Палама. 

Одбојкашице “Зла-
тибора” од почетка 

нове календарске годи-
не забележиле су три 
победе и два пораза у 

Првој Б лиги. Чајетинке 
су други део такмичења 
започеле веома добро - 
са три победе у низу. 

Најпре су са 3:2 у се-
товима славиле у Ужи-

цу против “Јединства”, 
чиме су се Ужичанка-
ма реванширале за по-
раз на почетку сезоне. 
Утакмицу у граду на 

Ђетињи обележио је 
резултатски преокрет 
који су гошће направи-
ле – иако је “Јединство” 
водило са 2:0 (оба пута 
сет су добиле са 25:21), 

“Златибор” је у своју 
корист решио наред-
на три периода (25:21, 
25:22, 15:9). Уследио је 
тријумф на свом парке-

ту над “ФОК”-ом, а и ову 
утакмицу обележио је 
преокрет. Иако су има-
ле две сет лопте, домаће 
су први сет изгубиле са 
26:24, али су у наред-

на три биле убедљиве 
(25:13, 25:13, 25:20). 
“Златибор” је славио и 
на гостовању Ваљеву у 
12. колу Прве Б лиге, по 
сетивима 25:22, 18:25, 
25:21, 18:25, 16:14. 

Први пораз ове године 
Чајетинке су претрпеле 
на свом паркету, где их 
је са 3:1 савладао “Нови 
Сад. Нови меч са пет оди-
граних сетова уследио је 
у Београду, против екипе 
“Партизана 2”, где су цр-
но-беле биле и по други 
пут у овој сезони биле 
успешније од “Златибо-
ра” (25:21, 23:25, 25:18, 
18:25, 15:12).

 Млађе пионирке ОК 
“Златибор”, које са клу-
пе предводи Далибор 
Љубојевић, у уводна 
два кола првенства ост-
вариле су победе над 
Црнокосом (3:1) и еки-
пом Ужица (3:0).  

ОДБОЈКАШКА ПРВА Б ЛИГА СРБИЈЕ

Три победе и два пораза дбојкашица 
“Златибора” од почетка 2020. године
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АФЦ ЗЛАТИБОР 2020.

Нинчић дебитовао победом, 
шампионски појас за Георгијева

На трећем ММА и К1 турниру у Спортско – 
туристичком центру “Златибор”, Федера-
ције АФЦ, виђено је девет занимљивих 

борби. Домаћи такмичари имали су половичан 
учинак пошто је Видоје Нинчић победио, а Сретен 
Божовић изгубио, док је у главној борби вечери 
познати Бугарин Камен Георгијев освојио шам-
пионски појас АФЦ Федерације.

Млади Видоје Нинчић победом је дебитовао у 
професионалној конкуренцији у K1 до 73 кг сав-
ладавши Срђана Перишића из Ужица у борби 
која је отворила вече. Члан клуба “Фама” побе-

дио је одлуком судија (3:0) после три рунде от-
ворене и офанзивне борбе.

-Први пут излазим пред оволико људи, адре-
налин је наравно велики. Осећај је сјајан. Потру-
дио сам се колико сам могао, мислим да нисам 
дао све од себе због треме. Надам се да је борбом 
задовољна и публика. Мислим да је ударачки део 
рукама пресудио, и можда кондиција - рекао нам 
је двадесетогодишњи Златиборац у чијем су углу 
били његови отац и брат. 

-Захваљујем се мом оцу који ме од четврте го-
дине „гура“ у борилачке спортове и породици, 
Општини Чајетина која нам је много пута изашла 
у сусрет, мојој девојци која је била велика подрш-
ка и свима који су дошли у халу да ме подрже - 
речи су Нинчића

Сретен Божовић други пут је учествовао на 
АФЦ турниру на Златибору, али за ралику од 

прошле године када је лако победио Феридија 
Ахметија, овог пута изгубио је борбу од Алексе 
Боснића из Београда. Члан “Синђелића” успео 
је да натера Божовића на предају пред крај прве 
рунде, тежио је да спусти борбу у партер, а до-
маћи такмичар није искористио једну прилику 
да кимуром „закључа“ руку противника. Чајети-
нац је први профи пораз у октагону доживео од 
борца ког добро познаје и са ким је тренирао и 
за ког каже да је велики шампион.

-MMA je борба у свим сегментима, треба ради-
ти и џиу-џицу и рвање, не само стенд ап. Он ме је 

срушио рано, током прве рунде, нисам имао вре-
мена да то издржим, контролисао је скоро целу 
рунду. Ово је велико искуство, како је и Алекса 
рекао, добро је што смо прошли без повреда - 
сматра Божовић који сада има скор 1/1 у профе-
сионалној конкуренцији, а у наредном периоду 
поново ће се борити на аматерском нивоу, али 
додаје да ће се у будућности поново срести са 
професионалцима:

-Враћам се на аматерске борбе, ја сам пре све-
га аматерски борац, није ми план да будем про-
фесионални борац. Планирам да одрадим пар 
бокс аматерских мечева ове године у аматерској 
бокс лиги. Вероватно ћу се вратити опет у профи 
ММА кроз годину, две сигурно, у то нема сумње 
- каже Божовић.

У главној борби вечери искусни Бугарин Ка-
мен Георгијев освојио је појас АФЦ Федерације 

победивши Јусуфа Хајровића из екипе “Топ тим 
Санџак”. Централни догађај вечери није разоча-
рао публику јер су искусни борци до 93 кг при-
казали и умеће, али и тактичко надмудривање. 
Према речима победника који је и раније освајао 
шампионске појасеве пресудна је била трећа рун-
да у којој је џудо захватима дошао до бољег поло-
жаја и зарадио више бодова код судија.

Трећи АФЦ турнир на Златибору био је веома 
добро посећен, а укупно девет борби донело је 
занимљиве окршаје бораца различитих  генера-
ција. ММА и К1 турнир одржан је под покрови-

тељством Општине Чајетина и Туристичке орга-
низације Златибор, Спортског савеза Чајетине, 
Спортског центра Чајетина и Спортско туристич-
ког центра Златибор  уз бројне локалне спонзо-
ре, а АФЦ следеће догађаје организује у Маке-
донији и Аустрији.

Резултати:

Видоје Нинчић – Срђан Перишић К1 до 73кг
Сретен Божовић – Алекса Боснић ММА до 70кг
Јован Угреновић – Иван Шофран ММА
Драгутин Милошевић Бели – Милан Радаковић 
MMA
Јовица Крџић – Дамјан Савановић К1 до 84кг
Ђорђе Буквић – Јован Тодоровић ММА до 84кг
Нурал Назмиев – Жарко Јанковић ММА до 93кг
Дејвид Кајевић – Срђан Шућур К1 до 83кг
Камен Георгијев – Јусуф Хајровић ММА до 93 кг

Трећи АФЦ турнир на Златибору био је веома добро посећен, а укупно девет борби  
донело је занимљиве окршаје бораца различитих генерација


