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У данашње доба превладавају велике разлике у економ
ској развијености између богатих земаља (економских 
лидера) и сиромашних земаља (неразвијених земаља). 
Полако се губе земље у развоју тј. средње развијене земље 
јер се богате све више богате, а сиромашне постају све 
сиромашније. Разлог се налази у чињеници да новац ства
ра нови новац, односно економски лидери имају капитал 
који могу ставити у функцију и створити нови новац.

Поменуто економска теорија препознаје још и као ефе
кат „грудве снега“, односно што више капитала нека земља 
има то доприноси да она створа више капитала него земља 
која има мало капитала. Тај капитал може бити у матери
јалном облику (новац, сировине, природни ресурси), а 
може бити и у нематеријалном попут људског капитала 
(интелектуални капитал, знање, вештине и способности).

Економски лидери су већином стекли садашњи капитал 
помоћу материјалних облика капитала (нафта, обрадиве 
површине итд.) док се сада базирају на интелектуалном 
капиталу и стварају креативна решења, високо технолош
ке производе и воде напредак са знањем које имају. Нераз
вијене земље окрећу се према примарним облицима ка
питала и у служби су снабдевања развијених земаља ос
новним сировинама које чине инпут који се помоћу техно
логије и знања претвара у високо технолошки аутпут. 
Тако се ствара све већа разлика и губе средње развијене 
земље, тј. економски лидери постају економије засноване 
на знању.

Фактори попут улагања у образовање у процентуалном 
учешћу у бруто домаћем производу, старосна граница 
одласка у пензију, просечно недељно време рада изражено 
у сатима, као и стопе природног прираста у земљи уз ин

дивидуалне детерминанте утичу на то хоће ли земља бити 
економски лидер или не. Неразвијеним земљама је веома 
тешко пратити корак са развијеним и улагати у развој у 
наведеним подручјима.

Међутим, одређени помаци могу се могу догодити уко
лико се искористе они индивидуални фактори који су 
јединствени за сваку земљу (на пример Канада има нафту, 
Сједињене Америчке Државе и Аустралија имају нафту и 
велике обрадиве пољопривредне површине, Африка је 
богата налазиштима руда, драгим камењем, златом и сл, 
Русија има нафту и гас итд.). Уколико би се индивидуални 
фактори добро искористили и ставили у употребу, већа је 
вероватноћа да ће се земља економски развијати. Многи 
макроекономски индикатори прате се, што је у функцији 
указивања на достигнути ниво привредне развијености: 
бруто домаћи производ по глави становника (GDP per 
capita), индекс људског развоја (HDI), стопа незапосле
ности, просечна месечна зарада, као и многи други. 

Ефективне инвестиције у људски капитал су кључне за 
развој, пружајући значајне економске користи на дуги рок. 
Међутим, како би се увиделе користи од ових инвестиција 
често је потребно више времена како би се материјализовале. 
Истовремено, потенцијалне користи нису увек врло видљиве 
становништву. Ово је један од разлога зашто креатори 
економске политике не могу дати довољно приоритетне 
програме подршке формирању људског капитала.

Током XX века многобројне државе оствариле су ста
билне стопе привре`дног раста уз истовремено смањење 
сиромаштва. Ово је нарочито било изражено у Источној 
Азији. Као кључна детерминанта импресивног напретка 
овог дела света профилисан је људски капитал, односно 
знање, вештине и здравље које људи акумулирају током 
живота.

Савремена економска теорија и пракса прокламовале 
су људски капитал као кључни фактор подстицаја одржи
вог и инклузивног економског раста. Међутим инвестирање 
у здравство и образовање није добило пажњу коју заслужује. 
Једно је сигурно, људски капитал често је једини капитал 
који поседују најсиромашнији.

Управо из тог разлога Светска банка је развила индекс 
људскоg капитала (Human Capital Index  HCI), који мери 
колико земље губе у погледу економске продуктивности 
недовољним инвестирањем у своје људе. Индекс прати 157 
држава света како се измерио допринос људског капитала 
продуктивности следећој генерацији радника.

Сам индекс се састоји из пет показатеља: вероватноћа 
да се доживи пета година живота; очекивани број година 
школовања; хармонизовани резултати на тестовима као 
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мера квалитета учења; проценат 
15огодишњака који ће доживети ста
рост од 60 година; и удео деце која не 
заостају у расту. Може се рећи да инде
кс одражава продуктивност детета 
рођеног данас као будућег радника, у 
односу на продуктивност каква би 
могла да буде уколико би дете имало 
беспрекорно здравље и потпуно, ви
сококвалитетно образовање, на скали 
од 0 до 1, при чему је 1 најбољи могући 
резултат. На пример, скор државе од 
0,5 значи да се појединци, односно 
земља у целини, одричу половине свог 
будућег економског потенцијала. У 
наредној табели приказаћемо првих 
10 држава према овом индексу.

Табела 1. Првих десет држава на свету према Индексу 
људског капитала 2018. године

ранг држава скор
1. Сингапур 0,88
2. Јапан 0,84
3. Јужна Кореја 0,84
4. Хонг Конг 0,82
5. Финска 0,81
6. Ирска 0,81
7. Аустралија 0,80
8. Канада 0,80
9. Холандија 0,80
10. Шведска 0,80

На основу презентираних података јасно можемо уо
чити да је Сингапур најбоље рангирана држава која има 
потенцијал од 88%. Нешто мањи потенцијал, од 84%, имају 
Јапан и Јужна Кореја. Такође, јасно се може уочити да је 
реч о најразвијенијим државама света, тако да не треба да 
нас изненађује приказани ранг. Са друге стране, извештај 
је показао да су сиромашне афричке земље најлошије ран
гиране. У наредној табели приказаћемо ранг Србије и 
изабраних држава.

Табела 2. Србија и изабране државе према Индексу људског 
капитала 2018. године

ранг држава скор
13. Словенија 0,79
26. Србија 0,76
34. Русија 0,73
35. Хрватска 0,72
38. Мађарска 0,70
42. Бугарска 0,68
54. Албанија 0,62
55. Б и Х 0,62
58. Црна Гора 0,62
67. Румунија 0,60
88. БЈР Македонија 0,53

На основу приказаних података јасно можемо уочити 
да је од приказаних држава најлошије рангирана БЈР Ма
кедонија са оствареним скором од 0,53, док је са друге 
стране најбоље рангирана Словенија са скором од 0,79. 
Како можемо видети, Србија је заузела 26. позицију од 157 
држава света. Дете које се данас роди у Србији достићи ће 
76% свог пуног потенцијала са 18 година.

Према Индексу људског капитала, 99 од 100 деце рођене 
у Србији ће доживети 5. рођендан. Такође, очекује се да 
дете које са 4 године крене у предшколску установу заврши 
13,4 године школовања до 18. рођендана. Хармонизовани 
резултати на тестовима, који мере квалитет учења за Србију 
износе 521 на скали на којој 625 представља високо по
стигнуће, а 300 представља минимално постигнуће.

У односу на окружење Србија може да се поноси оства
реним резултатима. Међутим, постоји значајан простор 
за будућа побољшања. У прилог томе говоре и последњи 
доступни подаци Међународног програма процене уче
ничких постигнућа, тзв. PISA тестирања. Ови подаци по
казују да се 40% ученика у Србији сматра функционално 
неписменим у математици, а око 30% је функционално 
неписмено када је реч о читању. Дефинитивно је реч о 
поражавајућим подацима.

Неоспорно је да постоји значајан потенцијал у сектору 
науке и одређених истраживања који би могао позитивно 
да утиче на развој људског капитала и који би био основа 
за даљи економски и друштвени развој земље, међутим 
Србија га не користи на адекватан начин. За поспешивање 
развоја људског капитала Србије, између осталог, неоп
ходно је предузети и следеће мере: потребно је смањити 
одлазак високообразованих људи из земље, обезбедити 
адекватан механизам за сарадњу науке и привреде, из
градити национални иновациони систем од стране на
учноистраживачких институција, обезбедити већа издва
јања из буџета за истраживање и иновације.
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У Врњачкој Ба
њи, у прелепом 
амбијенту Хотела 
„Соларис Ресорт“ 
17. октобра одржан 
је IX CEI Регионал
ни форум велнес и 
спа индустрије. Вр
њачка Бања је на 
иницијативу Кла
стера као туристич
ка дестинација при
мљена у Европску 
иницијативу Рим
ске бање Европе као 
девета чланица, је
дина из земаља ван 
ЕУ. Форум је подр
жан од CEI (Цен
тралне европске иницијативе) и Министарства трговине, 
туризма и телекомуникација и ТИКА (Турска агенција за 
сарадњу и координацију).

Главна тема форума била је како креирати аутентичну 
бањску понуду засновану на културном и историјском 
наслеђу у региону, са фокусом на спа културу. 

На форуму су поред Србије, узели учешће еминентни 
експерти и професионалци из здравственог и спа туризма 
из десет земаља: Немачка, Мађарска, Турска, Словенија, 
Хрватска, Румунија, Република Српска, Босна и Херцего
вина, Црна Гора и Македонија. 

Представници Турске, из Министарства култруре и 
туризма Турске који су били и предавачи на овом Форуму 
били су Гурдал Бозкурт и Танер Пири, обојица специјалисти 
за културу и туризам, а који раде на планирању термалних 
туристичких центара у Турској. 

Форум је отворио др Мирослав Кнежевић, државни 
сектретар у Министарству трговине, туризма и телеко
муникација обративши се окупљенима.

– Велико ми је задовољство што овакав скуп могу да 
поздравим испред Министарства трговине, туризма и 
телекомуникација, да пренесем поздраве нашег ресорног 
министра и потпредседника Владе Расима Љајића. Задо
вољоство је још веће данас бити у Врњачкој Бањи, краљици 
бања, која ове године обележава значајан јубилеј, и ово је 
један у низу важних догађаја који се дешава у Врњачкој 
Бањи, једној од најпосећенијих српских бања. Када је реч 
о развоју здравственог, односно велнес и спа туризма, 
морам рећи да смо ми као ресорно министарство препо
знали значај овог вида туризма и уврстили га у један од 
једанаест кључних туристичких производа у нашу Страте
гију развоја туризма до 2025. године. Такође смо у складу 

са развојном политиком коју Влада Републике Србије води, 
у протекле три године инвестирали преко 430 милиона 
динара преко наших конкурса за развој туристичке ин
фраструктуре у бањама. Зашто? Данашњи гости желе што 
више садржаја када дођу, када посећују било коју дестина
цију, а посебно бање, које су нама веома важне. Прошла 
су времена када су гости у бање долазили искључиво због 
лековите воде и лековитог блата. Данас су мотиви њиховог 
доласка другачији, бројнији  од културног туризма, спорт
скорекреативног туризма, манифестационог, конгресног, 
до оног најбројнијег, велнес и спа туризма. Србија има 
заиста богату историју, традицију, имамо трагове римског 
наслеђа од пре две хиљаде година када су Римљани на
сељавали ове просторе и када су користили управо те 
изворе. Данас можемо да се поносимо са тим да је у нашим 
бањама као што су Нишка, Врањска, Врњачка, Сокобања 
и остале, имамо значајне остатке културноисторијских 
знаменитости које смо се потрудили да валоризујемо и 
туристички представимо свим гостима. Српске бање из 
године у годину бележе све бољи резултат, када је реч о 
посетама и о броју гостију. За првих осам месеци имамо 
16 одсто долазака више и исто толико више остварених 
ноћења у српским бањама, и то нам ствара заиста велику 
одговорност за наредни период. У једном тренутку били 
смо у значајном заостатку, нисмо били довољно конку
рентни са земљама у региону, јер нисмо препознали значај 
који треба улагати у развијање неког другог концепта, а 
не оног лечилишног, него здравственог, спортског, рекре
ативног, али та ситуација се значајно поправила у протеклих 
десет година. Ми ћемо се и у будућности трудити, да ува
жавајући све савремене трендове на туристичком тржиш
ту пружамо подршку развоју бањског туризма, јер ако 
погледамо тренутно осварене резултате туризма у Србији, 
поред градског, планинског, туризма, бањски туризам за
иста јесте један од три кључна вида туризма, која бележе 
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одличан резултат, изјавио је овом приликом државни се
кретар др Мирослав Кнежевић. 

Такође, је честитао организаторима овог скупа на одли
чној организацији, на броју представника земаља из ино
странства, који ће дискутовати, размењивати искуства. 
Дубоко верујем да ће у тој размени искуства доћи до пар
тнерстава, јер је неопхиодна регионална сарадња, размена 
искуства и стварање јединственог туристичког производа“.

Председник општине Врњачка Бања, Бобан Ђуровић 
поздравио је све присутне и пожелео добродошлицу у 
години када Врњачка Бања прославља велики јубилеј, 150. 
година организованог бављења туризмом. 

– Само постојање Врњачке Бање и наших 
извора датира од пре две хиљаде година, када 
су римски легионари зацељивали ране на на
шим изворима. Врњачка Бања има седам из
вора термоминералне воде – топле и хладне. 
Сви они стављени су у функцију здравственог 
туризма који је окосница развоја туризма Вр
њачке Бање. Савремени трендови у туризму 
диктирају и наш будући правац развоја, а то 
је да од здравственог туризма полако про ши
рујемо видике ка рекреативном туризму. Све 
више хотела у Врњачкој Бањи који се отварају 
су усмерени ка хотелима високих категорија, 
са богатим велнес и спа програмима. Захваљу
јем се организаторима што су овај форум ор

ганизовали у Врњачкој Бањи, тамо где је и јесте постојбина 
велнес и спа програма, једног битног сегмента кластер 
програма туристичке понуде Врњачке Бање. Врњачка Бања 
је најпосећенија туристичка дестинација у Србији, која ће 
ове године бројити преко 800 хиљада ноћења. Наш циљ је 
милион ноћења годишње, и сигуран сам да ћемо 2019. 
године ту бројку и остварити. Драго ми је што су на овом 
скупу присутни представници велнес и спа индустрије из 
десет земаља, где ће и наши учесници (Факултет за хоте
лијерство и туризам и хотелијери) моћи да чују савремени 
начин вођења велнес и спа програма, и да део тог, чега 
нема у Врњачкој Бањи, имплементирају кроз своје инве
стиције. Посебно сам захвалан Министарству туризма, 
трговине и телекомуникација које је заиста издвојило 
доста средстава за унапређење бања. Годинама уназад се 
у бањски туризам није улагало, који је сам по себи засно
ван на потенцијалима који треба да се капитализују, који 
треба да се искористе. Ово министарство, ова Влада, пред
седник Србије Александар Вучић су препознали интерес 
бања у читавом сегменту наше привредне делатности, и 
заиста је издвојено доста средстава да бање, као и сама 
Врњачка Бања данас изгледају овако. Туризам је грана 
привреде која покреће друге привредне гране, пре свега 
пољопривреду, саобраћај, грађевину, оно што Србији не

достаје. Зато овај Форум сма
трам веома битним за Вр
њачку Бању, јер ми се бави
мо туризмом. Сматрам га 
битним за друге бање, које 
су такође битне за туризам, 
али сматрам и за Србију, јер 
у доно шењу одлука овакви 
скупови свакако могу дати 
неки допринос. Поносан сам 
што Врњачка Бања пре све
га има традицију, има свој 
исто ри јат, има све параметре 
које је испунила да постане 
девета чланица Асоцијације 
римских бања Европе. Иако 
су све остале чланице из зе
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ДЕВЕТИ CEI РЕГИОНАЛНИ ФОРУМ 
ВЕЛНЕС И СПА ИНДУСТРИЈЕ

РАДИОНИЦА О ПРОМОЦИЈИ 
ВРЊАЧКЕ БАЊЕ

Девети CEI регионални форум велнес и спа индустрије 
ове године одржан је у Врњачкој Бањи. У оквиру овог 
Форума 18. октобра у Хотелу „Соларис Ресорт“ oдржана 
је радионица поводом дефинисања туристичких про
извода и туристичких пакета Врњачке Бање. Циљ ра
дионице је био да се институције, хотели и друге орга
низације пре ко својих представника информишу о ини
цијативи Римске бање Европе, чији је Бања једини члан 
у Србији, да се сагледа шта је до сада урађено и да се 

активним учешћем и новим идејама заинтересују стра
ни туристи. Радионицу је водио Тобиас Биленштајн, 
генерални директор ини цијативе. Иако је овај пројекат 
несумњиво врло значајан за Бању на радионици су се 
појавили само представници пар институција и једног 
хотела. Учесници радионице били су Јелена Бићанин 
и Иван Недељковић, представници Хотела „Фонтана“, 
Маријана Ђурађевић, представник Угоститељскоту
ристичке школе и Марија Аћимо вић пред ставник Музеја 
бањског лечења и Културног центра. Радионици су 
такође присуствовали Јоана Мариан, председник Ру
мунске SPA асоцијације, Марија Белиј, шеф одсека за 
туризмологију на Географском факултету у Београду и 
Наташа Ранитовић, председник Кластер туризма Ср
бије. Током уводног излагања Тобиас Биленштајн је 
присутне упознао са радом и значајем иницијативе 
Римске бање Европе, као и примерима бања које су 
чланице. Такође је истакао да ће се на основу размењених 
искустава и идеја убудуће олакшати напори за унапређе
ње туристичких понуда. Дискусија о решењима али и 
проблемима трајала је три сата и указала је да су овак
ве радионице веома потребне за будуће позиционирање 
на туристичком тржишту.

Током ове радионице посебно су се истакли млади 
пред ставници Хотела „Фонтана“, Јелена и Иван, који су 
својим знањем, идејама и енергијом потврдили да би се 
око њих требало да „отимају“ не само бањски хотели 
већ и врло важне организације.

Марија Аћимовић

Т У Р ИЗА М

ма ља Европске уније, желим да апострофирам да Србија 
још увек није чланица Европске уније, а Бања је присту
пила овој асоцијацији. То даје нама велики подстрек, ве
лику обавезу да наставимо са константим улагањима, по
већавањем стандара у бањама, изјавио је Бобан Ђуровић.

Модератор Форума била је Наташа Ранитовић, пред
седница Кластера здравственог и спа туризма Србије.

Након поздравног дела, гости су имали прилику да 
слушају предавања, која су се састојала из четири сесије:

1.Туристички производ заснован на римској спа тра
дицији, где је модератор била Наташа Ранитовић, пред
седница Кластера здарвственог и спа туризма Србије .

У првом делу предавања излагали су Tobias Bielenstein, 
из Немачке, Директор маркетинга и сувласник EuropeSpa 
med& wellness GmbH, генерални директор Roman Thermal 
Spas of Europe; затим др Марија Марић, археолог из Заво
да за заштиту споменика културе, Краљево. Она је пред
ставила најновија археолошка ископавања на Гочу, у бли
зини Врњачке Бање, где су пронађени остаци римске куће. 
На локалитету су нађени предмети од бронзе из римског 
периода, као и цигле. У питању су остаци темеља куће, која 
се налазила у близини реке. По речима археолога Марије 
Марић, Врњачка Бања је препуна локалитета са остацима 
из римског периода који тек треба да се истраже; доц. др 
Марија Белиј, асистент на Географском факултету у Бео
граду, на катедри за туризмологију, Мирјана Чомић, ди
ректор бање Лакташи и Анамарија Пажин, власница брен
да „Laurus Slow Spa“, чији је концепт вишеструко награђиван 
за иновације у свету велнеса, која је представила начин 
природног подмлађивања спојем рецепата за негу из антич
ког периода и саврменеог. У питању је proage програм 
који се састоји у детоксикацији, промени исхране, при
родним третманима. Присутне припаднице лепшег пола 
имале су прилику и да добију рецепт за proage серум за 
који је потребно 10 ml хладно цеђеног уља шљиве и 2 капи 
етеричног уља смиља. 

2. Примери добре праксе, модератор проф. др Снежана 
Штетин са Високе туристичке школе из Београда.

3. Радионица на тему Спа менаџмент, модератор Michael 
Wallace.

4.Туристички производ заснован на отоманској спа 
традицији, модератор Славиша Јовановић, помоћник ди
ректора Пролом бање. 

Као предавачи учествовали су: Michael Wallace из Ма
ђарске, директор Danubius Health Spa Resorts i brand менаџер, 
представник Немачке Martin La Fontaine из IONTO Health 
& Beautz GmbH, два представника из Румуније  Ioana 
Marian, председница румунске Спа асоцијације и Cosmin 
Ciric, велнес менаџер у Терме Норд Букурешт, Miroslava 
Taskova из Бугарске из БУБСПА (Бугарска унија балнеоло
гије и спа туризма), др Жељко Стакић, директор Инсти
тута Чигота, Александар Радошевић из Бање Врућице и 
многи други.

Тобиас Биленштајн
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У оквиру пројекта „Приче о времену“ и програма „Ве
лики српски научници“ аутора Јелене Боровић Димић и 
сарадника академика Видојка Јовића, 16. августа у Замку 
културе проф. др Жарко Мијајловић одржао је предавање 
посвећено Михаилу Петровићу Аласу (1868 – 1943), српском 
краљу математике. Ове године САНУ обележава 150 го
дина од рођења и 75 година од смрти Михаила Петровића 
Аласа. Предавању су присуствовали, поред проф. матема
тике Радице Каровић и проф. др Зоран Огњановић, ди
ректор Математичког института САНУ, као и проф. др 
Слободан Вујошевић.

– Михаило Петровић Алас се појавио у време ерупције 
науке. Учио је на Сорбони, као један од првих иностраних 
ђака, и био је један од најбољих на тој школи. Добијао је 
прворазредне резултате у неколико математичких области: 
диференцијалним једначинама, нумеричкој анализи, тео
рији функција комплексне променљиве и геометрији по
линома. Занимао се и за природне науке, хемију, физику 
и биологију у којима је такође објављивао научне радове. 
Такође се узима да је Петровић основао нове научне дис
циплине, математичку феноменологију и теорију матема
тичких спектара, рекао је проф. др Мијајловић и осврнуо 
се на комплементарност између Петровића и његовог 
ко леге, професора Богдана Гавриловића.

Михаило Петровић родио се 23. априла 1868. (по јули
јанском календару) у Београду, у угледној грађанској по
родици од мајке Милице и оца Никодима. Никодим је 
умро млад, тако да је мали Михаило једва запамтио оца. 
Михаилов деда по мајци, прота Новица Лазаревић, водио 
је бригу о свом унуку и његовом школовању. Михаило је 
завршио 1885. Прву београдску гимназију и већ тада је 
показао интересовање за математику, а за семинарске ра
дове добијао је награде и талентом привлачио пажњу про
фесора. Затим је уписао Природноматематички одсек 
Филозофског факултета у Београду. Дипломирао је 1889. 
године и убрзо се упутио у Париз на усавршавање и даље 
студије математике. Тамо се уписује на престижну Високу 
редовну школу (l’Ecole Normale Supérieure), односно на 
Сорбони, водећој европској школи математике. Тамо је 
најпре 1892. као најбољи студент у генерацији дипломирао 
математику и затим физику 1893. На истом Универзитету 
уписује докторске студије и 1894. брани докторску дисер
тацију „О нулама и бесконачностима интеграла алгебарских 
диференцијалних једначина“. Комисију су чинили водећи 
математичари тог времена Шарл Ермит, Емил Пикар и Пол 
Пенлеве. Петровић се 1894. вратио из Париза и конкурише 
за место професора на Великој школи у конкуренцији са 
нешто старијим колегом Петром Вукићевићем. На кон
курсу Петровић добија професуру за један глас више од 
Вукићевића. Вукићевић је потом постао гимназијски про
фесор и под утиском пораза на конкурсу, није се даље 
бавио науком, нити је правио академску каријеру. О овом 
избору Петровић на једном месту каже: „Да нисам добио 
тај један глас више на стечају за професора Велике школе, 
никада се математиком не бих бавио. Живео бих на река
ма Србије, не на броду, већ у чуну“. Михаило Петровић је 
у научном раду задовољавао највише стандарде најраз
вијенијих европских држава. У бриљантном успону, до 
почетка XX века написао је тридесетак радова које је објавио 
у водећим европским математичким часописима. Овај 
успех Петровићу доноси велики углед, а убрзо је стигло и 
велико признање. Већ 1897. године, са непуних тридесет 
година примљен је за дописног члана СКА (Српске Кра
љевске Академије), а 1899. за редовног члана. С почетком 
новог века, Србија је добила свог краља математике. Бира 
се за почасног члана неколико страних академија, у Буку
решту, Прагу, Варшави и Кракову. Изабран је за дописног 
члана Југославенске академије наука у Загребу и постаје 
члан многобројних европских научних друштава. У по
гледу научног рада, Петровић припада специфичном вре
мену. Због набујале обимности математичких знања било 
је тешко, ако не и немогуће да појединац добро познаје 
целу математику. Време универзалних математичара и 
научника полако је пролазило. Анри Поенкаре по разумева
њу и ширини научног рада у математици, механици и 
филозофији свакако је био један од последњих homo uni

МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС – 
СРПСКИ КРАЉ МАТЕМАТИКЕ

Припремила: Марина Станковић Јанковић
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versalis науке. А управо је Поенкаре био један од профе
сора Михаилу Петровићу. По каснијем деловању у науци 
можемо закључити да се на Петровића прелио дух уни
верзализма његовог професора. Подједнако добро је по
знавао и добијао прворазредне резултате у неколико ма
тематичких области: диференцијалним једначинама, 
нумеричкој анализи, теорији функција 
комплексне променљиве и геометрији по
линома. Занимао се и за природне науке, 
хемију, физику и биологију у којима је 
такође објављивао научне радове. Такође 
се узима да је Петровић основао нове на
учне дисциплине, математичку феноме
нологију и теорију математичких спектара. 
Поред свега, утицај Михаила Петровића 
на развој математике у Србији био је енор
ман. Петровић је био spiritus movens српске 
математике и снажно је допринео духу 
европске науке у Србији. У својој научној 
каријери Петровић је објавио око 400 списа, од тога око 
300 у математици. Такође, објавио је 12 књига, а постоји и 
14 скрипти са његових предавања које су припремили 
његови студенти или он сам. Академска каријера Михаи
ла Петровића била је везана за Велику школу, све до њеног 
прерастања у Универзитет 1905, а потом за Београдски 
универзитет све до краја његовог радног века. Катедра за 
математику Филозофског факултета била је главно место 
Петровићевог научног и педагошког рада. У једном пери
оду, од оснивања Београдског универзитета 1905. до до
ласка Милутина Миланковића 1909. за професора при
мењене математике, Петровић је био једини професор 
математике на Филозофском факултету. Отуда се дешава
ло да је у једној школској години предавао такорећи све 
предмете, што се види по разноликости и броју сачуваних 
рукописних књига, односно белешки са његових предавања. 
Судећи по скриптама, Петровићева предавања нису била 
структуирана у облику строгих дефиниција, теорема и 
доказа и нису била тешка за читање. Изгледа да су садржа
вале тачно онај материјал који су студенти требало да 
науче. Објавио је три универзитетска уџбеника за своје 
студенте у Београду и један на француском по којем је 
држао предавања на Сорбони. Када говоримо о Петровиће
вом раду на Универзитету морамо рећи да је уз помоћ 
колеге, професора Богдана Гавриловића, Петровић уна
предио српску математику до европског нивоа. Милутин 
Миланковић истиче да су њих двојица поставили темеље 
српске математике. Петровић је то урадио у научном по
гледу, а Гавриловић у организационом тако што је битно 
допринео прерастању Велике школе у Београдски универ
зитет. Занимљиво је да се ова комплементарност између 
Петровића и Гавриловића није завршавала на образовању 
и науци, већ се преливала и на њихов свакодневни живот. 
Петровић је био велики риболовац, Гавриловић је гајио 
брескве. Петровић је био светски путник, док је Гавриловић 
слободно време углавном проводио на свом имању у Гроцкој. 
Гавриловић је имао породицу и пуно деце, док се Петровић 
није женио нити је оставио директне наследнике за собом. 
Гавриловић је био близак Двору, Петровић то није био, 
пре свега због свог пријатељства са принцем Ђорђем Ка

рађорђевићем који се налазио у краљевој немилости. Тако, 
Гавриловић је био ректор Београдског универзитета и 
председник Академије (19311937), док такви предлози из 
академске средине за Петровића, 1927. и 1931. нису про
лазили нити их је власт одобравала, што већина аутора 
приписује краљевој анимозности према њему. Ипак треба 

рећи да Петровић није био ометан у науци или у било 
којим другим активностима. Напротив, био је врло ува
жаван и од јавности и од власти као велики научник и 
велики стручњак. Био је ангажован у важним државним 
пословима, на пример био је главни криптограф српске и 
југословенске војске и представљао је своју домовину у 
међународним комисијама и делегацијама везано за обра
зовање и рибарство. Могуће је да је и Петровићев некон
венционалан живот допринео губитку места ректора и 
председника Академије. Као митолошко божанство Јанус, 
Петровић је имао два лица. Једно је било окренуто мате
матици, филозофији и духовном свету. Друго је гледало 
на далеке путеве, риболовне авантуре и кафанске седељке. 
Могуће је да део власти није могао да замисли тај други 
Петровићев лик, слику ректора који готово свакодневно 
гаца у рибарским чизмама по дунавским рукавцима и 
лови рибу, а потом виолином забавља народ у кафани. 
Функције ректора и председника Академије, мада високе, 
ипак су биле само административне дужности и Петровић 
није много жалио што их није имао. Могуће је да и сам 
није желео да се прихвати таквих послова јер би то само 
ометало живот какав је водио и волео. Петровић и Гаври
ловић били су добре колеге и темељ Математичког клуба 
Београдског универзитета имеђу два светска рата. Када је 
Милутин Миланковић дошао за професора Београдског 
универзитета, одмах се придружио том двојцу у сваком 
погледу, и научном и друштвеном. Овa тројица научника 
били су научни и морални стубови на којима су почивале 
математичке науке у Србији све до Другог светског рата и 
појаве новог научног нараштаја. Мада су у науци били 
велики индивидуалисти, на пример ни један од њих у на
учним радовима није имао коаутора нити видљивог са
радника, везивао их је рад на универзитету и пријатељство. 
О атмосфери какву су створили на Београдском универ
зитету сведоче следеће речи Радивоја Кашанина, угледног 
професора Техничког факултета у Београду: „Поред ви
соке стручне спреме и оригиналних научних радова, сва 
тројица су се одликовала нечим што највише ценим, што 
сматрам за људску вредност највишег ранга: љубав према 
младим генерацијама, разумевање младих људи, несебич

Предавање проф. др Жарка Мијајловића
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ност и искрена помоћ младим, талентованим људима у 
њиховом напредовању. Умели су да се радују и да уживају 
кад се млади људи уздижу. Имао сам cpeћy да се развијам 
и радим поред њих, великих ауторитета науке и морала. 
Да се поносим њиховим пријатељством. Не верујем да је 
игде постојао тaкaв амбијент какав су створили Гавриловић, 
Петровић и Миланковић.“ У међувремену наука на Бео
градском универзитету је толико узнапредовала да се на 
њему брани први докторат математичких наука и то под 
менторством професора Петровића. Тај докторат из об
ласти диференцијалних једначина 1912. брани Младен 
Берић, суплент Прве београдске гимназије и асистент 
професора Петровића. Већ следеће године Сима Марковић 
брани докторат на тему Riccatieвe диференцијалне једна
чине, такође код професора Петровића. Овим почиње 
стварање Београдске математичке школе. На жалост, рад 
Београдског универзитета је често прекидан због ратова. 
Школске године 1912/13, Универзитет није радио због 
балканских ратова. Током школске 1913/14 Универзитет 
је поново отворен, али Први светски рат нагло прекида 
рад и студенти и професори одлазе у рат. Августа 1914, 
тек што је рат почео, у бомбардовању срушен је део зграде 
КапетанМишиног здања. Непријатељ пљачка напуштену 
и порушену зграду. Михаило Петровић, учествује у рату 
као резервни официр. Споменимо да је Петровић је имао 
чин инжињеријског потпуковника у резерви. Са нападом 
немачке силе на Србију априла 1941. године, бива моби
лисан мада је тада имао 73 године. Одмах је заробљен и у 
заробљеништву проводи скоро годину дана. По завршет
ку рата, почетком двадесетих година Универзитет за кра
тко преме доживљава убрзан развој. Мада су Младен Берић 
и Сима Марковић изабрани за доценте на Катедри за ма
тематику, они већ раних 20тих година напуштају Универ
зитет. Средином двадесетих година стасава нова генерација 
математичара: Тадија Пејовић, Радивоје Кашанин, Јован 
Карамата и Милош Радојчић. Сви они су ученици и док
торанди Михаила Петровића. Тридесетих година код про
фесора Петровића такође су докторирали Драгослав Ми
триновић, Данило Михњевић, Константин Орлов, Петар 
Музен и Драгољуб Марковић. Сви наставници и асистен
ти теоријске и примењене математике са универзитета 
чине Клуб математичара Београдског универзитета. Овај 
семинар представља заправо математичку школу Београд
ског универзитета и главно место окупљања београдских 
математичара. Може се рећи да је то златно доба српске 
математике. Клуб није имао некаква посебна правила, осим 
што су се састанци држали једном месечно и том приликом 
представљани су радови и научне расправе чланова клуба. 
Математички наследници професора Петровића, повеза
них менторством у изради докторских дисертација, чине 
математичко генеалошко стабло састављено од око 800 
математичара. Од тог броја нешто преко 500 су српски 
математичари, остатак су страни. Наследници су смеште
ни у осам кругова  генерација, од којих неколико последњих 
обухватају највећи део савремених српских математичара. 
Михаило Петровић одлази у пензију 1938. године и добија 
највећа признања својих ученика и колега. Следеће године 
добија почасни докторат Београдског универзитета и на
гра ђује се орденом Св. Саве првог реда. Михаило Петровић 

је имао богат, занимљив и неконвенционалан живот. По
ред занимања за разноврсне теме у математици, Петровића 
срећемо и на многим другим, често неочекиваним мести
ма. Био је писац закона и предлога међудржавних спора
зума, али и изумитељ и власник успешних и реализованих 
патената. Петровића многи укључују у наше најважније 
филозофе и ствараоца оригиналне теорије у природној 
филозофији, математичке феноменологије. Писао је на леп 
и занимљив начин, па су неки његови романи омиљен део 
српске омладинске литературе. Писао је научне радове и 
за нимао се за друге природне науке, пре свега за астрономију, 
теорију релативности и хемију. Био је творац шифарског 
система и главни шифрант српске и југословенске војске. 
Свирао је виолину и предводио музичку дружину „Суз” 
која је све до почетка Другог светског рата имала једно од 
главних местa у боемском животу 15 Београда. Најзад, био 
је велики и страствен риболовац и велики светски путник 
и морепловац по северним и јужним морима. Велики ма
тематичар и светски путник отишао је тихо, сањајући о 
неком новом и великом океанском путу. Михаило Петро
вић преминуо је у Београду 8. јуна 1943. у свом дому на 
Косанчићевом венцу бр. 22. Жарко Мијајловић.

ПРОФ. ДР ЖАРКО МИЈАЈЛОВИЋ
Проф. др Жарко Д. Мијајловић док

торску дисертацију „Прилог теорији 
модела и Булових алгебри“ одбранио je 
1977. на Природноматематичком фа
култету у Београду, где је запослен. Шеф 
је Катедре за алгебру и логику на Мате
матичком факултету. Поља истраживања 
проф. Ми јајловића су математичка ло
гика са применама у алгебри и рачунар
ству (Бу ловe алгебрe, теорија поља, 
модели аритметике, моделскотеоретска 

алгебра; у рачунарству семантика програмских је зика, 
примене у дигитализацији, рачунски алгоритми).

Био је учесник 30 међународних конференција из 
математике. Публиковао је око 60 научних радова у 
водећим међународним и домаћим часописима. Његово 
научно ангажовање резултирало је новим методама, 
нове доказе теореме, новим алгоритмом, тако да су његови 
радови изазвали су ново занимање код нас и у свету. 
Одржао је бројна предавања по позиву широм света.

Проф. др Жарко Мијајловић, Радица Каровић, 
проф. др Слободан Вујошевић, проф. др Зоран Огњановић, 

Јелена Боровић Димић и академик Видојко Јовић

Проф. др Жарко 
Мијајловић
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Током септембра присуствовао сам у Дому омладине Бе
ограда конференцији на ову тему која је веома значајна због 
брзе индустријализације, због чега ћу се усудити да коју реч 
кажем у Врњачким новинама. Наиме, са повратком индустриј
ске производње у Србију, што води већем запошљавању, 
ментално здравље свих који су укључени у тај процес доживеће 
промену која започиње на нивоу „очекивања“ и „могућности“. 
Незапосленост је један од најјачих стресора које можемо 
третирати и као фактор осећања небезбедности, некорис
ности, несигурности. Сасвим је разумљиво што незапосленост 
битно утиче и на урушавање квалитета живота у материјалном, 
социјалном и психолошком смислу, због чега је борба против 
незапослености заправо један од основних фактора успо
стављања друштвеног, па самим тим и здравља сваког поједи
нца. Ипак, пре него што се размишља о квалитету, прво је 
потребно позабавити се егзистенцијалном основом живота. 
За ово су у психи задужени нагони, и то витални нагони које 
преводимо са „нагони живота“. У једном од ранијих текстова 
рекли смо да се витални нагони деле на нагоне одржања 
живота, и нагоне храњења, које треба разумевати у контексту 
сва четири елемента здравља, и то материјалном, психолош
ком, друштвеном (социјалном) и духовном. Према томе, пи тање 
незапослености битно утиче на оба витална нагона, барем 
када је психолошка компонента у питању, што значи да ће 
убрзо особа са оваквим проблемом осетити егзистенцијалну 
угроженост. Тада је тешко причати о квалитету живота којег 
дефинише друга група нагона, познати као социјални нагони. 
Заправо, када су угрожени витални нагони, тј. када је неза
посленост узрок ниже куповне моћи становништва, па самим 
тим узрочник мањег домета задовољства животом (иако 
куповна моћ не одређује све компоненте задовољства), тада 
се дешавају бројне промене које ће зависити од зрелости 
појединца. Једно је сасвим сигурно: квалитет живота, као 
недовољно дефинисан појам, прилагођава се новим околно
стима: у сваком случају појединац припада оној друштвеној 
групи коју оцени примерену себи, остварује се кроз њу, са
моактуелизује, иако има капацитета за много више. Ово се 
дешава код оних који имају прилагодљиво Ја, за шта је по
требна зрелост. Они који се не прилагођавају тако лако потен
цијално узрок требају тражити у незрелом Ја, ономе које не 
обавља функције на адекватан начин (погледајте раније тек
стове истог аутора). Неретко се дешава да такве особе постају 
мање или више дезоријентисани покушавајући на различите 
начине да се пронађу тј. идентификују. 

Међутим, уколико се особа запосли, настаје нова група 
изазова. На почетку текста рекосмо да постоји шанса за про
мену која се дешава на нивоу „очекивања“ и „могућности“, а 
сада је време да објаснимо шта то значи. По добијању посла 
стабилизују се оне функције виталних нагона које су биле 
угрожене. Пре свега се овде мисли на очување психолошког 
живота кроз присутно осећање задовољства, корисности, 
значаја појединца који приходује финансијска средства. Сва
како је другачије када могу привредити себи и својој поро
дици извесну своту новца, у односу на ситуацију у којој сам 
само прималац помоћи. То практично значи да ће у периоду 
након запошљавања сваки појединац одређено време бити 
психолошки стабилан, зато што ће се очекивања подударити 
са могућностима: за одређени рад и утрошено време бићу 

награђен одређеном свотом новца. Ипак, очекивања од посла, 
нарочито од висине зараде и дневног ангажовања, могу бити 
битно другачија у односу на могућности, због чега постоји 
могућност за отварање „новог фронта“ који није био видљив 
током времена незапослености. За настанак сукоба „очекива
ња“ и „могућености“ потпуно је неважно да ли је послодавац 
угледна фирма са Запада, или породица кинеских досељеника. 
Без прилагођавања очекивања и могућности нема ни равно
теже али је важно рећи да није нужно достићи ову равнотежу 
зато што се тада губи мотивација за бољитак, тј. неки бољи 
посао, бољи живот. Неслагање са постојећим не мора нужно 
бити извором нестабилности, али може постати извором 
мотивације за боље послове зарад остваривања бољег ква
литета живота.

Уколико се погледају послодавци у неолибералном капи
тализму ваља нам нагласити да је утилитаризам једна од 
његових основних философија. Један од оснивача утилита
ризма био је Џереми Бентам који је развио морални и фило
зофски систем који се заснива на идеји да су људска бића 
рационална, себична створења, односно да теже што већој 
користи. Према томе, запосленик је у очима послодавца осо
ба која је корисна, због чега ће се послодавац трудити да за
посленик буде у доброј форми и кондицији како би остварио 
што већи допринос послодавцу. И ништа више! Ако запо
сленик очекује да ће постати миљеник послодавца, то је могуће 
само из перспективе резултата. У овоме нема емоција, то је 
„само посао“. Послодавци су смислили „team building“, семи
наре у природи, собе за вриштање и ударање лутака, и све 
друго што може помоћи запосленику да буде у што бољој 
форми, и психички што стабилнији. 

Од запосленика, њихове способности за удруживање и 
редефинисање синдикалне борбе, зависиће да ли ће успети 
да одржe онај ниво нагонске равнотеже који ће бити у стању 
да подигне квалитет живота. Без тога, послодавац ће радити 
са максимумом запосленикове енергије, користиће запосле
ников страх као средство за остваривање утилитаристичких 
идеја, а друштво ће и даље бити болесно, овај пут у својству 
запослене нације. Психологија стоји на располагању људима, 
без обзира ко су они, да ли запосленици или послодавци. 
Зато се треба тиме бавити пре него што се појаве реалне по
следице индустријализације, као вишегодишњег, па и више
деценијског жељеног сценарија за Србију. 

МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ 
У НЕОЛИБЕРАЛНОМ КАПИТАЛИЗМУ

Пише: Петар Јекнић, психотерапеут и психолог
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Октобар је месец старих, време када се пажња јавности 
усмерава на припаднике трећег животног доба, на њихова 
права, потребе и жеље. Једна од највећих манифестација, 
Олимпијада трећег доба управо је почетком месеца одржана 
у Врњачкој Бањи и том приликом је истакнут значај кретања 
и рекреације као и бављење спортом. Ипак, најважније од 
свега је проживети крај живота достојанствено, значи имати 
удобан смештај, разноврсну исхрану и добру медицинску 
негу. Сведоци смо времена када се напушта традиционални 
концепт када су млади и стари живели у заједницима. Данас 
свако хоће да живи за себе и у општој трци за егзистенцију, 
не ретко се деси, да потомци не воде довољно рачуна о својим 
родитељима. Старији људи могу бити и без потомака, остати 
без свог брачног друга и опредељују се да крај живота про
веду у некој од установа за стара лица. Поред државних уста
нова тог типа, у новије време све је више приватних. Једна 
таква установа, „Кнежеви конаци“ налази се у Врњачкој Бањи. 
За десет година постојања стекла је свој углед и реноме и 
може се рећи да је један од најлепших, најуређенијих и најпри
јатнијих у Србији. Имали смо прилику да разговарамо Са 
Добривојем Костићем, власником и директором „Кнежевих 
конака“. Давне 2001. године о Костићу смо писали (Врњачке 
новине бр.631) текст под називом „Успешни у новој средини“, 
а он је тада имао производњу памперс пелена у некадашњој 
„Шипадовој“ радњи на Аутобуској станици.

Започињемо разговор, питамо Добривоја како је дошао на 
идеју да оснује „Кнежеве конаке“. Он нам је испричао да је 

заправо имао идеју да отвори фабрику већег капацитета за 
производњу пелена. Зато је купио имање са објектима нека
дашњег „Трудбеника“ које се налази одмах иза „Витојевца“. 
Уосталом велики билборд је постављен у Улици Кнеза Ми
лоша на коме се налазе све потребне информације. Међутим, 
није дошло до одређених финансијских сагласности и Добривоје 
почиње да реновира затечени објекат по објекат да би 15. 
септембра 2008. године отворио Установу за негу и смештај 
пензионера и старијих особа. Као и у сваком послу није све 
ишло лако и једноставно па је Добривоје морао да комбинује 
разне делатности, пружао хотелски смештај према потреби 
и полако се прилагођавао потребама својих корисника.

– Тада сам размишљао да ће наши корисници бити брачни 
другови и зато су у структури двокреветне собе који ће дане 
сами организовати и проводити што у Врњачкој Бањи, што 
у обиласку околних места и културноисторијских спомени
ка. То би била наша данашња категорија независних корис
ника. Међутим потражња је најмања баш у овој категорији, 
а наше услуге траже углавном полузависне или зависне кате
горије људи то јест особе којима је помоћ у сваком погледу 
неопходна. Често имају и своје посебне захтеве, неки желе да 
буду сами у соби, други опет не желе да буду сами. Трудимо 
се да им максимално излазимо у сусрет. Наравно и цене су, 
имајући у виду висину примања наших пензионера, доста 
високе, али свакако адекватне квалитету смештаја и врсти 
услуга. Ипак, прича Добривоје, свакодневно има доста по
зива од стране потражиоца који се интересују за могућност 
смештаја. Смештај за независне кориснике је 500 евра, а за 
полузависне и зависне ти износи су већи. 

Важно је рећи да у „Кнежевим конацима“ постоји конти
нуирана здравствена нега и збринутост корисника. Постоји 
лекарска ординација и лекар који се о пацијентима брине. За 
друге потребе постоје договори са Домом здравља, односно 
Службом хитне помоћи, Специјалном болницом за интерне 
болести и Спец. болницом „Меркур“ у којој се углавном раде 
лабораторијске анализе. У ноћним сменама дежурају две 
медицинске сестре. Капацитет овог Дома је 24 кревета у 12 
соба. Тренутно се послује са око 70 одсто попуњености и то 
углавном из разлога што неки корисници не желе да деле 
собу са другима. У плану је подизање још једног смештајног 
блока од тридесет смештајних јединица. Пројекат је скоро 
завршен, реализација се очекује у 2019. години.

Добривоје Костић нам прича да је он човек који било који 
посао да обавља, а некада је био угледни угоститељ у Косовом 
Пољу, воли да обавља као прави домаћин. Уредно је регистро
вао Установу по старом закону, но како су се закони мењали 
морао је да се пререгиструје код Привредног суда. Поседује 
потребан сертификат за рад, добио је и статус „Фирма од 
поверења“ као и бројне награде за квалитет услуга на Ново
садском сајму. На последњем Сајму, који је одржан почетком 
овог месеца добио је две златне медаље. У овом послу је по
родично, има супругу, две ћерке и сина и каже да је веома 
битно што су свакодневно са својим корисницима и прате 
шта им је потребно, шта желе и шта могу да им пруже. Сед
моро је стално запослених радника који имају плату око 30. 

ДЕСЕТ ГОДИНА ПОСТОЈАЊА И РАДА ЈЕДНОГ ОД НАЈБОЉИХ ДОМОВА У СРБИЈИ

„KНЕЖЕВИ КОНАЦИ“- БАЈКА О ЛЕПОЈ СТАРОСТИ
Пише: Мила Васојевић

Добривоје Костић

Дружење корисника у ТВ сали
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000 динара, топли оброк и плаћени превоз. Каже и то да је 
њихова највећа реклама жива реч. А да посао добро раде 
потврђују деца њихових корисника који их посећују и после 
смрти својих родитеља и разним поклонима упућују своју 
захвалност. Имамо и специфичне услуге да своје кориснике 
одвозимо, или сачекујемо на аеродрому када одлазе код својих 
у иностранство. Исто тако располажемо са смештајем у којем 
можемо да сместимо оне који долазе у посете, да неко време 
проведу са својима. Исто важи и за услуге превоза до неких 
републичких служби, односно за лекарске прегледе у другим 
градовима. 

Поред, може се рећи одличног смештаја и комфора који 
имају у „Кнежевим конацима“, а то су модерно и функцио
нално опремљене собе са ЛЦД телевизорима, модерно уређе
ним купатилима, лифтом, свечано уређеним рестораном за 
ручавање, али и прославе и друге свечаности, ту су и сала за 
физикалну терапију, теретана и прелепа салонбиблиотека, 
корисници уживају у пространом и лепо уређеном двориш
ту. Једном речју били смо фасцинирани оним што смо виде
ли – чистоћом и љубазношћу особља. 

ШТА БЕЛЕЖИ СТАТИСТИКА
У Србији се просечан животни век људи из деценије у 

деценију продужава. Предвиђања за Србију кажу да ће у на
редне две и по деценије удео особа старијих од 65 година 
достићи 25,2 одсто, односно да ће сваки четврти становник 
Србије имати више од 65 година. Истовремено очекује се да 
ће удео млађих од 15 година у укупној популацији бити смањен 
на 11,7 одсто, што значи да се и даље наставља интензиван 
процес демографског старења. 
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Добро је позната судбина Срба и Србије за време Првог свет
ског рата или Великог рата, како је тада назван. Иако су 2014, 
извојеване сјајне победе над Аустроугарском, већ следеће годи
не десеткована српска војска није могла да се одупре многобројни
јој и надмоћнијој германској сили. Да ствар буде још гора, Буга
ри нападају с леђа и онемогућавају везу са савезницима, који су 
се налазили у Грчкој. Србија одбацује понуду Немачке и Аустро
угарске да потпише сепаратни мир (и практично пређе на њихову 
страну) и одлучује се на херојски, али врло неизвестан подухват, 
познат и као Албанска голгота. Повлачење до Косова и Метохије, 
а онда преко црногорских и албанских врлети, по зими, без 
хране и било какве припреме. Умирање од болести, исцрпљености, 
глади и хладноће свело је српску војску на неколико десетина 
хиљада изгладнелих костура, на које у том тренутку више нико 
озбиљно није ни рачунао, посебно не Немачка, Аустроугарска и 
Бугарска. 

Да би спасли Србе од потпуне пропасти, савезници одлучују 
да заузму острво Крф у Јонском мору и да ту пребаце све пре
живеле Србе. Тако су се на Крфу нашли краљ Петар I Карађорђе
вић, његов син, регент Александар II Карађорђевић, тада главно
командујући српске војске, председник владе Никола Пашић са 
министрима, комплетна скупштина Краљевине Србије, војска и 
део народа који се пред Германима и Бугарима дао у бежанију. 
Они најисцрпљенији и најболеснији су пребачени на острво 
Видо, који се уместо у болницу претворило у гробницу. С обзи
ром да на том каменитом „острву змија“, како су га Грци нази
вали, није било довољно места за сахрањивање, око шест хиљада 
преминулих Срба, нашло је последњи дом у водама Јонског мора 
око острва Видо. У сећање на њих, песник Милутин Бојић ис
певао је најпотреснију српску песму – Плаву гробницу.

Међутим, чим су се преживели Срби повратили, а Влада по
чела да исплаћује плате, почеле су да ничу месаре, продавнице, 
кафане. А где има кафана, има и песме. Због тога су Крфљани и 
запамтили Србе као народ који у свакој ситуацији пева. Наводно 
је сачувано и једно писмо које је нека Крфљанка послала извес
ном српском официру, у коме се осим њене романтично наивне 
чежње, изражава и тадашња јака веза између два православна 
народа. У том писму, које сведочи о нераскидивом јединству и 
пријатељству између Грка и Срба, она каже:

„Крф је онакав какaв је био пре 1915. године. Мени чак из
гледа и гори него пре. Нем је, пуст и не пева више. Ви сте стално 
певали и на ваш жагор била сам се толико навикла. Могли би ме 
сматрати за непријатеља вашег народа, јер сам прижељкивала да 
се што касније вратите у своју отаџбину. Били сте овде да по
кажете шта је живот и отишли, а нас оставили да патимо. Опет 
ћемо бити усамљене у друштву намрштених лица, разговора о 
новцу, опкољене до смрти страшном водом, јер даље не можемо. 
Благо оним девојкама које су Срби одвели одавде и спасили 
живота на овом љубавном острву, пуном сунца и чемпреса, али 
без људи и љубави“:

Колико год су се Срби на Крфу одомаћили, свакако их је 
мучила неизвесност због судбине породица које су остале у 
окупираној Србији. И наравно, носталгија за родним крајем, 
тако различитим од овог острва благе медитеранске климе, из
недрила је песму „Тамо далеко“, коју су убрзо почели да певају и 

староседеоци овог острва и савезнички војници. Иначе, локално 
становништво је изузетно срдачно дочекало Србе, а изгледа да 
су им они истом добротом узвратили, јер није забележен ниједан 
сукоб или било какав инцидент између Грка и Срба у тим годи
нама на Крфу. Напротив, успостављени су тако присни односи 
да су се у то време многи српски војници женили мештанкама. 
Тако је и супруга будућег министра спољних послова Краљевине 
Југославије Александра Цинцар Марковића била Крфљанка 
Идалија. Занимљиво да је Јанис Газис, власник хотела „Бела 
Венеција“ на Крфу, где је била смештена српска влада, све три 
ћерке удао за Србе. 

Тамо где престају историјске чињенице настају легенде, а једна 
говори о томе да је осим песме „Тамо далеко“, на Крфу настала 
још једна – „Не љути се на мене, око моје“ – „Μη μου θυμώνεις 
μάτια μου“ (Mi mou thimoneis matia mou). Прича казује да се у 
том ратном вртлогу и страдањима родила љубав између српског 
војника и Крфљанке. Кажу да су љубави, настале у ратним вре
менима, заправо најјаче и најискреније, али дужност према отаџ
бини и ко зна шта још, одваја војника од вољене девојке. Са 
осталом српском војском он креће у пробој Солунског фронта, 
свестан да се можда никада неће вратити. Са фронта шаље пис
мо у коме јој управо тако нешто и поручује и које она претвара 
у стихове песме – „Не љути се на мене, око моје“ – препуне 
носталгије и дубоке љубави. Али из те песме избија и схватање 
да је дужност према отаџбини испред сопственог живота и осе
ћања и да ће јој се, ако погине, вратити као птица, да се на њега 
не љути, већ да отвори прозоре своје собе:

„Не љути се на мене, око моје.
Не љути се на мене, око моје
што у туђину одлазим,
птица ћу постати 
и поново ћу теби доћи.
Отвори прозор
плави босиљку мој
и слатким осмехом
пожели ми лаку ноћ.
Не љути се на мене, око моје
што ћу те сада напустити
и доћи на кратко да те видим,
да се од тебе опростим.
Отвори прозор
плави босиљку мој
и слатким осмехом
пожели ми лаку ноћ“.

За песму је касније компонована и музика, а од свих верзија 
ове песме, најпопуларнија је она чувеног грчког певача Јоргоса 
Далараса, која је постала и химна Друштва грчкосрпског при
јатељства.

На крају, можда је ова прича и сувише лепа да би била исти
нита. Историчари је не потврђују. Међутим, и није битно да ли 
је прича истинита, већ чему нас може подучити. А ова нас сва
како подсећа на једно, додуше славно, али ипак несрећно време, 
у коме су се љубави прекидале ратовима, у којима су Срби гину

ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА СТО ГОДИНА ОД ПРОБОЈА СОЛУНСКОГ ФРОНТА

КАКО ЈЕ НАСТАЛА ПЕСМА
„НЕ ЉУТИ СЕ НА МЕНЕ, ОКО МОЈЕ“

Пише: мр Драгослав Ђуровић, председник Друштва српскогрчког пријатељства Врњачка Бања
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МА НИФЕС ТА ЦИЈА

 У Врњачкој Бањи је од 29. септембра до 3. октобра 2018. 
године одржана једанаеста Олимпијада спорта, здравља и 
културе трећег доба у организацији Покрета трећег доба 
Србије, у сарадњи са Савезом пензионера Србије, Мини
старством за омладину и спорт Србије, Спортским савезом 
Србије и Општином Врњачка Бања. Свечано отварање 
догодило се 29. септембра на Тргу културе код новог водо
пада. После интонирања државне химне и подизања за
става уследили су поздрави организатора и обраћања 
зва ничника и покровитеља. Овогодишњу Олимпијаду, 
која се одржава под слоганом „За активну и креативну 
старост“ отворио је помоћник министра за омладину и 
спорт Дарко Удовичић.

– Драги и поштовани олимпијци 
част ми је и задовољство да вас по
здравим овде, у Врњачкој Бањи. Та
кође, желим да поздравим ваше госте 
из Аустрије, желим да посебно по
здравим председника Савеза пензи
онера Србије, желим да поздравим 
председника општине Врњачка Бања, 

као и председника Организационог комитета у име Ми
нистарства омладине и спорта и у своје лично име. Да 
будем искрен нисам очекивао да ће се окупити оволики 
број насмејаних и расположених људи жељних спортског 
такмичења. Оно што сви знате да се наша земља поноси 
спортским резултатима и знате да скоро сваки дан нижу 
велике успехе и ми смо поносни на све њих и на оно што 
они раде. Вечерас док стојим овде испред вас пуно ми је 
срце и могу искрено да кажем да сте прави шампиони ви 
и честитам вам на жељи и мотивима и нади и успесима 
који постижете у овим годинама на олимпијадама, рекао 
је Удовичић и уз захвалност организаторима прогласио 
11. Олимпијаду спорта, здравља и културе трећег доба 
отвореном.

У име општине Врњачка Бања добродошлицу свим 
олимпи јцима и гостима пожелео је Душан Стевановић, 
помоћник председника општине.

– Желим вам да се лепо прове
дете и да својим комшијама, при
јатељима и рођацима, када се вра
тите кући испричате да сте били у 
једном лепом месту и да смо ми 
као домаћини били добри. Труди
мо се да сваке године будемо још 
бољи и да вам приредимо што ви

ше програма и задовољства, рекао је Стевановић.
Догађања на Олимпијади су отпочела химном Олимпија

де „Победи себе, друге ћеш лако…“, а онда је уследио наступ 
чланова Удружења за културу „Врњачки вез“ и музичко
забавни програм који је најавио добро расположење током 
свих дана четвородневног дружења. Сваке вечери, после 
такмичарских узбуђења, следило је опуштање и вечерње 

дружење, на коме се после поделе пехара и медаља најбољи
ма песмом и игром „враћа“ у младост, јер како каже песма 
„у теби живот још увек ври, што могу други, можеш и ти“.

Ове године олимпијци су били домаћини амбасадору 
Републике Мексико. Господин Марко Антонио Гарсиа 
Бла нко је на свечаном отварању поздравио присутне и 
после тога, у холу Хотела „Цептер“, отворио је репрезен
тативну изложбу фотографија и цртежа на папиру из ко
лекције Амбасаде. Можда је ово био први корак у могућој 
будућој сарадњи пензионера две пријатељске земље. При
знање за практични пример „борбе“, или боље речено, 
„сарадње“ са годинама, стигло је и од Делегације Европске 
уније у Србији, која је „наш“ догађај уврстила у Европску 
недељу спорта.

На Олимпијади је учествовало око 1.200 пензионера из  
170 удружења из скоро свих крајева наше земље. Одржана 
су екипна такмичења у 7 дисциплина – штафети (брзом 
ходању), фудбалу (шутирању на гол), кошарци (убацивању 
лопте у кош), пикаду, стрељаштву, шаху  и риболову (само 
појединачно). Екипе су састављене од 3 такмичара (осим 
у штафети коју чине њих четворо),  међу којима мора да 
буде најмање једна представница лепшег пола. Победници, 
екипе и њихови чланови, добили су пехаре и златне, среб
рне и бронзане медаље, а најбољи у укупном пласману, 
осим пехара у трајно власништво, су добили и велики 
прелазни пехар. Осим спортског дела, у оквиру Олимпијаде 
одржани су традиционални књижевни сусрети, а радила 
је и сликарскоиконописачка колонија. У сарадњи са Кул
турним центром Врњачке Бање  био је отворен и биоскоп 
трећег доба, који би кроз годину  две требало да прерас
те у интернационални филмски фестивал на коме би се 
представили филмови чије су теме „везане“ за најстарију 
популацију. Првог октобра је обележен и Међународни 
дан старих, а у делу који је посвећен здрављу, у програму 
је било неколико занимљивих предавања, док је у препод
невним часовима радила Мини амбуланта за мерење шећера 
у крви и крвног притиска, за прегледе очног дна и откривање 
глаукома и катаракте, а они који имају проблеме са згло
бовима и мишићима могли су да испробају БИОПТРОП. 
Највећи део учесника Олимпијаде био је смештен у хоте
лима „Цептер“, „Фонтана“ и „Променада“, а мањи део у 
вилама и апартманима.

Шта рећи за треће доба, најважније је умеће живљења 
у старости, духовно и физичко кретање.

ДЕВЕТА СЛИКАРСКА КОЛОНИЈА
У оквиру Олимпијаде спорта, здравља и културе трећег 

доба, традиционално, по девети пут организована је сли
карска колонија. Фонд је богатији за пет икона које су 
израдили: Момчило Вуксановић, Мома Брада из Деспо
товца, Бранка Аћимовић Грчић из Београда, Зоран Савић 
из Ресника, Мирјана Ћировић из Београда и Драгана 
Ми ју шковић из Београда. По две слике насликали су: 

ЈЕДАНАЕСТА ОЛИМПИЈАДА СПОРТА, ЗДРАВЉА И КУЛТУРЕ ТРЕЋЕГ ДОБА

РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ ЗА ДОБРО ЗДРАВЉЕ
Пише: Мила Васојевић
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Милосав Ивановић Баја из Деспотовца, Соња Лукић из 
Новог Сада, Живота Благојевић Цици из Баточине, Сне
жана Милановић Наумовић из Панчева, Милован Пенков 
из Ниша, Сузана Милојевић из Ниша и Хилда Живковић 
из Трстеника. Овогодишњи гости, учесници колоније би
ли су Велимир Милачић Веља из Београда и Клара Де Га
руари Пизано из Мексико Ситија.

М А Н ИФЕ С ТА Ц И Ј А

– Две године ми је требало да убедим др Јована Кркоба
бића да треба у оквиру Олимпијаде да буде и сликарска 
колонија. Једног момента сам му рекао да све ово друго, 
игра, песма, такмичење прође, а слике остају за вечност и 
сваког дана имају већу цену у односу на моменат када су 
настале. Прихватио је, био је одушевљен. Ево, покушавам 
да сваке године доведем неке нове сликаре, а ово је друга 
година да учествују и иконописци. На тај начин, фонд сли
ка и икона се увећава. У старту је била тежња да се нешто 
прода. Али, ја сам успео да их убедим да до десете сликарске 
колоније се не прода ништа, а онда да зовемо људе из стру
ке и да нам кажу да у власништву Покрета трећег доба 
остану неке слике и иконе, а остатак да се да на позајмицу, 
прода, постави на зидове јер за слику је најтеже када је у 
депоу сакривена од погледа, рекао нам је Момчило Вуксановић.

И ове године током трајања Олимпијаде били су из
ложени радови са 8. Сликарске колоније, а дан уочи за
тварања Олимпијаде посетиоци су били у прилици да 
виде најновију збирку слика и икона.

М.Ст.Ј.

ИЗ ВРЊАЧКЕ ПР ОШЛО С ТИ

Као и сваке године и те 1914. Бањска сезона је почела у 
мају. Велики број туриста пожурио је на изворе да се напије 
божанског нектара и излечи тело, али и душу. Док су се старији 
строго придржавали лекарских упутстава, омладина се дању 
забављала у парку или ишла на излете, а увече плесала у 
баштама познатих хотела. На Видовдан, негде предвече, ову 
веселу идилу замени изненађење, а код неких и страх. Вест 
да је убијен аустроугарски престолонаследник и његова жена 
брзо се рашири Бањом. Поче окупљање по кафанама, озбиљни 
разговори, лоше слутње, страшна предвиђања. Но, живот у 
Бањи се настави, али са нелагодношћу. Више се није плесало, 
није се ишло на излете... Овако је Бања дочекала вест о Првом 
светском рату.

Убрзо је Бања постала један од главних прихватних цен
тара и велика болница за све рањене и злим удесом погођене 
душе. Овај почетак ратног периода у Бањи је доста добро 
документован. Дневници Јована Авакумовића, Владана Ђорђеви
ћа, Јована Миодраговића, медицинске сестре Елси Корбет, 
књига Црвеног Крста Енглеске, књиге Огњана Топаловића (у 
којима је све предходно обједињено), као и многе друге књиге 
сведоче о томе како је текао живот у Бањи, ко је све нашао 
уточиште, како се зауставио тифус, долазак окупатора, али и 
какви смо као људи на најважнијем испиту, испиту човеч
ности. Међутим, о томе како је текао живот на овом про
стору сазнајемо све до момента када наши сведоци не напусте 
Бању, тј. Бивају интернирани крајем 1915. (неки од бивших 
министара), а други пак буду репатрирани у своје земље по
четком 1916. године (Елси Корбети остали из мисије Црвеног 
Крста).

Нашу знатижељу о томе шта се догађало у Бањи у том 
периоду неће задовољити штури и улицкани чланак у Бео
градским Новинама. Овај лист је излазио од 1915. до 1918. у 
Београду и представљао је окупаторски лист писан латиницом. 
У једином чланку о Бањи из ових новина за годину 1917. 

сазнајемо да живот у Бањи тече лагодно (?!). Велики број 
српских породица и даље долази на лечење, намирница је у 
изобиљу, посебно воћа и млека, а управник Бање млади др 
Глазер је врло добро прихваћен и цењен. Сваке недеље на 
једноденевни излет у Бању долазе официри са својим поро
дицама из Крушевца и Трстеника. Отворена су два хотела, 
једна кафана, једна пекара, једна посластичарница и куглана. 
(Београдске Новине, 14.08.1917.) Све ово не би било чудно да 
на задњим странама БеоградскихНовина, у делу за мале огла
се и коресподенцију, ситним словима не уочите „Vrnjci“, на 
стотине порука „поробљених“. Онда схватите да и није све 
тако бајно, да је оскудица, да сви гладују, да се плаше за своје 
најмилије, једном речју –живот под окупатором их није мазио. 
Онда уочите преписке између неких познатих Врњчана, као 
што су Милан и Бети Крчмаревић, Берислав и Љубица То
доревић, Велика и Милица, кћерке Јована Белимарковића... 
Затим се, на мах, обрадујете кад прочитате да је Вељко Сти
жанин добио вест да му је син Душан жив, иако знате да није 
дочекао крај рата... Тако на стотине ситно исписаних порука 
сведоче о једном времену, и о људима који су поднели огром
не жртве (многи дали и живот), да бисмо ми данас безбриж
но шетали Бањом, говорили свој језик и исповедали своју 
веру. Зато им се не требамо клањати у почаст, палити свеће 
и захваљивати им, само када су (сто) годишњице, него сваког 
дана и дубоко урезати у своја и срца своје деце колико је 
коштала слобода.

Илустрација: Предраг Чомагић

ТАЈНЕ МАЛИХ ОГЛАСА
Пише: Марија Аћимовић, археолог

ДЕВЕТА СЛИКАРСКА КОЛОНИЈА
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БАЊСКА ХРОНИКА

ОКТОБАР

Седница СО Врњачка Бања, 18. по 
реду, одржана је у Великој сали дана 
2. октобра. Седницом је председавао 
Иван Радовић, председник СО Врња
чка Бања. На самом почетку седнице 
усвојен је записник са претходне сед
нице, и прихваћен је захтев за сазивање 
седнице по хитном поступку, а која 
има четири тачке које се односе на 
из мене програма пословања појединих 
предузећа, тако да се пред одборни
цима нашао дневни ред са укупно 26 
тачака.

Прва тачка дневног реда била је 
Ребаланс Одлуке о буџету општине 
Врњачка Бања за 2018. годину чији је 
известилац био Зоран Дунић, руково
диоц Одсека за буџет и финансије, који 
је овом приликом истакао да се овај 
ребаланс односи на прерасподелу фи
нан сијских средстава у оквиру посто
јећих апропријација, за које се утврди
ло да је неопходна прерасподела фи
нансија до краја календарске године. 
Као последице ребаланса, као допуне 
дневног реда, пристигли су захтеви 
директних и индиректних корисника 
за имплементацију постојећих захтева. 

На другој тачки дневног реда нашла 
се одлука о одређивању назива улица 
и засеока у насељеним местима (Врња
чкој Бањи, Гочу, Липови, Врњцима, 
Новом Селу...) чији је известилац био 
Саша Радисављевић, секретар Скуп
штине општине, на предлог председ
ника oпштине Бобана Ђуровића, по
вучена је са ове седнице како би се 

грађанима дало додатно време да уче
ствују у додељивању назива улица и 
засеока који до сада нису имали на
зиве.

Такође је једногласно усвојена од
лука о давању назива делу насељеног 
места Врњачка Бања – Црквено брдо. 
Известилац Саша Радисављевић рекао 
је да се овом одлуком утврђује назив 
дела насељеног места Врњачка Бања 
– Црквено брдо, као препознатљив 
предео, који се налази у центру Врња
чке Бање, а који карактерише вредно 
наслеђе парковске архитектуре са еле
ментима архитектонскопејзажног 
уређења и посебно историјским, кул
турним и уметничким наслеђем на
сталим као резултат деловања и интер
акције природних и људских фактора. 
Назив Црквено брдо се даје из раз
лога што централно место у њему за
узима Храм рођења Пресвете Бого
родице, који је 1834. године подигао 
протојереј Хаџи Јефтимије Поповић.

У даљем току седнице једногласна 
сагласност је дата и предлогу Решења 
о давању сагласности за измену Уго
вора о закупу грађевинског земљишта 
за изградњу „Аква парка“ на КО Врња
чка Бања који је закључен између оп
штине Врњачка Бања и Привредног 
друштва „Амига“ Краљево. Овај пред
лог се односи на потписивање уговора 
привредног друштва „Амиге“ и конзор
цијума али и дефинисање досадашњих 
реализованих инвестиција. 

Усвојена је и Одлука о покретању 
процеса израде Локалног акционог 
плана запошљавања општине Врњачка 
Бања за 2019. годину. Известалац по 
овој тачки дневног реда био је Слави
ша Пауновић, начелник Општинске 
управе, који је истакао да се овај про
цес састоји у детекцији проблема на 
терену, теже запошљиве групе и пла
нирању мера за смањивање незапо
слености на територији општине Врња
чка Бања. 

ОДРЖАНА 18. СЕДНИЦА СО ВРЊАЧКА БАЊА
УСВОЈЕН РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ

 Бобан Ђуровић С. Радисављевић, И. Радовић 
и Д. Станојчић
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Одборници су у даљем раду Скуп
штине, усвојили Одлуку о изради Пла
на детаљне регулације „Грачац – Ром
ско насеље“. Средства за израду плана 
обезбеђена су делом у оквиру Про
грама „Подршка ЕУ инклузији Рома 
– Оснаживање локалних заједница за 
инклузију Рома“, и делом, сагласно чл. 
39. Закона о планирању и изградњи, у 
буџету Општине, с обзиром на то да 
је израда плана поверена Општинској 
стамбеној агенцији општине Врњачка 
Бања која се финансира из буџета Оп
штине.

Сагласност је дата и на Одлуку о 
успостављању сарадње између општи
не Врњачка Бања и града Речица у Бе
ло русији. Сарадња се односи на успо
стављању и развијању туристичких, 
привредних, економских и културној 
размени идеја и искуства. 

Једногласно је усвојена Одлука о 
изменама и допунама Одлуке о такси 
превозу на територији општине, која 
се односи на прихватању захтева так
си превозника да боја није обавезујућа 
у оквиру једног такси превозника. 

Усвајањем Одлуке о приступању 
општине Врњачка Бања чланству „По
крет за децу три плус“, створене су 

могућности за остваривање пого дно
сти породицама са троје и више деце 
са територији општине Врњачка Бања.
Како је истакао председник општине 
Бобан Ђуровић, ово је мера попула
ционе политике на нивоу Републике 
Србије. 

Усвојен је предлог Одлуке о изме
нама и допунама Плана распореда ме
ста за постављање билборда и посеб
них објеката за оглашавање и рекла
мирање на јавним местима, коју је 
донео Одсек за урбанизам, еколошке 
и имовинско правне послове Општин
ске управе општине Врњачка Бања. 
Овом одлуком у Улици кнеза Милоша 
дозвољава се постављање билбордова 
на међусобном растојању од најмање 
100 метара.

На дневном реду били су и избори 
и именовања, у оквиру којих су усвоје
на именовања чланова школских од
бора. Усвојена је одлука именовања 
члана проф. др Александре Радова
новић, као члана Школског одбора 
Гимназије Врњачка Бања испред ло
калне самоуправе на место Немање 
Драшковића. За новог члана Савета 
родитеља именован је Душан Недовић, 
а Светалана Максимовић разрешена 

је дужности члана Школског одбора 
ОШ „Бранко Радичевић“ Вранеши. 
Маја Јанковић је разрешена дужности 
члана Управног одбора Народне би
блиотеке „Др Душан Радић“ због пре
станка радног односа, а за новог чла
на именована је Зорица Веселиновић. 

У наставку седнице Скупштине 
општине усвојене су треће измене Про
грама рада Спортског центра, Про
грама пословања и Финансијског пла
на Народне библиотеке „Др Душан 
Радић“, Програма пословања Општин
ске стамбене агенције, Предшколске 
установе „Радост“ Врњачка Бања за 
2018. годину.                                      Н. П.

Српска напредна странка је про
славила 10 година од свог оснивања и 
свог учествовања у политичком живо
ту Србије. Странка је основана 21. 
октобра 2008. године и тренутно је 
најјача политичка партија у Србији. 
Централна прослава јубилеја била је 
у новој спортској хали у Краљеву, а 
према подацима полиције у хали је 
било 6.500 људи док је испред хале 
остало чак 10 хиљада људи који су 
дошли из разних крајева Србије.

На прослави у Краљеву, после ки
неског амбасадора Ли Манчанга, Ивице 
Дачића, Томислава Николића и других, 
присутнима се обратио и председник 
Србије Александар Вучић.

– Хвала вама који сте овде, 6.500 
хиљада људи је присутно, а мислим да 
је око 10.000 остало напољу на киши 
јер нису имали места. Хвала и милио
нима људи који су имали храбрости 
да подрже тежак, трновит и храбар 
пут Србије у будућност, пут СНСа. 

Све велике мисије, сви 
подухвати који мењају 
историју, сва ко путовање 
које направи нови пут, 
све почива на правилима 
на којима смо ми пре 10 
година осно вали СНС. 
Пре свих, да није било 
визије госпо дина Ни ко
лића не бисмо били овде. 
Наша странка рођена је 
у јеку полити чке кризе, 
нарастајуће економске 
беде, са којом се земља 
икада суочила. Али из те 
несреће настао је нови 
по четак који је улио наду да може бити 
добро, да опште добро може бити ис
пред било којег посебног, и интерес 
земље испред лич ног  рекао је Вучић 
на почетку.

Вучић је рекао да је Српска напредна 
странка променила Србију, да је дошло 
време да гледамо напред, а не назад у 

прошлост, да можемо пажњу да обра
тимо на оно што можемо да мењамо, 
а не на оно што не можемо.

Током 10 година извели смо Србију 
из кризе и из депресије, рекао је Вучић.

– Извели смо Србију из депресије, 
довели до опоравка. Поставили смо 
темељ за стабилност и опоравак. Треба 

ОБЕЛЕЖЕНО 10 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА СНС 
ХРАБАР, ТРНОВИТ И УСПЕШАН ПУТ

Војислав Вујић

Председник Вучић говори на Централној 
прослави у Краљеву
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да идемо сада од опоравка ка убрзаном 
развоју. Свет се мења, а Србија не сме 
да заостаје  додао је председник Србије 
и указао да ће, ако ускочимо у тај воз 
и не пропустимо га, наша деца бити 
захвална што су испуњена обећања. 
Знамо да наш посао никада неће бити 
готов, али осећаћемо се поносним када 
наши унуци се окрену и кажу да су 
њихову земљу водили храбри. Србија 
се више никада неће извињавати. По 
први пут Србија и Република Српска 
заједнички обележавају страдање на
ших народа, али и наше победе  рекао 
је председник Србије.

– Правимо фабрике свуда по Срби
ји. Зато вреди живети и борити се и 
зато вам хвала на подршци јер без ваше 
подршке и снаге не бисмо могли ништа 
да урадимо. Променили смо себе, по

чели смо да ме
њамо ову зем љу, 
вратили јој част и 
реч, поставили јој 
нове стандарде за 
све оне који до
лазе после нас. 
Зато смо се бо ри
ли да помогнемо 
у најтежим тре
нуцима, када је 
земља била пред 
банкротством и 
зато хоћу да се по
сле 5 тешких го
дина захвалим и 
радницима, али 
пре свега пензионерима, да им кажем 
да без њих не бисмо успели. – речи су 
председника Вучића.

Председник Србије се посебно за
хвалио пензионерима.

М.В.

У хали је био и велики број Врњчана

У Великој сали СО, 29. октобра, одр
жана је 17. редовна седница Општин
ског већа којом је председавао Иван 
Џатић. Извештај о остварењу прихода 
и извршењу расхода буџета Општине 
у периоду од 1. јануара 2018. до 30. 
септембра 2018. године поднео је Зоран 
Дунић, руководилац Одсека за буџет 
и финансије. У извештајном периоду 
за првих девет месеци 2018. године 
остварен је дефицит у износу од 
12.536.646 динара. Укупно остварење 
прихода за девет месеци износи 
773.972.551 дин. што у односу на го
дишњи план (без кредитног задужења) 
износи 55,7%, што је испод више го
дишње динамике остварења прихода 
од 70%. Извршење укупних расхода 
из свих извора финансирања износи 
786.459.596 динара.

Чланови Већа предложили су Скуп
штини да усвоји предлоге одлука о 
прибављању непокретности кп. бр. 
811/20 КО Штулац у јавну својину Оп
штине, о отуђењу непокретности на 
кп. бр. 1050/1 КО В. Бања и одлуке о 
приступању изградњи помоћног обје
кта трафо станице на кп. бр. 248/6 КО 
В. Бања, као и нацрте одлука о путе
вима и улицама на територији Општи
не В. Бања, измењену и допуњену од
луку о паркиралиштима и измењену, 
допуњену и усклађену одлуку о осни

вању ЈП за превоз пут
ника и транспорт робе 
„Нови Аутопревоз“.

На седници је усвојена 
информација о промена
ма назива улица у насе
љеним местима на тери
торији Општине, са пред
лозима за измене пред
лога одлука које су упу
тиле месне заједнице. 
Тако је на Гочу Улица 
прва гочка добила назив 
Улица Живорада Жике 
Стојковића, а Улица дру
га гочка носиће назив Бранислава 
Бране Ћурчића. У Вранешима Улица 
Танаска Рајића носиће назив Деспо
това, у Подунавцима Ул. Моше Пијаде 
биће Омладинска. У Подунавцима Ул. 
Црне Велике среде измењена је у Ул. 
Велике среде, Браће Југовића у Пио
нирску и Радничка у Балканску. Улица 
српских ратника у Штулцу носиће на
зив Изворска, а Изворска улица биће 
Сунчана улица.У Грачацу Улица трећа 
железничка носиће назив Др Томис
лава Ђуровића, а Улица др Ђуровића 
мења се у Улицу др Момчила Ђуровића.

Љиљана Радаковић, заменик начел
ника Општинске управе известила је 
чланове Већа о ванредном посредном 
инспекцијском надзору над Посебним 

бирачким списком спроведеним у Оп
штин ској управи Општине В. Бања, 
према Закону о управној инспекцији. 
На дан вршења надзора, 25. септембра, 
у делу посебног бирачког списка за 
Општину В. Бања који води и ажури
ра Општинска управа уписано је укуп
но 193 бирача и то: 136 бирача ромске 
националне мањине, 48 бирача црно
горске националне мањине, 4 бирача 
бугарске, 1 бирач хрватске и 4 бирача 
руске националне мањине.

Као допунска тачка разматран је и 
дат Скупштини на усвајање Програм 
помоћи за обнову објеката оштећених 
поплавама јула 2018. године на тери
торији Општине В. Бања.

М.Ст.Ј.

ОДРЖАНА 17. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
НОВИ НАЗИВИ УЛИЦА ЗА НАСЕЉЕНА МЕСТА

Радна атмосфера на седници ОВ
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 Презентација пројекта изградње 
кружног тока, уређења трга код 
Хотела „Тонанти“ (бивша Славија) 
и околине, организована је 25. ок
тобра у Великој сали Скупштине 
општине Врњачка Бања. Присут
нима се обратио Бобан Ђуровић, 
председник општине. Он је рекао 
да се сагледавање предлога решења 
урбанистичког пројекта реализује 
како би се дошло до најбољег ре
шења, како би се што шира јавност 
упознала са уређењем дела Бање 
који ће бити један од најрепре зен
тативнијих.

– Остаје нам „Железничар“ , због 
имовинског проблема и правне про
цедуре и кад се то реши створиће се 
услови за његову продају и рекон
струкцију. Компанија „Тонанти“ са 
архитектама и урбанистима Врњачке 
Бање уложиће заједнички напор да 
направимо нешто што је најбоље за све 
нас. Кроз нове инвестиције подижемо 
стандард Врњачке Бање. Нови кружни 
ток растеретиће саобраћај, уклонити 
буку. Са овим пројектом добијамо једну 
уређену целину. Захва љујемо се компа
нији „Тонанти“ на поклоњеном проје
кту, рекао је Ђуро вић.

Директор изградње Хотела „Тонан
ти“, Александар Гвоздић, представио 
је присутнима урбанистички план и 
детаље које он садржи.

– Очекујемо да нови хотел почне са 
радом у првој половини следеће годи
не. То је нових 100 радних места за 
грађане Врњачке Бање, мањи део људи 
ће бити доведен са стране. Ми већ 
имамо спремне програме едукације 
људи који ће радити код нас. У окру
жењу Хотела сусрели смо се са низом 
проблема које смо анализирали по
след њих годину и по дана. Један од 
нај озбиљ нијих проблема је саобраћај 
и паркирање. Урбанистичким планом 
предвиђена је изграња кружног тока. 
Фирма „Тонанти“ биће донатор спо
меника који ће се налазити у кружном 
току. Идеја је да споменик представља 
150 година постојања Врњачке Бање 
на карти туризма, рекао је поред оста
лог Гвоздић и изразио наду да ће се 
Врњачкој Бањи вратити стари сјај уз 
тимски рад.

Урбанистички пројекат предвиђа 
поред нове саобраћајне регулације и 
решавање проблема паркинг места, 
кружни ток код „Фонтане“ и нове 
атракције као што је парк за младенце 
поред нове цркве, репрезентативну 
терасу са погледом на парк која ће има
ти са једне стране зид са промотивним 
фотографијама – амфитеатар који ће 
радити као отворено позориште за де
цу, малу ботаничку башту...              М.Ст.Ј.

СЕДАМ НОВИХ 
ХОТЕЛА У БАЊИ

– Данас смо направили један јав
ни увид где смо људе који станују у 
овом делу Бање и све релевантне 
институ ције почев од Општинске 
стамбене агенције, Општинског урба
низма, да учествују у једном пред
логу, донацији компаније „Тонанти“, 
урбанистичког пројекта који треба 
поред праћења тока саме инве стиције 
Хотела „Тонанти“ и Хотела „Меркур 
Палас“ да уреди и простор који се 
налази око ових обје ката. Ради се о 
простору који ће добити културо
лошку димензију, простору који ће 
бити саобраћајно потпуно уређен, 
неколико туристичких новитета који 
ће оплеменити овај простор и то све 
донација компанија које раде у 
Врњачкој Бањи што је доказ да смо 
изабрали праве партнере, праве ин
веститоре који ће поред запошљења 
радника, поди зања категоризације 
кроз своје инве стиције урадити и 
једно друштвено дело кроз један вид 
друштвене одговорности за град 
чиме ћемо добити на поклон сам 
урбанистички пројекат, а одмах иза 
тога и део инве стиција.

Рок за завршетак Хотела „Тонан
ти“ је март месец 2019. године, где 
очекује мо отварање првог хотела 
са пет звездица и упошљење 105 
рад ника, a и по ред тога, велики је 
ис корак што овај регион добија хо
тел са пет звездица, са свим неоп
ходним садржајима који су потреб
ни, пре свега због Врњачке Бање да 
би комплетирали понуду.

У складу са инвестицијама које 
ради локална самоуправа заједно 
са Владом Републике Србије која је 
допринела стварању једне инвести
ционе базе, резултат тога је седам 
нових хо тела у Врњачкој Бањи, од 
тих седам хотела четири су у овој 
години отворена, „Бамбус“, „Сла
тина“, „Фонтана“ и „Цептер 1“ који 
су угостили око 300.000 људи. То су 
наше фабрике без димњака које по
влаче спектар других привредних 
грана кроз сам туризам. Градe се 
још четири хотела, а један од њих 
је Хотел „Тонанти“, други је „Меркур 
Палас“, потом „Парк“ и „Цептер 2“. 
Ови хотели ће бити завршени у 2019. 
години чиме ћемо добити запо слење 
нових 350 радника. „Врњачке терме“ 
се тренутно граде и завршетак оче
кујемо у 2020. години. Та новина 
употпуниће зимску сезону јер се 
ради о хотелу који у сегменту има 
пет затворених базена са тобогани
ма и пет отворених базена са кори
шћењем термоминералне воде од 
36,8 степени температуре што ће 
бити један вид атракције, један вид 
терми који до сада није био при
сутан на просторима Србије.

За Хотел „Железничар“ могу да 
кажем да постоји неколико заинте
ресованих инвеститора, али про
блем је правне природе, имовински 
нерешени односи, где је локална 
самоуправа уз помоћ Дирекције за 
имовину кренула у решавање тог 
проблема, да дођемо до чисте имо
вине која може бити предмет даље 
продаје и очекујемо да ћемо у мар
ту, априлу идуће године моћи да 
распишемо јавни позив за продају 
тог хотела, рекао је председник Бо
бан Ђуровић.

ПРЕДЛОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА СА РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ САДРЖАЈИМА
ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА КРУЖНОГ ТОКА

Александар Гвоздић и Бобан Ђуровић
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Републичка изборна комисија је на 
седници одржаној 26. септембра до
нела одлуку о додели мандата народног 
посланика Народне Скупштине проф. 
др Александри Јевтић из Врњачке Бање. 
Ман дат је потврђен 27. септембра ка
да је Александра Јевтић, доктор био
техничких наука, свечано положила 
заклетву.

Александра Јевтић (1976) основно 
образовање стекла је у ОШ „Младост“ 
у Врњцима. Средњу медицинску шко
лу завршила је у Краљеву. Дипломи
рала је на Агрономском факултету у 
Чачку, где је и магистрирала. Доктор
ску дисертацију одбранила је на Пољо
привредном факултету у Приштини. 
Била је одборник Скупштине општи
не Врњачка Бања од 2012 – 2016. годи
не. Професор је на Високој пољо при
вредно прехрамбеној школи струков
них студија у Прокупљу од 2006. го
дине. Мајка двоје деце.

У рад Скупштине укључила се 9, 10. 
и 11. октобра када је поднела три аманд
мана на измене и допуне Закона о за
штити животне средине. Тако је наја
вила активно учешће у Парламенту. 
Члан је Одбора за заштиту животне 
средине.

– Моја визија ангажовања у Скуп
штини је да дам што већи допринос 
развоју и промоцији Врњачке Бање, 
као и учешће у стручним одборима, 
везано за моју струку. Поносна сам 
што сам добила прилику да представ
љам Врњачку Бању испред Српске на
предне странке која је у последњих 
неколико година уз несебичну подршку 
и залагање ресорних министарстава 
и председника Александра Вучића од 
Врњачке Бање направила европску и 
светску бању. Сматрам да наша Бања 
заслужује све најбоље и да треба на
ставити у смеру развоја туризма кроз 
синергију локалне самоуправе и гра

ђана Општине, јер то је општи интерес, 
рекла нам је Александра Јевтић.

М.Ст.Ј.

АЛЕКСАНДРА ЈЕВТИЋ НОВИ НАРОДНИ ПОСЛАНИК
РАЗВОЈ И ПРОМОЦИЈА ВРЊАЧКЕ БАЊЕ

На Факултету за хотелијерство и 
туризам у Врњачкој Бањи, Универзи
тета у Крагујевцу, 1. октобра одржана 
је Свечана академија поводом пријема 
осме генерације студената основних 
академских студија.

Факултет је ове године уписало 200 
бруцоша на три студијска програма 
 хотелијерство и туризам, здравстве
ни туризам и од ове године први пут 
студијски програм гастрономски ме
наџмент. Највише уписаних студена
та је на студијском програму хоте ли
јертво и туризам.

Свечана академија отворена је сту
дентском химном Gaudeamus igitur 
или у преводу Живимо у весељу, у мае
страл ном извођењу врњачког хора 
„Абрашевић“, а нешто касније и Ми
лица Ћирић, члан победничког тима 
овогодишње манифестације „Србија 
у ритму Европе“.

Свечаној академији, поред бруцоша 
и колектива Факултета, присуствовао 
је велики број гостију  проректор 
Универзитета у Крагујевцу, проф. др 
Саво Трифуновић, Бобан Ђуровић, 

председник општине Врњачка Бања, 
Сретен Јовановић, помоћник градо
начелника града Краљева, Александар 
Ћирић, председник општине Трстеник, 
Југослав Стајковац, председник оп
штине Александровац, директори сред
њих школа, представници хотелских 
и туристичких предузећа, бројни гости, 
пријатељи факултета и представници 
медија, директори школа.

У име руководства Факуктета и у 
име свих запослених, све присутне као 
и осму генерацију студената поздра
вила је Јелена Петровић, менаџер Фа
култета.

Присутне је поздравио декан Фа
култета за ХиТ, проф. др Драго Цви
јановић: „Веома сам срећан и у име 
свих колега желео бих да изразим за
довољство што ће данас добити ин
дексе прва генерација гастрономских 
менаџера. На овом Факултету знање 
се стиче кроз теорију и праксу. Нема 
хотела, мотела, етно села у Србији где 
наши студенти раде“. У даљем обраћа
њу студентима истакао је да је њихов 
задатак да у наредне четири године 

дипломирају. Наш задатак је да вам 
предамо све што знамо и умемо. Прак
су ће имати континуирано преко целе 
године, што највише важи за гастро
номски менаџмент. 

„Бићу поносан што ћете једнога да
на носити славу овога Факултета, и 
желим вам сву срећу овога света“  ис
такао је декан Цвијановић. 

Бобан Ђуровић, председник Оп
штине Врњачка Бања овом приликом 
је изјавио: „Веома сам поносан што се 
Факултет за хотелијерство и туризам 
налази управо у Врњачкој Бањи, цен
тру туризма, где се туризам развија из 
дана у дан, где је туризам на највишем 

СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА НА ФАКУЛТЕТУ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И ТУРИЗАМ 
УПИСАНА ОСМА ГЕНЕРАЦИЈА СТУДЕНАТА

Др Саво Трифуновић

Александра Јевтић у Народној 
Скупштини Србије
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нивоу, где туризам полако постаје једна 
од најважнијих привредних грана у нашој 
земљи, грана која повезује и која покреће 
све друге привредне гране. Сигуран сам 
да ће се и Факултет све више развијати 
и посебно сам поносан на уписан број 
студената. Врњачка Бања претендује да 

буде центар туризма не само Србије, већ 
и региона...“. Студентима Факултета за 
хоте ли јер ство и туризам је омогућено 
да уз подршку стручног и квалитетног 
наставног кадра стичу теоријско и прак
тично знање и да стекну диплому првог 
државног факултета из ове области, и 

постану успешни менаџери у хоте ли
јерству и туризму. У наставку Ака демије 
уследило је свечано уручивање индекса, 
које су бруцошима, студентима прве 
године Факултета за хоте лијерство и 
туризам уручили чланови Студентског 
парламента.                                         Н.П.

Ове године Дечија недеља обележа
вана је од 1. до 7. октобра низом актив
ности којима су се највише обрадова
ли малишани врњачких вртића. За 
раз лику од прошле године време је 
било добар савезник, имали су лепе 
сунчане дане. Манифестација Дечија 
недеља се одржава сваке године у ме
сецу октобру, са циљем скретања паж
ње јавности на децу и младе, на дете 
као носиоца права, на потребе деце у 
породици, друштву и локалној зајед
ници, на њихово право да одрастају у 
што бољим условима, на једнаке шан
се за развој и остварење потенцијала. 
Дечија недеља је први пут обележена 
1934. године на предлог организације 
Пријатељи деце Србије, а 1987. године  
дефинисана је  Законом о друштвеној 
бризи о деци.

Четвртог октобра били смо са децом 
из Предшколске установе „Радост“ у 
бањском парку код Музичког павиљо
на где су деца реализовала део про
грама који је насловљен „Улепшајмо 
наше улице и дворишта“, а то значи да 
су деца уз помоћ разнобојних креда 
цртала кућице, родитеље, своје васпи
таче. Друштво им је поред васпитача 
правила и директорка – Драгана Хаџи 
Ристић. Наша саговорница била је вас
питач Љубица Филиповић, која води 
групу од шесторо деце припремно пред
школског узраста, то су деца у полу
дневном боравку, односно то су деца 
која не остају да спавају. 

–И ове године наша Установа обе
лежава Дечију недељу, која се одвија 
под слоганом „Моје је право да живим 
срећно и здраво“. Циљ нам је да афир

мишемо другарство, различитости, 
негујемо дечије стваралаштво,  да ука
жемо на поштовање права детета кроз 
заједничке активности деце, васпита
ча, породице и друштвене средине. 
Дечија недеља је прилика да се кроз 
активности и садржаје остварују дечија 
права, уважава индивидуалност сваког 
детета  и његова  потреба за игром и 
стваралаштвом. Радили смо на тему 
дечијих права и обавеза групне паное 
и они су изложени испред сваке ва
спитне групе. Организовали смо и 
отво рена врата за родитеље, едукатив
не и креативне радионице по васпит
ним групама. Прво смо прикупљали 
у природи разне плодове, лишће и 
гранчице а следећег дана родитељи су 
са својом дечицом у оквиру своје ва
спитне групе од тог природног мате

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА ОБЕЛЕЖЕНА У ПУ „РАДОСТ“ И ОСНОВНИМ ШКОЛАМА 
РАЗИГРАНИ ПАРК

Хор „Абрашевић“ песмом улепшао свечаност Представници Студенстког парламента са Јеленм Петровић за 
говорницом и студентима

 Деца су цртала у паркуГрупа деце васпитачице Светлане 
Стајковац

Васпитачица Љубица Филиповић са 
децом из своје групе
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ријала правили шешире, накит, украс
не кутије, рамове за слике и друге 
пред мете, рекла нам је Љубица Фили
повић.

После деце старијих група из вртића 
„Радост“ у парк су дошла деца из обје
кта „Колибри“ која су такође мало 
цртала, мало се играла и свакако ужи
вала у прелепој, несвакидашњој зајед
ничкој шетњи са својим васпитачима.

Истог дана ученици 4/1 учитељице 
Јелене Максимовић из ОШ „Попински 
борци“ прошетали су Променадом са 
својим прелепим јесењим шеширима. 
Заправо оно што су направили то су 
и показали, а ту су се могла видети и 
креативност и богатство материјала 
који се може наћи у природи и свака
ко труд и рад.

М.В. 

У хотелу „Соларис Ресорт“ 4. и 5. 
октобра одржана је регионална обука 
Спровођење партиципативног бу џет и
рања у организацији Стална конфе
ренција градова и општина (СКГО), 
на којој су присуствовали представ
ници локалних самоуправа из овог 
региона. Представница локалне само
управе Врњачка Бања била је Јасмина 
Трифуновић, руководилац Одсека за 
послове органа oпштине. Теме које су 
обрађиване на дводневној обуци об
ухватале су укључивања грађана у 
про цес израде плана јавних инвести
ција и буџета, припреме за јавне на
бавке, спровођење јавних расправа и 
јавног слушања, као и процеси обраде 
резултата јавних расправа и пред
стављање резултата. 

Обука се реализује у оквиру СКГО 
пројекта „Унапређење доброг управ
љања на локалном нивоу“, који под
ржава Влада Швајцарске преко Про
грама „Подршка Владе Швајцарске 
развоју општина кроз унапређење до
брог управљања социјалне укључено
сти – Swiss PRO“, коју спроводи Канце
ларија Уједињених нација за пројектне 
услуге (УНОПС). 

Стална конференција градова и оп
штина активно сарађује са државним 
органима и институцијама надлежним 
из ове области, а пре свих са Мини

старством државне управе и локалне 
самоуправе, заштитником грађана, 
Агенцијом за борбу против корупције, 
повереником за информације од 
јавног значаја и заштиту података 
и личности, повереником за за
штиту равноправности, Канце
ларијом за сарадњу са цивилним 
друштвом и другим органима и 
институцијама.

Партиципативно буџетирање је 
демократски процес у коме члано

ви локалне заједнице директно одлу
чују како ће се потрошити део новца 
из буџета. На овај начин грађани који 
плаћају порез и пуне буџет, имају при
лику да сарађују са локалним власти
ма и учествују у доношењу одлука, које 
утичу на њихове животе. То је меха
низам који укључује разне циљне гру

пе, као што су грађани и њихова удру
жења, бизнис заједница, невладине 
организације, одређивање приорите

та потрошње у оквиру буџета локал
не самоуправе.

Локална самоуправа има задатак 
да створи амбијент у коме сви за
интересовани грађани могу да се ук
љу че и дају свој допринос креирању 

најважнијег документа сваке заједнице 
буџета.

Партиципативно буџетирање је 
важ но зато што: а) утиче на већи сте
пен поверења између грађана и власти; 
б) доприноси већем укључивању гра
ђана у јавни живот, код доношења 
одлука, код расподеле и надзора над 

РЕГИОНАЛНА ОБУКА ПРЕДСТАВНИКА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА У ОРГАНИЗАЦИЈИ СКГО
ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ

Васпитачицва Снежана Жупац, 
група предшколско припремно

 Ученици 4/1 са учитељицом 
Јеленом Максимовић

Лазар Марићевић

 Представници Сталне конференције 
градова на обуци у „Соларису“
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јавним фондовима; ц) поспешује тра нс
парентност јавне администрације и 
ефикасност у потрошњи јавног новца; 
д) едукује грађане кроз стицање нових 
знања и вештина.

Предавачи на овој обуци били су 
Игор Пуцаревић, координатор пројек
тне компоненте СКГО, Лазар Мари
ћевић, експерт, Александар Мариће
вић, експерт. Обука се састојала из 
дводневног предавања која је обухва
тала следеће теме: Садржај и циљеви 
обуке; Законодавни оквир и алати за 
партиципацију грађана; Укључивање 

грађана у процес израде плана јавних 
инвестиција и буџета; Припрема јавне 
расправе; Спровођење јавне расправе 
и јавног слушања; Обрада резултата 
јавне расправе и представљање резул
тата/ Увод у транспарентност буџета; 
Транспарентност буџета.

Лазар Марићевић, експерт и пре
давач на овој обуци, објаснио је циљ 
обуке и зашто грађани треба да уче
ствују у партиципирању буџета. „Суш
тина је учешће грађана приликом при
премања буџета. Приликом општин
ског припремања буџета, у једном 

његовом делу, грађани би требало да 
се питају шта би општина требала да 
финансира у наредном периоду од три 
године, те да се на њихове одговоре 
направи селекција, да буду смислени. 
На основу тих одговора требало би да 
се добију пројекти, које би општина 
уврстила у буџет за следећу годину. То 
су нпр. школа, културна установа, ко
лектор за воду, асфалтирање улица, 
постављање расвете, постављање кон
тејнера, отварање омладинских цен
тара“. 

Н.П.

У Великој сали Скупштине општи
не Врњачка Бања 5. октобра одржана 
је седница Штаба за ванредне ситуа
ције. Седницом је председавао коман
дант штаба Бобан Ђуровић, председ
ник Општине Врњачка Бања, а били 
су присутни заменик команданта шта
ба Иван Џатић, начелник штаба Бојан 
Ратковић, заменик начелника штаба 
Славиша Пауновић, као и чланови 
шта ба – представници Центра за со
цијални рад, Црвеног крста, Ватрогас
не службе, Полиције, Дома здравља.

На дневном реду разматрани су 
захтеви за плаћање санација оштећења 
током ванредне ситуације, а као друга 
тачка дневног реда била је предлог за 
именовање повереника и заменика 
по вереника цивилне заштите.

Први захтев односио се на штете 
настале у домаћинствима у Рсовцима, 
Отроцима, Грачацу у бујичним по
плавама. Циљ и намера је да се зашти
те обале и спрече оштећења. По речи
ма Бобана Ђуровића, „све што се ура
ди у првих 48 сати за време ванредне 
ситуације, не подлеже јавним набав

кама“. Такође, 
раз матран је и 
захтев Момира 
То доровића из 
От ро ка, коме је 
оштећен мост 
током поплаве, 
а који је једини 
прилаз кући. 
Ко мисија је ште
ту проценила на 
240 хиљада ди
нара, и на пред
лог Бобана Ђуровића да се повећа 
износ и помогне породици, Тодо ро
вићима ће бити исплаћено 80 хиљада 
динара. 

У наставку седнице Штаба разма
трана је молба Славка Бонџића коме 
су део куће и пословног простора стра
дали у пожару. Одобрена је помоћ.

Такође, у месту Река, породици Јани
ћијевић се током бујичних поплава 
појавило клизиште. Бранислав Бежа
новић, директор Општинске стамбене 
агенције је истакао да је разматран 
предлог да се изгради потпорни зид 

дужине 50 метара и висине 10 метара, 
али се сматра да то није сигурно ре
шење. Председник Ђуровић је у овом 
случају дао налог да Штаб за ванредне 
ситуације и Општинска стмабена аген
ција пошаљу захтев за помоћ и под
ршку санације надлежном министар
ству.

У наставку седнице Штаба усвојен 
је предлог за именовање повереника 
и заменика повереника Цивилне за
штите: Душан Луковић, Миљко Арсић 
и Раде Ћурчић. 

Н.П.

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
O НОВЧАНОЈ ПОМОЋИ И ПОПРАВЦИ МОСТОВА

Општинска стамбена агенција се 
бави планирањем и изградњом кроз 
израду планских докумената, изград
њом и одржавањем путне инфра струк
туре и јавне расвете, а има и задатак 
да управаља изградњом станова на
мењених социјалном становању на 

територији Општине Врњачка Бања. 
Од почетка 2017. године код Општинске 
стамбене агенције у изради су три 
Плана детаљне регулације („Центар 
1“  Аутобуска станица, „СТ3“  Стам
бено насеље у Липови, и „ТП4“  тури
стичка понуда), а у току је измена и 

допуна Плана генералне регулације 
Општине Врњачка Бања. Општинској 
стамбеној агенцији поверена је израда 
Стамбене стратегије Општине Врњачка 
Бања за пероиод 2019. – 2029. године.

– У склопу капиталног одржавања 
изведени су и радови на санацији 

ОПШТИНСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА
УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАНИ БРОЈНИ ПРОЈЕКТИ

На седници Штаба за ванредне ситуације
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коловоза и „ударних рупа“ на читавој 
територији општине. Од почетка 2017. 
године Општинска стамбена агенција 
је уз помоћ средстава која је обезбедила 
Општина Врњачка Бања и средстава 
Републике изградила путни правац у 
Улици копаонички венац у дужини од 
700 m, реконструисане су: Улица Жи
чка у дужини од 600 m, насеље Река 
укупне дужине 370 m, Улица 13. окто
бра у дужини од 1.000 m, Метинске 
Ливаде 1.000 m, Јастребачка 850 m, 
Иве Андрића 450 m, Душана Петрови
ћа Шанета 450 m, Бановић Страхиње 
1.000 m, Велибора Марковића 1.800 m, 
Крушевачка 300 m, у насељу Рај 100 
метара. Реконструкцијом су били обу
хваћени и путни правци у месним 
заједницама Грачац (1.000 m), Ново 
Село (350 m), Штулац (200 m), Отроци 
(400 m), Вукушица (600 m), Вранеши 
(130 m), Руђинци (2.400 m), асфал ти
рани су и тротоари у Грачацу, Поду
навцима и Новом Селу у дужини од 
2.400 m, као и 750 метара квадратних 
спортског терена на „Голом брду“.

Радовима на санацији оштећења 
путне инфраструктуре и рекон струк
цији обухваћене су биле улице: Бео
градска, Немањина и Саве Ковачевића 
где су поред реконструкције самих 
улица урађени и тротоари, поплочани 
бехатон коцком са пратећим моби
лијаром у укупном износу од 8.140.000 
динара. За улице Хероја Чајке и Моше 
Пијаде издвојено је 7.000.000 динара, 
за улице Косовска, Попинских бораца, 
Цара Лазара је издвојено 3.600.000 ди
нара. Реконструкцијом су обухваћене 
и улице Булевар српских ратника, До
ситејева, Мезграја, Првомајска, Ми
лоша Обилића, Кнеза Милоша, као и 
тротоар у Олимпијској улици.

Током 2017. завршена је изградња 
(поплочавање новим бехатон коцкама 

и постављање новог мобилијара  клупа 
и канти за отпатке) пешачких стаза од 
ресторана „Србија“ до извора „Снеж
ник“. Новоизграђеним стазама по
везано је шеталиште од Променаде до 
извора „Снежник“.

У оквиру пројекта санације мостова 
оштећених у поплавама 2014. Општин
ска стамбена агенција израдила је 
пројекат моста у Липови који је 2017. 
године потпуно реконструисан заједно 
са приступним саобраћајницама. 

У склопу текућег инвестиционог 
одржавања путева на територији оп
штине Врњачка Бања Општинска стам
бена агенција изводи и радове на одр
жа вању хоризонталне и вертикалне 
саобраћајне сигнализације.

Општинска стамбена агенција је 
тренутно ангажована на одржавању 
скулпторског фонда који представља 
богато културно наслеђе Врњачке Ба ње.

Општинска стамбена агенција изра
дила је пројекат реконструкције Про
менаде. Реконструкција је обухватила 
расвету, замену мобилијара, изградњу 
фонтане и постављање савремених 
плоча. У реконструкцију Променаде 
и изградњу водопада уложено је 110 
милиона динара. У години јубилеја 
завршена је и реконструкција дела 
парка на Црквеном брду. Општинска 
стамбена агенција је израдила пројекте 
за уређење стаза на Црквеном брду, 
пројекат санације објекта Дома здрав
ља, пројекте инвестиционог одржавања 
Замка Белимарковић, Библиотеке „Др 
Душан Радић“, вртића у Врњцима, 
кружног тока код „Славије“ и „Белог 
извора“. Такође, израђена је и докумен
тација за завршну фазу изградње сале 
у Новом Селу у оквиру ОШ „Бане 
Миленковић“, урађен је пројекат инве
стиционог одржавања за Павиљон у 
врњачком парку, као и пројекат игра

лишта на Пахуљици, чија је изградња 
у току. У току је и израда документације 
за адаптацију објекта Дома здравља, 
друга фаза, рекао нам је дипл. ек. Бра
нислав Бежановић, директор Општин
ске стамбене агенције.

За све наведене пројекте Општинска 
стамбена агенција је била задужена за 
вршење стручног надзора над изво
ђењем грађевинских и архитектонских 
радова, као и одабиру боја и одабиру 
мобилијара који се најбоље уклапају 
у амбијенталну целину Врњачке Бање.

Општинска стамбена агенција у ок
ви ру свог пословања бави се и одржа
вањем и изградњом јавне расвете. Од 
почетка 2017. године до сада замењено 
је преко 8.000 сијалица, а урађено је 
преко 3.000 других интервенција на 
постојећој расвети, а на територији 
општине постављена је и нова расве
та. Такође, Општинска стамбена аген
ција је урадила пројекат осветљавања 
спомен парка на Попини, као и расвету 
која је била предвиђена пројектом. 

М.Ст.Ј.

Бранислав Бежановић
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Председник Окружног одбора Ре
публиканске странке за Рашки округ 
Драган Богдановић 24.октобра, а након 
једнодневне посете Косову, је био у 
краткој посети Новом Пазару, а до
маћин председника Драгана Богда
новића и његовог тима била је стран
ка Правде и помирења Муфтије Муа
мера Зукорлића.

У сусрету са колегама из Новог Па
зара разговарало се о тренутној поли
тичкој и економској ситуацији у Срби
ји, али и о статусу националних мањи на.

Председник ОО Републиканске стра
нке Врњачка Бања Драган Богдановић 
и Генерални секретар странке правде 
и помирења и саветник Муфтије Му
амера Зукорлића, гдин Един Ђерлек, 
усагласили су своје ставове и заједничке 
циљеве везане за будуће изборе БНВа.

На изборима за Бошњачко нацио
нално веће за које се у Србији гласа 4. 
новембра, председник ОО Републи
канске странке пружио је подршку 
колегама из странке Правде и помирења 
гдина Зукорлића уз обећање да ће 
Бошњаци који гласају на изборима 4. 
новембра, а које има на више десети

на у Врњачкој Бањи, пружити 
апсолутну подршку гдину 
Зукорлићу, те да ће у Врњачкој 
Бањи освојити незабележену 
већину од 100 процената гла
сова.

Част ми је као председни
ку ОО Републиканске стран
ке да сам гост Новог Пазара и 
још већа част сарађивати са 
Вама и бити део ових редовних 
избора за Бошњачко нацио
нално веће. Што се Бошњака 
на територији општине Врња
чка Бања тиче, Републиканска 
странка Врњачка Бања ће спро
вести предизборне радње и 
чврсто Вам обећавам да ће 
гдин Зукорлић однети апсо
лутну већину од чак 100 процената 
освојених гласова, те да других стра
нака које су се кандидовале за БНВ 
неће бити ни на мапи. Користим при
лику да се још једном захвалим коле
гама на сарадњи ова два одбора, об
зиром да се ради и о двема опозици
оним странакама и наравно дома
ћинском гостопримству од стране 

гдина Едина Ђерлека и гдина Муа
мера Зукорлића у нади да ће се ова 
сарадња наставити и у наредном пе
риоду на као и до сада обострано задо
вољство, рекао је том приликом у 
Новом Пазару Драган Богдановић 
председник ОО Републиканске стран
ке Врњачка Бања.

Рајка Вечерина

ИЗ РЕПУБЛИКАНСКЕ СТРАНКЕ
ГОСТОВАЊЕ У НОВОМ ПАЗАРУ

Специјална болница „Меркур” тра
диционално се представила на 51. Сај
му туризма у Новом Саду, који је одржан 
од 4. до 7. октобра. Ове године окосни
ца Сајма била је представљање бања и 
климатских места Србије, а „Меркур“ 
је промовисао своје спе цијалне пакете 
за будући период уз пригодан пратећи 
програм. И ове године сви посетиоци 
„Меркуровог“ штанда у Новом Саду 
имали су прилику да се упознају са 
но винама и актуелностима у „Мерку
ру“, пре свега за крај 2018. године и 
почетак 2019. године.

За сезону децембар 2018. – март 2019. 
године креирани су специјални First 
minut пакети, који нуде могућност 
одмора и бриге о здрављу у Врњачој 
Бањи по најбољим условима и повољ
ним ценама. Било да је циљ боравка у 
„Меркуру“ коришћење медицинских 
третмана или спа садржаја, специјално 

комбиноване услуге сваког пакета 
бришу, трагове стресне свакодневни
це у циљу здравља и лепоте. Уз попуст 

од 13одсто у односу на редован ценов
ник и додатни попуст од 5 одсто за 
рани букинг Врњачка Бања и „Меркур“ 
дају опцију савршеног одмора и бриге 
о здрављу почетком 2019. године.

Врњачка Бања као највеће бањско 
место у Србији које ове године обе
лежава 150 година туризма и „Меркур“ 
као носилац здравствене и спа понуде, 
имали су адекватну и занимљиву пре
зентацију. Концепцијски овај догађај 
редефинисан је у Сајам рецептивног 
туризма у чијем центру је туриста за 
којег се креира понуда заснована на 
савременим мотивима, очекивањима 
и искуствима.

Овогодишњи учесници Сајма биле 
су најзначајније туристичке агенције, 
савези и организације, хотели, тури
стички центри, ваздухопловне компа
није, тур оператори.

Н.П.  

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА „МЕРКУР“ НА САЈМУ ТУРИЗМА У НОВОМ САДУ
„ОДМОР И УЖИВАЊЕ УЗ КОНТРОЛУ ЗДРАВЉА“

Руководећи борд „Меркура“
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Међународни сајам туризма, лова, 
риболова, екологије и спорта „ЛО
РИСТ“ одржан је у Новом Саду од 4. 
до 7. октобра, на коме су представни
ци Врњачке Бање освојили прегршт 
златних медаља.

Хотел „Соларис Ресорт“ добитник 
је престижних награда које се тради
ционално додељују на Новосадском 
сајму туризма. Хотел се ове године 
окитио са признањима за најбољи 
апарт мански смештај, најпрестижнији 
велнес центар, најлепше уређена дечија 
играоница, најбоља ресторанска ус
луга и поседовање Халал сертификата, 
као и за најбоље решење амбијенталног 
уређења објекта. Ових 5 престижних 
награда воде ка пехару, чији је понос
ни власник, од суботе 5. октобра хотел 
„Соларис Ресорт“.

Пехар је уручен маркетинг и ПР 
менаџеру хотела „Соларис“, Тамари 
Радосављевић, која се захвалила на 
прегршт признања и истакла да је ова 
награда потврда досадашњег вредног 
и напорног рада целог „Соларис“ тима, 
али и још једна обавеза више да се 
настави са одличном услугом и даљим 
усавршавањем. 

Свечана вечера поводом додела на
града и признања одржана је 5. окто
бра у Конгресном центру „Мастер“ 
Новосадског сајма.

„Наша пекара“ остварила је сјајан 
успех на Сајму. Добитница је три злат
не медаље и плакете. Иначе, „Наша 

пекара“ постоји од 1989. године, и по 
речима власнице пекаре Сузане Пља
кић, то је породичан посао. Од самог 
оснивања па до данас, власници су се 
трудили да пруже врхунски квалитет 
својим потрошачима. 

Ово је други пут да „Наша пекара“ 
учествује на Новосадском сајму. Про
шле године освојила је три златне 
медаље и четири дипломе. Ове године 
добитница је три златне медаље  две 
велике златне медаље и једне златне, 
као и плакете за висок квалитет услу
га и четири дипломе.

Велика златна медаља за широк 
аосртиман и висок квалитет слатког 
производног програма; велика златна 
медаља за широк асортиман и висок 
квалитет сланог производног програ
ма; златна медаља за уређеност енте
ријера и идеалан положај објекта у 
простору; диплома са плакетом за 
висок квалитет услуга су награде које 
је освојила пекара из Врњачке Бање.

Такође, власници ове пекаре по
сећују сајмове широм Европе. Непо
средно пре Новосадског сајма, посе
тили су Сајам у Минхену, који спада 
у пет водећих сајамских компанија у 
свету, а на коме је било преко 30 хиљада 
излагача из више од 100 земаља света 
и преко два милиона посетилаца из 
више од 200 земаља. 

Винарија „Грабак“ освојила је злат
ну медаљу у категорији „Произвођача 
вина од домаћих сорти грожђа“. 

Ово је друго учешће Винарије „Гра
бак“ на Новосадском сајму. Прошле 
године такође је добила златну медаљу, 
али у категорији Најбољи комплекс 
винарије.

Власник „Грабака“ Милош Јовано
вић истиче да су у винограду засађени 
чокоти винове лозе прокупца, мерло
та, кабернеа, тамњаника, ризлинга и 
совињон бланка.

Угоститељско туристичка школа 
из Врњачке Бање је добитник велике 
златне медаље на Новосадском сајму.

Новосадски сајам у оквиру сајма 
„Лорист“ додељује награде на основу 
резултата комисије за оцену квали
тета угоститељско туристичких обје
ката, институција и организација. 
Тако је и ове године у оквиру сајамске 
делатности, комисија прогласила 
најбоље у угоститељству и туризму 
из готово целе Европе. У просторија
ма Мастер центра 5. октобра прире
ђена је свечана додела признања нај
бољима. Овог пута комисија је пре
познала квалитете школе, боравила 
у школи и школским објектима и том 
приликом оценила рад школе дипло
мом са великом златном медаљом. 
Награда је уручена директору школе 
Јелени Чеперковић, а награда је „За 
оспо собљавање стручних кадрова у 
угоститељству, хоте лијерству и ту
ризму“.

Ово је значајна награда за рад шко
ле, која је дошла у тренутку када шко

51. МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ТУРИЗМА, ЛОВА, РИБОЛОВА, 
ЕКОЛОГИЈЕ И СПОРТА „ЛОРИСТ“ У НОВОМ САДУ

ВРЊАЧКА БАЊА НА САЈМУ
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ла има велики број признања на међу
народним такмичењима, као што су у 
Коњицу, Струмици, Београду и Чешкој. 
Такође, ова награда је и увертира за 
велики јубилеј, 70. година постојања 
Угоститељске школе, који ће школа 
прославити следеће године. 

Награда је више него оправдана из 
разлога што школа има изузетне ка
дрове готово у целом свету, јер према 
неким не баш прецизним подацима 
школу је завршило око 7.000 учени
ка. Дом за смештај пензионера и ста-
рих лица „Кнежеви конаци“ ове го

дине је на Сајму освојио је две златне 
медаље. Велику златну медаљу „Кне
жеви конаци“ добили су „За двадесет
четворочасовни медицински надзор 
и негу корисника“ и златну медаљу за 
ресторанске услуге и смештај. 

Н.П.

Национална асоцијација удружења 
здравствених радника Србије одржа
ла је XI конгрес са међународним уче
шћем у Врњачкој Бањи, у Хотелу „Цеп
тер“, од 3. до 7. октобра 2018. године 
октобра, под покровитељством Комо
ре медицинских сестара и здравстве
них техничара Србије, Огранак Кра
гујевац и Министарства здравља Ре
публике Србије. 

– Ова асоцијација спада у ред нај
бројнијих, а окупља преко 20 удруже
ња. Од првог до 11. конгреса сам овде, 
од почетних 5.000 чланова дошли смо 
на 22.000. Тренутно је на конгресу 1.500 
учесника с тим што ће их доћи још око 
500 у суботу и недељу. Јуче смо отво
рили Конгрес свечано са пленарном 
тематиком биолошких лекова и фар
маколошких грана. предвиђене су и 
радионице на две теме – „Насиље у 
породици „ и „Вршњачко насиље“. НА
УЗРС се пре свега бави едукацијом 
својих чланова и на том плану су мно
га тога успели да промене на боље. У 
асоцијацији се боримо да младе об
разоване кадрове задржимо у Србији. 
Скрећемо пажњу јавности да нас је 
мало, дешава се прави егзодус, одлазак 
сестара и лекара у иностранство. То је 
наша најболнија тема. Сарађујемо и 

са синдикатима који се боре за статус 
сваког радника у здравству, рекао је 
Небојша Вацић дан по почетку рада 
11. Конгреса.

Oд када је основана 2013. године, 
НАУЗРС, невладина добровољна орга
низација одржава сваке године два 
Конгреса и то у мају и октобру, и том 
приликом окупља најеминентније пре
даваче из Србије и региона. Конгрес 
је намењен лекарима, стоматолозима, 
фармацеутима, биохемичарима, ме
дицинским сестрама и здравственим 
техничарима. Циљ Конгреса је да сти
мулише размену резултата и идеја у 
свим областима које Конгрес обухва
та и да се негује сарадња између раз
личитих профила здравствених рад
ника и сарадника. На конгресу ће бити 
презентовани и радови у виду усмених 
саопштења и постер пре зентација као 

и педесетак едукативних предавања. 
Конгрес је бодован са 13 бодова за 
акредитоване предаваче, 11 за усмена 
саопштења, 9 за постер презентације 
и 8 за пасивне учеснике. Пленарна те
ма XI конгреса Националне асоција
ције удружења здравствених радника 
Србије са међународним учешћем је 
била „Новине у области биолошких 
лекова“. За ову тему били су задужени 
проф. др Драган Миловановић; Фа
култет медицинских наука у Крагујев
цу и КЦ Крагујевац – Клиничка фарма
кологија.

Учешће на конгресу узела су Друшт
ва Националне асоцијације удружења 
здравствених радника Србије и то: 1. 
Друштво медицинских сестара и ба
бица НАУЗР Србије 2. Друштво сани
тарно  еколошких инжињера и тех
ничара НАУЗР Србије 3. Друштво 
дијететичара  нутрициониста НАУЗР 
Србије 4. Друштво лабораторијских 
технолога и техничара НАУЗР Србије 
5. Друштво физио и радних терапеута 
НАУЗР Србије 6. Друштво фармаце
утских техничара НАУЗР Србије 7. 
Друштво струковних медицинских 
радиолога и рентген техничара НАУЗР 
Србије 8. Друштво зубних техничара 
НАУЗР Србије.                                М.В.

Годишње саветовање судија Републи
ке Србије, у организацији Врховног ка
сационог суда, одржано је од 8. до 10. 
октобра 2018. године у Хотелу „Zepter“ 
Врњачкој Бањи уз учешће око 1.500 су
дија. Теме Саветовања су: Правосуђе 
данас, Закони и њихова примена и Ак
туелна спорна питања у судској пракси. 

На свечаном отварању Саветовања 
говорили су министарка правде Нела 
Кубуровић, која је овом приликом ис
такла: „ Година између два саветовања 
судија обележена је реформским поте

зима у области правосуђа, неким мање, 
неким више успешним. Први и најваж
нији задатак остаје промена Устава Ре
публике Србије, којом ће бити створени 
услови за боље и независније судство. У 
припремању нацрта амандмана Мини
старство правде следило је препоруке 
Венецијанске комисије. Амандманима 
је предвиђено да статус судија буде више 
уставно, а мање законско питање“ ис
такла је министарка правде. У даљем 
излагању рекла је да великим успехом 
сматра то што су српски судови, упркос 

забрани запошљавања подмлађени са 
160 приправника. „До краја године Ми
нистарство правде ће расписати нови 
конкурс за судове који нису били обу
хваћени претходним конкурсом. Такође, 
у сарадњи са Министарством рада и 
Службом за запошљавање обезбеђене 
су накнаде за рад“. 

Окупљенима су се на свечаном отва
рању обратили и амбасадор Сем Фабри
ци, шеф делегације Европске уније у 
Србији, амбасадор Велике Британије 
Денис Киф,амбасадор Турске Танжу 

XI КОНГРЕС НАУЗРС СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ
НОВИНЕ У ОБЛАСТИ БИОЛОШКИХ ЛЕКОВА

ГОДИШЊЕ САВЕТОВАЊЕ СУДИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СУДИЈСКИ ДАНИ 2018.

Небојша Вацић
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Билгич, амбасадор Андреа Орицио, шеф 
Мисије ОЕБСа у Србији, председница 
Врховног суда Црне Горе Весна Медени
ца, председник Врховног суда Словеније 
Дамијан Флорјанчич, председник Врхов
ног суда Федерације Босне и Херцего
вине Милорад Новковић, судија Врхов
ног суда Босне и  Херцеговине Зоран 
Божић и судија Врховног суда Републи
ке Српске Смиљана Мрша док се у име 
општине Врњачка Бања обратио Родо
љуб Џамић.

После поздравних речи и отварања 
Саветовања, председник Врховног ка
сационог суда и Високог савета судства 
Драгомир Милојевић, обратио се увод
ним излагањем.

„Дужина трајања поступка у судови
ма у Србији, у току 2012. године изно
сила је 534 дана, а у 2017. години 299 
дана“, истакао је председник Врховног 
касационог суда и додао да је ефикасност 
побољшана, јер са готово истим бројем 
судија у односу на 2012. годину, у 2017. 
години и првој половини 2018. години 

је преполовљен број нерешених пред
мета.

Говорећи о расправи о нацрту устав
них амандмана који се односе на судство, 
председник Милојевић је подсетио да 
су Врховни касациони суд и Високи са
вет судства објавили мишљења и суге
стије на амандмане Министарства прав
де на Устав Републике Србије.

Говорећи о уједначавању судске прак
се, председник Врховног касационог 

суда је истакао да се не могу и не смеју, 
позивати на независност судства и сло
бодно судијско уверење у истим чиње
ничним и правним ситуацијама доно
сити различите одлуке, посебно у репе
титивним предметима. 

„И у наредном периоду нас очекују 
исти изазови и исте претње владавини 
права  велики број нерешених пред
мета и дуго трајање поступака јер је не
допустиво да имамо иједан предмет ста
рији од 10 година“, закључио је пред
седник Врховног касационог суда.

Свечаном отварању Саветовања, при
суствовали су представници највиших 

судова из Црне Горе, Словеније, Босне 
и Херцеговине, Републике Српске и Ма
кедоније, представници државних ор
гана и институција, декани и професори 
правних факултета, представници међу
народних организација, невладиних 
организација, струковних удружења и 
еминентни правни стручњаци.

Судије ће на Саветовању представи
ти реферате у кривичној, грађанској, 
управној и прекршајној секцији, уче
ствовати на округлим столовима, при
суствовати предавањима правних ек
сперата и дискутовати о спорним пи
тањима. 

Организацију Саветовања су помог
ли Вишедонаторски поверенички фонд 
(МДТФ) којим кординира Светска бан
ка у Србији, Мисија ОЕБСа у Србији, 
Америчка агенција за међународни раз
вој  УСАИД, Канцеларија Савета Евро
пе, пројекат Европске уније „Подршка 
Врховном касационом суду“ и Немачка 
организација за техничку сарадњу ГИЗ. 

Н.П.

За говорницом Драгомир Милојевић

Радно председништво Саветовања

Министарка Нела Кубуровић

Акцију добровољног давања крви у средњим школама, 4. октобра органи
зовао је ОО Црвени крст Врњачка Бања, у фискултурној сали Угоститељско 
туристичке школе и Гимназије. Према речима Слободана Дишовића, секрета
ра ОО Црвеног крста, ово је једна од успешнијих акција коју је организовао 
врњачки Црвени крст у овој години.

– Одзив је врло задовољавајући. За два сата, преко тридесет младића и девојака 
из УТШ је дало крв. Очекујемо да сада дођу ученици Гимназије и да данас, пре
ма нашим предвиђањима, обезбедимо већи број јединица крви за наше грађане 
који се лече у београдским болницама и клиникама, преко Института за транс
фузију крви Србије.

Сматрам да је одзив даваоца задовољавајући, с обзиром на наше готово 
свакодневне активности око обезбеђивања крви и желим овом приликом да 
се посебно захвалим руководству школа, односно директоркама Јелени Че
перковић и Дојни Стодић на изванредном разумевању, на подршци и госто
примству у згради школе, истиче Дишовић.

 Акцију је реализовала екипа Института за трансфузију крви Србије, при
купљено је 48 јединица крви, а јавило се 60 ученика. У акцији су учествовали 
и професори, као и запослени у другим школама и јавним предузећима 

М.Ст.Ј.

АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ
ХУМАНИ ВРЊАЧКИ СРЕДЊОШКОЛЦИ

Даринка Мићовић и Андреја Станковић 
ученици 4/4 УТШ, крв дали први пут

 Милена Радичевић, запослена у ОШ 
„Попински борци“, крв дала 15. пут
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У Врњачкој Бањи, у Хотелу „Цептер“ 
од 26. до 28. октобра десету годину за 
редом одржана је Национална конфе
ренција наставника средњих школа, 
који спроводе програме предузетнич
ког образовања.

Конференцију је отворио Дарко Ра
дичанин, извршни директор Дости г
нућа младих, а присутнима су се на 
коференцији обратиле и Маријана 
Кне жевић, наставница године и Свет
лана Кисић, председница Управног 
одбора Достигнућа младих.

Немања Главинић, програмски ко
ординатор испред организације До
стигнућа младих у Србији на питање 
шта је то предузетничко образовање 
и да ли се предузетничко образовање 
примењује у средњим школама у Врња
чкој Бањи?

– На овој конференцији, на обуци, 
ми паралелно имамо два догађаја  једно 
је конференција наставника која окуп
ља око 150 најактивнијих наставника 
који реализују наше програме у шко
лама, а у другој сали је обука тридесет 
нових, односно оних који се први пут 
сусрећу са нашим образовањем, и међу 
њима су запослени из Гимназије и Уго
ститељско туристичке школе. Од ове 
школске године, након обуке и ове две 
школе су укључене у све програме које 
реализујемо у остале 94 општине у 
овом тренутку. Junior Achievement, 
односно Достигнућа младих је део 
светске организације Junior Achieve
ment Worldwide која постоји у 120 
земаља у свету и то је највећа орга
низација која се бави предузетничким 
образовањем у свету. Бренд програм, 
препознатљив програм који ми ради
мо је програм Ученичке компаније где 
ученици у својим средњим школама 
оснивају своје Ученичке компаније и 
њима руководе, доносе пословне од
луке, отварају их на почетку школске 
године и затварају на крају школске 
године, и тако у једној школској годи
ни пролазе цео циклус пословања једне 
комапније. Предузетничко образовање 
само по себи је образовање које недо
стаје у формалном систему, али још 
увек у нашој реформи нисмо заврши
ли процес реформе у смислу увођења 
предузетничког образовања у формал

но образовање. Оно је врло важно 
данас када причамо о честим проме
нама занимања, о томе да данас не мо
жемо ни да предвидимо на којим ће 
радним местима радити људи, али и 
са друге стране да код младих развије
мо предузетнички дух, предузимљиво
ст без обзира да ли ће сутра отворити 
своју фирму или ће бити предузимљи
ви, запослени у некој другој фирми. 
Програми су осмишљени да подстичу, 
односно развијају шест кључних ком
пе тенција из области предузетништва 
као што су нпр. тимски дух, иноватив
ност, преузимање иницијативе, снала
жење у неким ванредним ситуацијама. 

Предузетничко образовање је у ства
ри припрема ученика за свет изван 
учионица, за оно што их чека кад завр
ше средњу школу и касније факултет, 
да на тржишту рада буду конкурентни 
као запослени, и као самозапослени, 
потенцијални власници сопственог 
бизниса. 

Предузетничко образовање се при
мењује у свим средњим школама и у 
гимназијама и у средњим стручним 
школама. У средњим стручним шко
лама постоји предмет предузетничко 
образовање који је обавезан, а у гимна
зијама још нема, али је у реформи најав
љено да ће бити.

Оно што ми радимо, је да поред оба
везног предмета који је више теоретско 
учење предузетништва, је да кроз Уче
ничку компанију која је реална ситуа
ција у којој се ученици налазе, у про
цесу школовања стичу практична зна

ња и вештине. Предмет је на добро
вољној бази и није подељен по раз
редима, у смислу да у једној Ученичкој 
компанији могу да буду ученици и прве, 
и друге, и треће и четврте године. Реа
лизује се као ваннаставна активност 
у школи. Оно што је занимљиво и по
хвално је што сви ови наставници 
раде волонтерски у овом процесу пред
узетничког образовања. Поред својих 
редовних послова као наставника у 
средњим школама, одвајају своје сло
бодно време и у ваннаставним актив
ностима реализују програм ученичке 
компаније, изјавио је Немања Глави
нић. 

Више од 190 наставника из 110 сред
њих школа из 64 општине у Србији 
имали су могућност да освеже и уна
преде своја знања и вештине из мето
дологије предавања, као и да добију 
најновије информације о раду обра
зовних установа у нашој земљи и Ев
ропи. Ово су наставници који без на
кнаде преко целе године имају ванш
колски ангажман спроводећи програ
ме предузетничког образовања и који 
су креирали генерације предузимљи
вих младих људи спремних за суочава
ње са будућношћу. Међу предавачима 
били су и Зоран Илић, психотерапеут, 
Небојша Бјелотомић, директор компа
није САГА, Милош Жикић, предузет
ник, као и гост изненађења, Владимир 
Вулетић, председник Управног одбора 
РТСа, који је традиционално затворио 
конференцију.

Конференцију реализује орга ни
зација Достигнућа младих у Србији, 
уз финансијску подршку Министар
ства омладина и спорта, Европске ко
мисије, Министарства привреде и Аме
ричке агенције за међународни развој.

Организација Достигнућа младих 
у Србији већ 13 година спроводи об
разовне програме из области предузет
ништва и финансијске писмености у 
више од 280 школа широм Србије и 
једна је од 120 националних орга ни
зација у оквиру глобалне мреже Junior 
Achievement Worldwide која постоји 
од 1919. године. Кроз образовне про
граме ове мреже годишње прође више 
од 10 милиона ученика, од чега 17 хи
љада у Србији.                                       Н.П.

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА НАСТАВНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
УПОЗНАВАЊЕ СА ЦИКЛУСОМ ПОСЛОВАЊА КОМПАНИЈЕ 

Немања Главинић
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Дана 12. октобра државни секретар 
Министарства здравља проф. др Бе
рислав Векић посетио је Одељење за 
хемодијализу, смештено у Специјалној 
болници за интерне болести у Врњачкој 
Бањи. Овом догађају присуствовао је 
велики број лекара, директора здрав
ствених установа, донатора и грађана 
Врњачке Бање.

Госте је у име колектива Специјалне 
болнице за интерне болести поздра
вила директорка ове установе др Вања 
Балшић, која је овом приликом ис
такла да је Одељење за хемодијализу 
почело са радом 14. септембра, после 
више година покушаја да се покрене 
рад ове службе, и више година борбе 
за опстанак установе, са наменом за 
дијагностику и лечење акутних и хро
ничних болести унутрашњих органа.

„Покретањем одељења за хемо ди
јализу и његовим успешним радом за 
који очекујемо да ћемо унапређивати 
и проширивати надамо се да смо бор
бу за опстанак оставили иза себе и да 
ће нам следећи циљеви бити: уна
пређење квалитета стручног рада и 
повећање асортимана медицинских 
услуга. Посебно нам је задовољство 
што хемодијализа у нашој болници 
почиње са радом у години великог 
јубилеја нашег места, када обележава
мо 150 година организованог бављења 
туризмом. Отварањем хемодијализе 
наш колектив се придружује напо
рима свих наших установа да тури
стичка и здравствена понуда Врњачке 
Бање буду квалитетнија и садржајнија. 
Сада и туристи који су на програму 
хроничне хемодијализе, могу да се 
дијализирају у нашој Болници. Све то 

не би било могуће без велике подршке 
и помоћи Министарства здравља Ре
публике Србије, али и бројних уста
нова и појединаца, којима се овом 
приликом у своје име, у име колекти
ва, а посебно у име пацијената за
хваљујем. Надамо се даљој успешној 
сарадњи која треба да резултира уна
пређењем објекта болнице, изградњом 
болничког парка, побољшањем усло
ва рада у свим нашим службама, и 
најважније, обнављањем рада коро
нарне јединице и поновним збри ња
вањем акутних коронарних синдрома, 
што смо врло успешно чинили, као и 
оснивањем радиолошке и пулмолош
ке службе, без чега је збрињавање ин
тернистичких болесника незамисливо, 
а што смо желели да обављамо под 
нашим кровом. На крају, захвалила 
бих се и запосленима у Специјалној 
болници за интерне болести на ажур
ном и пожртвованом обављању за
датака, посебно на односу према бо
лесницима. У истом духу наставите 
рад и сарадњу, и надам се да ће бити 
још повода за оваква окупљања“  рек
ла је др Вања Балшић у поздравном 
говору.

Бобан Ђуровић, председник општи
не Врњачка Бања поздравио је све 
окупљене и овом приликом се свима 
захвалио што су издвојили време да 
заједно поделимо радост и успех, пре 
свега ове Болнице али и Врњачке Бање. 
Велики је успех да смо уз помоћ Мин
старства здравља успели да, низа го
дина, покренемо рад одељење хемо
дијализе, пре свега због наших грађана, 
који ће сад имати много боље услове, 
јер ће бити збринути у свом месту. 

Врњачка Бања ће као 
туристичко место које 
покушава да одгово
ри свим захтевима 
гостију, да и у овом 
сегменту можемо да 
имамо једну врсту 
понуде која ће допри
нети већем броју 
ноћења у Врњачкој 
Бањи. Упућујем ве
лику захвалност ми
нисту здравља Злати
бору Лончару, држа в
ном секретару Берис

лаву Векићу, који се енергично залагао, 
да поред свих проблема који су по
стојали, ово Одељење буде данас ова
ко свечано отворено. Данас су при
сутни сви они који су дали допринос 
у овом пројекту, и у име општине Вр
ња чка Бања захваљујем се свима који 
су учествовали на отварању Оде љења 
хемодијализе, на донацијама, свима 
онима који су допринели њего вом 
опремању.

Ово је веома битан пројекат за по
стојање наше Болнице, за враћање 
старог сјаја који је некада имала. У 
области здравства општина Врњачка 
Бања у сарадњи са Министраством 
здравља и Канцеларијом за јавна ула
гања завршила је пројекат вредан око 
80 милиона динара, реконструкције 
Дома здравља „Др Никола Џамић“. 
Сада се може видети ново рухо једног 
грандиозног објекта, нове услове рада 
које побољшавају квалитет услуга. 
Очекујемо да ћемо добити средства и 
за другу фазу реконструкције Дома 
здравља.

Председник Ђуровић захвалио се 
Министарству здравља, државном 
секретару Бериславу Векићу на под
ршци и одобрењу средства који иду 
за унапређење Врњачке Бање, јер Вр
њачка Бања није данас само бања. 
Врњачка Бања је центар српског ту
ризма, који је пре свега заснован на 
здравственом туризму, за чији успех 
дугујемо Специјалној болници „Мер
кур“ и Дому здравља „Др Никола Џа
мић“. Поред здравственог туризма, 
наши видици су далеко шири, они иду 
према конгресном туризму, високо
буџетном туризму. Наша општина из 

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ ОДЕЉЕЊА ДИЈАЛИЗЕ 
ДОСТУПНИЈЕ УСЛУГЕ

 Бобан Ђуровић, Берислав Векић и Вања Балшић  Део колектива Спец. болнице за интерне болести
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дана у дан, из месеца у месец иде пре
ма тим циљевима.

Проф. др Берислав Векић, државни 
секретар Министарства здравља овом 
приликом је рекао: „Данашња посета 
је имала за циљ да видимо како функ
ционише Одељење за хемодијализу, 
јер први пацијенти дијализирани су 
пре тричетири недеље. Министарство 
здравља ће и даље улагати напоре за 
подизање сваког сегмента и прошире
ње капацитета за све становнике Срби
је, улагаћемо додатна финансијска 
средства како у побољшању услова 
лечења, тако и унапређењу саме опре
ме. За ову Болницу опредељена су 
значајна средства, прво за сређивање 
простора и средства за опрему: биохе

мијске анализаторе, за ЕКГ, мониторе, 
дефибрилаторе итд. И нећемо стати 
само на овоме – усавршаваћемо и по
већаваће мо број кадра који ће радити 
у овој болници, набављаћемо нове 
апарате, јер данас имамо тринаест 
пацијената из Бање и околине који се 
дијализирају овде. На тај начин, у до
говору са колегама из Краљева, преу
зећемо и па цијенте из Трстеника. По
ди заћемо ниво услуге овог хемо ди
јализног центра. Са жељом да имамо 
што мање пацијената на дијализи, а са 
друге стране они који на жалост се 
дијализирају, упућујем захвалност 
менаџменту на уложеном труду, пред
седнику општине јер је помагао да у 
релативном кратком року пустимо у 

рад овај центар. С обзиром на значај 
који ова Специјална болница има за 
саму Бању, због туристичког центра 
знамо да је Бања наш водећи златни 
носилац туризма, велики број грађана 
не само из Републике Србије, већ и из 
иностранства долазе у Бању. Ова Спе
цијална болница ће пружати макси
мално квалитетне услуге како за до
маће, тако и за стране туристе. Ми смо 
то препознали, и ми ћемо у наступају
ћем временском периоду додатно ула
гати, унапређивати и ширити капаци
тете ове Специјалне болнице из до
мена интернистичких болести, оно 
што је доминанто за хроничне па ци
јенте“. 

М.В.

Највише признање Савеза удружења здравствених радника Србије – „Златни знак“, 
добила је директорка Дома здравља „Др Никола Џамић“ из Врњачке Бање, др Весна 
Малићанин, специјалиста гинекологије и акушерства. Признање је уручено на свеча
ном отварању Конгреса здравствених радника Србије са међународним учешћем 
„Само од нас зависи“, који је одржан на Златибору од 24. до 28. октобра у организацији 
Савеза удружења здравствених радника Србије, а под покровитељством Министар
ства здравља Републике Србије.

Директорка се овом приликом обратила скупу речима да је у овом тренутку пре
срећна, поносна  и да јој је посебно драго што ово признање добија испред Савеза 
здравствених радника Србије.

– Ово је једна обавеза више да оправдамо поверењe Савеза са жељом да наставимо 
сарадњу и ако има негде пропуста да исправимо и будемо и даље најбољи. Наравно, 
ја као јединка не могу сама. Ту је тим Дома здравља, а ја само прва међу једнакима, 
рекла је др Весна Малићанин и захвалила се председници Савеза удружења здрав
ствених радника Србије, мр sc. med. Радмили Нешић.                                                М.Ст.Ј.

                                                                Др Весна Малићанин примила је признање

НАЦИОНАЛНИ КОНГРЕС ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ
ПРИЗНАЊЕ ЗА ДИРЕКТОРКУ ДР ВЕСНУ МАЛИЋАНИН

Почетком октобра месеца, тачније 
5. и 6. октобра је одржан ESGO ENGAGE 
пацијентски семинар у Лyону у Фран
цуској. Место оджавања је био Palais 
de la Bours. Првог дана семинара ев
ропског удружења пацијената са ги
неколошким карциномом (ENGAGE) 
био је прредстављен и рад Женског 
центра Милица  који је од 2016. го
дине њихов члан . Весна Бонџић, пред
седница ЖЦ „Милица“ је одржала 
пре зентацију о раду удружења, а затим 
се кренуло са радом по групама. Пре
давачи су били истакнути лекари свет
ског гласа из области карцинома јај
ника, материце и тд: проф Ате Ван дер 

Зее из Холандије, професор Јалид Се
хоу ли из Немачке, професор Јонатхан 
Ледерман из Велике Британије и про
фесор Мансор Мирза из Данске. Учес
ници су сазнали доста тога о могућно
стима онколошког лечења трудница, 
лечењу ретких тумора, као и о важ
ности физичке активности у процесу 
превенције и лечења од рака. Било је 
и доста говора о „Clinical Trials“ и њеној 
улози у клиничким студијама. Други 
дан је био намењен упознавању са ра
дом удружења младих европских он
колога ENYGO, а одржана је и велика 
скупштина ENGAGE на којој се гово
рило о осадашњим резултатима и ак

тивностима и поставили циљеви за 
2019. годину. Следећи семинар биће 
одржан у Атини 2019. године.

М.С.

ЖЕНСКИ ЦЕНТАР „МИЛИЦА“
НА СЕМИНАРУ У ЛИОНУ

Председница ЖЦ „Милица“ 
на семинару у Лиону
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Спој традиције, обичаја и културе 
који се прожимају између српског и 
грчког народа, доказао се и кроз реа
лизацију петодневне матурске екс
курзије ученика Гимназије Врњачка 
Бања, реализоване од 8. до 12. октобра 
ове године. Ученици завршног раз
реда Гимназије, заједно са својим оде
љенским старешинама (мр Драгослав 
Ђуровић IV1, Наташа Перовић Дими
тријевић IV2, Славољуб Чкребо IV3 
и Марина Башић IV4) и директорком 
школе Дојном Стодић, походили су 
знаменита историјска и културна ме
ста Грчке на овом петодневном пу
товању, обележивши век од завршет
ка Првог светског рата.

Матуранти су имали прилику да се 
упознају са лепотама Солуна, да увиде 
вредност истакнутих историјских спо
меника у овом граду (Галеријусов сла
волук, Ротонда, Базилика Светог Ди
митрија, црква Свете Софије, Бела 
Кула споменици Александру Великом 
и Аристотелу) али и да се прошетају 
најмодернијом и најдужом солунском 
улицом. Посебно ваља напоменути 
посету Зејтинлику, савезничком гроб
љу из I светског рата, које никога не 
може оставити равнодушним, као ни 
сусрет са чика Ђорђем, човеком који 
је цео свој животни век посветио очу
вању ове светиње. 

Сусрет са Каламбаком, необичним 
градићем у коме су гимназијалци има
ли прилику да посете радионицу за 
израду икона, и високим, глатким и 

неприст упачним 
сте нама које штрче 
из долине Тесалије, 
открио је духовну 
вредност и лепоту, 
јер су управо на тим 
стеновитим врхови
ма у 14. и 15. веку 
саграђени манасти
ри Метеори (у пре
воду „високо леб
дећи“ што 
постаје очи
гледно већ 
на прилазу). 
Манастир 
Велики Ме
теори,  на 
сте ни ви
сокој  623 
м е т р а , 
највећи је и 
највиши, а 
испосничка 
пећина ње
говог осни
вача може 
се и данас 
видети. 

На острву Видо, спомен – костур
ници, уз стихове песама „Тамо далеко“ 
и „Креће се лађа француска“, ученици 
су одали почаст јунацима албанске 
голготе, обишавши споменик борци
ма Дринске дивизије. Уз стихове ис
тоимене песме Милутина Бојића, које 
је говорила ученица Даница Карамар

ковић, положен је венац у „Плаву гроб
ницу“, а по повратку са острва Видо, 
на острву Крфу матуранти су посети
ли Српску кућу, где су се још једном 
подсетили голготе војника из Првог 
светског рата и великог подухвата 
српске војске која је успела да пораз 
претвори у победу. Уследила је посета 
плажи Гувији, месту искрцавања срп
ских војника 1916. године, а после 
тога и обилазак цркве Св. Спиридона, 
шетња старим градом и панорамско 
разгледање, у пратњи водича, градских 
зидина, Византијске тврђаве, Градске 
већнице, трга Димархио, Парламента, 
чувеног шеталишта Спијенада, парка, 
англиканске црква Св.Ђорђа итд. 

Како и доликује матурској екскур
зији, било је ово лепо дружење, неза
боравно путовање и прилика да се 
споје историја, традиција и култура 
двају народа.

Данијела Брђовић, професор 
српског језика и књижевности 

у Гимназији Врњачка Бања

ЕКСКУРЗИЈА ВРЊАЧКИХ МАТУРАНАТА 2018.
„СТОЈТЕ ГАЛИЈЕ ЦАРСКЕ“

У Oсновној школи „Попински бор
ци“ 13. октобра обележен је Дан школе.

Свечано обраћање прво је имала 
Славица Живковић, директорка шко
ле која је показала уважавање према 
ученицима, члановима колектива, 
пензионисаним колегама, директори
ма осталих основних школа, пред
ставницима локалне заједнице и фир
ми које својим континуираним дона
торством помажу Школу било да је у 
питању опремање школског простора, 
обезбе ђивање награда за ученике или 

спрово ђење других школских актив
ности.

– Хвала вам што сте се одазвали 
нашем позиву и што сте дошли да 
заједно обележимо овај важан дан и 
за Врњачку Бању и за нашу Школу. 
Ово је дан када се поносимо постиг
нутим успехом у претходној години, 
а такође, и дан када гледамо у будућно
ст на добробит ученика ове школе, 
рекла је директорка Живковић и уру
чила књиге најуспешнијим ученицима, 
онима који су „Попинске борце“ пред

ПРОСЛАВЉЕН ДАН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПОПИНСКИ БОРЦИ“
„ОВО ЈЕ ШКОЛА ЗА НАС“

Полагање венаца у спомен 
Попинским борцима

Деда Ђорђе

Врњачки гимназијалци на острву Видо
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стављали на највишим, републичким 
школским такмичењима и захвалнице 
свима који су освојили једно од прва 
три места, а њих је око 250оро.

Директорка је потом говорила о 
ономе што је урађено и постигнуто у 
протеклој години. Добили смо од АЛ
КО групе котао на гас за школу у Пи
скавцу и то нам је веома важно, доста 
намештаја смо успели да заменимо 
новим. Радило се пуно у школи у Ли
пови. Наравно, има доста тога још да 
се уради, планова има више и желели 

би смо да их реализујемо у наредној 
години јер следеће године славимо 150 
година школства у Врњачкој Бањи.

Присутне је потом поздравио Иван 
Џатић, заменик председника општине 
подсећајући на историјски датум одржа
вања Попинске битке по којој је Шко
ла добила име. Изразио је и задовољство 
што се налази у школи у којој је и сам 
завршио своје основно школовање и 
што може да се подсети тих дана. Лепо 
је да се чује да планови постоје и ло
кална самоуправа ће се потрудити да 

према могућностима определи средства. 
Приредбу поводом Дана школе при
премили су ученици трећег разреда уз 
приказивање два прилога из школе у 
Станишинцима и школе у Липови на 
видео биму. Све је било лепо, почев од 
школске химне коју је извео хор Шко
ле под управом Марине Аксентијевић, 
па до кратких и интересантних скече
ва о школи и школском животу.

На крају приредбе, Драган Милен
ковић, помоћник директора, позвао 
је госте на коктел.                           М. В.

Предраг Дашић из Крушевца, ор
ганизатор је и председник 18. међу
народне конференције RаDMI, одржа
не у хотелу „Бреза“ у Врњачкој Бањи. 
Представио је своје три научне моно
графије: „Обрада дигиталних сигнала“, 
„Решавање проблема из реалног света“ 
и „Поузданост техничких система“, 
чији је издавач предузеће „СаТЦИП“ 
из Врњачке Бање.

Књига Предрага Дашића „Обрада 
дигиталних сигнала“објављена је на 
енглеском језику на 420 страна, кроз 
примере из инжењерске праксе обја
шњава три софтверска система за об
раду дигиталних сигнала. „Поузданост 
техничких система“ представља збир
ку од 38 објављених радова овог ауто
ра у научним часописима и међу наро
дним конференцијама. Од 38 радова 
33 је објављено на српском, а 5 на ру
ском језику. „Савремени производни 
процеси и системи“ је збирка колек
тивних монографских радова чији је 
уредник Предраг Дашић и аутор два 
рада од укупно 13. Ове научне моно
графије представили су универзитет

ски професори у пензији: др Љубодраг 
Ђорђевић из Крушевца, др Душан Је
шић из Новог Сада и др Жарко Спасић, 
бивши проректор Универзитета у Бе
ограду, затим проф. др Исак Кара
беговић са Техничког Универзитета у 
Бихаћу и др Хусеин Мехмедовић са 
Економског факултета Интернацио
налног универзитета из Травника. 
Овом научном скупу обратили су се и 
проф. др Раул Кастро, Раул Турманид
зе са Грузијског техничког факултета 
из Тбилисија, проф. др Доменико Гу
ида са Машинског факултета Универ
зитета у Салерну (Италија) и проф. 
Ивица Ристовић са Рударскогеолош
ког факултета у Београду. 

На овогодишњој конференцији 
RaDMI, одржаној у хотелу „Бреза“ у 
Врњачкој Бањи учествовали су уни
верзитетски професори и научни рад
ници из Бугарске, Румуније, Пољ ске, 
Украјине, Грузије, Италије, БиХ, Хрват
ске, Црне Горе и Србије, укупно 70. 
Изабрани радови биће публиковани 
у часопису „Машине“ (из Швајцарске) 
који се налази на SCI листи и у про

ширеној бази података scopus. Иначе, 
Предраг Дашић предаје на Високој 
техничко машинској школи у Трсте
нику, афирмисани је истраживач у 
техничким наукама у земљи и региону, 
оснивач, председник две међу народне 
научне конференције и главни уредник 
два научна часописа, члан бројних 
међународних научних и стру чних 
удру жења и академија и носилац зна
чајних награда и признања за ино вације 
и научно истраживачки рад у земљи 
и иностранству.

Ж. Миленковић

ПРЕДРАГ ДАШИЋ ПРЕДСТАВИО ТРИ НАУЧНЕ МОНОГРАФИЈЕ У ХОТЕЛУ „БРЕЗА“
НАУЧНИ И ИЗДАВАЧКИ УСПЕХ

Ученици трећег разреда Иван Џатић са награђеним ученицима и 
наставницима

Директорка Славица Живковић 
поносна на успех својих ђака

Предраг Дашић говори на конференцији у 
„Брези“
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Манифестација „Дама године ре
гион 2018“ је одржана 16. октобра у 
прелепом амбијенту Хотела „Фонтана“ 
под покровитељством самог хотела и 
Општине Врњачка Бања, а у попод
невним часовима за даме је приређен 
коктел добродошлице у Хотелу „Сла
тина“.

Признања „Дама године“ први пут 
су додељена 2014. године у Дому син
диката у Београду. 

Организатор манифестације „Дама 
године“ и „Дама године регион“, Дејан 
Пантић, продуцент, председник удру
жења Дете у срцу, оправдао је признање 
најбољег продуцента и организатора 
дешавања којим је и награђен 2017. 
године, а манифестација „Дама годи
не“ задржала је епитет једног од најгла
мурознијих догађаја посвећених же
нама.

– „Дама године“ је манифестација 
која се одржава два пута годишње. У 
априлу месецу, већ пет година на међу
народном нивоу награђујемо жене из 
читаве Европе из јавног друштвеног 
и привредног живота. Ради се о жена
ма које су у својим срединама препо
знате по свом раду и друштвеном до
приносу. Такође, пету годину јубила
рно организујемо и манифестацију 
„Дама године регион“ која је намењена 

женама које долазе са простора бивше 
Југославије. 

Протеклих година међу добитни
цама награде нашле су се Тања Бошко
вић, Љиљана Стјепановић, Јелена То
ма шевић, Јелена Бачић Алимпић, Не
да Украден, и многе друге даме које 
долазе из свих сфера живота. Сам про
грам конципиран је тако да у њему 
учествују џентлмени за даме. У току 
вечери џентлмени читају стихове за 
даме и наступају у музичком делу про
грама, изјавио је Дејан Пантић. 

На коктелу добродошлице у Хотелу 
„Слатина“ у име домаћина обратио се 
председник општине Врњачка Бања, 
Бобан Ђуровић. Захвалио се органи
затору што је изабрао Врњачку Бању, 
која је један од најпознатијих и нај
бољих туристичких центара у Србији, 
да буде домаћин овој манифестацији. 

У свечаном амбијенту Хотела „Фон
тана“ у вечерњим часовима, ову гла
мурозну манифестацију отворио је 
Бобан Ђуровић истакваши да је ово 
посебна манифестација која окупља 
жене које су најуспешније у нашем 
ре гиону, које су остварене у свом послу. 

Ове године добитнице награде „Да
ма године региона“ су биле 25 дама, 
успешних у свом послу, као и три џе
нтл мена, међу којима је и председник 

општине Врњачка Бања, Бобан Ђу
ровић. 

У току ове вечери, на петој јубилар
ној додели награда, у музичком делу 
програма наступио је Бојан Маровић 
који је својим романтичним хитовима 
улепшао вече свим присутним дамама.

Међу званицама биле су истакнуте 
даме из јавног живота из Србије и ре
гиона – Словеније, Бугарске, Црне Го
ре и Босне и Херцеговине, Горан Три
ван, министар заштите животне сре
дине, представници Војске Србије, ди
ре ктор Националне полицијске асо
цијације др Небојша Пантелић, и пред
ставници локалних самоуправа.

Међу гошћама биле су Сузана Ман
чић, водитељка, Ивана Јордан, пева
чица, Фрајле, музички састав, креа
торка Снежана Стокић, Дана Трмчић, 
предузетница, Наташа Жупац, модна 
креаторка, и многе друге даме.

Колико је манифестација „Дама го
дине“ популарна говори и чињеница 
да је у оквиру ње основан Први клуб 
дама, који окупља све већи број чла
ница. Клуб је међународног карактера 
и има за циљ умрежавање жена у зајед
ницу у којој ће лакше решавати постав
љене задатке, добијати подршку.

Н.П.

ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА И ХОТЕЛ ФОНТАНА ПОКРОВИТЕЉИ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
„ДАМА ГОДИНЕ РЕГИОН 2018“

Бобан Ђуровић и Дејан Пантић

Детаљ са пријема у Хотелу 
„Слатина“

Фрајле
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У години која је обиловала култур
ним догађајима и која је између оста
лог обележена и повратком дувачких 
и променадних оркестара у нашу кул
турну понуду као шлаг на торту нам 
је стигао наступ швајцарског дувачког 
оркестра. Оркестар од преко 20 чла
нова се 17. октобра представио врња
чкој публици на Тргу културе једно
сатним наступом. Сви музичари у 
ор ке стру свирају дувачке инструмен
те осим бубњара, а стационирани су 
у француском делу Швајцарске. Једини 
професионални музичар међу њима 
је диригент Жан Клод Блок, а оркестар 
постоји чак од 1970. године. За готово 
пола века постојања свирали су у ви
ше европских земаља и у Канади и 
на покон им се остварила жеља да на
ступе и у Србији. За ту прилику су се 
појачали двојицом овдашњих музи
чара, хармоникашем и кларинетистом 

да би заједно са њима одсвирали и 
нешто од овдашњег мелоса. Посебна 
атракција овог оркестра су два огром
на алпска рога који су коришћени 
током наступа, а који изворно служе 
сточарима за дозивање крава. Између 
песама конферансије групе се обраћао 
присутној публици и детаљније јој 

при ближио рад ове симпатичне швај
царске скупине. Публика је лепо при
хватила наступ ентузијастичних швај
ца раца и позвала их на заслужени бис. 
Наступ у Врњачкој Бањи је уједно био 
и крај њихове седмодневне турнеје по 
Србији. 

М.С.

ШВАЈЦАРЦИ НА ТРГУ КУЛТУРЕ
ГОСТОВАЊЕ ДУВАЧКОГ ОРКЕСТРА

Замак културе испунили су звуци 
виолине и клавира 1. октобра. Ефектан 
наступ младих уметница Бојане Ђо
ловић (виолина) и Милице Предолац 
(клавир) оставио је снажан утисак на 
бројну публику која је са великим 
уживањем пратила концерт. Концерт 
је отворила композиција „Меrcy“ Мак
са Рихтера. У наставку љубитељи кла
сичне музике слушали су „Сонату за 

виолину и клавир“ 
Едварда Грига, док 
је завршница кон
церта била резерви
сана за композиције 
Арво Парта „Spiegel 
im spiegel“ и „Fra
tres“.

Бојана Ђоловић 
виолину почиње да 
учи у класи проф. 
Анушке Николић. 
Основне и мастер 
академске студије 
завршила је на Фа
култету уметности 
у Нишу у класи про

 фесора Јована Богосављевића. Била је 
концерт мајстор Симфонијског орке
стра младих Србије и Симфо нијског 
оркестра ФУ из Ниша и камерног ор
кестра „Concertarte“ са којим је на
ступала и као солиста под диригент
ском палицом Милене Ињац и Јаниса 
Адамидиса (Грчка). У театру „Верди“ 
у Милану изабрана је за концерт мај
стора оркестра основаног 2011. годи

не. Била је вишегодишњи члан орке
стра „Buxtehude“ (Немачка). Оснивач 
је камерног ансамбла „Bliss“ као и првог 
Фестивала камерне музике у Нишу. 
Запослена је у Нишком симфонијском 
оркестру на позицији првих виолина, 
а ангажована је и у МШ „Фортепиано“ 
у Нишу.

Милица Предолац средњу музичку 
школу уписује у Краљеву у школи „Сте
ван Мокрањац“, а завршава у Београ
ду у истоименој школи у класи проф. 
Милице Васиљевић Бисенић. Уписује 
клавир на ФМУ у Београду у класи 
проф. Ненада Радића, у чијој класи 
остаје до краја мастер студија. Више 
пута наступа у земљи као солиста и у 
склопу камерних састава – Задужбина 
Илије М. Коларца, ДКЦ, СКЦ, Фести
вал А и Piano City у Новом Саду. Ак
тиван је члан и један од оснивача ка
мерног ансамбла „Bliss“ са којим уче
ствује у реализацији првог Фестивала 
камерне музике у Нишу. Тренутно је 
запослена као музички сарадник у Ба
летској школи „Лујо Давичо“ у Бео
граду.                                                 М.Ст.Ј.

КОНЦЕРТ У ЗАМКУ КУЛТУРЕ
ЕФЕКТАН НАСТУП БОЈАНЕ И МИЛИЦЕ

Алпски рогови су део инструментаријума швајцарског оркестра

Наступ Бојане Ђоловић и Милице Предолац
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На државној комеморацији жртва
ма стратишта у Јајинцима током Дру
гог светског рата, одржаној 7. октобра, 
поред државног врха, премијерке Ане 
Брнабић, многобројних грађана, при
суствовали су и потомци жртава из 
Новог Села.

Јајинци су највеће место страдања 
у Другом светском рату у Србији, јер 
су нацисти од 1941. до 1944. године на 
том месту убили више од 60.000 људи 
 Срба и Јевреја, припадника Народ
ноослободилачког покрета, антифа
шиста и оних који се нису мирили са 
окупацијом земље и пружали отпор 
окупатору, а из Новог Села страдала 
су 102 житеља.

Државној церемонији присуство
вали су представници Народне скуп
штине, министри у Влади, представ
ници Министарства одбране и Војске 
Србије, Српске православне цркве, 
представници Града Београда и оп
штине Вождовац, као и дипломатски 
и војнодипломатски представници, 
представници Удружења логораша, 
Националног савета ромске нацио
налне мањине, Савеза јеврејских оп
штина, СУБНОРа Србије и велики 
број ратних ветерана.

Жарко Марковић, председник УГ 
„Новоселац“ предводио је делегацију 
из Новог Села, која је положила венце 
својим страдалим прецима. Новосел
цима су се придружили и њихови го
сти, пријатељи из Удружења за одбра
ну ћирилице „Добрица Ерић“ из Бео
града и Клуб генерала и адмирала које 
су предводили генерали Шљиван ча
нин и Чађеновић са породицама. У 
Храму Кирила и Методија на Јајинци
ма одржана је литургијa а на хумке 
стрељаних положено је цвеће и венац 
који су име организатора УГ „Ново
селац“ и потомака положили најста
рије сироче Здравка Јанковић, међу 
250 сирочади Црне велике среде, Жар
ко Марковић председник Удружења и 
најмлађа Марија Сарамандић прауну

ка невино страдалог Марка Сара ман
дића. Уз откривање спомен обележја 
Руском војнику  Црвеноармејцу и обе
лежавање 75 година од Црне велике 
среде ова активност УГ „Новоселац“ 
је испуњење преузете „обавезе“ према 
потомцима жртава свих ратова у него
вању и чувању традиције сећања и 
подсећања.

Н.П.

НОВОСЕЛЦИ СЕ ПОКЛОНИЛИ СЕНИМА ПРЕДАКА
НА ДРЖАВНОЈ КОМЕМОРАЦИЈИ У ЈАЈИНЦИМА

У винарији „Грабак“ у Врњачкој 
Бањи, 10. октобра, организована је 
бер ба грожђа, а потом и муљање грож
ђа на стари, традиционални начин. 

У туристичком комплексу „Грабак“ 
чији је идејни творац, а потом и реа
лизатор идеја Милош Јовановић, влас
ник, гостима се пружа широка лепеза 
туристичких услуга, од занимљивог 
смештаја у кући брвнари, преко мо
гућности активног одмора – коришће
ња базена у сезони и спортских терена 
за баскет, одбојку на песку и тенис 
терена. Уз све то пружа се могућност 
посете Винарији и конзумирање белог 
и црног вина које је ту произведено. 
Исто тако треба рећи да се „Грабак“ 
стално допуњује новим садржајима и 

елементима, још увек се сређује одно
сно није добила свој коначни облик.

Милош Јовановић уз помоћ сарад
нице Марине Богићевић, технолога, 
угостио је на дан бербе пријатеље, по
словне партнере, представнике медија. 
Девојке у интересантним костимима 
и народној ношњи су демонстрирале 
бербу грожђа сорте прокупац, а нешто 
касније и сам процес настајања вина. 
Заправо ово је почетна фаза производње 
вина, а добија се слатка шира коју сва
како препоручујемо за пробу.

Славље је настављено у винском 
ресторану уз добру храну и купус из 
земљаног лонца, која је заливана белим 
и црним вином, и наравно уз добру 
песму.                                                     М.В.

БЕРБА ГРОЖЂА У „ГРАБАКУ“
У СЛАВУ ГРОЖЂА И ВИНА

Делегација УГ „Новоселац“ положила је 
венац крај споменика

Ове године два пута посетили 
Спомен-парк Јајинци

Винарија „Грабак“
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Пословни форум Шпанија  Србија 
који је по први пут организован у хо
телу „Хилтон“ у Београду од 22. до 24. 
октобра окупио је српске и шпанске 
привреднике из више области. Еко
номско одељење Амбасаде Шпаније је 
23. октобра, у сарадњи са Задружним 
савезом Србије, организовало панел 
о Задругарству у Србији и Шпанији 
на који су позвани представници аграр
ног сектора из свих крајева Србије.

Општину Врњачка Бања представ
љали су председник Комисије за пољо
привреду и представници сложене 
по љопривредне Задруге „Агро бери“ 
из Врњачке Бање уз учешће Задружних 
Савеза Србије и Војводине где је пред
седник Задружног савеза Србије Ни
кола Михајловић изнео слику стања у 

Задругарству Србије. Иску
ства из савременог Задугар
ства Шпаније пренео је Фе
рам Кабрера Директор за 
Источну Европу Сложене 
Задруге АНЕКООП из Ва
лен сије, највећег извозника 
јужног воћа на свету. У успе
ху ове фирме кључну улогу 
има Сложена задруга која је 
по строгим принципима ор
ганизована 1975. године од 
31 произвођача цитруса, да би данас 
у производњи и промету цитруса уче
ствовало преко 1.000 000 пољо привред
ника у девет филијала и представништ
ва широм света па се сваког дана 1.000 
камиона воћа и поврћа дистрибуира 
у 73 земље света. Намеће се закључак 

да српски аграр има шансу само у укруп
њивању производње, кроз стварање 
Сложених задруга, нарочито у обла
стима производње јагодичастог воћа 
и воћа намењеног извозу где је проблем 
пласмана најизраженији.

Стеван Бјелановић

ВРЊЧАНИ НА ПАНЕЛУ 
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ЗАДРУГЕ У СРБИЈИ И ШПАНИЈИ

У просторијама врњачке Библио
теке, 10. октобра, одржано је врло 
занимљиво књижевно вече. Том при
ликом је промовисана најновија књига 
јапанске књижевнице Кајоко Јамасаки 
„Хлеб и дивље јагоде“. Осим ауторке, 
о књизи су говорили и Миленија Радој
ковић из Удружења „Здраво да сте“, 
које је и организатор целог дешавања, 
а модератор је била Марина Ђорђевић. 
Миленија Радојковић је на почетку 
описала Кајоко Јамасаки као неког ко 
врло успешно спаја Јапан са Србијом 
и ко много чини на приближавању ове 
две земље и два народа. Врњачка про
моција се догодила одмах након врло 
упешне јапанске у Токију и непосрeдно 
након београдског представљања ове 
књиге. У публици је био и супруг Кајо
ко Јамасаки, преводилац и писац Хи
роши Јамасаки Вукелић, који је између 
осталог превео на јапански „Горски 
Вијенац“ и „Лучу Микрокозму“. Ма
рина Ђорђевић је присутне детаљније 
упознала са биографијом Јамасаки која 
је рођена 1956. године и дипломирала 
на Филолошком факултету. Доктор
ила је на Филолошком факултету у 
Београду у коме живи и ради од 1981. 
Редовни је професор на Филолошком 
факултету на катедри за јапански језик 

и књижевност. Иза себе има 11 збир
ки поезије, неколико књига есеја и 
већи број стручних студија и чланака. 
Такође, преводи и са јапанског на срп
ски, а јапанска читалачка публика се 
захваљујући њеним преводима упоз
нала са делима Десанке Максимовић, 
Лазе Костића и Данила Киша. За свој 
преводилачки и књижевни рад је до
била већи број престижних награда. 
Јамасаки је на почетку присутнима 
изговорила једну своју песму, али је 
то учинила крећући sе се кроз Салон 
врњачке Библиотеке чиме се и дослов
но приближила својим слушаоцима, 
са којима је целе вечери имала врло 
непосредан и присан однос. Гошћа из 
Јапана је затим говорила о својој актуел
ној књизи „Хлеб и дивље јагоде“ која 

је настала након разговора са преко 
30 саговорника који су говорили о сво
јим судбинама у ратном вихору, али 
искључиво кроз разговор о храни. 
Тако су у књизи забележена потресна 
и емотивна сведочења о различитим 
људским судбинама и томе шта су пре
живели током турбулетног периода 
деведесетих година на овим просто
рима. Ауторка је истакла да су многи 
на почетку говорили о тешким иску
ствима својих предака у Другом свет
ском рату, па тек онда о својим недаћа
ма и ономе што су проживели, а да сем 
једног саговорника нико није поменуо 
име ни једног јединог политичара. У 
књизи је заступљено више саговорни
ца са територије Врњачке Бање и Јама
саки је нагласила да је то само учвр

ДИРЉИВА СВЕДОЧАНСТВА ОБИЧНИХ ЉУДИ О ТЕШКИМ ВРЕМЕНИМА
„ХЛЕБ И ДИВЉЕ ЈАГОДЕ“

Зоран Сеизовић и Жарко Марковић

Миленија Радојковић, Кајоко Јамасаки и Марина Ђорђевић
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Дана 3. октобра, представници Ре
публиканске странке заједно са пред
седником Општинског одбора, Дра
ганом Богдановићем, посетилу су поро
дицу Виолонтине Ашковић и том при
ликом им уручили хигијенски пакет.

О овој акцији, као и онима које ће 
уследити Драган Богдановић је рекао: 

„Мени је част да је ОО Републиканске 
странке подржао моју иницијативу да 
прикупимо пакете хигијене за наше 
чланове. У сарадњи са кућном хемијом 
„Ликики“ из Врњачке Бање и врњачким 
предузећима биће обезбеђено преко 
300 хигијенских пакета за чланове 
странке. Планирано је да се у 10 на

лета подели по 30ак 
пакета, првих 10 је 
подељено.“

Захваљујући кон
тактима које има 
пред седник ОО Репу
бликанске странке 
Врњачка Бања у току 
су преговори са прија
тељима из Пољске око 
донирања вредних 
поклона за чланове 
Републиканске стран
ке Врњачка Бања.

Овој акцији се при
кључила и Марина 
Радосављевић, так
мичарка „Звезде Гра

нда“ која је рекла да увек када је у 
могућности воли да прискочи у помоћ 
својим суграђанима. Иначе на послов
ном плану снимила је нови спот „Пла
чи мала“ којим на неки начин жели да 
се одужи суграђанима за подршку и 
гласове које су јој дали током такми
чења.                                                          М.В. 

стило њене везе са нашим градом у 
који долази већ 15 година. У више 
наврата током вечери Кајоко је инси
стирала да ниједан живот не личи на 
други, већ да сваки има своју тежину 
и лепоту и да је то једна од порука ове 
књиге. Такође је и напоменула да су 
њу сви разговори вођени за потребе 
књиге надахнули и учинили бољом 
особом. У књизи се налазе и рецепти 
за храну о којој су саговорнице гово
риле, што је наишло на леп одјек у 

Јапану, где су поједини читао
ци, али и критичари са успехом 
и спремили понешто од наших 
јела. Свако поглавље је наслов
љено са понеком српском по
словицом, чију је лепоту и јез
гро витост Кајоко упоредила са 
хаику поезијом. Књига је у 
Ја пану доживела одличан при
јем уз сјајне критике, а тренут
но је у продаји трећи тираж. 

Завршни део ове вечери је 
припао директним учесницама 

у Кајо ки ној књизи, које су са присут
нима поделиле нешто од својих сећања 
која се налазе у књизи „Хлеб и дивње 
јагоде“. То је учињено на деликатан и 
емотиван начин, мада су у питању 
тешка и немила сећања. Промоција 
ове књиге која се на врло занимљив и 
аутентичан начин бави малим и обич
ним човеком у вихору наше новије 
историје је окончана дружењем и фото
графисањем са Кајоко Јамасаки.

Мирослав Сташић 

ИЗ РЕПУБЛИКАНСКЕ СТРАНКЕ
ПОМАЖУ СВОЈИМ ЧЛАНОВИМА

У публици су биле и присутне жене из Врњачке Бање чија се казивања налазе у књизи 
„Хлеб и дивље јагоде“.

Жене са Косова које су описане у књизи 
са ауторком

Чланови Републиканске странке са председником Марина Радосављевић
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Већ четврту годину заредом Женски 
центар „Милица“ са успехом организује 
манифестацију „Дај педалу раку“ под 
покровитељством Министарства здра
вља Републике Србије, Министарства 
омладине и спорта, Института за јавно 
здравље Србије „Др Милан Јовановић 
Батут“ и Института за онкологију и 
радиологију Србије. Ове године узело 
је учешће близу 20 градова широм 
Србије, а акција је трајала два дана. 
Први део манифестације је одржан 29. 
септембра 2018. на трговима Београда, 
Крагујевца, Крушевца, Аранђеловца, 
Ваљева, Смедерева, Горњег Миланов
ца, Сомбора, Тополе, Раче, Чачка, Ужи
ца, Трстеника, Кучева, Новог Пазара, 
Сјенице, Тутина и Врњачке Бање. По 
први пут је на трговима градова учес
ника у исто време у 12 часова поди
гнута застава манифестације на којој 
је писало „Месец борбе против рака 
дојке“, након чега је дат старт за бици
клистичку вожњу подршке промо
вишући важност физичке активности 
и тиме стављајући акценат на бици
клизам који је изузетно важан како у 
превенцији, тако и у рехабилитацији 
након операције дојке. 

Други дан манифестације је био 
намењен одржавању Округлог стола 
на различите теме које су од великог 
значаја за превенцију и рану дијагно
стику рака дојке, ефикасно лечење као 
и значај физичке активности како у 
превенцији тако и у рехабилитацији. 
Основни циљ је боље преживљавање 
и смањење инвалидитета после лечења 
од рака, па је тим поводом ЖЦ „Ми
лица“ покренуо „Иницијативу о из
мени и допуни Правилника о проду
женој рехабилитацији“ као и „Допуну 
правилника о листи медицинских по
 магала РФЗОа“. Централна мани
фестација се одржала у Београду на 
платоу код Куле Небојша где су под
ршку дали поред „Нбајк“, Удружења 
грађана „Будимо заједно“, „Прогово ри“, 
ОРС, Удружење за борбу против леуке
мије и др. Придружиле су се и позна
те личности Ивана Божић са РТС, Сања 
Лубардић Анђелковић и Јелена Гајшек 
 Студио Б, Марина Котевска водитељка 
Пинк телевизије, глумица Ива Штрљић, 
и други. Манифестацију је отворила 
заменица Министра здравља др Весна 

Књегињић, а 
подршку је дала 
и доц. др Вери
ца Јовановић 
ИЈЗ Ср бије „Др 
Милан Јо ва
новић Батут“, 
као и Кан це
ларија за скри
нинг, Траг фондација која од самог 
почетка подржава рад ЖЦ „Ми лица“ 
и „Дај педалу раку“ манифестацију и 
други. 

У Врњачкој Бањи манифестација је 
одржана на Тргу културе где се про
мовисала важност здравих стилова 
живота, посебно спорта. У сарадњи са 
Спортским Савезом Врњачке Бање 
промовисали су се спортови као што 
су џудо, карате, мали фудбал, надвла
чио се конопац и возили бицикли. У 
име Општине Врњачка Бања присут
нима се обратио заменик председника 
општине Иван Џатић, а у име Спорт
ског савеза Врњачка Бања Марко Алек
сић. Поруку колико је важан спорт 
пренео је младима наш прослављени 
ватерполиста и златни олимпијац Игор 
Гочанин. Чланице Женског центра 
„Милица“ Милена Пецић и Загорка 
Пејичић надахнуто су говориле у име 
жена које су победиле рак. Програм је 
водио млади Никола Радаковић, а ко
ординатори су били Јелена Миодра
говић и Јелена Башић. Сутрадан, 1.
октобра у Сали Термоминералног Ку
па тила Специјалне болнице „Меркур“, 
а у организацији ЖЦ „Милица“, одржан 
је Округли сто „Дај педалу раку“. При
сутне је поздравила у име организа
тора Весна Бонџић председница ЖЦ 
„Милица“, а у име домаћина СБ „Мер
кур“ др Дејан Станојевић, директор, 
док се у име Општине Врњачка Бања 
присутнима обратио Саша Ради сав
љевић, секретар СО В. Бања и заштит
ник права пацијената. Модератор је 
била новинарка и водитељка Студија 
Б, Сана Лубардић Анђелковић. Пресе
давајући Округлог стола је био прим. 
мр сц. мед. др Жељко Кањух, директор 
Клинике за рехабилитацију „Др Миро
слав Зотовић“. 

ЖЦ „Милица“ је уз подршку Друшт
ва физиотерапеута Србије, покренуо 
Иницијативу о измени и допуни „Пра

вилника о продуженој рехабилитацији“ 
као и допуна правилника о листи ме
дицинских помагала РФЗОа (компре
сивне делове одеће  рукаве, рукавице, 
чарапе као и сетове за спровођење 
компресивне бандаже који се користе 
у почетној фази лимфедем за лечење 
онколошких пацијената). Овом скупу 
су присуствовали и обратили су се и 
представници РФЗОа. Округли сто 
окупио је истакнуте предаваче, пред
ставнике здравствених институција и 
чланове удружења пацијената из целе 
Србије, свеукупно око 80 учесника. 

М.С.

ОКРУГЛИ СТО У „МЕРКУРУ“
ДАЈ ПЕДАЛУ РАКУ ШИРОМ СРБИЈЕ

ОБЕЛЕЖЕНА СЛАВА ЖЦ „МИЛИЦА“
СКУП ЧЛАНОВА И 

ПРИЈАТЕЉА УДРУЖЕЊА

Традиционално као и сваког 27. ок
то бра више година уназад у просто
ријама Женског центра „Милица“ обе
лежена је слава овог удружења Св. 
Петка. Присутни су били осим члано
ва удружења и многобројни пријатељи 
и сарадници којима се кратко обрати
ла председница удружења Весна Бон
џић. Након службе и сечења славског 
колача, уследио је неформални део 
прославе који је протекао у пријатној 
атмосфери. Тако су након многобројних 
активности и обавеза које су чланови 
удружења имали током ове године, 
добили и прилику за опуштено дру
жење и опуштање.

Активисти покрећу нове иницијативе како би помогли оболелима



39

БА Њ С К А Х Р ОН И К А

Врњачке новине – Октобар 2018.

У Хотелу „Лидер С“ невладина 
орга ницазија Iuventa од 14. до 18. ок
тобра одржала је семинар , као део 
пројекта „ You(th) inspiring others“, чији 
је главни циљ подршка младима у про
цесу помирења кроз сарадњу и акти
визам.

Координатор пројекта, Дијана Пуш
кар изјавила је:

„Пројекат You(th) inspiring others“ 
је пројекат који је подржан од стране 
Регионалне кацеларије за младе, а који 
има за циљ укључивање младих са 
мање могућности. Пројекат окупља 
младе из Црне Горе, Косова * и Србије 
који им низом активности даје могу
ћност за бољу сарадњу без страха од 
предрасуда и дискриманције. 

Регионална канце ла
рија за младе (RYCO) об
ухвата Србију, БиХ, Црну 
Гору, Косово*, Македонију, 
Алба нију. Ово у Бањи је 
већ четврта активност на 
пројекту. Имали смо тре
нинг семинар у Пришти
ни, где је било 30 младих 
људи, имали смо локалне 
активности где су учес
ници за младе из локал
них средина покушавали 

да пренесу оно што су научили, да 
поделе своја искуства. Нека сарадња 
младих са Косова*, Србије, па и из 
Црне Горе не постоји. Семинар у Врња
чкој Бањи је само наставак про јекта, 
где учесници деле искуства са локал
них активности.

Повезали смо тему социјалне инк
лу зије и интеркултуралног дијалога, 
јер генерално млади на Балкану су 
мла ди са мање могућности, на неки 
начин налазе се на друштвеним мар
гинама, а посебно млади из мањинских 
зајед ница. Покушавамо да кроз овај 
проје кат ојачамо младе, да их подстак
немо на једну већу и бољу сарадњу“. 

Рина Кадире, учесница семинара 
захвалила се организацији IUVENTA 

на сарадњи, као и Врњачкој Бањи на 
гостопримству. Она је истакла да се 
на семинару учи о важним темама, 
имају прилику да раде са младим љу
дима што је јако важно. Веома је срећна 
што је овде и што може да допринесе 
овом пројекту и што може да се опро
ба у улози фацилитатора, као и то да 
је упознала пријатеље из Србије. Же
ли да се захвали и да је лепо радити са 
овако енергичном групом, у којој мо
же да се научи доста тога и нада се још 
бољој сарадњи у будућности.

Леа Чатић, учесница семинара ис
такла је да је први пут имала прилику 
да сарађује са људима са Косова*. „Мис
лим да је то јако важно и и драго ми 
је што је покренута иницијатива за 
регионалну сарадњу , јер ми смо нове 
генерације које треба да раде не само 
на помирењу, већ и планирању будућ
ности за све нас. То што је било пре, 
треба да остане тамо где се десило, а 
да ми треба да наставимо са својим 
животима и да радимо на себи, да 
стичемо пријатеље и нека нова знања“.

На семинару је учествовало 27 мла
дих људи до 30 година међу којима има 
и социјалних радника. Идеја овог проје
кта била је да се из сваке земље укључи 
по један социјални радник.               Н.П.

НЕВЛАДИНА ОРГАНИЗАЦИЈА IUVENTA У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
СТИЦАЊЕ НОВИХ ПРИЈАТЕЉА И НОВОГ ЗНАЊА

ВРЕДНА ДОНАЦИЈА ОРГАНИЗАЦИЈЕ „ЧЕПОМ ДО ОСМЕХА“
ЗА ОСМЕХ МЛАДЕ ТАМАРЕ МИКОВИЋ

Дана 27. октобра, били смо сведоци 
реализације једна лепе и племените 
акције. Представници удружења „Че
пом до осмеха“ из Новог Сада су пре
дали на употребу малој Тамари Ми
ковић концетратор киосеника. Ово је 
укупно 24. донација ове организације 
током шест година колико је активна. 
До краја ове године је у плану донирање 
још пет сличних помагала деци са ин
валидитетом. Од свог оснивања 2012. 
године Удружење је прикупило 16 то
на пластичних чепова и омогућило 
набавку преко потребних помагала. 
Предаја концетратора кисеоника је 
уприличена у лоби бару Хотела „Фон
тана“ који је омогућио и бесплатан 
смештај за 12 волонтера новосадског 

Удружења, а чији су пред
ставници током церемоније 
предаје истакли да им је 
драго да су део овако пле
мените акције и напомену
ли да је део хотела посебно 
при лагођен особама са ин
ва лидитетом. Председник 
на ше Општине Бобан Ђу
ро вић је присуствовао пре
даји вредног помагала и том 
приликом рекао да је им
пресиониран радом овог 
удружења и нивоом друштвене одго
ворности који показују. Такође, најавио 
је и укључење наше општине у актив
ности овог удружења тако што ће по
себне кутије за прику пљање пластич

них чепова ускоро бити постављене у 
нашим школама, врти ћима и јавним 
предузећима. Церемо нија предаје је 
окончана дружењем гостију из Војво
дине и њихових дома ћина.                М.С. 

Млади, учесници овогодишњег семинара у „Лидер С“

Успешна реализиација једне племените акције
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Циклус трибина о знаменитим Вр
њчанима који врњачка Библиотека орга
низује поводом обележавања века и по 
модерне историје Врњачке Бање лагано 
се приводи крају. Стога, како је рекао 
директор Библиотеке Дејан Лучић сасвим 
је логично да једна од последњих три
бина у том низу буде посвећена Душану 
Радићу, особи по којој и носи име наша 
Библиотека. Овога пута се није толико 
говорило о његовом књижевном делу, 
што је тема која је више пута била за
ступљена и на књижевним вечерима и 
у нашим новинама, већ о животном пу
ту и биографији најпознатијег врњачког 
писца. О томе је, 23. октобра, присутни
ма у салону Библиотеке детаљно и кон
цизно говорила Марија Петковић, исто
ричарка. У публици су били присутни 
и праунуци доктора Радића, Јован и 
Михајло, који живе у Београду. 

Душан Радић је рођен 1892. године, 
али је врло брзо остао без родитеља, 
отац му умире 1895. године, а мајка 1899. 
године. Након што је живео код бабе по 
мајци, прелази код своје тетке која је 
била удата за попа Михајла Минића. Поп 
Минић ће имати велики утицај на живот 
Душана Радића. Наредни део свог изла
гања Петковићева је посветила лику и 
делу попа Минића. Иако ће му то оста
ти као надимак поп Минић је уласком у 

политику напустио службу. Био 
је брло богат, водио је буран жи
вот, био је међу највиђенијим 
радикалима у крушевачком крају. 
Пошто је помагао будућем краљу 
Петру Карађорђевићу током ње
гових скривања, то ће му након 
промене династије 1903. додатно 
уве ћати углед и друштвени статус. 
Након основне школе, млади Ду
шан одлази у гимназију у Круше
вац. У то време на инсистирање 
свог тече је почео да свира вио
лину и да се упознаје са изворним 

мелосом. Последње две године Гимназије 
завршава у Београду где му се појављују 
први здравствени проблеми са ногом, 
који након погрешне лекарске интер
венције ескалирају и Радићу у осамнаестој 
години ампутирају ногу до колена. Своје 
излагање Петковићева је илустровала 
сликама и копијама докумената битних 
за живот Душана Ра дића. Тако је емито
вала и врло занимљив филм о венчању 
синовице попа Милића који је снимљен 
1911. године и који је сјајна илустрација 
тадашњих обичаја, али и тога како се 
облачила и носила ондашња друштвена 
елита заједно са обичним светом. На
редне 1912. године Душан одлази у Фран
цуску на студије медицине. Тамо ће га 
затећи Први светски рат, али ће и упоз
нати своју будућу супругу Адриен. Радић 
је током рата активно лечио и неговао 
рањенике за шта је добио многа признања 
и похвале. У исто време добија и своје 
прво дете, ћерку Станку. Након завр
шетка рата у мају 1919. постаје доктор 
медицине. У октобру 1920. цела поро
дица, која је од 1919. била богатија за 
сина Михајла, се враћа у Србију. Ту им 
се рађа и треће дете, ћерка Јелена. Прву 
ординацију отвара у Мајдеву код свог 
тече. Али ускоро прелази у Врњачку Бању 
где му поп Милић поклања две виле, 
вилу „Наду“ и вилу „Челиковић“. Маја 

1921. Душан Радић почиње са лекарском 
праксом у Врњачкој Бањи. Врло брзо 
постаје цењен и омиљен међу паци
јентима. Инвалиде, децу и сиротињу је 
лечио бесплатно. Мало затим, 1924. го
дине гради вилу „Радић“, а са неколико 
колега оснива прву Поликлинику. Зида
ње виле „Радић“ и многе менице које је 
неопрезно потписивао другима му по
стају несавладив финансијски терет. 
Тако је 1931. морао да прода вилу „Нада“ 
и део виле „Сплендор“ који му је при
падао да би макар делимично поправио 
своје финансијско стање. Почетком три
десетих година почиње Радићева књи
жевна афирмација. Његове приповетке 
објављиване у дневном листу „Полити
ка“ су наишле на леп пријем код публи
ке која их је радо читала. Већ 1935. го
дине му се штампају две збирке припо
ведака „Кроз живот“ и „На сто огњева“. 
У мају 1937. следи збирка „Живи нако
вањ“, а исте године му излази и роман 
„Село“. Здравствено стање му се кон
стантно погоршава од 1933. године, брзо 
је старио и све теже се кретао. Лекарском 
праксом се бавио до децембра 1937, ка
да је болест узела великог маха и од које 
се није успео опоравити. Почетком 1938. 
године му једна приповетка излази и у 
чешким новинама, али се његово здрав
ствено стање све више урушава. У мају 
1938. се лечи у Београду и о томе пише 
и „Политика“. Враћа се у Врњачкој Бању 
као неко коме нема помоћи, где је и ум
ро 20. августа 1938. О његовој смрти су 
писали многи важни часописи тог вре
мена. Такође и многи његови пацијенти 
су имали потребу да изјаве саучешће и 
поштовање према Душану Радићу.

Своје предавање Петковићева је завр
шила читањем писама које је Радићева 
породица добила након његовове смрти 
и која показују висок ниво угледа који 
је Радић уживао.                   

                  М.С.

Врњачка Библиотека од прошле го
дине обележава 18. октобар, рођендан 
др Душана Радића, као свој дан. Од ове 
године је уведена и новоустановљена 
награда „Влада Беланијан“ у знак сећања 
и поштовања према некадашњем дуго
годишњем управнику Библиотеке. Њу 
ће добијати библиотечки радници за 
свој допринос библиотекарству. Пре ове 

награде додељене су награде највернијим 
и најприљежнијим корисницима врња
чке Библиотеке и то у више категорија 
према узрасту читаоца. Тако су награде 
ове године добили најмлађи читаоци: 
Невена Воркапић, Павле Јотић и Дими
трије Митровић. У категорији младих 
награде су добили: Никола Радаковић, 
Кристина Стојковић, Милица Башић и 

Мина Чеперковић. Код одраслих награ
ђени су: Анка Петровић, Јелена Стани
сављевић, Бобан Срејић и Ђорђе Ћурић. 
Посебну награду је добио брачни пар 
Милан и Гошка Вуковић као највернији 
посетиоци књижевних вечери и триби
на. Детаљније о чика Влади Беланијану 
је говорила његова унука Нада Петковић. 
Поред општих биографских података 

TРИБИНА У НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ
ЖИВОТ ПУТ ДР ДУШАНА РАДИЋА

ОБЕЛЕЖЕН ДАН БИБЛИТЕКЕ „ДР ДУШАН РАДИЋ“
УРУЧЕНЕ НАГРАДЕ НАЈВРЕДНИЈИМ ЧИТАОЦИМА

Марија Петковић говори о Душану Радићу
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Културни центар Врњачка Бања је 
за обезбедио за своју публику филмске 
хитове. У октобру су поред редовног 
филмског репертоара приказани фил
мови Француског филмског каравана 
и за најмлађу публику 14. Фестивал 
дечијег филма – Кидс Фест. 

Поред редовног филмског реперто
ара, за своју публику oд 15. до 18. ок
тобра врњачки Биоскоп је приказао и 
нови циклус филмова Француског 
каравана под називом „Глумице“, који 
је овог пута био посвећен Роми Шнај
дер и Жани Моро, две готово митске 
личности филма, талентоване и ка
рактерне жене.

Роми Шнајдер, дуго заробљена у 
симпатичној слици личности краљице 
Сиси, има иза себе обимну биографију 
која садржи неке од важних францу
ских филмова. Након 35 година од њене 
трагичне смрти у 42. години, она за

узима значајно место у француским 
срцима и остеје упамћена по профе
сионалности и вишеструком таленту.

Жана Моро, икона новог таласа би
ла је такође значајна личност филма. 
Играла је култне улоге, обележавајући 
француску музику и позориште. Прва 
француска глумица која се појавила 
нага на филму, феминисткиња од по
четка, остаће заувек у историји фран
цуског и међународног филма.

Роми Шнајдер и Жана Моро су глу
миле само једном заједно и то у филму 
„Процес“ у режији Орсона Велса. Фил
мови које је публика имала прилике 
да погледа били су: „Цезар и Розалија“, 
„Пакао“, „Жил и Џим“ и „ Лифт за гу
билиште“. 

14. Фестивал дечијег филма  Кидс 
Фест, приказивао се од 22. до 27. ок
тобра у врњачком Биоскопу, а који су 
посетили ученици свих основних шко

ла из општине Врњачке Бање. Култур
ни центар Врњачка Бања као органи
затор Кидс Феста остварио је одличну 
сарадњу са основним школама са тери
торије општине Врњачка Бања. На ре
пертоару су били највећи дечији филм
ски хитови: „Мисија Катманду“; „Аван

туре Нели и Сајмона“; „Бела и Себасти
јан“; „Најбољи пријатељи“; „Мали 
ве сељак“; „Брод спасилац“; „Аладин 
2“; „Капетан Мортен и краљиц апау
кова“; „Фантастичан дан на планети 
Земљи“; „Мали трактор Ферги 3“; 
„Еспен у свету планинског краља“.

Н.П.

ФИЛМСКИ СПЕКТАКЛИ У ВРЊАЧКОМ БИОСКОПУ
ЗА ВЕЛИКЕ И МАЛЕ

Нада је посебно истакла његову бескрај
ну љубав према књигама и библиоте
карству. Свих 35 година свог радног 
века Влада Беланијан је провео као управ
ник врњачке Библиотеке. Прича о чика 
Влади је и прича о врњачкој Библиотеци 
и тешкоћама кроз којима су пролазили 
радници Библиотеке док напокон нису 
смештени у садашње просторије. Био је 
велики хуманиста и филантроп по чему 

га се Врњчани једнако сећају као и по 
његовом раду у нашој Библиотеци. На
граду за допринос библиотекарству ове 
године је добила дугогодишња сарадни
ца Владе Беланијана Радмила Савић. 
Након кратког рецитаторског и музич
ког програма дан Библиотеке је окончан 
дружењем гостију и радника Библио
теке.

М.С.

Хотел „Соларис“ добитник је пре
стижне награде ТУРИСТИЧКА ПРИ
ЗМА за 2018. годину у категорији Вел
нес и спа  центри и хотели.

Ова награда је још један доказ да је 
Соларис Ресортс један од водећих хо
тела у Србији, али и у региону. На
града Туристичке призме је и доказ 
марљивог рада целог колектива „Со
ларис Ресортс“. У хотелу истичу да је 
велики успех направити победнички 
тим, који се у последње време окитио 
са великим бројем престижних на
града. Зато је ова награда  наградна 
целог тима.

На гала вечери 
која је одржана у 
Београду 24. ок
тобра награду је 
хотелу „Соларис“ 
доделио главни и 
одговорни уред
ник Туристичке 
призме Ђорђе 
Ми хајловић.

Награда се већ 
традиционално 
до  дељује од 1998. године и додељује се 
само једном у току пословања. Зато је 
Туристичка призма – награда за нови 

квалитет у туризму хотелу од веома 
великог значаја..

ЗА ХОТЕЛ „СОЛАРИС РЕСОРТ“ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
НАГРАДА „ТУРИСТИЧКА ПРИЗМА“

Уручење награде дугогодишњој 
радници Библиотеке Радмили Савић

Хотел „Соларис“ ове године добитник је три престижне награде
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Поводом немачког јединства, 3. ок
тобра 2018. године, Његова екселенција 
амбасадор Немачке у Србији, Томас Шиб 
у својој резиденцији уприличио је свеча
ност, којој су присуствовали председ
ница Владе Републике Србије, Ана Брна
бић, председница Скупштине Србије, 
Маја Гојковић, као и многобројне лич
ности из дипломатског, политичког, 
култур ног и јавног живота Србије.

Част да химне Србије и Немачке, као 
и Оду радости отпевају, имали су неки 
од вокала „Србије у ритму Европе“, међу 
којима је била и Милица Ћирић из Врња
чке Бање. Прослави је присуствовао и 
Срђан Удовичић, координатор општине 
Врњачка Бања, за програм „Србија у 
рит му Европе“, као и представници про
дук ције поменутог програма, Игор Кара
даревић, Давид Макевић, Лазар Весе
линовић и Радован Милидраг.

– Заиста је била велика част би
ти део овог догађаја. То свакако 
представља још једно назаборавно 
искуство које је омогућила „Србија 
у ритму Европе“. Поред сјајне ат
мосфере у резиденцији амбасадора 
Немачке и могућности да уживамо 
у специјалитетима немачке кухиње, 
позитивном утиску допринела је и 
чињеница да сам имала прилику 
поново да се сретнем с неким од 
другарица из различитих крајева 
Србије, а које сам упознала током 
такмичења „Србија у ритму Европе“. 
Биле су ту девојке, вокали, из Бача, Ни
ша, Апатина, Оџака, Ћуприје, Сремске 
Митровице, Крагујевца, Младеновца, с 
којима сам у хору и отпевала химне 
Србије и Немачке, као и Оду радости. 
Било ми је жао што део овог до гађаја 
није била и моја другарица из Врњачке 

Бање, такође вокал, Катарина Богићевић, 
а која због екскурзије, која је обухвата
ла обилазак неколико земаља Средње 
Европе, није била у могућности да се 
одазове позиву за учешће на овој свеча
ности, прича Милица Ћирић, вокал 
врњачког тима за програм „Србија у 
ритму Европе“.                                          С.У.

ТИМ „СРБИЈА У РИТМУ ЕВРОПЕ“ 
НА ПРОСЛАВИ ДАНА НЕМАЧКОГ ЈЕДИНСТВА

Извештај о туристичком промету за 
септембар месец 2018. године, сачињен 
је на основу ТУ11 образаца и на основу 
достављених података туристичких суб
је ката који се баве пружањем услуга 
смештаја туристима, који показују број 
евидентираних посетилаца и број оства
рених ноћења, и то:

 Број посетилаца: укупно је евиден
тирано 19.509 посетилаца, од чега 16.362 
домаћа и 3.147 страних.

 Број ноћења: остварен је укупан број 
ноћења од 83.662, од чега 75.765 домаћих 
и 7.897 страних туриста.

У септембру 2018. године у односу на 
септембар 2017. године евидентирано је 
3,11 % више домаћих и 30,69% више 
страних туриста, као и 5,75 % више 
ноћења домаћих и 25,97 више ноћења 
страних туриста.

Степен искоришћености капацитета 
у септембру 2018. године је 65,97 %.

Просечна дужина боравка је 4,63 данa 
домаћих и 2,51 дана страних туриста.

Степен коришћења капацитета у сеп
тембру 2018. године у односу на месец 
август 2018. године, смањен је за 88,82 
процентна поена, односно са 154,79% на 
65,97 %.

Своје капацитете најбоље су кори
стили: Хотел „Бреза“ 84,05 одсто, Одма
ралиште „Променада“ 82,97 одсто и 
Ресорт „Соларис“ са 60, 48 одсто.   М.В.

ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ ЗА СЕПТЕМБАР

У салону Замка културе 2. октобра, 
одржан је солистички концерт пијанисте 
Немање Егерића, студента докторских 
академских студија на Факултету му
зичке уметности у Београду у класи проф. 
Александра Сердара и постдипломских 
студија у класи чувеног пијанисте Бру
на Канина на академији Scuola di Musica 
di Fiesole у Фиренци. На концертном 
репертоару нашле су се композиције 
Клода Дебисија, „Слике“ (Рефлексије у 
води, Омаж Рамоу, Покрет, Звона међу 
лишћем, И месец се спусти над замком 
који је некад постојао и Златна рибица). 
Други део концерта припао је компо
зицијама Оливера Месиена.

Немања је током школовања освојио 
велики број награда на домаћим и међу
народним такмичењима. Каријеру успе
шног, оствареног пијанисте гради не 
само на раскошном таленту, већ и на 
континуираном усавршавању на курсе
вима код еминентних педагога. Усавр
шавао се на мајсторским курсевима код 

Бруна Канина, Момо Кодаме, Пиера 
Саблета, Елисо Вирсаладзе и Арба Вал
дме. Солистичке концерте приредио је 
у Македонији, Италији, Словачкој, као 
и широм Србије. 

Немања Егерић рођен је у Краљеву 
1991. године. Нижу музичку школу „Кор
не лије Станковић“ завршио је у Трсте
нику а Средњу музичку школу „Стеван 
Мокрањац“ завршио у Краљеву у класи 
проф. Иве Беочанин. Од 2010. године 
студира у Нишу на Факултету уметности 
у класи проф. Драгослава Аћимовића. 
Септембра 2015. године завршава мастер 
студије у класи проф. Мирослава Мише 
Дацића. 

Током школовања учествовао је на 
такмичењима где је освајао бројне на
граде: Треће место на конкурсу за ства
ралаштво „Александар Шаца Путник“ 
(Краљево, 2008. године), Друго место на 
конкурсу за стваралаштво „Александар 
Шаца Путник“ (Краљево, 2010. год.), 
Лауреат такмичења младих композито

ра „Play the sound“ 
(Београд, 2010. 
год.), Трећа награ
да на Такмичењу 
пијаниста „Даво
рин Јенко“ (Бео
град, 2015. год.), 
Друга награда на 
Међународном 
так мичењу „Ми
х аило Ву кдра
говић“ (Шабац, 
2015. год.), Друга 
награда на Међународном такмичењу 
младих пијаниста „Војислав Вучковић“ 
(Београд, 2015. год.), Друга награда на 
Међународном такмичењу „Даворин 
Јенко“ (Београд 1016.), Прва награда са 
максималних 100 поена на 9. Ревији му
зичких талената у категорији солиста 
(Велико Градиште 2016).

Од 2014. године ради у Музичкој шко
ли „Корнелије Станковић“ у Трстенику 
као наставник клавира.                М.Ст.Ј. 

СОЛИСТИЧКИ КОНЦЕРТ НЕМАЊЕ ЕГЕРИЋА
„СЛИКЕ“ ДЕБИСИЈА У ЗАМКУ

Заједнички снимак

Немања Егерић
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Од 27. октобра до 4. новембра 19 ом
ладинских радника из девет европских 
земаља (Србија, Италија, Грчка, Шпанија, 
Турска, Румунија, Француска, Аустрија, 
Шведска) окупило се у Врњачкој Бањи 
на тренингу за фацилитаторе, на тему 
интеррелигијског дијалога у оквиру про
јекта „Facilitate faith“ који је подржан од 
стране Фондације Темпус у оквиру Ерас
мус+ програма. Координатор овог про
јекта је НВО „Iuventa“ из Шапца.

– На неки начин ово је можда финал
ни корак у нашем раду на тему интер
религијског дијалога. У протекле три 
године препознали смо недостатак тре
нера, односно фацилитатора у омладин
ском раду када су у питању теме везане 
за интеррелигијски дијалог. За многе 
тренере у неформалном образовању и 
омладинске раднике, међурелигијски 
дијалог није најприкладнија тема за рад. 
Када говоримо о образовању у вези са 
религијом и вером, едукатори често бри
ну да не увреде некога или да не фа
воризују нечије веровање или мишљење 
у вези са религијским убеђењима. Укљу
чивање религије, посебно када је реч о 
неформалном образовању, од суштин
ског је значаја за учење и може на адек
ватан начин пружити младима разно
лику везу са светом.

Када се бавите веома осетљивом те
мом, као што је међурелигијски дијалог, 
посебно у раду са младим људима, ала
ти и методе из ове области који се кори
сте у образовању су врло ограничени. 
Недостатак образовних метода и кон
кретних алата је јасан знак колико је 

међурелигијски дијалог често тема за 
избегавање, али сви знамо колико је да
нас потребно укључити и ту тему у обра
зовање младих за коначно постизање 
мира. Данас је важно развијати компе
тенције омладинских радника, лидера и 
тренера који су потребни за рад у ин
теркултуралним и међурелигијским 
европ ским друштвима. Зато је овај сед
модевни тренинг намењен почетницима 
тренерима и оним који желе да науче 
вештине фацилитације и стекну нова 
знања, методе и нове алате потребне за 
адекватно спровођење образовних ак
тивности за младе на тему религије и 
међурелигијског дијалога. Са новим сти
цањем знања о највећим религијима све
та и бољем разумевању дијалога међу 
младима овај пројекат доприноси даљој 
промоцији мира, религијске толеранције, 
активног учешћа младих и унапређује 
међурелигијски и интеркултурални дија
лог у Европи.

Током тренинга будућим фацилита
торима представљамо нове алате које 

могу да користе у свом будућем раду. У 
питању су нове друштвене игре које смо 
креирали као и приручник са различи
тим информацијама о различитим рели
гијама. До краја тренинга очекујемо да 
ће учесници стећи све потребне вешти
не да би у својим земљама и шире били 
добри фацилитатори и тренери, рекла 
нам је Дијана Пушкар, председница НВО 
„Iuventa“.

Према речима Николаса Мурђе из 
Италије, тема пројекта је јако важна.

– Посебно је занимљиво дискутовати 
са другим учесницима из других земаља, 
јер генерално, у нашим срединама се 
ретко дискутује на тему религије. Такође, 
овај тренинг је одлична прилика да уна
предим своје вештине и да их применим 
у будућем раду, рекао је Николас Мурђа.

Шпанац Мануел Реал је први пут у 
Србији. Каже да није много знао о Србији 
и да је његов боравак у В. Бањи ново, 
пријатно искуство.

– Бања је пуна живота, људи су при
јатни. Мени је ово први међународни 
тренинг. Срећан сам што сам део овог 
пројекта јер да није њега, вероватно ни
кад не бих упознао Србију, каже Ману
ел Реал.

– Волим Србију. Она се разликује од 
Француске. Људи су симпатични и лако 
је ступити у контакт. Тема тренинга ме 
веома интересује. Важно је бити отворен 
и комуницирати са младима из других 
европских земаља. Пројекат ме је заин
тересовао и наставићу да радим на овом 
пољу. Ово је тек први корак, рекао нам 
је Нојен Куденек из Француске.   М.Ст.Ј.

ПРОЈЕКАТ „FACILITATE FAITH“
ПРОМОЦИЈА МИРА И РЕЛИГИЈСКЕ ТОЛЕРАНЦИЈЕ

У ОКВИРУ IPA ПРОГРАМА ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ СРБИЈА – ЦРНА ГОРА
РАДИОНИЦА О ПРОЈЕКТНОМ УПРАВЉАЊУ

Радионица на тему „Припрема пред
лога пројеката у оквиру Програма пре
кограничне сарадње Србија – Црна Гора 
20142020“ одржана је 24. и 25. октобра 
2018. године у Хотелу „Соларис“. У ок
виру припрема за расписивање Другог 
позива за достављање предлога пројеката 

радионицу су 
организовали 
Минис т ар
ство за европ
ске интег ра
ције Републи
ке Србије и 
Канцеларија 
за европске 
интеграције 

Владе Црне Горе уз помоћ Заједничког 
техничког секретеријата Програма. 

Радионици је присуствовао велики 
број представника националних и ло
калних институција, развојних агенција, 
невладиних организација из програмског 
подручја. Учесницима је током два дана 

обуке детаљно представљен Програм 
прекограничне сарадње две земље, ње
гови циљеви, структура и приоритети, 
али и практични савети о начину апли
цирања, припреми матрице логичког 
оквира, праћењу, извештавању као и 
планирању буџета пројекта. На крају 
радионице сви заинтересовани имали 
су прилику да добију одговоре на питања 
и учествују у дискусији.

Програм прекограничне сарадње 
Србија – Црна Гора 20142020 финанси
ра Европска Унија у оквиру Инструмен
та за претприступну помоћ (IPA II), а у 
циљу јачања друштвеноекономског раз
воја у прекограничном подручју између 
Србије и Црне Горе.                            М.Ст.Ј.

Нојен Куденек, Николас Мурђа и Мануел 
Реал са Дијаном Пушкар
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Његова екселенција Амбасадор Тур
ске у Србији, Танџу Билгич, поводом 
прославе 95. рођендана Републике Тур
 ске, организовао је 29. октобра 2018. 
године, пријем у београдском Хотелу 
„Хајат“.

Прослава је отпочела интонирањем 
химни Турске и Србије, а поред во
кала који су представљали своје гра
дове и општине у програму „Србија у 
ритму Европе 2018“, химну су певале 
и Врњчанке Милица Ћирић и Катари
на Богићевић. Присутнима се обратио 
амбасадор Турске у Србији и нагаласио 
да су односи између Србије и Турске 
најбољи у досадашњој историји и то 
захваљујући председницима Алексан
дру Вучићу и Реџепу Таипу Ердогану, 
који свесрдно подстичу сарадњу Срби
је и Турске и залажу се за мир и ста
билност на целом Балкану. 

Током пријема било је прилике да 
се ближе упозна Турска, специјалитети 
турске националне кухиње, али и да 

се размени по која реч са амбасадо
ром Турске, Танџу Билгичом.

„Веома смо почаствоване позивом 
и пријемом, од стране амбасадора 
Турске у Србији. Драго нам је што 
смо имале прилику да још једном пред
ставимо Врњачку Бању и да своје ути
ске са такмичења „Србија у ритму 
Европе“, на ком је Врњачка Бања од
нела победу, пренесемо амбасадору“, 
кажу Милица и Катарина. 

Пријему су присуствовале лич
ности из политичког, јавног, култур
ног и верског живота Србије, пред
ставници амбасада у Београду, као и 
координатор Врњачке Бање за програм 
„Србија у ритму Европе“ и одборник 
у СО Врњачка Бања, Срђан Удовичић. 

„Наше, Милица и Катарина још јед
ном су имале прилику да покажу рас
кош свог гласа, а задовољство њиховом 
интерпретацијом није крио ни амба
садор Турске, ког смо позвали да буде 
гост наше општине и лично се упозна 

са свим њеним природним лепотама 
и развојним потенцијалима, култур
ним наслеђем, туристичким, спортско
рекреативним, привредним и образо
ваним предностима, али пре свега госто
примљивошћу грађана Врњачке Бање, 
као традиционално добрих домаћина, 
речи су Срђана Удовичића. 

НА ПРИЈЕМУ ПОВОДОМ ДАНА РЕПУБЛИКЕ ТУРСКЕ
ВРЊЧАНКЕ ПЕВАЛЕ ХИМНЕ СРБИЈЕ И ТУРСКЕ

ЛОВ И РИБОЛОВ
ВРЊАЧКИ РИБОЛОВАЦ ИЗ МОРАВЕ 

ВАДИ СОМОВЕ ОД 24КГ
Небојша Трнавац, врњачки рибо

ловац уловио је на Западној Морави 
сома тешког 24 килограма што пред
ставља највећи овогодишњи поје ди
начни улов на подручју наше општине

Како би из воде извукао овакав при
мерак рибе дугачке преко једаног ме
тра, Небојши је те вечери требало го
тово један час времена али и помоћ 
колега риболоваца.

Врњачки риболовци верују да се у 
муљевитом и стеновитом кориту Мо
раве крију примерци сома тешки и 
стотину колограма које је, због слабије 
покретљивости, тешко уловити.

 
ПЕЦАЊЕ КЛЕНА

За спортске риболовце, пецање кле
на је можда и једно од најинтересант
ни јих пецања. Вероватно из тог раз
лога што постоје велике могућности 
мењања начина риболова, техника и 
мамаца, што није случај код других 
врста риба. Пецање вараличарским 
штаповима, разним варалицама и во

блерима, лов 
к лена  чини 
веома интере
сантним. То 
и з и с к у ј е 
спремност да 
се у току само 
једног изласка 
на воду пре
вали и по не
колико стоти
на метара хода 
у намери да се 
про нађе „идеално“ место да би се уло
вио клен. Дакле, стварно је интере
сантно бити кле наш, али с друге стра
не не може свако бити кленаш, јер без 
упорности и доброг пешачења по ви
ше километара дуж обале ретко да се 
ико може похвалити добрим уловом.

Влада Радисављевић је један од ве
ома добрих „кленаша“, а готово сваким 
изласком на Западну Мораву похвали 
се уловом пар лепих примерака клена. 
Клена углавном лови вараличарским 

Амбасадор Турске у Србији, Танџу Билгич, 
Милица и Катарина

Младен Подовац са уловом

Влада Радисављевић са уловом
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прибором лептирима, крушка стим воблерима, те силиконцима попут мањих твисте
ра.

Иначе, клен се може ловити током читаве године јер због велике распро страњености 
нема мера и ловостаја.

УСПЕШАН РИБОЛОВАЦ 
ИЗ НОВОГ СЕЛА 

Младен Подовац веома успешно се бави риболовом. Често има одличне улове, а 
један од већих био је и сом тежак 24 кг, дугачак метар и по, упецан на Топољаку.

Код нас је сом једна од највећих риба и може се пронаћи у рекама и језерима. Сом 
је снажна риба која се ничега и никога у води не плаши. Велики сомови су толико 
снажни да се дешава да човек нема довољно снаге да га извуче на обалу. Такав сом 
уколико се лови из чамца може толико бити снажан, да мотор на чамцу не може да 
му се супротстави. Често, једино решење за рибара је да пусти сома на слободу. Нису 
ретки ни случајеви да сом поцепа рибарску мрежу и оде.

И због ових карактеристика сома, заиста је велики успех уловити ову врсту рибе.
Н.П. и ВеСт

На самом почетку ловне сезоне у пар излазака успешно је изведен лов који је крунисан одстрелом 
одређеног броја фазнске дивљачи.

По речима Владе Радисављевића лов је био успешан, односно сви су задовољни јер су имали 
прилику да пуцају, што је и жеља сваког ловца. Примећен је велики број фазанске дивљачи што 
је знак доброг газдовања.

Свим члановима ЛУ „Војвода Луне“ Врњачка Бања желимо добар почетак предстојеће нове 
ловне сезоне уз ловачки поздрав „добар поглед“!                                                                                ВеСт

 Ловац Владо Радисављевић

ПОЧЕТАК ЛОВНЕ СЕЗОНЕ НА ФАЗАНА

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Обавештавамо јавност да Удружење Феномена од 1. новембра 2018. године има нови СОС 

број 0800350036 који је бесплатан за све мреже мобилне и фиксне телефоније и доступан 
на територији целе Републике Србије. Телефон ради сваког радног дана у период од 1418 
часова. Обучене консултанткиње пружају услуге емотивне подршке женама у ситуацији насиља, 
подршку у кризним ситуацијама и услугу личних консултација.

СОС телефон за жене жртве породичног и партнерског насиља Удружења Феномена ради 
од 8. марта 2007. године. У протеклих 11 година, а кроз програм „Центар за ненасиље“, Удружење 
је постигло следеће резултате:

• 4852 консултације и позива на СОС телефону (психолошка подршка, правне консултације, 
пружање подршке корисницама у контактима са представницима институција);

• 30 корисница прошло је кроз програм подршке у групама самопомоћи;
• 40 консултанткиња је обучено за рад на СОС телефону
• око 200 јавних службеника/ца је сензибилисано за тему сузбијања породичног насиља;
• 80 службеница у социјалној заштити је обучено за рад фацилитаторке у групама самопомоћи 

према програм „Моћ промене“;
• 60 ученица/ка прошло је кроз превентивне радионице о родно заснованом насиљу, укључујући 

и програм за младе „Моћ промене“.

Небојша Трнавац 
уловио сома од 24 кг
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СЈАЈАН УСПЕХ МЛАДИХ ЏУДИСТА
ТАКМИЧАРИ ЏК „ГОЧ“ ОСВОЈИЛИ ТРИ МЕДАЉЕ

За велики успех три млада такми
чара из Џудо клуба „Гоч“ из Врњачке 
Бање сазнали смо од председника Џудо 
клуба „Гоч“ Зорана Стаменића.

Млади џудисти ЏК „Гоч“ учество
вали су на Џудо турниру Куп Жупе 
2018. године, који је одржан 6. октобра 
у Спортској хали у Александровцу, у 
техничкој организацији Џудо клуба 
„Жупа“. 

У категорији старијих пионира (2004. 
и 2005. годиште) учествовали су и ос
војили три медаље (златну, сребрну и 
бронзану): Лазар Димитријевић (2005) 
у категорији до 55 kg  прво место и 
златна медаља; Ненад Савковић (2004) 
у категорији до 73 kg  друго место и 
сребрна медаља и Немања Миодраго
вић (2005) у категорији до 73kg  треће 
место и бронзана медаља.

На овом Џудо турниру учествовало 
је 86 такмичара из 16 клубова.

Н.П.

II МЕЂУНАРОДНИ ЏУДО 
ТУРНИР У ВРЊАЧКОЈ 

БАЊИ
Џудисти „Гоча“ освојили четири 

ме даље  1 злато и 3 сребра. Шест так
мичара Џудо клуба „Гоч“ из Врњачке 
Бање учествовала су на II Међународ
ном Џудо турниру „ГОЧ 2018“ који је 
одржан 14. октобра у Врњачкој Бањи 
у Спортској хали „Владе Дивац“ у орга
низацији Џудо клуба „ГОЧ“ из Врња
чке Бање. Пласман је следећи: старији 
пионири  Андрија Петрашиновић 
(2004) у категорији до 60 kg  освојио 
је друго место и сребрну медаљу; Не
над Савковић (2004) у категорији до 

73 kg  освојио је друго место и сребрну 
медаљу, а Немања Миодраговић (2005) 
у категорији до 73 kg  пласирао се на 
седмо место.

Резултати код кадеткиња су: Анита 
Радуловић (2003) у категорији до 48 
kg освојила је друго место и сребрну 
медаљу; Тијана Пљеваљчић (2003) је у 
категорији до 58 kg освојила прво ме
сто и златну медаљу.

Кадет Страхиња Савковић (2003) у 
категорији до 81 kg освојио је пето 
место.

На овом турниру учествовало је 172 
такмичара из 28 клубова, а наступали 
су и такмичари из Црне Горе из клу
бова Игало и Котор. Такмичење је от
ворио председник Спортског савеза 
Врњачка Бања, Душан Радовић.

Н.П.

Три такмичара Џудо клуба „Гоч“ Врњачка Бања, учествовала су на 
Међународном меморијалном турниру „14. октобар“ у Краљеву, који је 
одржан 27. октобра 2018. године у новој Хали спортова, у техничкој 
организацији Џудо клуба „Партизан“ и то : Кадеткиње (2001, 2002. и 2003.) 
Тијана Пљеваљчић (2003) у категорији до 52 kg освојила је прво место и 
златну медаљу, док је Анита Радуловић (2003) у категорији до 48 kg освојила 
треће место и бронзану медаљу.

Кадет Страхиња Савковић (2003) у категорији до 81 kg освојио је пето 
место. Како сазнајемо од Зорана Стаменића, председника Џудо клуба „Гоч“, 
на овом такмичењу учествовала су 172 такмичара из 29 клубова. Поред 
клубова из Србије наступали су и клубови из Црне Горе, Бугарске и 
Македоније.

М.Ст.Ј.

КРАЉЕВАЧКИ МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР „14. ОКТОБАР“
ДВЕ МЕДАЉЕ ЗА ЏУДИСТЕ „ГОЧА“

Џудисти „Гоча“ са освојеним медаљама

Тијана ПљеваљчићАнита Радуловић
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 Без обзира којим се спортом бави
те, допадало вам се то или не, једна 
истина стоји, вежбање у теретани по
стало је основа спортског тренинга. А 
једно од првих питања које ће вас пи
тати када чују да се бавите „челичним 
спортом” је  Kолико подижеш из бенча?

Постоји нешто што скоро култно 
привлачи људе овој вежби и спортској 
дисциплини, а невероватне килаже 
које подижу такмичари изазивају оду
шевљење и осећај поштовања. Зато је 
велика вест да је наш суграђанин Срећ
ко Спасић, о чијим смо бројним успе
сима већ писали у Врњачку Бању донео 
најсјајнију медаљу са великог интер
националног такмичења.

Од 12. до 14. октобра ове године у 
Београду је одржано Балканско првен
ство у бенч пресу и пауерлифтингу. У 
хали 3 Београдског сајма се састала 
балканска бенч прес елита. Такмичари 
из Грчке, Турске, Бугарске, Словеније, 
Хрватске и наравно Србије одмерили 
су своју физичку и менталну снагу и 
то по први пут под руководством Ев
ропске Пауерлифтинг Федерације. У 
најизазовнијој категорији, до 105 kg, 
Срећко, који је недавно достигао и 

магичну границу од 200 kg подигнутих 
на званичном такмичењу, је освојио 
прво место и златну медаљу.

Правила су била ригорозна, стро
жија него икад – изјавио је Срећко 
Спасић за наш лист након тријумфал
ног повратка у Врњачку Бању. Такми
чење су пратиле интернационал не 
су дије, представници светске и европ
ске федерације. Захтевано је да се испо
штује свако слово правилника Интер
националне пауерлифтинг федерације 
(ИПФ), али то је управо оно што је 
мени одговарало јер је мој тренер, чу
вени шампион Весна Буђелан, од самог 
почетка припрема захтевала на потпу
ној исправности форме и покрета. Та
кође, на самом такмичењу је мајстор
ски проценила могућности осталих 
ривала и испланирала стратегију која 
се максимално исплатила. Са поди
гнутих 195 kg освојио сам прво место 
у својој категорији и само ме је пар 
стотина грама делило и од шампион
ске титуле у апсолутној категорији, где 
сам освојио сребро.

– Овом приликом се захваљујем Ве
с ни, на труду, раду, знању и пожртво
вању, свом тиму, Kлубу и свима који 

су ме подржали укључујући и ваш лист. 
Настављам припреме за следећа так
ми чења и надам се да ћу у Врњачку 
Бању донети још одличја, изјавио је 
Срећко Спасић

Предраг Николовски

ВРЊЧАНИН НА БАЛКАНСКОМ ПРВЕНСТВУ У БЕНЧ ПРЕСУ 
СНАЖНИ СРЕЋКО НА ВРХУ БАЛКАНА

Српска триатлонска унија, Триатлон 
савез Београда и СК Спортикус органи
зовали су 13. октобра 2018. год. Јесењи 
крос дуатлон кроз живописне стазе шу
ме на Кошутњаку. Захтевна траса трке 
одвијала се на шумским стазама са про
менљивим нагибима и кривинама.

Триатлонац Лука Јанковић суочио се 
са новим изазовом крос дуатлона који 
је подразумевао три етапе: 4 km трчања, 9 km вожње бицикле и 2 km трчања. Освојио је златну медаљу у категорији 
Аge 1, тако што је свог ривала, члана Клуба екстремних спортова из Крагујевца надмашио за 17 и по минута.

Лука Јанковић је у апсолутној категорији брзог крос дуатлона остварио пето место.
Н.П.

Срећко Спасић

ТРЕЋА ТРКА – ТРЕЋЕ ЗЛАТО ЗА ЛУКУ

Лука Јанковић вредно тренира што 
показују остварени резултати
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ФУДБАЛ
Шумадијско рашка зона
Као и увек у овом рангу такмичења 

Врњачка Бања има двa представника. 
То су фудбалски клубови „Гоч“ Врња
чка Бања и Реал из Подунаваца.

6. коло:
Гоч – Шумадија 1903 (Крагујевац) 

1:0 Младен Томовић
Реал – Сушица Крагујевац 3:3 (Бојан 

Јовановић 2, Дарко Миленковић 1
7. коло:
Аполон Краљево – Гоч 0:3 (Слоба 

Ђаковић, Милош Савковић и Влада 
Станчић)

Слога Краљево – Реал Подунавци 
1:2 (Никола Цветковић и Никола Ве
селиновић)

8. коло
Гоч – Шумадија Топоница 0:0 
Реал – Шумадија 1903 Крагујевац 

1:1 (Марко Драговић) 
9. коло:
Карађорђе Рибница – Гоч 1:0 
Аполон Краљево – Реал 0:0
10. коло:
Гоч – Бане Рашка 0:1
Реал Шумадија – Топоница 2:0 (Дар

ко Миленковић, Никола Пецић)
После десетог кола „Гоч“ је на сед

мом месту са 16 бодова, а Реал је на 
шестом месту, исто са 16 бодова.

Рашки округ
У овом рангу такмичења Врњачка 

Бања има два представника  Омла
динац (Ново Село) и Напредак (Гра
чац). 

8. коло:
Рибница (Јовац) – Омладинац 2:1 
Стубал – Напредак 0:2 (Владица 

Бо ш ко вић, Стефан Столић)
9. коло:
Омладинац – Гранит Јошаничка 

Бања 3:1 (Марјан Николић, Михаило 
Џамић, Борис Тимко)

Напредак – Рибница (Јовац) 2:3 (Не
над Бошковић, Бобан Атанасаковић).

10. коло:
Поповићи Врњци – Омладинац 1:1 

(Даниловић)
Гранит Јошаничка Бања – Напредак 

2:0.
11. коло:
Омладинац – Радник (Ушће) 2:1 

(Дејан Весић и Михаило Џамић)

Напредак – Поповићи Врњци 1:1 
Ненад Бошковић.

12. коло:
Омладинац  Напредак 2:2. Стрелци 

за Омладинац су Марјан Николић и 
Андрија Ђорђевић, а за Напредак Бо
бан Атанасковић и Милош Влајковић. 

После 12. кола Омладинац је на дру
гом месту са 22 бода, а Напредак је на 
петом месту са 18 бодова. 

У Међуопштинској лиги Врњачка 
Бања има један клуб, а то је Борац из 
Вранеша. 

8. коло:
Младост Врдила  Борац Вранеши 1:0
9. коло:
Борац – Минерал 2015 0:0
10. коло
Металац Краљево – Борац 0:6 
11. коло:
Борац – Тавник 2:0 (Никола Аћи

мовић и Никола Гочанин)
12. коло:
Грдица – Борац 

2:1 .
Борац је на ше

стом месту са 20 
бодова. 

Друга међуоп
ш т и нс к а  л и г а 
„Ибар“

У овој лиги Вр
њачка Бања има 
једног представ
ника – Младост 
(Штулац). 

4. коло: Мла
дост – БСК 5:1

5. коло: екипа 
Младости била је 
слободна у овом колу, има непаран 
број екипа.

6. коло: Младост – Будућност Са
маила 4:1.

7. коло:
Омладинац Дракчићи – Младост 

2:5.
Младост из Штулца је на трећем 

месту са 12 бодова.

РУКОМЕТ
Почело је првенство у оквиру Прве 

лиге Запад, где се такмичле рукомета
ши Гоч Меркура . 

Прво коло: Трепча Косовска Ми
тровица – Гоч Меркур – меч је одложен 
на захтев домаће екипе.

2. коло: Гоч Меркур – Напредак 
Крушевац, меч није одигран, екипа 
Напретка из Крушевца је иступила из 
овог ранга такмичења. 

3. коло. Младост Чачак – Гоч Меркур 
37:25 (Александар Ђукић 11, Огњен 
Раденковић 7).

4. коло: Гоч Меркур – Слога Краљево 
24:23 (Александар Шукић 10, Никола 
Лакић 6, Стева Ђорђевић 4). 

Играч утакмице је голман али тре
нер Гоча, Љубодраг Буби Станојчић,, 
који је имао преко двадесет одбрана.

Велики успех остварили су ветера
ни РК „Гоч Меркур“. На међународном 
турниру у Сомбору које је одржано 5. 
и 6. октобра освојили су прво место. 
Ветерани „Гоча“ били су у групи „А“ 
где су забележили четири победе. 

1. коло: Гоч Меркур  Сомбро 7:6
2. коло:Гоч Меркур  Острава Чеш

ка) 8:7
3. коло: Гоч Меркур – Живинице 

(БиХ) 8:5
4. коло: Гоч Меркур – Осијек (Хрват

ска) 9:6.
Рукометаши Гоч Меркура пласира

ли су се у финале где их је дочекала 
екипа Слобода Тузла (БиХ). Утакмица 
је у регуларном току завршена нере
шено 7:7, али су рукометаши Гоч Мер
кура били успешнији после извођења 

С П О Р Т
Приредио: Новица Цветковић

Ветерани Рукометног клуба „Гоч“
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пенала и победили резултатом 10:9. 
Освојили су прво место и донели ве
лики пехар у Врњачку Бању.

КОШАРКА 
Почело је и ново првенство Друге 

регионалне лиге Запад где се такмиче 
кошаркаши Гоча.

1. коло: Слога Баточина  Гоч 87:67.
2. коло: Гоч  Шумадија Аранђеловац 

63:74.
3. коло: Слога Деспотовац – Гоч 

90:79.
4. коло: Гоч  Свилајанац (у регулар

ном току утакмице било је нерешено 
81:81, а после продужетака 83:94 за 
Свилајнац).

5. коло: Слога (Петровац на Млави) 
– Гоч 80: 85.

Гоч има једну победу и четири по
раза.

ОДБОЈКА
Почело је првенство Друге лиге За

пад где се такмиче и одбојкаши Грача
ца. 

1. коло: Техничар Краљево – Грачац 
0:3 

2. коло: Грачаница – Грачац 0:3
3. коло: Грачац – Рибница 2 (Краљево) 

3:0. 
Међопштинска лига Запад  у којој 

се такмиче одбојкаши Гоча.
1. коло: ГочТутин 3:1
2. коло: Кнегиња Милица (Трстеник) 

– Гоч 2:3

ОДБОЈКАШИЦЕ
Међурегионална лига Запад 
1. Бане Рашка – Спортисимо Врња

чка Бања (меч је одложен на захтев 
домаће екипе).

2. коло: Спортисимо – Трстеник 3:2
3. коло: Звечан – Спортисимо 2:3.

СТОНИ ТЕНИС
Квалитетна Међурегионална лиога 

група „Б“ за мушкарце 
1. коло: Гоч – Лала Мајур (Јагод.) 4:3
2. коло: Омладинац Оџаци (Трсте

ник) – Гоч 1:4 (Трифуновић Милош две 
победе, Драган Драгојловић две по
беде. Играо је још и Милетић Милан).

СТОНОТЕНИСЕРКЕ 
Друга лига група Југ где се такмиче 

стонотенисерке Гоча . У Пироту су 21. 
октобр одиграна три првенствена кола. 

1. коло: Гоч – Пирот 3:4
2. коло: ГочБабушница 4:2
3. коло: Гоч Дубочица Лесковац 4:1
Састав Гоча: Марија Перовић, која 

је имала шест победа, Дејана Гуџић, 5 
победа и један пораз и Валентина Кр
стић без победе. 

ФУТСАЛ
Почело је ново првенство Треће 

фут сал лиге група Запад где се такми
че и фудбалери Олимпа из Врњачке 
Бање. 

1. коло: Олимп – Крагујевац 2011 
4:6 (Давид Миковић 2, Радиша Попадић 
1, Филип Стевић 1).

2. коло: Партенон (Смедеревска 
Паланка) – Олимп 5:0.

ШАХ
Од 11. до 14. октобра на Златару 

(Хотел „Панорама“) одржан је завршни 
турнир Првенства српске лиге група 
Запад где је одиграно пет првенствених 
кола. 

6. коло: Гоч – Слануша (Ужице) 5 ½: 
2 ½

7. коло Гоч Чигота Чајетина 5 ½: 2 
½

8. коло: Гоч – Младост Сјеница 1 ½ 
6 ½

9. коло:Гоч – Фап Прибој 4:4
10. коло: Гоч – Златар Нова Варош 

4:4.
Шахисти Гоча освојили су четврто 

место, пет победа, три нерешене и два 
пораза.

Састав Гоча: Јован Грубјешић, Петар 
Чукановић, Војкан Николић, Слађан 
Гајић, Томислав Тодоровић, Срећко 
Јелисијевић, Влада Нешић и Стефан 
Бежановић.

ЏУДО
Још један велики успех младог џу

дисте из Врњачке Бање Светозара Стај
ковца. У Нишу је 14. октобра одржано 
Првенство Србије у џудоу за такми
чаре до 23 године, где је Светозар Стај
ковац у својој категорији +100 кг осво
јио друго место и сребрну медаљу. 
Светислав је до финала побеђивао све 
своје ривале, а у финалу је у једној из
јед на ченој борби побеђен од Крстића 
из Војводине (Нови Сад), где су нијансе 
одлучивале. Сребрна медаља је велики 
успех младог Светозара Стајковца.

КАРАТЕ
У Чачку је 21. октобра одржан Ме

мо ријални карате турнир где је уче
ствовало преко 170 такмичара из 20 
клубова. Карате клуб „Врњачка Бања“ 
имао је девет такмичара који су осво
јили девет медаља. То су : Милош Ата
на сковић (репрезентативац Србије) 
освојио је прво место у борбама и прво 
место у катама; Сара Веселиновић 
(прво место кате); Лука Боћанин (прво 
место кате); Давид Трифуновић (прво 
место кате); Петар Јелићанин ( треће 
место кате); Лука Пантовић (треће 
место кате); Страхиња Ристић (треће 
место кате). 

Екипа КК „Врњачка Бања“ освојила 
је прво место у саставу: Марта Три
фуновић, Давид Трифуновић и Лука 
Боћанин. Тренер Дејан Атанасковић 
је изузетно задовољан резултатима 
својих каратиста.

ФИТНЕС
Још један леп резултат младе Бојане 

Брђовић, чланице ББФК „Весна Буђе
лан“. На Првенству Србије које је од
ржано у Аранђеловцу 21. октобра Бо
јана Брђовић је у својој категорији 
би кини фитнес освојила шесто место. 
То је леп успех младе Бојане, с обзиром 
да је конкуренција била изузетно јака. 
Бојана је најмлађа такмичарка у тој 
категорији.
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САДРЖАЈ

УТИЦАЈ ЉУДСКОГ ФАКТОРА 
НА РАЗВИЈЕНОСТ ЗЕМАЉА   1
Пише: др Далибор Милетић

КАКО КРЕИРАТИ АУТЕНТИЧНУ
БАЊСКУ ПОНУДУ?    3
Пише: Наталија Поповић

МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС – 
СРПСКИ КРАЉ МАТЕМАТИКЕ   6
Припремила: Марина Станковић Јанковић

МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ 
У НЕОЛИБЕРАЛНОМ КАПИТАЛИЗМУ  9
Пише: Петар Јекнић, психотерапеут и психолог

„KНЕЖЕВИ КОНАЦИ“- БАЈКА О ЛЕПОЈ СТАРОСТИ 10
Пише: Мила Васојевић

КАКО ЈЕ НАСТАЛА ПЕСМА
„НЕ ЉУТИ СЕ НА МЕНЕ, ОКО МОЈЕ“  12
Пише: мр Драгослав Ђуровић

РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТ ЗА ДОБРО ЗДРАВЉЕ 13
Пише: Мила Васојевић

ТАЈНЕ МАЛИХ ОГЛАСА    14
Пише: Марија Аћимовић, археолог

БАЊСКА ХРОНИКА – ОКТОБАР   15

Општински одбор СНС Врњачка Бања 27. октобра у страначким просторијама прославио је крсну славу Свету 
Петку, уз присуство великог броја чланова и пријатеља странке. Колачар славе Ненад Манојловић, потпредседник ОО 
СНС Врњачка Бања, колач је предао Милану Плањанину, одборнику Српске напредне странке у локалном парламенту.

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА 
ПРОСЛАВИЛА КРСНУ СЛАВУ СВЕТУ ПЕТКУ


